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Vezetői összefoglaló  

Háttér, tervezési keretek 

A 2021-2027-es európai uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak1 felhasználásához 

integrált területi, városi stratégiák készítése szükséges. A 2014-ben készült, majd 2020-ban 

felülvizsgált, jelenleg is hatályos Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 

(ITS)2 alapvető dokumentum az integrált szemléletű városi fejlesztések megtervezéséhez – városrészi 

és akcióterületi szinten egyaránt. Azonban időközben olyan jelentős változások történtek, melyek 

hatására az Európai Unió szakpolitikai megközelítései részletesebbé váltak különösen klímaügyi, zöld 

és digitális területeken3, illetve a gazdasági-társadalmi területeken is. Ezért a 2021-2027-es uniós ciklus 

előkészítéséhez szükségessé vált az ITS dokumentumok módszertani és tartalmi felülvizsgálata, hogy 

annak struktúrája és tartalma a jelenleg érvényben levő európai és hazai szakpolitikai keretekkel 

összhangba kerüljön.  

A fenntartható városfejlesztési stratégia (FVS) és az integrált településfejlesztési stratégia, valamint 

utód dokumentuma, a településfejlesztési terv4 elválik egymástól: az ITS készítésének 

feltételrendszerét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, míg a településterv tartalmát, elkészítésének és 

elfogadásának rendjét pedig a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szabályozza. Ugyanakkor az FVS az 

Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, melynek megtervezése és kidolgozása a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) dokumentum tervezetében 

rögzített 61 város, illetve várostérség számára a 2021-2027-es uniós forrásfelhasználás feltétele.  

Sopron MJV FVS-e az Irányító Hatóság (IH)5 által kiadott Módszertani Kézikönyv alapján került 

kidolgozásra. A Kézikönyv a hatályos európai uniós rendeleteken, a vonatkozó alapelveken és 

stratégiákon, valamint módszertanokon alapul, illetve a hazai 314/2012-es Kormányrendelettel való 

összhang biztosításával készült. A város a jelenleg érvényben levő ITS-ét ezáltal a Kormányrendeletnek 

megfelelően, ugyanakkor az uniós elvárások figyelembevételével felülvizsgálhatja, illetve szükség 

szerint módosíthatja. 

Jelen FVS középtávra (2021-2027), teljes tervezéssel készült, azaz nem korlátozódik csupán a TOP Plusz 

forrásainak a felhasználására, illetve az önkormányzati hatáskörben megvalósítható beavatkozásokra. 

A stratégiakészítés meghatározó elve a fenntarthatóság, mely magában foglalja a forráskombinációkon 

alapuló, pénzügyi fenntarthatóságot is, illetve a reziliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, 

várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakítását. 

A Kézikönyv módszertana alapján Sopron felülvizsgálta és újrafogalmazta jövőképét, a 2021-2027-es 

időszak kihívásaira alapozva meghatározta középtávú célrendszerét, és kidolgozta ezek elérést 

elősegítő ütemezett cselekvési tervét. A stratégiai tervezés során Sopron figyelemmel volt arra, hogy 

 
1 ERFA rendelet 11. cikk 
2 Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 – készítette a 
Belügyminisztérium megbízásából a NYDOP-3.1.1/F-13 kódszámú Fenntartható városfejlesztési programok 
előkészítése című pályázati konstrukció keretében a VÁTI Városépítési Kft., az SVF Kft. és a Grants Europe 
Consulting Kft. konzorciuma 2014. szeptemberben. Felülvizsgálat alapján módosítva: 2020. február. 
3 Egyebek között megújult a Lipcsei Charta, 2019-ben létrejött az Európai Zöld megállapodás, fókuszban van a 
digitális átállás. Európa célul tűzte ki, hogy 2050-re karbonsemlegessé válik, elfogadás előtt áll az Európai 
Klímatörvény. 
4 A településfejlesztési terv és a településrendezési terv együttesen alkotják a településtervet. 
5 Teljes néven: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (RFT IH). 
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a városoknak egyre inkább alkalmazkodniuk kell a globálisan folyamatosan változó gazdasági-

technológiai környezethez, az éghajlatváltozás kihívásaihoz, a digitalizáció folyamataihoz, valamint 

2020-tól a pandémia (COVID-19) okozta veszélyhelyzethez, illetve az ahhoz kapcsolódó korlátozó 

intézkedésekhez; továbbá kezelniük kell mindezen tényezők társadalomra gyakorolt hatásait. Sopron 

MJV jövőképe és középtávú stratégiája megfogalmazása során mindezeket szintén figyelembe vette. 

Az FVS tervezése során a különböző vonatkozó, hatályos magasabb szintű területi és települési ágazati 

fejlesztési dokumentumokkal, illetve a további, helyi/térségi szintű stratégiai dokumentumokkal való 

összehangolásra is sor került. 

A fentieknek megfelelően az alábbi fő dimenziók szerinti tervezési megközelítés került alkalmazásra, 

melyek egyaránt megjelennek a helyzetértékelés, a célrendszer, a cselekvési és finanszírozási terv, 

valamint a monitoring rendszer kidolgozása során. 

Az öt fő tematikus dimenzió: 

- Prosperáló város – helyi gazdaságfejlesztési célok, befektetésösztönzés, innováció; 

- Zöldülő város – zöld átállás megvalósítása egy zöldebb, klímasemlegesebb, klímaváltozáshoz 

alkalmazkodó várostérség érdekében; 

- Digitális város – digitális átállás megvalósítása a városi társadalom bevonásával; 

- Megtartó város – társadalmi befogadás és közösségfejlesztés – népességmegtartás; 

- Kiszolgáló város – épített és művi környezet, fenntartható területhasználat. 

Az FVS egy olyan dinamikus, élő dokumentum, mely éppúgy reflektál Sopron meghatározó belső 

folyamataira, problémáira, mint a folyamatosan változó külső környezetre, mely során alapelvnek 

tekinti a rugalmas alkalmazkodóképesség javítását.  

Az FVS módszertani alapját a stratégiai ciklus menedzsment adja, mely megközelítés támogatja az 

egyes fázisok egymásra hatását, összekapcsolását, és biztosítja a teljes folyamat visszacsatolását. 

Az FVS-ben meghatározott célrendszerre és beavatkozási területekre alapozva készül a TOP Plusz 

Városfejlesztési Programterv (TVP). A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, majd az IH által is 

jóváhagyott TVP-re Sopron MJV a teljes programidőszakra kiterjedő együttműködési megállapodást 

köt az IH-val, melynek része a forráskeret, a vállalt indikátor célok, az FVS 2024-ben esedékes 

felülvizsgálata, valamint a TVP keretében megvalósításra kerülő beruházások köre. 6 

  

 
6 Borítókép: https://www.visitsopron.com/msite/197/8a072c47afb2c2d0f83230ebabed8141.jpg 

https://www.visitsopron.com/msite/197/8a072c47afb2c2d0f83230ebabed8141.jpg
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Az FVS felépítése és az egyes fejezetek kidolgozása során alkalmazott 
módszertan 

Az FVS hét fő fejezetből és kapcsolódó mellékletekből áll az alábbiak szerint: 

1. Partnerségi terv  

Az FVS tervezése, illetve későbbi végrehajtása során különféle partnerségi részvételi akciók révén 

biztosított a partnerségi bevonáson alapuló, részvételi tervezés. Az egyes, konkrét partnerségi 

tevékenységek a stratégiai tervezés első lépéseként kerültek kidolgozásra, figyelembe véve a hatályos 

hazai járványügyi (COVID-19) veszélyhelyzeti előírásokat is.   

A partnerségi folyamat fő célja: a város és térsége igényeinek, problémáinak a feltárása, illetve 

különböző érintetti csoportok fejlesztési ötleteinek/javaslatainak összegyűjtése aktív bevonásuk 

révén. A különféle partnerségi egyeztetések jelentik a tervezőmunka keretét, mely együttműködés a 

teljes folyamatban érvényesül: azaz a fenntartható településfejlesztés tervezési, megvalósítási és 

fenntartási szakaszaira egyaránt kiterjed. A különböző partnerek bevonása a célcsoporthoz illeszkedő 

kommunikációs csatornákon keresztül történik. A tervezést Sopron MJV Önkormányzata koordinálta. 

A partnerségi folyamatban az önkormányzati és egyéb, a városban működő közintézmények és a város 

működtetésében részt vevő cégek, egyéb helyi vállalkozások, érdekképviseleti szervek, egyházi, civil és 

nonprofit szervezetek, Sopron lakossága vettek részt. A partnerségi folyamat során jellemzően 

interaktív események valósultak meg: a résztvevők tájékoztatást kaptak, információt szolgáltattak, 

fejlesztési ötleteiket/javaslataikat megosztották a tervezőkkel a helyzetfeltárás egyes témaköreihez és 

a stratégiaalkotáshoz kapcsolódóan egyaránt. Az alkalmazott módszerek között szerepel a 

reprezentatív lakossági, valamint intézményi kérdőíves felmérés; vezetői/döntéshozói és 

szakmai/döntéselőkészítői interjúk, egyeztetések; továbbá a humán, a gazdasági, valamint a 

városfejlesztési és üzemeltetői munkacsoportok interaktív műhelytalálkozói, melyek célja a helyi 

érintettek körök minél szélesebb körének lefedése, bevonása. A térségi szereplők a stratégia 

társadalmasítási folyamatában vesznek részt. 

Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatására a város honlapján (www.sopron.hu) lehetőséget 

biztosít. 

Az 1. fejezet öt tematikus egységből áll, ezek: a partnerségi folyamat célját (1.1.), az együttműködés 

folyamatát (1.2.), a partnerek definiálását (1.3.), a partnerségi akciókat (1.4) és azok ütemezését (1.5.) 

foglalják magukban. 

2. Megalapozó munkarész – Helyzetfeltárás és helyzetértékelés  

A Megalapozó munkarész öt alfejezetet tartalmaz. A Kézikönyv módszertani útmutatásait pontosan 

követve készült a Helyzetfeltárás (2.1. alfejezet), mely 14 db tematikus alfejezetet foglal magában. A 

Kézikönyv az FVS tartalmi követelményeinek bemutatása során rögzíti, hogy a Helyzetfeltáró 

munkarészben „az FVS csupán a kulcstémaköröket várja el, melyek a 314/2012-es Kormányrendelet 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.20. tematikus alfejezetei.” 

Azaz a többi (6 db), kulcstémakörnek nem minősülő alfejezetet, melyek a hatályos ITS 2014-20 

Megalapozó vizsgálata c. dokumentumban szerepelnek, nem szükséges frissíteni7. Terjedelmi okokból 

 
7 Nem frissítendő fejezetek: 1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása; 1.6. A település 
településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata; 1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata; 1.14. Az 
épített környezet vizsgálata; 1.18. Katasztrófavédelem; 1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely. 
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ezek nem is kerültek átemelésre az FVS helyzetfeltárásába, a helyzetértékelő részben ugyanakkor a 

fontosabb konklúziók ezekből a fejezetekből is megjelennek. A helyzetfeltáró fejezetek sorszámozása 

emiatt nem folytonos, mivel a Kézikönyv által megadott, fenti sorszámozást követi, hogy az egyes 

kulcstémakörök eszerint, konzekvensen azonosíthatók legyenek. 

Az egyes kulcstémakörök vizsgálata során kiderült, hogy számos esetben nem történt érdemi változás 

az elmúlt években – ezen esetekben az előző EU-s ciklusban készült ITS, illetve annak Megalapozó 

dokumentuma által rögzített megállapítások, vagy aktuális ágazati stratégiák főbb megállapításai 

kerültek átemelésre az FVS-be. Ezen szövegrészek esetében a forrásdokumentumra külön lábjegyzet 

is hivatkozik.  

A 14 kulcstémakör helyzetfeltárása az IH által javasolt kulcsadatok, illetve az egyéb releváns adatok, 

információk összegyűjtése, frissítése alapján került kidolgozásra. Az adatok, megállapítások fő forrása 

a KSH, a TeIR, önkormányzati és háttérintézményi vagy egyéb központi adatszolgáltatók, illetve éves 

szakmai beszámolók, háttértanulmányok, ágazati stratégiák voltak; illetve a szakterületi interjúkból és 

az intézményi/lakossági kérdőíves vizsgálatok összesített eredményeiből táplálkoztak. Azon 

kulcsadatok, melyeket nem lehetett naprakészen frissíteni, a várhatóan 2022 őszén megvalósuló 

népszámlálás településsoros adatainak ismeretében, az FVS 2024. évi felülvizsgálatakor kerülnek 

aktualizálásra. Ez a megállapítás érvényes a szegregációs mutatók felülvizsgálatára is: a szegregált és 

szegregációval veszélyeztetett tömbök aktuális meghatározásához is feltétlenül szükségesek a 2022. 

évi népszámlálás vonatkozó adatai. Az Antiszegregációs terv (8.1. fejezet) korrekciója szintén 2024-ben 

történik meg – amennyiben a feltárt újabb statisztikai eredmények alapján az szükségessé válik. 

A 2. fejezet definiálja és lehatárolja a városi vonzáskörzetet (2.2.), majd fentebb bemutatott öt 

tervezési dimenzió szerinti szintetizáló helyzetértékelés (2.3) következik a Kézikönyv által előírt 

vizsgálati szempontok szerint. A fejezet értékeli továbbá a város fennálló irányítási és működési 

rendszerét (2.4.), illetve feltérképezi és értékeli a főbb kockázatokat és lehetőségeket (2.5.), melyeket 

a városnak jövőképe és stratégiája megfogalmazása során figyelembe kell vennie. 

3. Stratégiai munkarész  

A stratégiai fejezet dinamikus keretként támogatja Sopron jövőképének és célrendszerének 

meghatározását és szükség esetén felülvizsgálatát, kiigazítását. Itt prognóziselemzések valósultak meg, 

ahol a feltárt külső kockázatok alapján két különböző forgatókönyv került meghatározásra (3.1.), 

melyek a kidolgozás során adatokra, trendelemzésekre támaszkodtak. Ennek során azt kellett 

végiggondolni, hogy mely feltételek mellett milyen fejlődési vonal lehet reálisan megvalósítható, illetve 

az adott körülmények változása esetén hogyan, milyen eszközökkel tud a város reagálni. Az ún. 

standard forgatókönyvben a külső hatások begyűrűzésével lehet számolni, melyre helyben csak 

korlátozottan lehet intézkedést hozni. Az ún. adaptív forgatókönyvben a külső hatások már a helyi 

alkalmazkodóképesség figyelembevételével fejtik ki hatásukat; azaz a megvalósítani tervezett 

intézkedések semlegesítik/csökkentik a negatív hatásokat vagy javítják a potenciális lehetőségek 

kihasználásának esélyét. 

Az adaptív forgatókönyv végpontjaként megfogalmazódott jövőkép egy olyan vízió, mely a 

városfejlesztés hosszú távú célrendszerének kialakítása során elérendő, vágyott állapotot jeleníti meg. 

A jövőképre alapozva meghatározásra került a stratégia középtávú, jelen ciklusra vonatkozó 

célrendszere (2021-2027), mely öt stratégiai cél és a megvalósulásukat támogató 13 tematikus cél 

komplex rendszere, az ezeket átszövő horizontális célokkal kiegészülve. A tematikus célrendszert egy 

célmátrixban ezek városrészi összefüggései egészítik ki. A célrendszer kibontása a beavatkozási logikát 
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mutatja be az öt tervezési dimenzió mentén. A 3. fejezet az FVS és más önkormányzati, ágazati és 

területi stratégiák összhangjának bemutatásával zárul. 

4. Monitoring, kontrolling, indikátorok  

A 4. fejezet a középtávú stratégiai és tematikus célok megvalósításának nyomon követési rendszerét 

ismerteti. Az FVS élő, dinamikusan fejlődő dokumentumként a jelen európai uniós fejlesztési ciklussal 

összhangban készült, ugyanakkor a rugalmas alkalmazkodóképesség elvének figyelembevételével a 

külső és belső változásokra reagálva adaptáció, módosítás is elképzelhető ekkora időtávban. Ennek 

érdekében az IH elvárása egy átlátható, transzparens nyomonkövetési rendszer kialakítása, mely az 

FVS monitoring rendszerét jelenti: azaz a stratégia megvalósításához kapcsolódó beavatkozások 

kitűzött és mérhető eredményét jelentő indikátorok körét, típusait, azok mérési módszertanát. Az FVS 

stratégiai célrendszeréhez illeszkedő, saját indikátorok alkalmazásán (4.1.) túl az egységes központi 

indikátorok nyomon követése is elvárás (4.2.) a városi reziliencia és a tervezési dimenziók mentén elért 

eredmények mérése érdekében – a beavatkozásokra vonatkozó adatok gyűjtésének és kezelésének 

módszertana, illetve a monitorozásért felelős egységek meghatározása mellett. 

5. Az irányítási és működési modell  

Az FVS Megalapozó munkarészének 2.4 fejezetében részletesen bemutatásra kerül a város 2014-2020-

es időszakra kialakított irányítási és működési modellje, mely jelenleg is használatos, és az eddigi átfogó 

tapasztalatok alapján megfelelően működik. A fejezet azt vizsgálja, hogy a fenntartható városfejlesztési 

stratégia és kapcsolódó projektjeinek tervezésére, finanszírozására és lebonyolítására vonatkozó 

döntéshozatali és megvalósítási mechanizmus felülvizsgálatára, fejlesztésére mely ágazati 

szakterületeken és mikor lehet szükség a 2021-27-es ciklus megvalósítási időszakában. 

6. Cselekvési terv  

A fejezet a középtávú célrendszer megvalósulását szolgáló cselekvési prioritások, intézkedések és 

beavatkozási területek strukturált bemutatását tartalmazza, a fejlesztési projekteknél magasabb 

absztrakciós szinten. (A konkrét beavatkozások/projektek megtervezése, kialakítása a végrehajtás 

feladata lesz.) A tervezett soproni fejlesztések típusuk szerint részben egyedi, részben hálózatokba 

rendezhető beavatkozások. A hálózatokat alkothatják vonalas infrastruktúra-elemek vagy akár 

valamilyen tematikus kapcsolódás az egyes fejlesztési elemek között. 

A cselekvési terv részét képezi a zöld és a digitális átállás menetrendjeinek kidolgozása, melyekre 

alapozva 2024-ig szükséges elkészíteni a részletes zöld finanszírozási keretrendszert, valamint a 

digitális átállás akciótervet. 

7. Finanszírozási terv  

A megvalósuló fejlesztéseknél elsődleges szempont azok pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása, 

melynek alátámasztásához üzleti modell kidolgozása is szükséges. A fejezet ismerteti a lehetséges 

finanszírozási forrásokat és azok hozzárendelését a fejlesztésekhez; kitér a potenciális 

forráskombinációkra, a pénzügyi fenntarthatóságra; valamint a gazdaságos és fenntartható 

üzemeltetés szempontjaira. Fontos kiemelni, hogy a stratégia teljes tervezéssel készült, így üzleti 

modellje és finanszírozási terve nem korlátozódik a TOP Plusz forrásaira, bár azok jelentős pillérét 

képezik a soproni fejlesztési elképzelések megvalósításának. A pénzügyi tervezés figyelembe veszi a 

további operatív programok forrásait, valamint további vissza nem térítendő vagy részben 

visszatérítendő hazai és uniós támogatási forrásokat, pénzügyi eszközök alkalmazását, illetve nagyon 

korlátozottan a bevonható magánforrásokra is épít. 
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8. Mellékletek  

8.1. Antiszegregációs program (ASZP)8 

Az ASZP átfogó célja a szegregáció mérséklése, illetve a szegregációs veszélynek kitett, leromlott városi 

területek további romlásának megakadályozása, felszámolása. Sopron hatályos ASZP-jét az ITS 6. 

fejezete9 tartalmazza, melyben a soproni szegregátumok lehatárolása, helyzetfeltárása a 2011-es 

népszámlálási adatokon alapul. Eszerint Sopron MJV a 2014-20 időszakban nem rendelkezett 

szegregátumokkal, így az ASZP Intézkedési terve a különböző hátrányos helyzetű és/vagy sérülékeny 

társadalmi csoportok/egyének leszakadását, szegregálódását megelőző, integrációs beavatkozásokat 

tartalmazott.  

Az FVS kidolgozásakor frissebb hivatalos szegregációs statisztikai adatok hiányában az érintett helyi 

önkormányzati szakembereket és civil szervezetek magában foglaló humán munkacsoport tagjainak 

vonatkozó információi, illetve humán közszolgáltatási intézmények szakmai beszámolói, valamint a 

2020-ban felülvizsgált, aktualizált Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési terve alapján került 

kidolgozásra az Antiszegregációs terv 2020-2024. A 2022. évi népszámlálási adatok rendelkezésre 

állását követően az ASZP frissítése is megtörténik az FVS 2024. évi tervezett felülvizsgálata keretében. 

8.2. Kérdőíves vizsgálatok 

A tervezés során a különféle érdekelti csoportok (lakosság, intézmények) körében lezajlott kérdőíves 

felmérések módszertanának és legfőbb jellemzőinek bemutatása, valamint az alkalmazott kérdőívek 

sablonjai. 

8.3. Beavatkozás szintű finanszírozási tábla 

A finanszírozási terv beavatkozási terület szinten vizsgált, összesített táblázatait tartalmazza.  

 
8 Az ASZP terjedelmi okból kerül az FVS mellékletei közé. 
9 Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 (Módosítva: 2020. február)  
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1. Partnerségi terv 

A partnerségi folyamat a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) tervezése – és majdani 

végrehajtása – során különféle partnerségi akciók révén biztosított. Jelen fejezet tartalmi vázát a 2013-

ban készült Partnerségi terv adja, mely Sopron Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiájának felülvizsgálatához, valamint a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódott. A Partnerségi terv alapján készített 

Partnerségi egyeztetési szabályzatot a Közgyűlés 273/2013. (IX. 26.) Kgy. határozatával fogadta el. Az 

FVS-készítés során a korábban készült Partnerségi terv a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

Módszertani Kézikönyve10 c. dokumentum vonatkozó elvárásainak és ajánlásainak megfelelően került 

átdolgozásra. Az FVS 2021-2027 dokumentum tervezési folyamatának egyes, konkrét partnerségi 

tevékenységei a stratégiatervezés első lépéseként kerültek kidolgozásra, tekintetbe véve a hatályos, 

illetve az esetlegesen bevezetésre kerülő COVID-19 járványügyi veszélyhelyzeti előírásokat is. 

Az FVS-készítés során – figyelembe véve a dokumentum komplexitását és helyi társadalmi jelentőségét 

– Sopron MJV Önkormányzata kiemelt hangsúlyt fektetett az érintett szereplők tervezési munkába 

történő bevonására, a velük folytatott kommunikációra, konzultációra, ezáltal elősegítve egy, a helyi 

társadalom többsége által elfogadható, támogatható fejlesztési stratégia kidolgozását. Az 

Önkormányzat a teljes munkafolyamat során együttműködésre, együtt gondolkodásra törekedett a 

településen érdekelt gazdasági, társadalmi szervezeteket és közigazgatási szerveket képviselő helyi 

szakemberekkel, főbb véleményformálókkal és a lakossággal.  

1.1 A partnerségi folyamat célja  

A partnerségi folyamat legfőbb célja a helyben érintett legkülönfélébb csoportok 

- igényeinek, szükségleteinek, problémáinak, a városhoz való viszonyának feltárása; 

- ötleteinek, javaslatainak megismerése; 

- sajátos fejlesztési érdekeik és céljaik megismerése és összehangolása; 

- megnyerése és ösztönzése arra, hogy saját tevékenységük, illetve fejlesztéseik által segítsék a 
városi stratégia megvalósulását; 

- együttműködésének segítése, kölcsönös informálása egymás tevékenységéről; 

és mindezek folyamatos beépítése az FVS készülő szövegébe. 

1.2 A partnerségi együttműködés folyamata 

A partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csupán része, sokkal inkább kerete a tervező munkának. 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, megvalósítási és 

fenntartási szakaszaira is kiterjed. 

Az ITS-felülvizsgálatként indult tervezési folyamat bevezető lépéseként a fent hivatkozott, 2013-ban 

készült Partnerségi tervben nevesített intézmények, szervezetek – a név- és címlista aktualizálását 

követően – 2021 júniusában írásos megkeresést kaptak fejlesztései elképzeléseik, ötleteik, javaslataik 

megismerése céljából. Azon szervezetek és intézmények, melyek az ITS Partnerségi Egyeztetési Eljárás 

megkezdése során jelezték, hogy részt kívánnak venni a felülvizsgálati folyamatban (a 

 
10 Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27 (Pénzügyminisztérium Regionális 
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, 2021. október) 
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Pénzügyminisztérium RFP IH által módosított követelményrendszer végleges formában való 

megjelentetését követően, a Módszertani Kézikönyv iránymutatásait követve) bevonásra kerültek az 

FVS-készítési folyamatba. A megszólított szervezetektől folyamatosan érkeztek olyan konkrét 

javaslatok, melyek becsatornázásra kerülnek a stratégiaalkotási folyamatba. 

Jelen Partnerségi terv a tervezés során megvalósuló partnerség kereteit jelöli ki és rögzíti, valamint 

bemutatja a stratégia előkészítése, kidolgozása, jóváhagyása során megvalósuló partnerségi 

együttműködés folyamatát. 

A 2020 márciusától hazánkat is érintő, COVID-19 okozta járványhelyzet hullámai szükségessé tették a 

vonatkozó, központi járványügyi rendelkezések folyamatos nyomon követését és betartatását. Már a 

tervezés során rögzítésre került, hogy az egyeztetési, tájékoztató és egyéb kommunikációs partnerségi 

tevékenységek a kötelező biztonsági intézkedések (pl. szociális távolságtartás, fertőtlenítés, 

maszkhasználat, karantén, kijárási korlátozás) maximális betartásával kerülnek lebonyolításra. A 

tervezésben résztvevők közötti kapcsolattartás számos esetben írásban vagy online módon történt, 

ennek technikai feltételei biztosítottak voltak. 

A járványhelyzet enyhülésével a részvételi alapú (participatív) partnerségi akciók során megvalósult a 

különböző érintetti csoportok (stakeholderek) aktív bevonása a helyzetfeltárásba és a fejlesztési 

irányok meghatározásába egyaránt. Az érintettek szabadon kommunikálhatták igényeiket, 

javaslatokat fogalmaztak meg, miközben egymás igényeit és ötleteit is megismerhették.  

1.3 Partnerek definiálása  

A partnerségi folyamatba Sopron MJV összes lakosának, gazdasági és intézményi szereplőjének, illetve 

civil szervezeteinek és a városban működő egyházaknak közvetlenül lehetősége volt bekapcsolódni. A 

közvetlenül bevont partnerek az alábbi csoportokba sorolhatóak be: 

Döntéshozók: 

- a helyi önkormányzati vezetők (polgármester, alpolgármesterek) és képviselők. 

Szakmai partnerek: 

- a város érintett szervezeti egységei, irodái; 
- önkormányzati és egyéb, a városban működő közintézmények; 
- önkormányzati tulajdonú cégek; 
- a város működtetésében részt vállaló, nem önkormányzati tulajdonú cégek; 
- a gazdasági szektor képviselői (helyi vállalkozások, kamara, érdekképviseletek); 
- társadalmi szervezetek (civil, nonprofit, karitatív szervezetek, egyházak képviselői - különös 

tekintettel a közfeladat-ellátásban résztvevőkre); 
- olyan állami szervezetek, melyek tevékenysége fejlesztés vagy működtetés szempontjából 

közvetlenül érinti a fejlesztési stratégiát. 

Széles nyilvánosság:  

- a város lakossága. 

A véleményezési eljárásba kötelezően bevont partner:  

- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat. 
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1.4 Partnerségi akciók és azok tartalma  

A tervezési folyamat részeként megvalósult nagyszámú partnerségi akciók között tájékoztató, 

információgyűjtő és tervező jellegű akciókat egyaránt találunk. Tervezési alapelv, hogy az érintettek 

minden esetben tájékoztatást kapnak a stratégia tervezésének és megvalósításának előrehaladásáról, 

valamint az elkövetkezendő partnerségi akciókról. A partnerségi bevonás főbb eszközei az alábbiak: 

Tematikus munkacsoportok 

AZ FVS kidolgozásának jobb megalapozása érdekében tematikus munkacsoportok kerültek felállításra, 

amelyek műhelytalálkozók keretében dolgoztak együtt. A helyzetelemzés és -értékelés, illetve a 

stratégiaalkotás szempontjából legfontosabb helyi szakmai szereplők három munkacsoport keretei 

között szerveződtek: 

1. A humán közszolgáltatások munkacsoport elsősorban az önkormányzati 

fenntartású/hatáskörű humán szolgáltató ágazatok szakmai képviselőiből épült fel. Érintett 

szakterületek: nevelés, oktatás, egészségügy, szociális ellátórendszer, (szociális) lakhatás, 

foglalkoztatás (hátrányos helyzetű/sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó aktív korúak, 

inaktívak), kultúra-szabadidő, rekreáció-sport, közösségi élet, esélyegyenlőség, antiszegregáció, 

közbiztonság. 

2. A gazdasági munkacsoport a jelentős helyi gazdasági ágazatokra és főbb képviselőikre; az 

érdekképviseleti szervek munkájára és tapasztalataira; valamint a köz-, a magán- és az egyetemi 

szféra együttműködéseire, a város aktuális munkaerőpiaci sajátosságainak megismerésére 

fókuszált. 

3. A városfejlesztési és -üzemeltetési munkacsoport a városi épített és természeti környezet 

megújításával, rehabilitációjával foglalkozott. Főbb szakterületek: közlekedési hálózat, 

közműhálózat, energetika, városi épületállomány, városi közterületek (kiemelten a 

zöldfelületek), környezet- és természetvédelem, városi épületállomány.  

A fenntarthatóság és energiahatékonyság, illetve a digitalizálás kérdéskörével, az ezekhez kapcsolódó 

szerteágazó beavatkozási lehetőségekkel mindhárom munkacsoport foglalkozott – horizontális 

szempontként tekintve ezekre a stratégiai dimenziókra. 

Műhelytalálkozók  

A munkacsoportok tagjai interaktív műhelytalálkozók keretében találkoztak, melyek célja a főbb helyi 

ágazati problémák, illetve kockázatok azonosítása, majd a fejlesztési lehetőségek/szükségletek 

áttekintése és rendszerezése, közös ötletgyűjtés. A műhelytalálkozók napirendjét és részletes szakmai 

tartalmát a külső szakértők állították össze, tekintetbe véve a helyzetfeltárás előzetes eredményeit és 

a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve c. dokumentum módszertani és 

tartalmi elvárásait. 

Kérdőíves felmérések  

A szakmai tervezés részeként reprezentatív lakossági kérdőíves felmérések is megvalósultak, melyek a 

felnőtt korú helyi lakosság korábbi fejlesztésekkel való elégedettségét, fejlesztési prioritásait, 

tájékozódási, kapcsolattartási és fogyasztási szokásait, valamint digitális felkészültségét vizsgálták. 

Emellett a releváns helyi intézmények körében is történt lekérdezés – elsősorban a digitális átállás 

előkészítése érdekében.  



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

15 
 

Vezetői és szakmai interjúk  

A partnerségi akciók keretében a város életében kulcsszerepet betöltő szereplők, intézmények 

képviselőivel a helyzetfeltárást és a stratégiai tervezést támogató interjúk készítésére is sor került. Az 

interjúk, fókuszált beszélgetések és célzott információgyűjtés lebonyolítására személyesen, telefonon 

vagy valamely online platformon keresztül, de a járványhelyzetre tekintettel esetenként írásos 

formában került sor. 

Közösségi fórumok  

A partnerségi egyeztetés részeként városrészi szintű közösségi ötletgyűjtő fórumok is megtartásra 

kerültek A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban11 című projekt célterületi bontásának 

megfelelően, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közösségfejlesztő munkatársainak vezetésével. Ezek 

célja a szűkebb lakókörnyezetet érintő problémák azonosítása, illetve az adott városrészben élők 

mindennapjait szolgáló, a terület élhetőségét javító, kisebb hatókörű fejlesztési elképzelések 

összegyűjtése volt. 

Az interaktív formában megrendezett közösségi fórum tehát a tájékoztatáson túl kérdésfeltevésre és 

vélemények, javaslatok megfogalmazására is lehetőséget teremtett, a helyi problémákra és 

szükségletekre orientáltan. A lakossági konzultációk mellett a városi honlap is fontos szerepet töltött 

be a soproniak partnerségi folyamatba történő bevonásában. 

Az elkészült stratégia véleményezése  

Az FVS első teljes tervezete a társadalmasítás részeként felkerül a városi honlapra (www.sopron.hu), 

így a véglegesítést megelőzően a korábban már bevont szervezetek mellett a lakosság is 

véleményezheti azt. A települési véleményezést követően a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzatnak is át kell tekintenie a dokumentumot a megye területfejlesztési programjához és 

integrált területi programjához való illeszkedés biztosítása érdekében, melynek teljesüléséről 

nyilatkoznia is kell. Ezt követően az FVS-tervezet szakmai értékelésre benyújtásra kerül a Regionális 

Fejlesztési Programok Irányító Hatósághoz. 

Sopron MJV Önkormányzata – a tervezésbe bevont szakértőkkel együttműködve – biztosítja a tervezési 

folyamat során beérkező vélemények egységes kezelését. A beérkezett vélemények befogadása, 

regisztrálása, feldolgozása és az azokra való reagálás egységes módszertan alapján valósul meg. 

1.5 Partnerségi akciók ütemezése a tervezési folyamatban  

Az FVS tervezési folyamat az alábbi, áttekintő táblázatban összesített ütemezésben, akciókkal és 

érintettek bevonásával tervezett: 

Dátum Akció Akció leírása Résztvevők 

2021.12. Kérdőíves felmérés A reprezentatív lakossági 
kérdőíves felmérés első köre 

A helyi felnőtt korú 
lakosság 

2022.03. Kérdőíves felmérés A reprezentatív lakossági 
kérdőíves felmérés második 
köre 

A helyi felnőtt korú 
lakosság 

2022.03. - 2022.05. Kérdőíves felmérés Intézményi kérdőíves 
felmérés lebonyolítása 

A helyi intézmények 
vezetői/képviselői 

 
11 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 

http://www.sopron.hu/
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Dátum Akció Akció leírása Résztvevők 

2022.02. - 2022.05. Vezetői és szakmai 
interjúk készítése 

A város kulcsszereplőivel 
helyzetfeltáró és tervezést 
támogató interjúk készítése 

A város életében 
kulcsszerepet betöltő 
szereplők, 
intézmények 
képviselői 

2022.05. Műhelytalálkozó A humán közszolgáltatások 
munkacsoport helyzetfeltáró 
és tervezést támogató 
interaktív műhelytalálkozója 

Az érintett 
szakterületeket 
képviselő felelős 
vezetők/szakértők 

2022.05. Műhelytalálkozó A gazdasági munkacsoport 
helyzetfeltáró és tervezést 
támogató interaktív 
műhelytalálkozója 

Az érintett 
szakterületeket 
képviselő felelős 
vezetők/szakértők 

2022.05. Műhelytalálkozó A városfejlesztési és -
üzemeltetési munkacsoport 
helyzetfeltáró és tervezést 
támogató interaktív 
műhelytalálkozója 

Az érintett 
szakterületeket 
képviselő felelős 
vezetők/szakértők 

2022.05. – 06. Lakossági fórumok Városrészi szintű lakossági 
ötletgyűjtő fórumok 
megtartása 

Helyi lakosság 

2022.06. – 07. Az FVS 1.0 változat 
szakmai 
véleményezése és 
társadalmasítása 

Az érintett helyi vezetők, 
szakértők és szervezetek, 
valamint a széles 
nyilvánosság írásban 
véleményezik a külső 
szakértő cég által elkészített 
első munkaanyagot 

Kijelölt helyi vezetők 
és szakértők; minden 
helyi érintett szervezet 
és a helyi lakosság 

2022.07. Az FVS megyei 
önkormányzat általi 
jóváhagyása 

Az első teljes változathoz 
érkező vélemények, 
javaslatok átvezetését 
követően az FVS-t a Győr-
Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat is 
véleményezi – egyetértése 
esetén támogató 
nyilatkozatot állít ki 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat 

2022.08. FVS pályázat 
benyújtása 

Az FVS és a kapcsolódó 
támogatási kérelem 
benyújtásra kerül az RFP IH-
hoz szakmai értékelésre 

RFP IH 

2022.11. Az FVS végleges 
változatának 
Közgyűlés általi 
elfogadása 

Az FVS végleges változatának 
elkészítése az RFP IH 
értékelése alapján, majd a 
dokumentum Közgyűlés 
általi elfogadása és 
közzététele. 

Közgyűlés 

1. táblázat: A partnerségi akciók ütemezése a tervezés során  
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2. Megalapozó munkarész: Helyzetfeltárás és helyzetértékelés  

A megelőző uniós fejlesztési ciklus városi szintű tervezését megalapozó Integrált Településfejlesztési 

Stratégia készítése során teljesen elkülönülten került megalkotásra a Stratégia (Településfejlesztési 

Koncepcióval közös) megalapozó dokumentuma. A központi elvárások figyelembevételével a 

megalapozó munkarész jelen FVS készítésekor integrálódott az anyagba, így a helyzetfeltárás során 

azonosított tényezők megismerhetővé válnak közvetlenül a Stratégiai munkarész áttekintése előtt. A 

2. fejezet célja egyfelől a Sopronra vonatkozó specifikumok részletes feltárása, elemzése és értékelése, 

a városfejlesztés- és üzemeltetés hatályos irányítási és működési rendszerének bemutatása, majd a 

városra jellemző kockázatok és lehetőségek azonosítása és értékelése. 

2.1 Helyzetfeltárás  

A helyzetfeltárás során belső és külső nézőpontból egyaránt érkeztek inputok a város egyes 

szektoraira, adottságaira vonatkozóan. Külső nézőpontból a korábbi fejlesztések megvalósulásának 

nyomon követése, a statisztikai mutatók és a nyilvános adatbázisokból elérhető adatok elemzése volt 

elvégezhető, ezt egészítették ki a helyi szakemberek, szakterületi felelősöktől kapott, célzott 

információk, a munkacsoportos megbeszéléseken elhangzott célzott észrevételek, továbbá a lakosság 

reprezentatív csoportja és a helyi intézmények körében elvégzett intézményi kérdőíves felmérés 

válaszai. 

A további alfejezetekben vizsgálatra kerülő témakörök a Stratégia elkészítését szolgáló Módszertani 

Kézikönyv előírásai alapján kerültek kialakításra – azok tartalmára vonatkozóan mindenkor szem előtt 

tartva az egyes helyi specifikumokból fakadó aránybeli eltéréseket. Jelen fejezet elhelyezi a hazai 

térszerkezetben Sopront, vizsgálja a várost érintő területfejlesztési és területrendezési 

dokumentumok megállapításait, bemutatja a település társadalmi-gazdasági állapotát. Kitér továbbá 

az Önkormányzat – és az önkormányzati intézmények – működésére, a településüzemeltetés, a 

műszaki infrastruktúra helyzetére, valamint a helyi környezeti és a klimatikus tényezők állapotára. 

A központilag nem elvárt témaköröket tekintve a gazdasági munkacsoport megkerülhetetlen 

tényezőként azonosította, így külön alfejezetként bemutatásra kerültek az idegenforgalom helyi adatai 

és sajátosságai is. Részben a kötelező elvárásokból fakadóan, részben a dokumentum későbbi 

munkarészeinek megalapozását szolgálva bővítésre került a helyzetfeltárás az Önkormányzat 

gazdálkodásához kapcsolódó digitális beruházásokkal és szolgáltatásokkal is. 
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2.1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

Sopron az Európai Unió tervezési-statisztikai célú területi rendszerének NUTS 2 szintű Nyugat-

dunántúli régiójában található. Noha a régió az ország hét régiója közül a második legfejlettebbnek 

számít, egy főre jutó GDP értéke még 2019-ban is az EU átlagának csupán 71%-a.12 

Összehasonlításképpen, ez az érték megegyezik a Temesvár központú Nyugat-romániai fejlesztési 

régió értékével, míg a szomszédos Burgenland tartománytól 18%-kal marad el13. Ezek tükrében 

Nyugat-Dunántúl a 2021-27-es EU-s költségvetési időszakban elérhető támogatási források 

szempontjából a kevésbé fejlett régiók kategóriájába tartozik – ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 

75%-a alatt marad –, ezáltal előnyös támogatási helyzetben van. 

Sopron a NUTS 3 szintű Győr-Moson-Sopron megye megyei jogú városa, egyben a 39 települést 

összefogó Soproni járás székhelye, mely területileg csupán egyetlen településnyi eltérést mutat a 

területi-statisztikai alapon számontartott Sopron-Fertődi kistérségtől. Fejlettségi szempontból, a 

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, nem minősül kedvezményezett járásnak. 

A járáshoz tartozó települések: 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. 

 

A járás lakónépessége 2020. évvégén 104.652 fő volt. A 2001 és 2020 között a legdinamikusabban 

bővülő népességű települések ezek közül Harka (+102%14), Fertőhomok (+68%), Hidegség (+54%), 

Nagycenk (+44%), Hegykő (+42%) voltak. Ugyanebben az időszakban a járás, illetve Sopron népessége 

is 13%-kal gyarapodott. A 2.1.7. alfejezetben részletesen is kifejtésre kerül, de már elöljáróban is 

 
12 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/#?reg=HU22&ind=17-2_nama_10r_2gdp 
13 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en 
14 A 2001-es év adatához viszonyítva 

1. ábra: A Soproni járás települései, valamint a Soproni nagyvárosi térség települései1 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/#?reg=HU22&ind=17-2_nama_10r_2gdp
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en
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lényeges rögzíteni, hogy Sopron valós népessége a KSH által mért bővülést jóval meghaladó mértékben 

gyarapodott az elmúlt időszakban: a városban lakókra vonatkozó pontos számok nem állnak 

rendelkezésre, de a helyi a szakértők és érintettek egybehangzó tapasztalatai alapján kijelenthető, 

hogy a Sopronban élők és a város infrastruktúráját legalább részlegesen használók száma több 

tízezerrel is meghaladhatja akár az állandó, akár a regisztrált lakónépességet. 

A KSH 2014-es lehatárolása15 szerinti Soproni nagyvárosi térség összesen 12 települést csoportosít, de 

amint a népességváltozást feltüntető ábrán is látható, az agglomerálódási folyamat a környező 

települések jóval szélesebb körét érinti. Habár Sopron lakónépessége jelenleg már – a KSH adatai 

lapján – nem növekszik tovább, egyes falvakban (a fent felsoroltakon túl Ágfalván és Fertőszéplakon) 

az ezredforduló utáni népességbővülés tovább gyorsult a legutóbbi évtizedben. 

 

2. ábra: A Soproni járás települései lakónépességváltozása 2001-2020 között a kezdőév adatához viszonyítva16 

Sopron a Budapest 120-180 km-es külső nagyvárosi gyűrűjén kívüli városnak tekinthető, saját 

agglomerálódó nagyvárosi térséggel, térszerkezeti szempontból is jelentős külföldi városokkal 

körülvéve. Határ menti fekvése és fővárostól mért távolsága kettős igazodást eredményez Budapest 

mellett Bécs viszonylatában is. A legközelebbi régiós kapcsolatai Győr és Szombathely irányában állnak 

fenn. 

A város és környéke gazdasági-technológiai magövezetbe sorolt, turisztikai, túlnyomórészt települési 

funkciójú terület, amelyet turisztikai funkciójú és jó mezőgazdasági adottságú területek szegélyeznek. 

 
15 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/agglomeracio.pdf 
16 Megjegyzés: félkövérrel szedve a Soproni nagyvárosi térség települései 

Csér; -46%
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A hatályos OTK tervlapján Sopron fejlesztési alközpontként szerepel, amelyen Győr, mint fejlesztési 

pólus hatása érvényesül. Peremjellegű helyzete okozta hátrányát a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 

jelentősen csökkentheti.  

A területi kapcsolatokat bemutató napi szintű ingázás esetében a legfrissebb adatokat a 2011-es 

népszámláláskor rögzítették. Ezek alapján a soproni munkahelyek 2011-ben összesen 6.292 fő más 

településről bejárónak biztosítottak munkát, számuk a legutóbbi népszámláláshoz viszonyítva 6,5%-kal 

növekedett. A napi szinten ingázók zöme a Soproni járás településeiről jár be – közülük is a legtöbben 

Ágfalváról (469 fő), Harkáról (451 fő), Fertőrákosról (445 fő) és Kópházáról (429 fő) –, ami ezen 

települések foglalkoztatottjainak felét teszi ki nagyságrendileg. Jelentős arányban ingáznak még napi 

szinten a két térségi főút között fekvő Ebergőc (63%) és Pinnye (50%), valamint a határmenti Ágfalva 

(51%) dolgozói. A járáson belülről Sopronba ingázók aránya az összes foglalkoztatott 11%-a, de 

kimutatható a Kapuvári (5%), a Csornai (2%) és a Kőszegi (1%) járásból történő ingázás is. A város 

regionális súlyát mutatja, hogy Sopron felé napi szinten nyolcvan főnél több ingázó kelt útra a Győri, 

Szombathelyi járásokból és Budapestről is.17 

A város ellátási területeit tekintve a közoktatási intézmények közül egyes soproni általános iskolák 

felvételi körzete magába foglalja Ágfalva és Fertőrákos közigazgatási területét is. A háziorvosi körzetek 

a város közigazgatási területét fedik le. A Soproni Gyógyközpont által nyújtott egészségügyi 

tevékenységek zömének (többek között a belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő-és 

gyermekgyógyászat, tüdőgyógyászat, neurológia) ellátási körzete 43 településre terjed ki, ezek közül 

34 db a Soproni járáshoz, 9 db a Kapuvári járáshoz tartozik. A helyi kórház a pszichiátriai rehabilitációs 

és kardiológiai rehabilitációs ellátása megyei és regionális szintre is kiterjed, előbbi 208 db, utóbbi 248 

db települést fog össze. 

  

 
17 A 2011. évi népszámlálás idején. Forrás: KSH, Népszámlálás 2011. 
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2.1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

2.1.2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

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 

elhatározásai egyben Sopron MJV 2014-ben készített Településfejlesztési Koncepciójának igazodási 

pontjait jelentik. Mivel hosszú távú célokat vázol az OFTK, a 2013. évi megalkotását követően nem 

került felülvizsgálatra, így az általa lefektetett célokhoz történő koncepcionális igazodás továbbra is 

érvényesnek tekinthető. 

Nemzeti jövőkép:  

- Magyarország Kelet-Közép-Európa 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 megőrzése, környezetünk 

védelme. 
- Térségi potenciálokra alapozó, fenntartható térszerkezet. 

 

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. 
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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: 

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. 
o Multiregionális és interregionális kapcsolatok erősítése: 
o Együttműködés szorosabbá tétele a nagyvárosi terekben (Bécs-Pozsony-Győr). 
o Határon átnyúló együttműködések fokozása. 
o ETT-k kiterjesztése. 

- Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár központi szerepének erősítése: 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

23 
 

o Gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs szerepkör 
erősítése. 

o Győr és Sopron határon átnyúló agglomerációjú centrum. 
o A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése. 
o A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.18 

 

2.1.2.2 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusra új stratégiai 

dokumentumok elkészítését vállalta. Ezek alapján 2021 nyarán készült el a Területfejlesztési 

Koncepció, Stratégiai Program, illetve az Operatív Program. A teljes dokumentumcsomagot a megyei 

közgyűlés 49/2021. (IX.24.) Közgyűlési Határozattal fogadta el. Mivel jelen fejezetben a stratégiai szintű 

összefüggéseket jelenítjük meg, így előbbi két dokumentum tartalmával foglalkozunk részletesebben, 

az intézkedéseket bemutató megyei OP itt nem kerül részletesen kifejtésre. 

 

Győr-Moson-Sopron megye jövőképe:  

- Innovatív, fenntartható, egészséges megye. 
 

Átfogó célok: 

- Az innovatív, versenyképes megye. 
- A fenntartható, klímabarát megye. 
- Az „egészséges” megyei társadalom. 

 

Stratégiai és fejlesztési célok:  

- S1 – Rugalmas gazdaság: A megyei gazdaság versenyképességének megőrzése, a globális 
válságokkal szembeni ellenálló képességének javítása, a megye egyprofilú (járműipar) 
gazdasági tevékenységének diverzifikálása révén. 

- S2 – Intelligens gazdaság: A megye gazdasági tevékenységének folyamatos megújítását 
szolgáló infrastrukturális, technológiai és szolgáltatási környezet kialakítása, különös 
tekintettel a fenntarthatósági kritériumok betartására, a körkörös gazdaság megvalósításához 
szükséges igények kielégítésére. 

- S3 – Klíma-, környezetbarát megye: A globális környezeti, humánökológiai problémákat okozó, 
az éghajlatváltozást fokozó antropogén hatások visszaszorítása, valamint az azok által okozott 
hatásokra történő felkészülés. 

- S4 – Élhető települések (magas színvonalú infrastruktúra és közszolgáltatások): Élhető 
települések és településrészek, fenntartható és magas színvonalú megyei infrastruktúra és 
közszolgáltatások kialakítása és fejlesztése, szerethető infrastruktúra megvalósítása a földrajzi, 
természeti, környezeti értékek megtartásával. Kiemelt szempontként környezeti infrastruktúra 
kialakítása, fejlesztése, a közúti és vasúti infrastruktúra célzott és fenntartható fejlesztése. A 
megye vizeihez kötődő infrastrukturális fejlesztések az elérhető legfejlettebb eszközökkel és 
módszerekkel, a vizek fenntartható és biztonságos hasznosításának biztosítása, védekezés a 
vizek kártételei ellen, a víztől függő ökoszisztémák megfelelő működésének biztosítása. 

 
18 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról 
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- S5 – Megfelelően képzett humán erőforrás: A XXI. század új kihívásaira reagálni tudó, a 
társadalmi mobilitást és az esélyegyenlőséget a lehető legjobban elősegítő, mindenki számára 
nyitott és elérhető, modern és együttműködő oktatási-képzési tér létrehozása, amely a 
munkaerőpiac folyamatosan változó igényeinek és elvárásainak megfelelni képes, flexibilis, 
magas színvonalú szakmai képzettséget és tudást biztosít. 

- S6 – Egészséges és támogató társadalom: Az egészségügyi, szociális és társadalmi jólétbeli 
különbségek mérséklése, a társadalmi felzárkóztatás elősegítése, a közösségi, kulturális, 
szabadidős, aktív turizmushoz kapcsolódó és sport jellegű aktivitások élénkítése, az ezekhez 
kapcsolódó ellátásoknak, szolgáltatásoknak, programoknak és aktivitásoknak a fejlesztése, 
elérhetőségének javítása, továbbá érintettek szemléletének megváltoztatása révén. 
 

Tematikus célok: 

- T1 – Gazdaság: 
o T1.1. Az ipar ágazatban tevékenykedő vállalati közegben az üzleti infrastruktúra és az 

alkalmazott technológia, illetve szolgáltatás fejlesztése; 
o T1.2. A kisebb termelési kapacitásokkal és gyengébb tőkeellátottsággal rendelkező kis 

és középvállalati szektor támogatása; 
o T1.3. Önálló diverzifikációs irányként a turisztikai szektor komplex (infrastruktúrát és 

szolgáltatásminőséget egyaránt érintő) fejlesztése; 
o T1.4. Az élelmiszergazdaság komplex (a szántóföldi termeléstől az asztalig terjedő 

termékláncainak) fejlesztése; 
o T1.5. A gazdasági tevékenység folyamatos megújulását szolgáló K+F+I környezet 

infrastrukturális és szervezeti, együttműködési kereteinek (innovációs ökoszisztéma) 
fejlesztése. 

- T2 – Környezeti tematikus fejlesztési célok: 
o T2.1. Megújuló energiaforrások: Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való 

áttérés, a megújuló energiaforrások részarányának növelése az energiatermelésen 
belül, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának 
támogatása. 

o T2.2. Energiahatékonyság: Az energiahatékonyság célzott növelése mind az 
épületállomány, mind a termelőfolyamatok vonatkozásában, a felhasznált 
energiamennyiség csökkentése hatékonyabb megoldások által, energiahatékonyságra 
való szemléletformálás. 

o T2.3. Klímaadaptáció: A jelentkező klímakockázatok azonosítása és az azokra való 
felkészülés támogatása, a klímakockázatokból eredő negatív hatások megelőzése 
és/vagy a hatások mérséklése; mindezek célja, hogy a lakosság jólléte és a megye 
funkcionális szerepe fenntartható legyen a megváltozott éghajlati körülmények között 
is. 

o T2.4. Körforgásos gazdaság: A hulladékkeletkezés csökkentése a hulladékok 
körforgásba való visszavezetésével, innovatív megoldások megvalósítása a gazdaság 
és társadalom anyagszükségletének és környezeti terheinek csökkentésére, 
hasznosítható nyersanyagok minél magasabb arányú kinyerése. 

o T2.5. Fenntartható mezőgazdaság: Az egyéni gondozásban, valamint a gazdasági 
szervezetek fenntartásában folytatott mezőgazdasági tevékenységek korszerűsítése 
és hatékonyságnövelése, a mezőgazdasági termelés szemléletváltásának elősegítése 
olyan kortárs irányzatok, mint az agroökológia vagy a regeneratív mezőgazdaság 
elterjesztése, fiatal mezőgazdasági termelők ösztönzése az elöregedő 
szektortársadalom átlagéletkorának csökkentése, valamint a fenntarthatóság és az EU 
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biodiverzitás stratégiájának e tevékenységre vonatkozó szempontjainak 
figyelembevételével. 

- T3 – Területi és települési infrastruktúra tematikus fejlesztési célok: 
o T3.1. Környezeti infrastruktúra és települési vízgazdálkodás fejlesztése: A Győr-

Moson-Sopron megyei települések környezeti infrastruktúra szempontjából történő 
minőségi és mennyiségi fejlesztése. A közösségi szolgáltatást nyújtó környezeti 
infrastruktúrák, mint a vízelosztási- és szolgáltatási, a szennyvízelvezetési- és tisztítási, 
továbbá a hulladékgazdálkodási és energiaelosztási rendszerek minél teljesebb körű 
kiépítése, az egyes szolgáltatások által nem érintett települések felzárkóztatása és 
szolgáltatásba történő bevonása. Zöld- és kék infrastruktúra fejlesztések, fenntartható 
vízi közmű rendszerek fejlesztése, meglévő hulladékgazdálkodási rendszerek 
felkészítése és a gazdaság ösztönzése a körforgásos gazdaság, továbbá az új uniós 
célok elérésére. Klímaalkalmazkodás megteremtése. 

o T3.2. Területi vízgazdálkodás fejlesztése: Az élhető települési környezetet közvetetten 
befolyásoló – a területi vízgazdálkodáshoz sorolható – területek a vízkárelhárítás-
vízrendezés (árvíz-, belvíz-, vízminőségi-, aszálykár védelem), a vízkészlet-gazdálkodás, 
az integrált települési csapadékvíz-gazdálkodás, valamint a vízi közlekedés és 
vízenergia (mozgási, illetve hőenergia) hasznosítás komplex fejlesztése. 

o T3.3. Közúti és kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése: A közúti és 
kerékpáros infrastruktúra és a kapcsolódó szolgáltatások célzott, szolgáltatásbővítő 
továbbfejlesztése, a helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése, ezek révén a belső periféria felszámolása, a belterületi utak 
burkolatának és alépítményeinek korszerűsítése, kerékpározható útvonalak 
kialakítása, a gyalogos közlekedést és a közlekedésbiztonság fokozását szolgáló 
beruházások megvalósítása. 

o T3.4. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése: A 
közforgalmú közlekedés, és azon belül is a kötöttpályás közlekedés részarányának 
növelése a közlekedési munkamegosztásban. 

o T3.5. Vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése: A vízi közlekedés feltételeinek javítása. 
o T3.6. Települési központok és alközpontok, leromlott állapotú településrészek 

fejlesztése: Települési központok és alközpontok fejlesztése révén a megye 
kiegyensúlyozott térszerkezeti fejlődésének és a megye többközpontúságának 
biztosítása, közép- és kisvárosok térségszervező képességének erősítése, fenntartható 
városfejlesztés. 

- T4 – Társadalmi tematikus fejlesztési célok: 
o T4.1. Egészségügyi fejlesztések: A lakosság egészségi állapotának, gyógyulási 

esélyeinek, az egészségmegőrzés- és fejlesztés, illetve a betegségmegelőzés 
feltételeinek, továbbá az ezekkel összefüggő egészségügyi ellátó rendszer 
infrastrukturális és szolgáltatási elemeinek (pl. infrastrukturális feltételek, 
szolgáltatások minősége, szakemberállomány, kompetenciák, technológiák, 
elérhetőség, hozzáférés) javítása korszerűsítés, felújítás, átalakítás, bővítés, létesítés, 
illetve új szolgáltatások, funkciók és aktivitások megteremtése révén. 

o T4.2. Oktatás, nevelés: A 21. század új kihívásainak és elvárásainak megfelelni képes 
oktatási-nevelési rendszer létrehozása az oktatás infrastruktúrájának 
modernizálásával, az oktató-nevelő munkát végző képzők képzésével és 
megbecsülésével, a módszerek és tartalmak korszerűsítésével, esélyteremtéssel, 
hátránykompenzációval és széles körű együttműködésekkel. 

o T4.3. Szociális fejlesztések: A szociális fejlesztések egyrészt az érintett és sok esetben 
sérülékeny csoportok (családok, gyermekek, fogyatékossággal élők, időskorúak, 
szenvedélybetegek, hajléktalan emberek) társadalmi befogadásának erősítésére, 
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lakhatásának és ellátásának biztosítására, valamint foglalkoztatásának elősegítésére 
irányulnak, továbbá kiterjednek az érintett szociális szolgáltatások és intézmények 
fejlesztésére és funkcióváltására, valamint az egyre fokozódó demográfiai és 
társadalmi kockázati/bizonytalansági kihívások okán kiemelten kezelik a család-és 
ifjúságügyi, továbbá az idősellátási, idősgondozási fejlesztési utakat és lehetőségeket. 

o T4.4. Társadalmi felzárkóztatás: A megyei társadalmi felzárkózási fejlesztések célja 
(összhangban a magyar és európai társadalmi felzárkóztatási stratégiai célkitűzésekkel 
és szakpolitikákkal) a nélkülözésben, szegénységben élők, a depriváltak arányának 
csökkentése, a társadalmi hátrányok és nehézségek újratermelődésének 
megakadályozása, a területi és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a 
társadalmi befogadás és esélyegyenlőség erősítése, különös tekintettel a sérülékeny 
csoportok tagjaira, és kiemelten a roma népességre. 

o T4.5. Közösség, kultúra, szabadidő és sport: A megye természeti-, épített- és szellemi–
kulturális kínálatán alapuló, abból táplálkozó, a helyi kötődést és identitást erősítő, a 
jóllétet és a közösség megtartó erejét növelő kezdeményezések számának növelése és 
a már működő, jó gyakorlatként értékelhető elemek támogatása a kultúra, a 
szabadidő, aktív turizmus és sport területén, továbbá a megvalósuló programoknak és 
kezdeményezéseknek helyet nyújtó intézményi, illetve intézményen kívüli alternatív 
helyszíneken infrastruktúra és eszközpark megóvása és fejlesztése. 

 

Horizontális célok:  

- H1 – Digitalizáció 
- H2 – Reziliencia 
- H3 – Fenntarthatóság 
- H4 – A társadalom és a gazdasági élet szereplőinek érzékenyítése (szenzibilizálása), a 

környezettudatosság növelése 
- H5 – A megye belső társadalmi és területi kohéziójának erősítése 
- H6 – Közösségi erőforrások mobilizálása, bevonása 
- H7 – Az esélyegyenlőség, a hozzáférés és a társadalmi befogadás erősítése és feltételeinek 

minél szélesebb körű megteremtése 
- H8 – Térségi és településközi együttműködések erősítése 

 

Fenntartható városfejlesztés potenciális célterületei  

A megyei Területfejlesztési Koncepció a fenntartható városfejlesztés célterületei között azonosítja – 

Győr és Mosonmagyaróvár mellett – Sopront. A Koncepció a város esetében megfogalmazza, hogy a 

munkaerő-mobilitást, a szolgáltatási funkciókat érintő, illetve a természeti-ökológiai adottságokhoz 

kapcsolódó fenntartható környezeti és turisztikai jellegű fejlesztési célú beavatkozások tervezése során 

hangsúlyosan figyelembe kell venni és érvényesíteni szükséges a határon átnyúló együttműködések 

lehetőségeit. 

Sopron fenntartható városfejlesztéséhez specifikus célokat rendel, melyeket a fentebb felsorolt 

stratégiai és tematikus célokkal is összekapcsol: 

- FV2.1: Sopron foglalkoztatási potenciáljának növelése a befektetéseket ösztönző 
infrastruktúra (ipari park és intermodális logisztikai központ fejlesztése, innovációs és 
technológiai centrum létrehozása) fejlesztésén keresztül. 

o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2 
o Kapcsolódó tematikus célok: T.1.1., T.1.5., T.3.4. 
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- FV2.2: A térség kapuszerepének erősítése, Sopron országhatáron átnyúló vonzási 
potenciáljának érvényesítése. 

o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S4 
o Kapcsolódó tematikus célok: T.1.1., T.3.6. 

 

Fejlesztési célterületek  

A megyei szinten meghatározott négy eltérő adottságú fejlesztési célterület között megjelenik a 

Sopron központú Alpokalja-Fertő táj fejlesztési térség, melyhez a következő specifikus célokat rendeli 

a Területfejlesztési Koncepció: 

- FT2.1: A térség elérhetőségének, feltártságának javítása a közlekedési hálózatok fejlesztésével 
(M85 országhatárig tartó szakasza, 84. főútvonal fejlesztése, Győr-Sopron vasútvonal 
kétvágányúsítása).  

o Kapcsolódó stratégiai célok: S2, S4  
o Kapcsolódó tematikus célok: T.3.3, T.3.4  

- FT2.2: A Fertő/Neusiedler kultúrtáj, mint világörökségi helyszín és a Sopron-Fertő kiemelt 
turisztikai térség bázisán a természeti turizmus fejlesztése, határon átnyúló turisztikai 
együttműködések.  

o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kapcsolódó tematikus célok: T.1.3 

 

Továbbá a dokumentum az osztrák határ menti települések csoportjaként különleges fejlesztési 

térségként azonosítja Sopron agglomerációját. Ezen települések közös jellemzőjét és egyben közös 

fejlesztési irányaikat a közvetlen határ menti fekvés, illetve az abból adódó meglévő és potenciális 

funkcionális kapcsolatok – térségi-települési együttműködések, munkaerő-mobilitás – adják. 

2.1.2.3 Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség Fejlesztési Stratégiája 

Térségi területfejlesztési koncepcióként azonosíthatjuk a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési 

térségről szóló kormányhatározatban (1862/2016. (XII. 27.)) foglaltakat, melyben az egyes fejlesztések 

stratégiai fejlesztési irányokhoz kötődnek és megvalósítási helyszíneiknél fogva szorosan kapcsolódnak 

Sopron MJV közigazgatási területéhez. A Kormányhatározat végrehajtásának határidejeként 2021. 

január 31. került kijelölésre, ennek megfelelően egyes projektek megvalósítása már befejeződött. A 

Kormányhatározat a megvalósításhoz a Széchenyi 2020 GINOP és TOP forrásai mellett tisztán hazai 

költségvetési forrásokat rendelt. A Széchenyi Plusz program forrásainak idecsoportosításáról még nem 

született döntés. 

Stratégiai fejlesztési irányok:  

- Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség turisztikai vonzerejének erősítése 
- Soproni történelmi belváros, középkori várnegyed kulturális örökségvédelmi fejlesztése 

(Modern Városok Program)  
- Lőverek program (Modern Városok Program)  
- A Fertő tó turisztikai attraktivitásának fejlesztése (A Fertő tavi vízitelep fejlesztése)19 

  

 
19 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról 
és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról 
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2.1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

2.1.3.1 Országos Területrendezési Terv 

A legmagasabb szintű területrendezési terv szabályozása az elmúlt időszakban folyamatos változásban 

volt. Az Országos Területrendezési Tervet (továbbiakban: OTrT) az évezred elején a 2003. évi XXVI. 

törvény kezelte, majd 2014. január 1-jével a 2013. évi CCXXIX. törvény helyezte új alapokra a területi 

elveket, átmeneti rendelkezéseket hozott a megyei területrendezési tervek megszületéséig tartó 

időszakra. A város megelőző ITS-e a 2014-es OTrT szerinti egyezést vizsgálta. Jelen FVS esetében a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek terültrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

szöveges és térképi tartalmában Sopron MJV közigazgatási területét érintő megállapítások és 

lehatárolásai kerülnek ismertetésre. 

 

 

3. ábra: Sopron és a szomszédos települések az OTrT Szerkezeti Tervén20 

A város közigazgatási területét a települési térség mellett erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági 

térség, valamint vízgazdálkodási térség fedi le. A Szerkezeti Terven ábrázolt, Sopront érintő fő 

közlekedési hálózati elemek 2003 óta jelentős átrendeződéseken, hangsúlyeltolódásokon estek át, 

némely esetben pedig jelentős fejlesztések realizálódtak. 2016-ban vált teljessé a Szombathelyet a 

gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló M86-os autóút, 2020 decemberére elérte Sopront a 2x2 sávos 

M85-ös autóút. Folyamatban van az M85-ös kivitelezése, melynek során az országhatárig tartó, teljes 

tervezett szakasz megépítésre kerül, eltérítve Sopronból a külföldi célpontú nyugat-dunántúli ingázó 

autóforgalmat. Bár a város közigazgatási területét közvetlenül nem érinti, az észak-déli gyorsforgalmi 

kapcsolatára nézve meghatározó léptékű Nagycenk és Szombathely közötti M9-es szakasz továbbra is 

szerepel a Szerkezeti Tervben. 

 
20 https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep 

https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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A vasúti infrastruktúrát nézve a meglévő Győr felé vezető 8-as és a Szombathely felé irányuló 15-ös 

vonalak mellett a 2008-as OTrT óta tervezett vonalszakaszként szerepel az Ágfalvát északról kerülő új 

szakasz is. 

Az országos kerékpárút nyomvonalak a 2014-es tervekhez képest jelentősen bővültek országszerte. 

Sopron közigazgatási területét korábban csak a Fertő tavat szegélyező nyomvonal érintette. A jelenlegi 

tervek szerint a Dunántúli határ menti kerékpárútvonal Fertőrákosnál leágazna Harka, illetve egy másik 

irányon Ágfalva irányába – ezeknél a településeknél érve el az országhatárt. 

A Sopron közigazgatási területét érintő műszaki infrastruktúra főbb építményei a Szerkezeti Tervben21: 

- Gyorsforgalmi utak:  
o M85: Győr térsége (M1) – Csorna – Nagycenk – Sopron – (Ausztria) 

- Főutak:  
o 84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár – Sopron – (Ausztria) 

- Egyéb országos törzshálózati vasúti pályák:  
o 8-as vonal: Győr – Sopron – (Ausztria) 
o 15-ös vonal: Szombathely – Sopron – Ágfalva – (Ausztria) 
o Tervezett vonal: Sopron – Ágfalva – (Ausztria) 

- Országos kerékpárút törzshálózat elemei: 
o Dunántúli határ menti kerékpárútvonal 9. K és L szakaszai:  

▪ Sopronkőhida – Sopron – Harka (Ausztria) 
▪ Sopron – Ágfalva – (Ausztria) 

- Nemzetközi és országos vízi utak: 
o Fertő tó 

- Földgázszállító vezetékek:  
o 616. sz.: Répcelak – Újkér – Nagylózs – Sopron 

 
Az OTrT-be foglalt övezeti terveket az államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendeletben 

meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével alakítják ki.  

Kiemelt térségi övezetek nem érintik Sopron közigazgatási területét. Az országos övezetek közül 

ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, ökológiai 

hálózat pufferterületének övezete, kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, valamint erdők 

övezete különböző lefedettséggel érinti a várost. A világörökségi és világörökségi várományos 

területek övezete teljes egészében lefedi a közigazgatási területet. 

A 2018. évi CXXXIX. törvényben foglaltak szerint az ökológiai hálózat magterületének övezetében új 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet az ökológiai hálózat 

magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 

körülzárja. Kivételes esetet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 

területrendezési hatósága engedélyezhet. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az 

ökológiai hálózat pufferterület övezete esetében a településrendezési tervben olyan övezet és építési 

övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. Új beépítésre szánt 

terület az ökológiai folyósó esetében a magterülettel azonos feltételek mentén alakítható ki. A 

pufferterület esetében beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha az a szomszédos 

 
21 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
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magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit 

nem veszélyezteti.  

 

 

4. ábra: Sopron és a szomszédos települések ökológiai hálózati elemei az OTrT Övezeti Tervén22 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók és az erdők övezetében két tiltást rendel el a jogszabály: új 

külfejtéses bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása csak bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető; továbbá 

erőműtelepítés esetében csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen. Az erdők övezetébe 

sorolt területet a településrendezési tervben is legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolni. 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezete az érintett települések – így Sopron – 

teljes területét lefedik, ezért ezeket a településrendezési tervben kell a tényleges kiterjedésüknek 

megfelelően lehatárolni. Ebben az övezetben a területfelhasználás módjának és mértékének 

összhangban kell lennie a világörökségről szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben 

meghatározott célokkal. A korábban részletezett kiváló termőhelyi adottságú szántók és erdőterületek 

övezeténél szigorúbb tiltásokat érvényesít a jogszabály: új külfejtéses művelésű bányatelek, 

célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek területe horizontálisan 

nem bővíthető, a felszíni tájsebeket rendezni kell. A szükséges közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő 

infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a kulturális és természeti örökség értékeinek 

sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi 

kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

 
22 https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep 

https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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5. ábra: Sopron és a szomszédos települések szántó- és erdőövezetei az OTrT Övezeti Tervén23 

2.1.3.2 Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési Terve 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének Győr-Moson-Sopron megye 

Területrendezési Tervéről szóló – 5/2020. (V.5.) számú rendelete határozza meg a megye 

területfelhasználási feltételeit, műszaki infrastruktúra hálózatainak és egyedi építményeinek térbeli 

rendjét. A Területrendezési terv magában foglalja a megye térségi szerkezeti tervét és térségi 

övezeteit. Az OTrT-ben is közölt országos övezeteken túl megyei övezeteket és egyedileg 

meghatározott megyei övezeteket határol le. 

A Sopron közigazgatási területét érintő műszaki infrastruktúra főbb építményei a Szerkezeti Tervben 

(az OTrT-ben szereplők kivételével)24: 

- Meglévő térségi szerepű összekötő utak: 
o 8518, 8526, 8531: Fertőendréd – Fertőd – Fertőhomok – Sopron (Balf) – Kópháza 

 

- Meglévő mellékutak: 
o 8518: Sopron (Balf) – Sopron 
o 8526: Sopron (Balf) – Fertőrákos 
o 8527: Sopron – Fertőrákos 
o 8645: Sopron – Harka – Sopron térsége 
o 85124: Fertőrákos – Sopron (Fertő tavi vízitelep) 
o 86107: Sopron – Sopron (Brennbergbánya) 

 
23 https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep 
24 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
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o 86108: Sopron – Ágfalva térsége 
- Tervezett mellékutak: 

o 8645: Harka térsége – Sopron térsége 
o 86108: Ágfalva – (Ausztria) 
o Ágfalva térsége – Sopron (84. sz. főút) 
o Sopron – Ágfalva térsége 
o Sopron – Fertőrákos 
o Sopron (Brennbergbánya) – (Ausztria) 

 
- Meglévő térségi logisztikai központok: 

o Sopron 
 

- Tervezett egyéb országos törzshálózati vasúti pályák: 
o Kópházánál átkötés 
o Sopron – Ágfalva – (Ausztria) 

 
- Tervezett térségi kerékpárútvonalak: 

o (Ausztria) – Sopron – Sopron (Balf) 
o (Ausztria) – Sopron (Brennbergbánya) – Sopron 
o Nagycenk – Sopron (Balf) térsége 

 
- Meglévő térségi kikötők: 

o Sopron 
 

- Meglévő 5-50 MW közötti névleges teljesítő képességű kiserőművek: 
o Sopron (2 db) 

 
- Meglévő átvitelt befolyásoló 132 kv-os elosztó hálózat: 

o Sopron 
 

- Meglévő átvitelt befolyásoló 132 kv-os elosztó hálózat: 
o Sopronkövesd – Sopron (2 db) 

 
- Meglévő térségi földgázelosztó vezetékek: 

o Sopron (2 db) 
 

- Tervezett 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár elhárítási célú tározók: 
o Sopron melletti tározó 
o Sós-pataki tározó 

 
- Meglévő térségi csatornák: 

o Balfi-főcsatorna 
o Bozi-övcsatorna 
o Homokréti-déli-csatorna 
o Homokréti-I.-csatorna 
o Sinai-csatorna 

 
- Meglévő térségi hulladékkezelők: 

o Sopron 
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- Területfelhasználási kategóriák területe Sopron közigazgatási területén: 

o Erdőgazdálkodási térség: 6120,5 ha 
o Mezőgazdasági térség: 3914,37 ha 
o Vízgazdálkodási térség: 3685,03 ha 
o Települési térség: 2999,41 ha 
o Sajátos területfelhasználású térség: 178,45 ha 

 

 

 

6. ábra: Sopron és a szomszédos települések Győr-Moson-Sopron megye Térségi Szerkezeti Tervén25 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv területi övezetei közül a következők érintik 

Sopron közigazgatási területét: Jó termőhelyi adottságú szántók övezete, Vízminőségvédelmi terület 

övezete, Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések, Rendszeresen belvízjárta 

övezet, Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések, Soproni nagyvárosi 

településegyüttes övezete, Natura 2000 területek övezete, Széleróziónak kitett terület övezete, Nap- 

és szélerőművek létesítésének korlátozásával érintett terület övezete. 

A megyei rendelet szabályozása alapján a vízminőségvédelmi terület övezetén belül gondoskodni kell 

a tisztított szennyvizek kivezetéséről. Az övezet területén kívülről a szennyvíz bevezetése tilos. 

Hangsúlyos, hogy az érintett településeknek – tehát Sopronnak is – rendelkeznie kell a 

településrendezési eszközöknek a potenciálisan vízszennyező építmények létesítését korlátozó 

szabályokról. 

A Soproni nagyvárosi településegyüttessel kapcsolatban a megyei rendelet lefekteti, hogy a kijelölt 

településeknek mérlegelniük kell közös településszerkezeti terv létrehozását. 

 
25 Győr-Moson-Sopron megye Térségi Szerkezeti Terve 
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A Natura 2000 területek kapcsán a megyei Területrendezési Terv kiemeli, hogy a TSZT-k kidolgozása 

vagy módosítása során a területre vonatkozó fenntartási terveket figyelembe kell venni. A Natura 

2000-esek területén új beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a települési 

területet a Natura 2000 körülzárja – ekkor is kizárólag a nemzeti park igazgatósággal egyeztetve. 

Továbbá ezeken a területeken a rendelet kihirdetését követően új külfejtéses bányatelek számára 

terület nem jelölhető ki. Integrált településfejlesztési stratégiában a nemzeti park igazgatósággal 

együttműködve kell vizsgálni az érintettségben rejlő előnyök hasznosíthatóságát. 

Széleróziónak kitett terület övezetén a településrendezési eszközökben olyan területfelhasználást 

(építési, övezeti előírást) kell meghatározni, melyek végrehajtása csökkenti a szélerózió mértékét. 

A nap- és szélerőművek létesítésének korlátozásával érintett terület övezete lényegében összefoglalja 

az ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezetét, a világörökségi és 

világörökségi várományos terület övezetét, továbbá a Natura 2000 terület övezetét. Ezek területén a 

háztartási méretűnél nagyobb méretű szélerőmű helyezhető el, továbbá a háztartási méretűnél 

nagyobb naperőmű is csak épületre telepíthető.26 

  

 
26 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének Győr-Moson-Sopron megye 
Területrendezési Tervéről szóló – 5/2020. (V.5.) számú rendelet 
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2.1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek Sopron 
fejlesztését befolyásoló megállapításai 

Jelen fejezetben elsősorban a szomszédos települések szerkezeti terveinek soproni érintettsége kerül 

vizsgálatra. A települések közigazgatási területén átívelő beruházások előkészítése esetében lényeges, 

hogy a kétoldali tervekben összekapcsolódjanak a műszaki infrastruktúra vonalas elemei, illetve a 

területfelhasználási egységek lehetőség szerint a határvonal mentén igazodjanak egymáshoz. A közös 

érintettség okán az egyes települések mellett bemutatásra kerülnek Sopron MJV Településszerkezeti 

Tervének vonatkozó megállapításai is. 

2.1.4.1 Ágfalva 

Ágfalva község érintkezik a leghosszabb szakaszon Sopron MJV közigazgatási határával. A terület 

besorolásának vizsgálatára Ágfalva község Településszerkezeti Terve27 szolgál.  

A Sopronnal érintkező ágfalvai területek döntően beépítésre nem szánt kategóriába, ezen belül erdő-, 

mezőgazdasági területfelhasználásba vannak besorolva. Kis szakaszon – Görbehalommal érintkezően 

– hétvégi házas üdülőterület, valamint a Fehér úti tó mentén vízgazdálkodási terület határolja. 

Sopron közigazgatási területén Ágfalva mentén ugyancsak döntően beépítésre nem szánt területek 

vannak kijelölve. Erdőterületek, mezőgazdasági területek, természetközeli területek. Utóbbinál 

megjegyzendő, hogy a Liget-patak menti Természetvédelmi Területet Ágfalva felől általános 

mezőgazdasági területek határolják. Beépítésre szánt területek három helyen érintik a közigazgatási 

határt, ezek Görbehalom kertvárosias lakóterülete, valamint a Doborjáni Ferenc EGYMI és a Soproni 

Gyermek és Ifjúsági Tábor különleges területe. 

Ágfalva Községnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen fejlesztési stratégiára jelentős hatást gyakorló 

besorolási terve/határozata. 

  

7. ábra: Ágfalva Településszerkezeti Terv: A település keleti része; Görbehalom környéke 

 
27 http://www.agfalva.hu/onkormanyzat/rendterv/vegso_TSZ-J1_2021.pdf 

http://www.agfalva.hu/onkormanyzat/rendterv/vegso_TSZ-J1_2021.pdf
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2.1.4.2 Fertőboz 

Fertőboz Község hosszú szakaszon – jelentős részben a Fertő tavon keresztül – érintkezik Sopron 

közigazgatási területével.  

Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Fertőboz Község Településszerkezeti tervéről szóló 6/2012. 

(II. 16.) sz. képviselő-testületi határozat szolgál. Ennél frissebb anyag nem került publikálásra.  

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) borvidéki 

mezőgazdasági területek. Utóbbi területek Sopron közigazgatási határán belülre nem nyúlnak át. 

Sopron közigazgatási területén Fertőboz mentén nem beépítésre szánt területek vannak kijelölve: a 
Fertő tó mentén vízgazdálkodási és természetközeli területek, azokon túl mezőgazdasági és 
erdőterületek. Fertőboz Községnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen stratégiára jelentős hatást 
gyakorló besorolási terve/határozata. 

 

 

8. ábra: Fertőboz Településszerkezeti Terv28 9. ábra: Fertőhomok HÉSZ Szerkezeti Terv részlet29 

Fertőhomok község csekély kiterjedésű, Fertő tavi szakaszon érintkezik csak Sopron közigazgatási 

területével. Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Fertőhomok Helyi Építési Szabályzat Szerkezeti 

Tervének 2016. évi változata30 szolgál. 

A Sopronnal érintkező fertőhomoki területek beépítésre nem szánt kategóriába, ezen belül 

vízgazdálkodási (vízfelület) területfelhasználásba vannak besorolva. Sopron MJV településszerkezeti 

tervében szintén vízgazdálkodási területként vannak azonosítva a szomszédos területek. Fertőhomok 

 
28 http://www.fertoboz.hu/hu/hirek/28-

fertoboz_kozseg_onkormanyzat_telepulesszerkezeti_terve_es_helyi_epitesi_szabalyzata_.html 
29 http://www.fertohomok.hu/document/119/fertohomok_szerkezeti_terve_u1zo.pdf 
30 http://www.fertohomok.hu/document/119/fertohomok_szerkezeti_terve_u1zo.pdf 

http://www.fertoboz.hu/hu/hirek/28-fertoboz_kozseg_onkormanyzat_telepulesszerkezeti_terve_es_helyi_epitesi_szabalyzata_.html
http://www.fertoboz.hu/hu/hirek/28-fertoboz_kozseg_onkormanyzat_telepulesszerkezeti_terve_es_helyi_epitesi_szabalyzata_.html
http://www.fertohomok.hu/document/119/fertohomok_szerkezeti_terve_u1zo.pdf
http://www.fertohomok.hu/document/119/fertohomok_szerkezeti_terve_u1zo.pdf
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községnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen stratégiára jelentős hatást gyakorló besorolási 

terve/határozata. 

2.1.4.3 Fertőrákos 

Fertőrákos község hosszú közigazgatási határ mentén érintkezik Sopronnal, mivel a határközségnek a 

megyei jogú város az egyetlen hazai szomszédja. 

A terület besorolásának vizsgálatára Fertőrákos község településszerkezeti tervének megállapításáról 

szóló 103/2017. (VIII. 29.) Kt. határozat és módosításainak felhasználásával kerül sor.31 

A Sopronnal érintkező fertőrákosi területek döntően beépítésre nem szánt kategóriába, ezen belül 

mezőgazdasági, erdő, vízgazdálkodási és természetközeli területfelhasználásba vannak besorolva. A 

virágosmajori jachtkikötő területén kikötő különleges terület, vegyes intézményi terület és üdülőházas 

üdülőterület határolja, amely a belterület része. A soproni TSZT ezen terület mentén vízgazdálkodási 

területtel érintkezik, viszont a jachtkikötő vízfelülettel való kapcsolatát biztosító csatorna Sopron 

közigazgatási területén húzódik. Területi szempontból fordított a Fertő tavi vízitelep helyzete, mely 

ugyan Sopron közigazgatási területén érintkezik a Fertő tó nyílt vízfelületével, azonban közúti 

megközelítése kizárólag Fertőrákoson (Strand út) keresztül lehetséges. Az állami beruházás alatt álló 

területen a soproni TSZT üdülőházas üdülőterületet, különleges sport-és szabadidő területet, valamint 

zöldfelületet jelölt ki. 

  

10. ábra: Fertőrákos Településszerkezeti Terv Fertő 
tavat érintő részlete32 

11. ábra: Fertőrákos Településszerkezeti Terv Sopronkőhidát 
érintő részlete33 

Fertőrákoshoz hasonlóan Sopron közigazgatási területének határán is döntően beépítésre nem szánt 

területek vannak kijelölve: Vízgazdálkodási, erdő, mezőgazdasági és természetközeli területek. 

Beépítésre szánt kategória Sopronkőhida, Tómalom, Jánostelep városrészeknél található. A központi 

vegyes és a gazdasági területek a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön létesítményéhez kapcsolódnak, 

ezeken túlmenően településközponti vegyes terület került kijelölésre a három városrészt összefogó 

Pesti Barnabás utca mentén. Sopronkőhidával szomszédosan Fertőrákos Kőhíd nevezetű 

településrésze is beépítésre szánt parcellákat vázol, mely előrevetíti a két település lakott területének 

 
31 https://fertorakos.hu/onkormanyzat/#hesz 
32 https://fertorakos.hu/wp-content/uploads/2021/06/2-sz.-melleklet-SZ-J1per2.pdf 
33 https://fertorakos.hu/wp-content/uploads/2021/06/3-sz.-melleklet-SZ-J2.pdf 

https://fertorakos.hu/onkormanyzat/#hesz
https://fertorakos.hu/wp-content/uploads/2021/06/2-sz.-melleklet-SZ-J1per2.pdf
https://fertorakos.hu/wp-content/uploads/2021/06/3-sz.-melleklet-SZ-J2.pdf
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jövőbeli közvetlen érintkezését. A két település ezen közigazgatási határát érinti a Fertőrákoshoz 

tartozó Piuszpuszta repülőtér repülési síkja is. 

Fertőrákos községnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen stratégiára jelentős hatást gyakorló besorolási 

terve/határozata. 

2.1.4.4 Harka 

Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Harka Község Önkormányzata 6/2021 (III.11.) rendelete és 

annak mellékletei szolgálnak.34 Harka község Magyarországon belül csak Sopronnal és Kópházával 

határos, külterületének megközelítőleg háromnegyedét Sopron közigazgatási területe szegélyezi. 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 

menti belterületen egyéb ipari terület és kereskedelmi, szolgáltató terület határolja. Ezt a területet 

Sopron felől mezőgazdasági területfelhasználási egységek határolják. 

Sopron közigazgatási területén Harka mentén szinte kizárólag beépítésre nem szánt mezőgazdasági- 

és erdőterületek találhatóak. Beépítésre szánt terület egy helyen található, Brandmajornál különleges 

mezőgazdasági üzemi terület besorolással. 

Harka községnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen stratégiára jelentős hatást gyakorló besorolási 

terve/határozata. 

  

12. ábra: Harka Szabályozási Terv - Belterület részlete35 
13. ábra:  11. ábra: Hidegség Szabályozási Terv - Külterület 

részlete36 

2.1.4.5 Hidegség  

Hidegség község esetében egyeztetési fázisban lévő rendelettervezet mellékleteként elérhető 

Szabályozási Terv áll rendelkezésre. A település külterülete rövid szakaszon, a Fertő tó mentén, a 

Homoki-öböl térségében érintkezik Sopron MJV közigazgatási területével, ennek megfelelően 

 
34 http://www.harka.hu/dbk/rendezesi-terv/ 
35 http://www.harka.hu/wp-content/uploads/2021/05/rendelet-6_2021-III_11-1-sz-melleklet-szabalyozasi-

terv-belterulet-2020-09.pdf 
36https://www.dropbox.com/sh/liysq9h7vah1vl2/AABBcBhKGOD0UoPGgVxAZVWta/Jovahagyasra%20var%C3%

B3%20munkareszek/Szabalyozasi_terv/SZT_1_Kulteruleti_szabalyozas_1_sz_melleklet.pdf?dl=0 

http://www.harka.hu/dbk/rendezesi-terv/
http://www.harka.hu/wp-content/uploads/2021/05/rendelet-6_2021-III_11-1-sz-melleklet-szabalyozasi-terv-belterulet-2020-09.pdf
http://www.harka.hu/wp-content/uploads/2021/05/rendelet-6_2021-III_11-1-sz-melleklet-szabalyozasi-terv-belterulet-2020-09.pdf
https://www.dropbox.com/sh/liysq9h7vah1vl2/AABBcBhKGOD0UoPGgVxAZVWta/Jovahagyasra%20var%C3%B3%20munkareszek/Szabalyozasi_terv/SZT_1_Kulteruleti_szabalyozas_1_sz_melleklet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/liysq9h7vah1vl2/AABBcBhKGOD0UoPGgVxAZVWta/Jovahagyasra%20var%C3%B3%20munkareszek/Szabalyozasi_terv/SZT_1_Kulteruleti_szabalyozas_1_sz_melleklet.pdf?dl=0
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vízgazdálkodási és természeti terület besorolás alatt állnak a szomszédos területek Hidegség felől, 

vízgazdálkodási területként vannak jelölve Sopron felől. 

Hidegség községnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen stratégiára jelentős hatást gyakorló besorolási 

terve/határozata. 

2.1.4.6 Kópháza  

Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Kópháza község Településszerkezeti tervéről szóló 

62/2012. (VI. 21.) számú határozata, illetve a Településszerkezeti terv 2020. 11. havi összeszerkesztett 

változata szolgál.37 Kópháza dél-délkeletről határolja Sopront, Balf településrésszel gyakorlatilag 

összeépült. Amennyiben a 8. sz. vasútvonal új nyomvonalra kerül Kópháza vasútállomásra átkötve, úgy 

a jelenlegi vágány sem képez majd műszaki határvonalat Kiskópháza és Balf beépített területei között. 

Beépítésre szánt területek egyrészt tehát a jelenlegi vasútvonal mentén falusias lakóterületként, 

valamint a 84. sz. főút Sopron déli belépési pontjánál (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) 

azonosíthatóak. A Sopronnal érintkező kópházai területek döntő többsége beépítésre nem szánt 

kategóriába, ezen belül mezőgazdasági (Má, Mkf, Mk), valamint erdő (Eg, Ev) területfelhasználásba 

vannak besorolva. 

Sopron elérhetősége szempontjából fontos megjegyezni, hogy az ország többi részével kapcsolatot 

biztosító fő közlekedési hálózatok (M85, 84. sz. főút, 8. és 15. sz. vasútvonalak) Kópháza közigazgatási 

területén haladnak keresztül. 

Kópháza községnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen stratégiára jelentős hatást gyakorló besorolási 

terve/határozata. 

 

14. ábra: Kópháza Terültrendezési Terv részlet38 

 
37https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/rendezesi-terv/rendezesi-terv-modositasokkal-

egybeszerkesztett/ 
38 https://www.kophaza.hu/wp-content/uploads/2021/03/TSZ-J.pdf 

https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/rendezesi-terv/rendezesi-terv-modositasokkal-egybeszerkesztett/
https://www.kophaza.hu/magyar/onkormanyzat/rendezesi-terv/rendezesi-terv-modositasokkal-egybeszerkesztett/
https://www.kophaza.hu/wp-content/uploads/2021/03/TSZ-J.pdf
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2.1.4.7 Nagycenk  

Az érintett területfelhasználás vizsgálatára Nagycenk nagyközség Településszerkezeti tervének 

legutóbbi módosításáról szóló 7/2020 (I. 19.) önkormányzati határozat szolgál. Nagycenk nagyközség 

mindössze egy rövid, külterületi szakaszon érintkezik Sopron MJV közigazgatási területével. A 

Sopronnal érintkező nagycenki területek beépítésre nem szánt kategóriába, ezen belül általános 

mezőgazdasági (Má) területfelhasználásba vannak besorolva. Sopron közigazgatási területén 

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

Nagycenk nagyközségnek nincs Sopron MJV-t érintő, jelen stratégiára jelentős hatást gyakorló 

besorolási terve/határozata. 

 

15. ábra: Nagycenk Településszerkezeti Terv (2012) részlet 

2.1.4.8 Ausztriai települések 

Sopron Magyarországon belüli szigetszerű földrajzi fekvésénél fogva számos ausztriai településsel 

határos. A közút- és vasúthálózat, a műszaki infrastruktúra hálózatának vonalas elemei, továbbá a 

határátkelők és egyes természeti területek is folytatódnak Ausztriában. Ezeknek az áttekintése 

érdekében jelen fejezet ismerteti röviden a szomszédos ausztriai településekkel való kapcsolatokat is. 

Burgenland tartomány egységes térinformatikai rendszerben39 összegzi az egyes települések 

területrendezési terveit, így ez nyújt iránymutatást a területfelhasználási kategóriák megállapításában. 

Baumgarten (Sopronkertes) 

A közel 900 fős lakossággal bíró település a Sopron-Ebenfurt vasútvonal mentén fekszik, így Sopronból 

vasúton közvetlenül elérhető, míg közúti megközelítése a schattendorfi és a klingenbachi határátkelőn 

keresztül lehetséges. Sopron közigazgatási területével kis szakaszon érintkezik a település a 

klingenbachi határátkelő közelében. Ez a terület mezőgazdasági zöldfelület besorolás alatt áll, 

ugyanakkor szélerőművek is találhatóak rajta. Sopron közigazgatási területén belül határos terület is 

általános mezőgazdasági célú terület, ugyanakkor az ausztriai gyakorlattal szemben, a 277/2016. (IX. 

15.) Korm. rendelet módosítása értelmében ezen a területen sem helyezhető el szélerőmű. 

 
39 https://gis.bgld.gv.at/ 

https://gis.bgld.gv.at/
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16. ábra: Baumgarten és Schattendorf területi besorolása Sopron közigazgatási határa mentén40 

Klingenbach (Kelénpatak)  

Sopronból közvetlen főúti kapcsolattal és határátkelőhellyel rendelkező település. A határ mentén 

mezőgazdasági és erdő besorolású területegységek váltakoznak. Sopron felől többnyire egybefüggő 

erdőterület (Dudlesz-erdő) terjed ki az országhatárig, mely Natura 2000 terület. A határátkelő területe 

az osztrák oldalon beépítésre szánt terület, ehhez Magyarországon a főút mentén kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági terület kapcsolódik. 

 

17. ábra: Zagersdorf, Klingenbach és Siegendorf im Burgenland területi besorolása Sopron közigazgatási határa mentén41 

 

 
40 https://geodaten.bgld.gv.at/ 
41 https://geodaten.bgld.gv.at/ 

https://geodaten.bgld.gv.at/
https://geodaten.bgld.gv.at/
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Lackenbach (Lakompak) 

A településnek sem közvetlen közúti, sem vasúti kapcsolata nincs Sopronnal. A közös határ mentén 

mindkét oldalról kizárólag a Soproni-hegység erdőterületei érintkeznek. 

Loipersbach im Burgenland (Lépesfalva)  

Sopron felől közúton és vasúton is Ágfalván keresztül érhető el Loipersbach. Az országhatár mentén is 

nagyrészt Ágfalvával határos a település, mindössze a Soproni-hegység erdősége mentén kapcsolódik 

Sopronhoz. A magyar oldali erdőterületeket a község felől mezőgazdasági területek, erdőterületek és 

vízfelület határolja. 

 

18. ábra: Loipersdorf im Burgenland, Rohrbach bei Mattersburg és Sieggraben területi besorolása Sopron közigazgatási 
határa mentén42 

Mörbisch am See (Fertőmeggyes)  

A határmenti Mörbisch am See közvetlenül Fertőrákossal határos, a két települést közvetlenül 

gyalogos-kerékpáros határátkelőhely köti össze, közúti kapcsolat Sankt Margarethen im Burgenlandon 

(Szentmargitbánya) keresztül van. Sopron közigazgatási területe a Fertő tó mentén érinti a települést: 

az ausztriai szakaszon nádas és vízfelület besorolással, a magyarországi részen vízgazdálkodási 

területként. A Sopronhoz tartozó Fertő tavi vízitelep kikötőjének hajóforgalma Mörbisch am See 

közigazgatási területén keresztül bonyolódik.  

 
42 https://geodaten.bgld.gv.at/ 

https://geodaten.bgld.gv.at/
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19. ábra: Mörbisch am See területi besorolása Sopron közigazgatási határa mentén43 

Neckenmarkt (Sopronnyék)  

Lackenbachhoz hasonlóan Neckenmarktnak sincs közvetlen közúti és vasúti kapcsolata Sopronnal, 

azonban Harkával hosszabban határos és a két település között közúti határátkelőhely működik. A 

Sopronnal közös határ mentén mindkét oldalról kizárólag a Soproni-hegység erdőterületei érintkeznek. 

Ritzing (Récény)  

Ritzing Helenenschaft (Ilonaakna) nevű településrésze a közeli Brennbergbányához, Óhermeshez és 

Újhermeshez hasonló egykori bányásztelep a Soproni-hegységben. A határ Sopron felőli oldalán a 

településrészeket nagyrészt beépítésre szánt területek, kisebb részben üdülőterületek és zöldfelületek 

alkotják, ezeken kívül erdőterületek találhatóak. Helenenschaft felől szintén többségében 

erdőterületek találhatóak, ezek mellett a gyalogos határátlépőhely mellett közvetlenül beépítésre 

szánt (vegyes és lakóházas) terület található. 

 
43 https://geodaten.bgld.gv.at/ 

https://geodaten.bgld.gv.at/
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20. ábra: Ritzing területi besorolása Sopron közigazgatási határa mentén44 

Rohrbach bei Mattersdorf (Fraknónádasd)  

Rohrbach be Mattersbrug település felé Loipersbachon keresztül van közúti és vasúti kapcsolata 

Sopronnak. A közigazgatási területük Ágfalvától délre szomszédos, Magyarországon kizárólag 

erdőterület, Ausztriában többségében erdőterület és egy szakaszon a határvonal mentén futó földút. 

Schattendorf (Somfalva)  

Schattendorf közvetlen határmenti fekvésű település, ebből adódóan közvetlenül az országhatáron 

fekvő beépítésre szánt területekkel, illetve kerékpárút-kapcsolattal rendelkezik, azonban ezek a 

területegységek kizárólag Ágfalvával határosak. Sopron közigazgatási területét mezőgazdasági 

területek határolják Schattendorf felől, illetve ezen a szakaszon lép be az országba a Ikva és a Sós-

patak. A magyar oldalon, a határig nyúlóan természetközeli terület (Ikva-patak menti TT) terül el az 

Ikva környezetében, mely az osztrák oldalon a Rosalia-Kogelberg Naturpark részeként folytatódik – ez 

azonban a területrendezési tervekben nem került feltüntetésre. Az Ikvával párhuzamosan, attól 

északra halad a Sopron-Ebenfurt vasútvonal, mely érinti Schattendorf területét, azonban a 

legközelebbi megállója Baumgarten. 

 
44 https://geodaten.bgld.gv.at/ 

https://geodaten.bgld.gv.at/
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21. ábra: Schattendorf területi besorolása Sopron közigazgatási határa mentén45 

Sieggraben (Szikra) 

A település mindössze egy 70 méter hosszúságú szakaszon érintkezik Sopron közigazgatási területével, 

a határ mindkét oldalán erdőterületi besorolással. 

Siegendorf im Burgenland (Cinfalva)  

Siegendorf im Burgenland csekély hosszúságban, kb. 800 méteren érintkezik Sopron külterületével. A 

magyar oldalon gazdasági célú erdőterület található, amelyet a határ másik oldalán mezőgazdasági 

területek öveznek. 

Zagersdorf (Zárány)  

Zagersdorf erdőterülete fél kilométer hosszan szomszédos Sopron mezőgazdasági célú területeivel. 

Közúti kapcsolata Klingenbachon és Siegendorf im Burgenlandon keresztül van Sopron felé. Habár a 

település közigazgatási területét keresztezi a Sopron-Ebenfurt vasútvonal, megállóhellyel nem 

rendelkezik. 

 

 

 

  

 
45 https://geodaten.bgld.gv.at/ 

https://geodaten.bgld.gv.at/
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2.1.7 A település társadalma 

2.1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, ingázás, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

Demográfia, népesség  

Sopron társadalmi-gazdasági szerepköre a rendszerváltozást követően jelentősen átalakult. A 

szocializmus alatt jobbára elzárt, perifériára szorított város és környéke hamarosan turisztikai és 

beruházási szempontból is vonzó célponttá vált. A rendkívül kedvező földrajzi-helyi adottságainak 

hatására – amelyek 1989-ig a központi államhatalom hatására háttérbe szorultak – Sopron gyors 

fejlődésnek indult.  

 

22. ábra: Sopron lakó- és állandó népességének változása 1990-202046 

Az 1990-es években történt lakosságnövekedés, amely elsősorban a városba történő belföldi 

bevándorlásnak volt köszönhető, még kisebb mértékű volt, ugyanakkor országos viszonylatban Sopron 

már ekkor is az egyik legvonzóbb célpontnak számított. Magyarország 2004-es európai uniós, valamint 

2007-es schengeni övezethez való csatlakozása tovább fokozta a vándorlási különbözetet, így a város 

lakosságszáma folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben emelkedett. Legutóbb a 2008-ban kezdődött 

gazdasági válság hatására emelkedett az odavándorlás üteme, amely a különösen 2012 után megindult 

nagymértékű gazdasági migrációnak köszönhető. A Magyarország más vidéki térségeinél elérhető 

béreknél magasabb fizetések, az elérhető munkahelyek nagy száma, az uniós csatlakozás és a kedvező 

határ menti helyzet vonzó környezetet biztosítottak a kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben lévő 

térségeken élők számára. (A belföldi és határon átnyúló ingázás sajátosságai részletesebben jelen 

alfejezet későbbi részében olvashatók.) 

Mindezek hatására 1990 és 2016 között közel 13 ezer fős vándorlási nyereség jellemezte Sopront, 

amely folyamat azonban az elmúlt években megállt: 2016 és 2020 között a belföldi elvándorlás már kis 

mértékben (összesen 311 fővel) meghaladta az ideköltözők számát.  

 
46 Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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23. ábra: Belföldi állandó odavándorlások és elvándorlások száma 2002-2020 között47 

2020 végén Sopron lakónépessége 62.900 fő volt, amely azonban csupán a lakóhellyel és tartózkodási 

hellyel rendelkező személyeket jelenti. A város tényleges lakossága ennél lényegesen magasabb lehet: 

az erre vonatkozó becslések 70.000 és 100.000 fő közötti szórást mutatnak, ezzel némiképp zárójelbe 

is téve a néhány száz fős változások hatását a nyilvántartott népesség vonatkozásában. Ugyanakkor 

figyelemre méltó az állandó lakosság és a lakónépesség közötti különbség stabil emelkedése (az 

állandó népesség száma 2016 óta minimális mértékben, de folyamatosan csökken). A városba 

munkavállalási céllal, hosszabb távra érkezők jellemzően albérletbe, hivatalos vagy nem hivatalos 

munkásszállókba költöznek, miközben eredeti állandó lakcímük nem változik, ezáltal csupán a – 

regisztrált vagy nem regisztrált – lakónépességet gyarapítják, az állandót nem. Ebből látható, hogy 

különösen 2011-től kezdődően ugrásszerűen megnőtt az elsősorban gazdasági bevándorlók száma. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a munkavállalási cél elsődlegesen az ausztriai munkavállalást jelenti, és csak 

másodsorban járul hozzá a városban tapasztalható helyi munkaerőhiány mérsékléséhez (ráadásul 

gyakran csak ideiglenes módon, ugródeszkaként használva a várost, illetve a helyi munkaadókat az 

ausztriai munkavállaláshoz vezető úton).  

 

  

 
47 Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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Év Sopron állandó népességének száma 
korcsoportok szerint (fő) 

Öregedési index Eltartottsági ráta 

Fiatalkorúak 
(15 év 

alattiak) 

Aktív korúak 
(15-64 

évesek) 

Időskorúak 
(64 év 

felettiek) 
Sopron Magyarország Sopron Magyarország 

200
5 

7.854 39.680 8.326 106,0% 99,9% 40,8% 45,5% 

200
6 

7.917 39.761 8.528 107,7% 102,4% 41,4% 45,3% 

200
7 

7.869 39.978 8.814 112,0% 104,9% 41,7% 45,3% 

200
8 

7.998 40.223 9.023 112,8% 107,6% 42,3% 45,3% 

200
9 

8.036 40.278 9.264 115,3% 109,9% 43,0% 45,4% 

201
0 

8.089 40.354 9.446 116,8% 112,6% 43,5% 45,7% 

201
1 

8.169 40.382 9.663 118,3% 114,7% 44,2% 45,7% 

201
2 

8.320 40.248 10.044 120,7% 116,4% 45,6% 45,7% 

201
3 

8.349 40.009 10.304 123,4% 118,9% 46,6% 46,2% 

201
4 

8.420 39.723 10.549 125,3% 121,5% 47,8% 47,0% 

201
5 

8.499 39.404 10.855 127,7% 123,6% 49,1% 47,9% 

201
6 

8.520 39.028 11.063 129,8% 125,9% 50,2% 48,0% 

201
7 

8.424 38.760 11.274 133,8% 127,6% 50,8% 48,7% 

201
8 

8.329 38.378 11.587 139,1% 130,5% 51,9% 49,8% 

201
9 

8.180 37.990 11.883 145,3% 132,9% 52,8% 51,3% 

202
0 

7.909 37.663 12.058 152,5% 136,8% 53,0% 52,3% 

2. táblázat: Sopron korösszetételének, öregedési indexének és eltartottsági rátájának változása 2005-2019 között48 

Annak ellenére, hogy a lakónépesség száma 2019-ig folyamatosan emelkedett – melyet elsősorban a 

foglalkoztatási célú bevándorlás indukált –, az állandó lakosság a 2012 óta lényegében stagnál, illetve 

csökken. A korösszetételt vizsgálva ez az aktív korúak esetében a leginkább szembetűnő: a 15-64 év 

közötti személyek száma 2005-höz viszonyítva 5%-kal csökkent. Bár ez nem nevezhető rendkívüli 

mértékűnek, ha azonban a vizsgált időszak csúcsértékével vetjük össze (2011, 40.382 fő), akkor a 

csökkenés már közel 7%-os. Az aktív korú népesség meglehetősen széles tartományt foglal magában, 

és az egyes korcsoportokon belül egymástól merőben eltérő folyamatok zajlottak le 2005-2020 között. 

A mutatót alkotó korcsoportok közül a többség esetében csökkenés volt tapasztalható 2005-höz 

viszonyítva, legnagyobb mértékben a 20-29 év közöttiek esetében (-29,8%), valamint a 30-39 évesek 

körében (-19,4%, viszont a 2011-es csúcshoz viszonyítva már -30,6%). Azaz a fiatal, a családalapítási és 

karrierépítési időszakában lévő népességcsoport fogy a legdrasztikusabban. Ugyanakkor a 40-49 

évesek körében ezzel ellentétes irányú folyamat zajlott le: az idő előrehaladtával ennek a 

korcsoportnak a bővülése szinte folyamatos volt; 2005-höz képest közel 50%-kal többen alkotják a 

korosztályt, melynek fő indoka, hogy ez az ún. Ratkó unokák korcsoportja). Hasonló folyamat zajlott le 

a 64 év felettiek esetében is: a kiinduló évhez képest 2020-ra 44,8%-os emelkedés volt tapasztalható, 

mostanra ide sorolódik a Ratkó-gyermekek korosztálya, emellett az átlagos élettartam általános 

kitolódása is hozzájárul a folyamathoz.  

Az állandó népességből a 14 év alattiak száma 2005 és 2016 között folyamatosan emelkedett, azóta 

viszont lassú csökkenésük tapasztalható. Ez összefüggésben van a 20-29 és a 30-39 éves 

korcsoportokban történt változásokkal: ahogy egyre kevesebben alkotják a fiatal szülők korcsoportjait 

és válnak mindinkább középkorúvá, úgy szűkül évről évre a legfiatalabbak korcsoportja. 

 
48 Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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24. ábra: Sopron állandó lakosságának korösszetétele 2005-2020 között49 

A gyermekvállalásban leginkább érintett korcsoportok számának csökkenése az élveszületések 

számának alakulásában is tükröződik: a 2000-es évek pozitív trendje után 2008 óta jellemzően inkább 

csökkenő számokat láthatunk – dacára pl. az elmúlt évek jelentős kormányzati családtámogatási 

intézkedéseinek és a családbarát helyi fejlesztéseknek, melyek csak mérsékelni tudták a kedvezőtlen 

folyamatot, de megállítani nem. 

Az idősebb korcsoportok arányának növekedése ellenére a halálozások száma nagyjából stabil maradt 

az elmúlt két évtizedben: kisebb hullámzással ugyan, de 650 fő körüli éves átlagról beszélhetünk. A 

csúcsévet jelentő 2020-es év kiugró halálesetszámában a koronavírus-járvány őszi-téli felfutása komoly 

szerepet játszott. A halálozások száma minden vizsgált év során meghaladta a születésszámot – 2016 

óta egyre növekvő mértékben. 

 

 
49 Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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25. ábra: Élveszületések és halálozások száma Sopronban 2000-2020 között50 

Nemzetiségi összetétel  

2001-ben Sopron lakosságának döntő hányada, 95,1%-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 

azonban a 2011-es népszámlálás adatai alapján ez az érték 90,9%-ra csökkent, mely elsősorban az 

adatfelvétel eltérő metodikájából, nem pedig a nemzetiségi beköltözők magas számából adódott. A 

német nemzetiségűek számában történt a legjelentősebb növekedés (1.963 főről 3.448 főre, azaz 

3,6%-ról 6,1%-ra bővülés). A magukat roma nemzetiségűnek vallók aránya még ennél is nagyobb 

mértékben emelkedett (184 főről 449 főre), mely ugyanakkor mindössze 0,8%-os részarányt takar 

(2011-ben), hasonlóan a Győr-Moson-Sopron megyei roma népességi átlaghoz. A nemzetiségi 

összetételre vonatkozóan frissebb adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre. 

A helyi nemzetiségi önkormányzatok közül a képviseltek számát és tevékenységének aktivitását 

tekintve a legjelentősebb az 1995-ben megalakult Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat (SNNÖ). 

Az SNNÖ célja a német anyanyelv és kultúra ápolása, a német nemzetiséghez tartozók érdekvédelme. 

A nemzetiségi önkormányzat munkáját az 1992-óta aktívan működő Sopron és Környéke Német 

Kultúrklub Egyesület segíti. Az anyanyelv megőrzésé érdekében a soproni Bánfalvi Óvodában 

(Kindergarten Wandorf) 1997-óta folyik a kétnyelvű (német) óvodai nevelés, mely Sopron legnagyobb 

létszámú iskolájában, a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában (Deutsche 

Nationalitätenschule Ödenburg) tovább folytatódik. 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.51 

 
50 Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
51 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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A német mellett horvát és bolgár nemzetiségi önkormányzatok működnek még Sopronban (a roma 

nemzetiségi önkormányzat 2019-ben jogutód nélkül megszűnt). 

Képzettség  

A lakosság képzettségére, legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó teljes körű adatfelvétel 

kizárólag a népszámlálások során történik, ezért az erre vonatkozó, legfrissebb pontos adatok 2011-re 

datálódnak. Ezek alapján Sopron hatályos ITS-e a következő főbb megállapításokat tette: 

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, 

részben az eltérő korstruktúrából is adódó 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). 

Vélelmezhető, hogy az elmúlt évtized során az országos tendenciához hasonlóan Sopronban is tovább 

emelkedett a felsőfokú végzettséggel, illetve érettségivel rendelkezők aránya, ezek igazolására 

azonban csak a 2022 őszére tervezett népszámlálás adatainak feldolgozását követően lesz lehetőség. 

Foglalkoztatottság52 

A helyi munkaerő aktivitási és foglalkoztatási helyzetére vonatkozólag is csupán a 2011-es 

népszámlálási statisztikai adatok állnak rendelkezésre jelenleg, amelyek alapján legfeljebb 

következtetni lehet az azóta eltelt évek alatt végbement folyamatokra. Emellett fontos kiemelni, hogy 

a 2011-es munkaerőpiaci viszonyokat jelentősen befolyásolta a 2008-as gazdasági válság begyűrűzése, 

melynek következtében a magyar gazdaság évekig tartó recesszióba került, a munkanélküliség pedig 

évtizedes magasságot ért el. Ebben a tekintetben Sopron viszonylag kedvező pozícióban volt a válság 

idején, ugyanis az aktív népesség körében alig 2%-os munkanélküliségi ráta jellemezte a várost, míg 

akár a közeli, a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú Győrben is kétszeresét lehetett mérni 

ennek az értéknek. A kedvező munkanélküliségi arányhoz magas aktivitási arány is párosul, amely 

2011-ben 73% volt Sopronban. A 15-64 éves korosztály körében az országos és Győr-Moson-Sopron 

megyei aktivitási arány is 10 százalékpontot meghaladó mértékben emelkedett a 2011-2021 között 

eltelt időszakban, ami Sopron esetében 80%-ot is meghaladó aktuális értéket prognosztizál. 

Sopront a hazai átlagnál lényegesen alacsonyabb munkanélküliség jellemzi: 2013 és 2019 között rendre 

1% körül mozgott az állástalanok aránya. Ezzel párhuzamosan – bár az országos viszonyokat tekintve 

alacsonynak mondható – az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma 2014 óta minimális 

mértékben emelkedik, de 2021-ben is csupán 84 fő volt (mely alacsony szám egy ekkora város 

esetében elsősorban inkább szociális, mint foglalkoztatáspolitikai kérdés). Ezek alapján elmondható, 

hogy Sopronban szinte teljesen megszűnt a munkanélküliség, a kevés állástalan között emelkedő 

számú, egy évnél hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek pedig azt mutatják, hogy a foglalkoztatásra 

ténylegesen alkalmas humán erőforrás elfogyott – vagyis a munkaerőhiány már egyértelműen a 

 
52 Forrás: Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén – Üzleti terv, 2021. 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

52 
 

gazdasági fejlődés hátráltatójává vált. Figyelembe véve, hogy a tendencia több éve fennáll, miközben 

az elkövetkező években több olyan fejlesztés is megvalósul, amelyek várhatóan jelentős számú 

munkavállalót foglalkoztatnak, Sopronban és szűkebb térségében drasztikus munkaerőhiányról 

beszélhetünk. A munkavállalókért folyó versenyben csak a helyi munkáltatók csak megfelelő 

munkakörülmények és a hazai átlagot jelentősen meghaladó bérszínvonal biztosításával tudnak csak 

versenyképesek maradni. A szinte teljesen megszűnt munkanélküliség elsődleges oka az osztrák 

munkaerőpiac közelsége, amely rendkívüli vonzóerőt jelent a hazai munkavállalók számára.53 

 

26. ábra: A regisztrált munkanélküliség alakulása Sopronban 2007-2021. között, valamint az országos munkanélküliségi 
arány 54 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a 2010-es években csak a 60 év felettiek esetében emelkedett 

tendenciózusan a bejelentett munkakeresők száma (ez jelentős részben a nyugdíjkorhatár fokozatos 

emelkedéséből is adódott), minden más korosztály esetében csökkenés volt jellemző. A 

munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása55 alapján a térségben a magasabban kvalifikált lakosok 

kissé alulreprezentáltak, míg a kevésbé képzettek felülreprezentáltak a regisztrált munkakeresők 

körében. 

Fontos megjegyezni, hogy 2020-2021-ben a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett 

korlátozások hektikussá tették a havi bontású munkanélküliségi statisztikákat. Ugyanakkor 

összességében az látható, hogy a különböző támogatások és gazdaságélénkítő lépések eredményeként 

a legtöbb ágazat gyorsan kiheverte ezt az ismétlődő sokkhatást; az éves, letisztított munkanélküliségi 

adatok alapján 2020-ban csak kisebb emelkedés történt, míg 2021 második felére újra a megelőző évek 

1%-os szintjére csökkent a munkanélküliségi arány. 

 
53 Azonban több tekintetben is torzítja is a hazai munkanélküliségi statisztikákat – pl. sokan munkájuk 
elvesztése esetén eleve az osztrák foglalkoztatási rendszerben regisztrálnak. 
54 Adatforrás: https://nfsz.munka.hu/tart/munkaeropiac  
55 Csak járási szintű adatok állnak erről rendelkezésre. 
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Az elmúlt évek során a kis számú regisztrált munkanélküli munkaerőpiaci integrációját több GINOP-

program mellett a „Helyi foglakoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és 

várostérségében” című, TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 azonosítószámú projekt is segítette, mely 503 

millió Ft európai uniós támogatási forrásból valósult meg – a bértámogatások és képzések mellett 

különféle munkaerőpiaci szolgáltatásokat, tanácsadásokat, mentorálást vehettek igénybe az alábbi 

célcsoportok: 

- alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség); 
- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők; 
- 50 év felettiek; 
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 

felnőttek; 
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők; 
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek; 
- megváltozott munkaképességű személyek; 
- roma nemzetiséghez tartozó személyek; 
- a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők56; 
- inaktívak57. 

A fentiekben vázolt munkaerőpiaci helyzetben nem meglepő, hogy a közfoglalkoztatás szerepe 

Sopronban már annak bevezetése óta elenyésző. 2010 és 2014 között évente átlagosan 85 fő vett részt 

a soproni közfoglalkoztatásban, majd számuk még tovább csökkent: 2017-re megfeleződött, 2020-

2021-ben pedig már csupán 7-8 fő közfoglalkoztatottat tartottak nyilván a városban.58 

Ingázás   

Az ingázásra vonatkozó teljes körű statisztikai adatfelvétel utoljára a 2011-es népszámlálás során 

történt. Az ennek adatai alapján készült térképen (27. ábra) egyfelől látható, hogy a Sopron környéki 

települések munkaerőpiaci szempontból erősen kötődnek a városhoz; másfelől pedig jól illusztrálja a 

határmenti, zárványszerű elhelyezkedés hazai munkaerőpiaci következményeit: a természetes 

vonzáskörzet alig egynegyedét töltik ki a környező magyarországi települések. 

A 2011-es adatok mára erősen elavultak, így azok részletes elemzése nem képezi jelen alfejezet tárgyát. 

Mindenképpen említésre érdemes azonban, hogy a soproni állandó lakcímmel rendelkező 

foglalkoztatottak 19,8%-a ingázott el a településről munkavállalási céllal, miközben a Soproni járás 

többi településén ez az arány átlagosan 70,1%. 

 

 
56 A közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők. 
57 A programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk; 
illetve nem is kerestek munkát vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. 
58 Adatforrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/  

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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27. ábra: A települések legerősebb foglalkoztatási célú ingázási kapcsolatai az elingázók számának sorrendje alapján, 2011 
(Megjegyzés: Az ingázási kapcsolatoknál az ábra a helyben foglalkoztatást is figyelembe veszi; így azoknál a településeknél, 

ahol nem jelenik meg a legerősebb kapcsolat, a település legerősebb kapcsolatát önmaga jelenti.)59 

A térségben 2017 nyarán zajlott „Az osztrák-magyar határmenti ingázó folyamatok és az őket támogató 

szervezeti háttér vizsgálata, elemzése” című kutatás60, mely az ingázás előnyeit és hátrányait tárta fel 

statisztikai adatelemzés, kérdőíves kutatás, valamint fókuszcsoportos lekérdezés módszereinek 

alkalmazásával. A vizsgálat rávilágított egyebek mellett arra is, hogy Burgenland területén a bérek 

nagyjából háromszorosak Nyugat-Magyarországhoz képest, míg az árak között nincs ilyen volumenű 

különbség. Az Európai Unió területén belül, két régió között itt tapasztalható a legnagyobb 

foglalkoztatási és bérszínvonalbeli különbség. A 2010-es években ezek a fejlettségbeli különbségek 

csak fokozódtak, mely tovább növelte a határon átnyúló nyugati irányú munkaerő-vándorlást. Az 

adatelemzés fő megállapítása, hogy az osztrák színvonalhoz történő felzárkózás megindulása a 

gazdaságszerkezet megváltoztatásával érhető el, ugyanis a centralizáció miatt a központi kormányzat 

kezében vannak azok az eszközök, melyek révén a magasabb hozzáadott értékre, a magasabb bérekre 

és foglalkoztatásra történő áttérés ösztönözhető. 

A kérdőíves felmérés eredményei azért is fontosak, mert a határon átnyúló ingázást a KSH nem méri. 

Az átfogó vizsgálat során az ingázók személyes és családi élethelyzetének alakulását, valamint jövőbeli 

terveiket is monitorozták. Megállapítást nyert, hogy az ingázók körében minden korcsoportban a 

férfiak dominálnak, illetve, hogy az összes képzettségi szint jelentős arányban képviselteti magát. A 

köztudatban élő elképzelésekkel szemben a legalacsonyabb (2,26%) a legfeljebb általános iskolai 

végzettségűek aránya, míg őket 4,89%-kal a technikumot végzettek követik. A válaszadók több mint 

 
59 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/munkkor17.pdf 4. oldal 
60 A Projactive Consulting Kft. által végzett kutatás az INTERREG V/A Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében támogatott FAIRWORKS projekt részeként készült. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/munkkor17.pdf
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ötöde (21,43%) felsőfokú végzettségű, de legnagyobb arányban a középfokú végzettségűek érintettek 

(szakközépiskola, érettségi: 34,96%; szakmunkás: 36,47%) az Ausztriába történő ingázásban. A 

megkérdezettek tipikusan napi szinten járnak oda-vissza, és az utazással eltöltött idő 39%-uk esetében 

mindössze 30-60 percnyi egy-egy irányban. A válaszadók fizetése körülbelül 2-4-szerese a hasonló 

munkakörben Magyarországon megkereshető összegnek, amely mellett az Ausztriában munkát 

vállalók hosszabb távon (5 évnél is tovább) tervezik külföldi munkavégzésüket. Továbbá, a kapott 

válaszok alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy a válaszadók csak hasonló bérezés mellett 

döntenének a hazai munkavállalás mellett61. Rendkívül fontos tényező még a jó munkakörülmények, 

valamint az embercentrikus vezetés is. A válaszadó ingázók többségének magyarországi 

kapcsolatrendszere változatlan maradt, mivel aktív életet folytatnak itthon – mindamellett, hogy 

Ausztriában is sikerült személyes és szakmai kapcsolatokra egyaránt szert tenniük. 

2018-2020 között a Soproni Foglalkoztatási Paktum keretében a Kutatópont Kft. több hullámban, 

alkalmanként 1.000-1.000 fős mintán végzett kérdőíves felmérést Sopronban62, amelynek célja a 

munkapiaci és az ahhoz kapcsolódó migrációs folyamatok vizsgálata volt. A kapott főbb eredmények 

alapján a megkérdezettek többsége aktív a munkaerőpiacon: a vizsgálat ideje alatt háromból két fő 

folytatott keresőtevékenységet. Utóbbi csoport 20%-a dolgozott Ausztriában, mely arány jellemző a 

2018-2020 közötti időszakban is. A járványhelyzetnek nem volt azonnali, jól érzékelhető hatása a 

munkahelyekre. Az Ausztriában munkát vállalók aránya sem csökkent számottevően a járvány 

következményeként63. A 2020. évi adatfelvétel alapján a munkavállalók mindössze kis része 

kényszerült arra, hogy foglalkozást váltson a pandémia hatására: a járvány előtt Magyarországon 

dolgozók 94%-a, míg az Ausztriában munkát vállalók 87%-a 2020 második felében is azzal foglalkozott, 

amivel a korlátozások bevezetése előtt. Az adatfelvétel idején nem dolgozó soproniak kisebb része 

válaszolta azt, hogy ausztriai munkalehetőségre vár: arányuk a18-29 évesek körében 12%, míg a 30-59 

évesek körében 18% volt. 

Életminőség, jövedelmi viszonyok  

Sopronban a lakosság életminősége kifejezetten jónak mondható, ez azonban statisztikailag nehezen 

kimutatható, melyért elsődlegesen a fentiekben részletezett munkavállalási célú ingázás tehető 

felelőssé. Az osztrák határ közelében fekvő településeken a külföldön munkát vállalók hazainál jóval 

magasabb jövedelme nem jelenik meg a NAV statisztikáiban, mivel ezen munkavállalók a munkavégzés 

helyén adóznak – így a jövedelmi helyzetről nem alkotható valós kép. 

Már az ITS Megalapozó vizsgálatában64 is rögzítésre került, hogy a 2011-es települési adatok alapján, 

az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem tekintetében Sopron a 

megyei jogú városok rangsorának utolsó helyezettjei között szerepelt. A helyzet azóta sem változott, 

sőt a jelentősebb Győr-Moson-Sopron megyei városokkal összehasonlítva az látható, hogy még 

megyén belül is romlott Sopron pozíciója annak ellenére, hogy Mosonmagyaróvár, Kapuvár és Csorna 

szintén jelentős „ingázási veszteséget” szenved ezen a téren. A vonatkozó adatsor 2019-ig áll 

 
61 A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara tapasztalatai alapján az Ausztriában elérhető bér kb. 70%-a jelenti a 
munkahelyváltási küszöböt – ezen bérszint helyben való elérése esetén már sokan döntenek az ingázó életmód 
feladása mellett. 
62 A TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú 
Város területén és várostérségében” című projekt részeként. 
63 Kivétel ez alól az 50-59 éves korcsoport, mivel körükben 16%-ról 11%-ra csökkent azok aránya, akik a 
szomszédos országban dolgoznak. 
64 Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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rendelkezésre: Sopron esetében az egy adófizető jutó jövedelem nominálisan 61,6%-kal nőtt, 

miközben Győrben 82,8% Csornán pedig 93,3% volt ez az érték. Fontos azonban látni, hogy még a 

soproni növekmény is jelentősen meghaladta a 2010-2019 közötti időszak fogyasztóiárindex-

emelkedését, ami mindössze 21,69% volt. 

 

28. ábra: Egy adófizetőre jutó, összevont SZJA adóalapba tartozó jövedelem változása Győr-Moson-Sopron megye öt 
legnagyobb városában, 2010-2019 között65 

Az alacsony relatív érték mögötti okokat vizsgálva a külföldön szerzett és adózott jövedelem mellett 

fontos megemlíteni a fejlett, innovatív ipari nagyvállalatok, illetve a piaci alapú K+F+I tevékenységek 

hiányát – jellemzően ezen gazdasági szegmensek bérezése a leginkább kiemelkedő. 

Még inkább lemarad a rangsorban Sopron, ha nem az adófizetők számát, hanem a teljes népességet 

tekintjük vetítési alapnak, mely azt mutatja, hogy a vizsgált városok közül itt a legalacsonyabb a 

magyarországi adóköteles jövedelemmel rendelkezők aránya. Ez indirekt módon szintén a határon 

átnyúló ingázás kiugróan magas arányát igazolja. 

 
65 Adatforrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
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29. ábra: Egy állandó lakosra jutó, összevont SZJA adóalapba tartozó jövedelem változása Győr-Moson-Sopron megye öt 
legnagyobb városában, 2010-2019 között66 

A soproni lakosság magas általános életszínvonalát igazolja ugyanakkor, hogy az ezer lakosra jutó 

személygépjárművek száma 468 db, miközben az országos átlag 401 db. Az ingatlanpiaci folyamatok, a 

vidéki viszonylatban kiugróan magas új- és használt lakóingatlanok árazása szintén vonzó település 

képét mutatják (lásd még a 2.1.7 és 2.1.10 alfejezetben!). 

Mindebből következik, hogy a segélyezés össztársadalmi jelentősége Sopronban az átlagosnál kisebb. 

Ennek kapcsán fontos rögzíteni, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere a 2015. 

évtől jelentős mértékben átalakult – emiatt a következő táblázatban a támogatási adatok 2015-től 

kezdődően szerepelnek. A jövedelem-kompenzáló ellátások megállapítása a járási hivatalok feladata 

lett. A jövedelem-kiegészítő, illetve kiadást csökkentő ellátásokról az Önkormányzat saját hatáskörben 

rendelkezik. 2018-ban Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata felülvizsgálta a pénzbeli és 

természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015 (II.27.) helyi rendeletét, melyben a 

jövedelemhatárok emelésére került sor. Az emelés a kormány által tett intézkedésekhez igazodott, 

hiszen minden évben emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimum és a nyugdíjjövedelmek is. A 

rendeletben hozott változások pozitív társadalmi hatásokat eredményeztek, az ellátotti kör a változás 

következtében bővült. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata települési támogatásként továbbra 

is lehetővé teszi a korábbi jövedelem-kiegészítő ellátásoknak megfelelő támogatások megállapítását, 

illetőleg biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet.67 

Időszak 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesítettek havi átlagos száma (fő) 

36,67 41,25 45,9 43,13 46,44 51,31 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra felhasznált összeg (1000 Ft) 

10030 12853 13983 14068 15163 16681 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma (fő) 

23,41 7,49 4,24 5,86 6,54 9,44 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
felhasznált összeg (1000 Ft) 

6439 2050 1159 1602 1788 2582 

 
66 Adatforrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
67 Sopron MJV Helyi Esélyegyenlőségi Programja, 2020 
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Időszak 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Alanyi jogon megállapított ápolási díjban 
részesítettek havi átlagos száma (fő) 

191 181,06 167,34 164,01 84,11 88,84 

Alanyi jogon megállapított ápolási díjra felhasznált 
összeg (1000 Ft) 

78269 78873 81777 84959 49916 53678 

Időskorúak járadékában részesítettek havi átlagos 
száma (fő) 

3 1 1,7 4,58 5,36 7,18 

Időskorúak járadékára felhasznált összeg (1000 Ft) 813 325 502 1370 1688 2735 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek havi átlagos száma (fő) 

324,5 234,5 170 143 107,5 117,5 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
felhasznált összeg (1000 Ft) 

3764 2720 2073 1768 1321 1447 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli ellátásban részesítettek havi 
átlagos száma (fő) 

3,25 4,5 8 0,57 0,5 0,64 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli ellátásra felhasznált összeg 
(1000 Ft) 

294 389 737 53 44 58 

Települési támogatásban részesítettek száma 
(pénzbeli és természetbeni) (fő) 

515 604 475 599 633 634 

Települési támogatásra felhasznált összeg (pénzbeli 
és természetbeni) (1000 Ft) 

11695 21126 20370 24529 27257 24868 

Köztemetések száma (eset) 30 28 15 33 24 30 

Köztemetésekre felhasznált összeg (1000 Ft) 1536 1584 926 2783 2289 3048 

Egyéb önkormányzati támogatásban részesítettek 
száma (pénzbeli és természetbeni) (fő) 

11168 10890 18960 18478 18337 18528 

Egyéb önkormányzati támogatásra felhasznált 
összeg (pénzbeli és természetbeni) (1000 Ft) 

78190 85415 87970 102471 79133 87753 

3. táblázat: Az önkormányzati támogatások, segélyezés adatai Sopronban, 2015-202068 

2.1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A 2014-es ITS Megalapozó vizsgálatának készítése során megtartott szakmai munkacsoport 

műhelybeszélgetések, valamint a háttérdokumentumok elemzése során a főbb társadalmi, illetve 

térbeli konfliktusok azonosítása is megtörtént. Ezek egy része az FVS-készítést támogató munkacsoport 

találkozókon, illetve fórumokon elhangzottak alapján továbbra is releváns szempont; olyan  

problémák, melyekkel a stratégiai tervezés során foglalkozni szükséges. Új elemként a Fertő-part 

fejlesztésének kérdésköre került napirendre. Az azonosított főbb helyi konfliktusok Sopronban az 

alábbiak: 

Migránsok és soproniak  

A gazdasági célú belső migráció mértéke az elmúlt két évtizedben összességében már tízezres 

nagyságrendű, 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: így pl. megnövekedett a helyi szociális és lakhatási támogatásokra 

szorulók száma; egyre több óvodai és iskolai férőhely kellett; megnövekedett a garázda és egyéb 

bűncselekmények száma; nőtt a hajléktalanok száma; emelkedett az illegális lakáskiadók száma. Olyan 

 
68 Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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két világháború közötti megoldások jelentek meg a városban, mint pl. az ágybérlet vagy a megosztott 

szobabérlet. A lakhatási túligény miatt szinte minden helyiség kiadhatóvá vált Sopronban, ráadásul a 

tulajdonosok közül csak kevesen fizetnek adót. Sokan – a külföldi továbbköltözés reményében – csak 

ideiglenesen települnek le, ráadásul bármiféle regisztráció nélkül, így semmilyen hivatalos 

nyilvántartásban nem követhetők nyomon.  

A Jereván lakótelepen fokozottabb a gazdasági betelepülők jelenléte, mivel ott sok a bérelhető lakás. 

A helyi iskola küzd azzal, hogy a soproniak kevésbé szívesen járatják oda a gyermekeiket, ezáltal 

csökkent a kapacitás-kihasználtsága. Az elmúlt évek helyi kohéziót erősítő beavatkozásai révén69 a 

feszültség némiképp oldódott, de a vonatkozó programok folytatása továbbra is releváns. 

Hajléktalanok és sopron iak 

Még a 2010-es évek első felében 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 időről időre előfordulnak panaszok az utcai hangoskodás, 

veszekedés, italozás stb. miatt. Az Önkormányzat több alternatívát is fontolóra vett és folyamatosan 

keresi a megoldást a hajléktalan ellátó elhelyezésére, de jelenleg nem rendelkezik olyan ingatlannal, 

mely alkalmas volna a funkció befogadására - a kérdésben további szakmai egyeztetések lebonyolítása 

szükséges, továbbá egyelőre a finanszírozás forrása sem látható. 

Ausztriában dolgozó, adózó soproniak és a helyben maradtak  

Sokan helytelenítik Sopronban, hogy az Ausztriában dolgozó soproniak oda is fizetnek adót (bár ez 

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 sokan igazságtalannak érzik, ezért különböző 

szankciókat vezetnének be (pl. úthasználati díj megfizetése a határhoz vezető utakon).  

A jelenség egy másik velejárója a soproni gyermekek körében megjelent „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. Ezen fiatalok esetében 

átlagon felüli mértékben merül fel szerhasználati probléma. 

Térbeli konfliktusok  

A társadalmi konfliktusok mellett térbeli/területhasználati konfliktusok is gyakran megfigyelhetők 

Sopronban, melyek nagyrészt a Belvároshoz – különösen a történelmi belvároshoz és a Várkerülethez 

– kötődnek. Fő probléma, hogy az itt lakók jellemzően csendes, nyugodt életkörülményeket 

szeretnének, míg a terület kereskedelmi-szolgáltató egységei a forgalom növelésében, a városrész 

élettel való megtöltésében érdekeltek. A zajos rendezvények mellett gyakran problémát jelent a 

parkolóhelyek hiánya: a lakók sérelmezik, hogy nem tudnak megállni a lakásuk közvetlen közelében; 

míg a szolgáltatók vendégriasztónak érzik, ha nem lehet közvetlenül az üzletük előtt parkolni. A 

helyzeten előbb a Petőfi téri mélygarázs, majd a 2021 év végén átadott Árpád utcai parkolóház 

megépítése enyhített valamelyest – mindkét létesítmény egyre népszerűbb a helyiek körében. A 

Várkerület 2014-ben kezdődött átépítése a parkolás és térhasználat területén is jelentős változásokat 

eredményezett. 

 
69 Kiemelten: A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban című, TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 
azonosítószámú projekt keretében. 
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Szintén területhasználati konfliktust forrása volt a 2010-es években a folyamatosan fejlődő, mind több 

látogatót vonzó VOLT Fesztivál, melynek Natura 2000 védelem alatt álló helyszínén egyre nehezebb 

volt megfelelni a szigorú természetvédelmi előírásoknak. Az áram- és vízellátást is kizárólag ideiglenes 

műszaki megoldásokkal lehetett biztosítani, melyek túlterhelték a hálózatot, rendszeres 

szolgáltatáskiesést okozva a tágabb környék lakóinak. A fesztiválnak 2002-től 2018-ig a Lővér kemping 

adott otthont, a 2019-ben állami forrásból, önkormányzati beruházás keretében megvalósult fejlesztés 

ennek közvetlen közelében történt: kapacitásbővítést is magában foglaló felszín alatti közműfejlesztés 

révén biztosították, hogy a harkai plató néven ismert, védett terület ne szenvedjen kárt, a környező 

térség elektromos- és vízellátása is stabil maradjon, továbbá egy a korábbinál színvonalasabb, 

komfortosabb fesztiválhelyszín jöhessen létre. A fesztivál szervezőit továbbra is minden évben 

helyreállítási kötelezettség terheli a rendezvény lebonyolítását követően. 

A város peremterületein gyorsan szaporodó lakóparkok sokakban továbbra is ellenérzést váltanak ki, 

ugyanis a viszonylag sűrű beépítés révén gyakran jelentősen átformálják a környező térség képét, 

forgalomnövekedést okoznak stb. 

Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb területhasználati konfliktusforrása a Modern Városok Program 

keretében megvalósuló Fertő-parti beruházás. Az ország legnagyobb vidéki turisztikai fejlesztésének 

célja, hogy a korábbi vízitelep területének kibővítésével magas színvonalú, közösségi célú turisztikai 

vonzerőt jelentsen a helyi, a hazai és a külföldi látogatók számára egyaránt. Továbbá gazdag 

programkínálatával egész évben lehetőséget nyújtson a szabadidő aktív eltöltésére, egyúttal vonzó és 

versenyképes alternatívát kínálva a tó osztrák oldalának üdülőhelyei mellett. A fejlesztés részeként egy 

12 hektáros ökocentrum és közösségi terek jönnek létre, emellett új utak, kikötők, horgászhelyek és 

különböző kategóriájú szálláshelyek épülnek, teljesen megújul a strand. A Fertő-part fejlesztése 

valamennyi érintett szakhatóság engedélyével és hozzájárulásával, jogerős engedélyek birtokában 

valósul meg a környezetvédelmi, természetvédelmi, világörökségvédelmi, valamint vízügyi 

engedélyeztetési eljárások sikeresen lezárása után.70 A beruházás ellenzői sem annak szükségességét, 

hanem inkább a léptékét és egyes konkrét elemeit illetik kritikával. 

A lakossági felmérés során rangsorolt problémakörök  

A 2021 év végi reprezentatív lakossági felmérés válaszadói a nevesített főbb problémakörök közül 

egyértelműen a lakáshiányt (és ehhez kapcsolódóan az irreálisan megemelkedett bérleti díjakat), a 

belföldi gazdasági migrációt, valamint a külföldön dolgozók soproni közteherviselésének hiányát 

emelték ki. Ezzel szemben pl. a lakosság elöregedését egyelőre jóval kevesebben érzik meghatározó 

helyi problémának. 

 
70 Forrás: https://sopronfertonzrt.hu/projektek/a-ferto-to-komplex-fejlesztese 
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30. ábra: A felsorolt problémákat mennyire tekinti meghatározónak Sopron esetében?71 

2.1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

Történeti adottságok72 

A helyi identitást erősítő tényezők közül feltétlenül kiemelendő Sopron páratlanul gazdag történelme. 

A soproni medence már az ie. VI-V. évezredtől kezdve lakott területek foglalt magában, a város 

létesítésének alapjait is képező Borostyánkőút mentén. A város legkorábbi emlékei az illír eredetű 

népesség által épített földvárakat. A területet a kelták után a rómaiak szállták meg és a Borostyánkő 

út egyik fontos állomásaként municípiumi jogokat kapott Scarbantia néven. 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 megkezdődött 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.  1447-től jelennek meg a 

céhek Sopron történetében. A város nem kerül török hódoltság alá, ugyanakkor a megszállt 

területekről sokan menekülnek Sopronba, mely szabad területként megerősödik. 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 reneszánsz és barokk stílusú házakat: ekkor épültek Sopron árkádos, loggiás udvarai, 

melyek a mai napig a belváros történelmének tapintható emlékei.  

A török uralom alól felszabaduló ország egyik fő kereskedelmi útvonala Sopronon át vezetett. A XVIII. 

század elején Sopron Magyarország első tíz városa közé tartozott, II. József idején vármegyeszékhely 

 
71 Adatforrás: 2021 decemberében készített reprezentatív telefonos lakossági felmérés 700 válaszadóval 
72 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lakosság elöregedése

A Belvárosban sok az alacsony komfortfokozatú lakás

Kevés helyi munkalehetőség

Külföldi gazdasági migráció

A külföldön dolgozók külföldön adóznak, ezért kevésbé
járulnak hozzá a városi infrastruktúra fenntartásához

Belföldi gazdasági migráció

Jelentős a lakáshiány, ezért a kiadó lakások bérleti díja
irreálisan megemelkedett

Nem tudom megítélni / Nem kívánok válaszolni Egyáltalán nem meghatározó

Inkább nem meghatározó Meghatározó is meg nem is

Inkább meghatározó Nagyon meghatározó



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

62 
 

lett. Ebben a virágzó korban jelent meg a nyomdászat, az ágyú- és harangöntés, a kékfestő-műhelyek. 

Ekkor került sor a várárok betemetésével a Várkerület kialakulására. 1753-ban itt fedezték fel az ország 

első szénbányáját. A XVIII. század végén a lakosság száma már több mint 11.000 fő.  

A századfordulón Sopronban is megindult a kapitalista fejlődés. 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. 73 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 Leghűségesebb Város’ – címet.  

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, melynek 

eredménye népességnövekedés és szétterülő városszerkezet lett. A szocialista 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 gazdasági bevándorlás 

Magyarország válságba kerülő, főként keleti területeinek irányából.  

1989. augusztus 19-én Sopron közvetlen térségében, Fertőrákoson került sor a közép-kelet-európai 

országok felszabadulásának emblematikus eseményére, a Páneurópai Piknikre, amelynek során több 

száz keletnémet menekült át Ausztriába a vasfüggöny átvágását követően. Az évfordulós 

megemlékezések továbbra is kiemelt társadalmi-kulturális jelentőséggel bírnak. 

Sopron mára vonzó, hazai viszonylatban kiemelkedően magas életminőséget nyújtó várossá, 

határmenti fekvésének és turisztikai vonzerőinek köszönhetően az egyik legjelentősebb magyar 

turisztikai desztinációvá fejlődött. 

Kulturális és közösségi élet  

A településen számos kulturális és közösségi célú humán szolgáltató intézmény és társadalmi szervezet 

működik, melyek többsége a Várkerület városrészben koncentrálódik. (A városi kulturális intézmények 

részletes bemutatása a 2.1.8 alfejezet tartalmazza.). A város színes kulturális és közösségi élete az 

utóbbi években több európai uniós társfinanszírozású projekt sikeres megvalósításával is gazdagodott. 

A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban című projekt74 egyfelől bővítette a helyi 

közösségfejlesztő szakemberek körét és elősegítette a szakmai tudásmegosztást körükben, másrészt 

hozzájárult a város kulturális és közösségi célú programkínálatának bővítéséhez öt városi célterületen 

– a közösségi bevonással kidolgozott Helyi Cselekvési Tervek alapján. A soproniak erős identitástudata, 

lokálpatriotizmusa, kötődése a városukhoz országosan ismert, azonban fontos feladatot jelent a több 

ezer főre tehető, frissen betelepülők sikeres bevonása a helyi közösségi életbe. A napi-heti 

rendszerességgel Ausztriába ingázók népes táborának elérése, megszólítása még nagyobb kihívást 

jelent, mivel ez csak munkaszüneti napokon, ünnepeken lehetséges. Ugyanakkor, az ingázók döntően 

 
73 Forrás: Beluszky Pál és Győri Róbert vizsgálata: Fel is út, le is út… városaink településhierarchiában elfoglalt 
pozícióinak változásai a 20. Században - Tér és Társadalom 2004/1. szám 
74 Azonosító száma: TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001. 
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soproni oktatási intézményekbe járó gyermekei kiemelt célcsoportja a soproni kötődés erősítésének. 

Az ő soproni „gyökereik” megismertetése, az identitástudathoz kapcsolódó mélyebb tartalmak, 

ismeretek kiszélesítése (pl. helytörténet, városismeret, szokások, hagyományok) fontos feladat. 

A helyi közösségi és kulturális élet színesítéséhez számottevően hozzájárult továbbá, hogy az 

Önkormányzat által vezetett Soproni Helyi Közösség 2017-ben 750 millió Ft támogatást nyert Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégiájának megvalósítására75. A 2022 nyarán záruló program részeként, 

kiemelt projekt formájában valósul meg a „Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát 

fejlesztése” című projekt. Emellett számos helyi társadalmi (civil, közcélú) szervezet nyert támogatást 

miniprojektje megvalósítására „Sopron kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése”, 

valamint a „Közösségi, kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” 

elnevezésű, nyílt helyi konstrukciók keretében.  

Sportélet  

A rendkívül sokszínű városi sportélet és a főbb sportszervezetek részletes bemutatása a 2.1.8 

alfejezetben olvasható.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a sportszervezetek közül sokan kifejezetten aktívak a társadalmi 

tevékenység76 terén is, mint pl.: Soproni Sportiskola Egyesület, Soproni Darazsak Ifjúsági 

Sportegyesület, Soproni Tigrisek Sport Egyesület, Sport Club Sopron, Soproni FAC 1900 SE. Azok a 

csapatok (Sopron Basket, Sopron KC, SC Sopron, SMAFC, SFAC), amelyek mérkőzései nagyobb 

látogatottságúak, gyakran támogatnak rászoruló családokat a szurkolóik segítségével. A szabadtéri 

sporteseményeket (futás, természetjárás stb.) szervező egyesületek – Sopron Városi Szabadidősport 

Szövetség, Paddy Sportegyesület, Soproni Rendészeti Sportegyesület, Shotokan Tigrisek 

Sportegyesület, Krav Maga Sport Club Sopron stb. – minden alkalommal törekednek arra, hogy a 

programokra árusként kitelepülők nagy része helyi termékeket árusítson, és az eseményeken gyakran 

a fogyatékkal élőknek is lehetőséget biztosítanak a sportolásra. 

Az elmúlt években a város kiemelt figyelmet fordított a tömegsport és rekreáció helyi feltételeinek 

javítására, a sportolási helyszínek mennyiségi és minőségi fejlesztéseire. 

Civil szervezetek 

Sopron gazdag civil szervezeti élettel rendelkezik. A KSH adatai alapján 2020-ban 332 civil szervezet 

működött Sopronban. (Számuk az elmúlt évtizedben 328 és 352 között hullámzott.)77. Nagyobb részük 

egyesületi, kisebb részük alapítványi, illetve néhány esetben közalapítványi formában működik. 

Tevékenységi profiljukat tekintve legjellemzőbbek az elsődlegesen kulturális, oktatási, illetve sport 

céllal létrejött civil szervezetek, de az egészségügyi és a szociális terület támogatása is nagy számban 

megjelenik. 

Elsősorban a humán közszolgáltatásokat érintő fejlesztések fenntarthatósága érdekében kiemelten 

fontos, hogy a civil önszerveződések is bekapcsolódjanak a különböző projektek, városi programok 

megvalósításába. A társadalmi téren kifejezetten aktív civil szervezetek közé sorolhatók többek között: 

Sopron Segít Közalapítvány, Segítség a Mosolyodért Közalapítvány, Hova Tovább Alapítvány, Sopron 

Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Alternatívák Alapítvány, Halmozottam Sérült Gyerekekért 

 
75 Ez a TOP-7.1.1-16 konstrukció keretében nyert 100%-os vissza nem térítendő pályázati támogatás. 
76 Beleértve a társadalmi felelősségvállalást (CSR) is. 
77 A Miniszterelnökség által működtetett Civil Információs Portálon 667 soproni székhelyű szervezet látható, de 
ezek között nemcsak a működő, hanem a felfüggesztett vagy felszámolás alatt álló szervezetek is megjelennek. 
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Alapítvány, Soproni Zsinagógáért Közalapítvány, Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány, 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet soproni központja.  

Vallási közösségek78 

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 részaránya is: 8,1%-

ról (2001) 12,9%-ra (2011). (Ugyanakkor 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).79 

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 (31. ábra). Az ezeken kívüli, más 

felekezethez tartozók aránya 0,7%-ról 2,3%-ra növekedett.  

 

 

31. ábra: A népesség vallás és felekezet szerinti megoszlása Sopron egyházi közösségekhez tartozó lakosságának arányában, 
2001-201180 

A kormány 2011-ben elfogadott egyházügyi törvénye (2011. évi CCVI. törvény) értelmében a 

történelmi egyházak mellett az elmúlt évtizedekben komoly társadalmi támogatottságot szerző vallási 

közösségek kaptak jogilag egyházi státust. A törvény későbbi módosításával 32-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 

 
78 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
79 2001-ben 6.663 fő (a város akkori lakónépességének arányában ez 11,9%), míg 2011-ben már 17.640 fő 
(29,1%) volt ezen személyek száma. 
80 Adatforrás: KSH 
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ellátórendszereinek (pl. különböző prevenciós célú karitatív kezdeményezések) támogatásában: helyet 

ad, megjelenési felületet biztosít, pályázati támogatást nyújt stb. Az önkormányzati civil- és egyházügyi 

kapcsolattartó a polgármesteri irodavezető; míg operatív ügyekben a Humánszolgáltatási Osztály áll 

kapcsolatban az érintett szervezetekkel. A Polgármesteri Hivatal adatai alapján 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 

  

  

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. 

Al-Anon (Szenvedélybetegek 
hozzátartozói csoportja) a baptistáknál 

Anonim Alkoholisták 
Domonkos Rendház 

Anonim Alkoholisták 
Evangélikus Lelkészi Hiv. 

Baptista Gyülekezet Sopron Ruhaadományok, gyűjtések 

Baptista Szeretetszolgálat A Baptista Pont munkatársai a térség szociálisan rászoruló 
családjainak nyújtanak segítséget, személyesen fogadják a 
hozzájuk fordulókat. Központi akcióinak ugyancsak részese a 
soproni segélypont. A Baptista Szeretetszolgálat tevékenységi 
köre a humanitárius segítségnyújtástól a katasztrófamentésen, a 
hátrányos helyzetű romák, menekültek, drogfüggők 
megsegítésén át a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig 
(FLAME program) számos egyéb humanitárius és fejlesztési 
szakterületet fog át. (Cipősdoboz akció) 

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 

Közösségépítés 

Katolikus Karitász – Szent György 
Plébánia, Sopron 

Segíti a rászorulókat szociális intézmények fenntartása és 
különböző segélyprogramok, akciók útján. Csoportjaik, akiknek 
segítenek: idősek és betegek, rászoruló családok, fogyatékkal 
élők, megváltozott munkaképességűek, szenvedélybetegek, 
hajléktalanok, hátrányoshelyzetű kisebbségek, üldözött 
keresztények és menekültek, humanitárius katasztrófák 
áldozatai. 

Katolikus Karitász – Városplébánia, 
Sopron 

Rászorulók támogatása karitatív, élelmiszer és 
ruhaadományokkal. 

Magyar Katolikus Családegyesület A keresztény család értékeinek felmutatása, a családi problémák 
megoldásának segítése. 

Metodista Egyház Szegények és hátrányos helyzetűek felkarolása 

Soproni Evangélikus Egyházközség 
Diakóniai munkacsoportja, valamint 
Barkácsköre 

Barkácskör, múzeum, levéltár 

Soproni Evangélikus Egyházközség 
Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány 

Idősellátás, szociális ellátás 
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Egyházi szervezetek szociális jellegű 
segítő erőforrásokkal 

Társadalmi tevékenység 

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

Soproni Református Egyházközség - 
Diakóniai Szolgálat 

  

4. táblázat: Egyházi szervezetek szociális jellegű segítő erőforrásokkal81 

Az egyházak időskorúakat ellátó intézményei a Magyar Bencés Kongregáció fenntartásában működő 

Szent Benedek Idősek Háza (78 férőhellyel) és a Soproni Evangélikus Egyházközösség által fenntartott 

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon (50 férőhellyel). 

Az egyházak oktatási szerepköre is jelentős a városban. A Klebelsberg Központ által fenntartott soproni 

alap- és középfokú oktatási intézmények 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. 

2.1.7.4 Lakossági kötődés, elégedettség 

Az FVS-készítést megalapozó telefonos felmérésből az derült ki, hogy a helyi lakosság Sopronhoz való 

kötődése nagyon erős: a válaszadók 79%-a teljes mértékben kötődik a városhoz, és további 17%-uk is 

inkább igen, mely együttesen döntő többséget jelent. 

 

32. ábra: Ön mennyire kötődik Sopronhoz?82 

A kötődés legerősebb, legfontosabb okaként a válaszadók azt jelölték meg, hogy itt születtek, illetve 

itt alapítottak családot és otthont. A válaszadók több mint 5%-a tartotta fontosnak megjelölni a táji és 

 
81 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. alapján 
82 Adatforrás: 2021 decemberében készített reprezentatív telefonos lakossági felmérés 700 válaszadóval. 
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természeti adottságokat; illetve azt, hogy itt talált biztos egzisztenciára; valamint, hogy ismeri és 

gyakorolja a helyi szokásokat. Az egyéb válaszlehetőséget megjelölők legjellemzőbb saját szavas 

válaszai: régóta él itt; szereti a várost; nyugodt és biztonságos város; szép város. 

 

33. ábra: Ön miért kötődik leginkább Sopronhoz?83 

A várossal való elégedettséget vizsgálva az látható, hogy bár összességében nincsenek nagyságrendi 

különbségek, de azért egyértelműen kirajzolódik három olyan terület, melyek fejlesztését a többség 

fontosnak érzi: ezek a jobb közbiztonság; a magas jövedelmet biztosító munkahelyek; valamint a 

jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások. A szabadszavas válaszok között jelentősebb 

számban megjelent még az útfejlesztés/közlekedésfejlesztés, illetve a betelepülés csökkentése is. 

 

34. ábra: Ön szerint a várossal való elégedettségét mennyiben javítanák a felsorolt tételek?84 

 
83 Adatforrás: 2021 decemberében készített reprezentatív telefonos lakossági felmérés 700 válaszadóval. 
84 Adatforrás: 2021 decemberében készített reprezentatív telefonos lakossági felmérés 700 válaszadóval. 
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A válaszadók több mint 57%-a teljes mértékben egyérértett azzal, hogy „jó soproninak lenni, jó itt élni”, 

további 31%-uk pedig „inkább igen” választ adott. Az „egyáltalán nem” és „inkább nem” válaszok 

együttes aránya 11%. Ezek az eredmények összességében rendkívül kedvező, lokálpatrióta hozzáállást 

tükröznek. 

 

35. ábra: Ön mennyire ért egyet a következő állítással: „Jó soproninak lenni! Jó itt élni!”?85 

  

 
85 Adatforrás: 2022 márciusában készített reprezentatív telefonos lakossági felmérés 700 válaszadóval. 
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2.1.8 A település humán infrastruktúrája 

A megelőző alfejezetben bemutatásra kerültek azok a helyi társadalmi specifikumok, melyek – 

közgazdasági szóhasználattal élve – a keresletet képezik a humán közszolgáltatásokra. Az általános 

magyarországi viszonyoktól eltérően adott egy dinamikusan bővülő népességű járás, mely jelentős 

számban fogad be a statisztikában nem megjelenő munkavállalókat. Ez az érintetti kör a városi szociális 

és/vagy egészségügyi ellátásokat jellemzően Sopronban veszik igénybe, különösen krízishelyzetekben. 

Hosszú távon azonban nem elegendő csak az alapvető humán szolgáltatási szükségleteik kielégítése. 

Ezeknek a személyeknek, illetve családjuknak a tényleges integrálása, megtartása a város számára 

fontos feladat, különösen gazdasági válsághelyzet bekövetkezése esetén, mely napjainkban 

prognosztizálható. A humán szféra kulturális intézményei az érintettek soproni identitásának 

kialakításával, erősítésével tudnák erősíteni a város alkalmazkodóképességét. 

A hivatalos vándorlási egyenleg negatív tartományba fordulása, valamint a városi szinten megtorpant, 

ám a járási szinten továbbra is jelentős mértékű népességnövekedés az agglomerálódás gyorsulását 

mutatja. A soproni óvodai-bölcsődei hálózaton lévő terhelést ez középtávon csökkenteni fogja, 

ugyanakkor a környékbeli településeknek számolnia kell az ilyen irányú infrastrukturális és humán 

erőforrásbeli fejlesztések szükségességével. Az agglomerációba történő kiáramlás kihatással van a 

Sopronon belüli népesség korösszetételére is: az elöregedés fokozottabb mértékű, mint az országos 

átlagban tapasztalható. Ezáltal egyre szélesebb lesz az a réteg Sopronban, mely rendszeres segítségre 

szorul, illetve megjelenik a nappali és bentlakásos idősgondozásban. 

A soproni lakosság országos összevetésben magasan kvalifikáltnak számít; a helyi szabadidőeltöltési és 

kulturális igények is magasak, így főleg a színvonalas programlehetőségek látogatottak, aminek a városi 

kulturális szolgáltatók folyamatosan próbálnak megfelelni. A fő helyi foglalkoztatási mutatók a 

koronavírus járvány okozta némi visszaeséssel együtt jelenleg kedvezőek, és inkább a munkaerőhiány 

okoz nehézségeket helyben. Ez az állapot nem feltételezi a közeljövőben a lakosság szociális 

helyzetének átfogó visszaesését, ugyanakkor a magas megélhetési költségek miatt hátrányos 

helyzetben élők célzott beavatkozásokat igényelnek. 

Az alábbiakban a helyi humán szférában közreműködő szervezetek, intézmények munkája kerül 

bemutatásra figyelemmel a helyi szükségletekre is. 

2.1.8.1 Humán közszolgáltatások 

Oktatás-nevelés  

Óvodai nevelés  

2020-ban összesen 25 feladatellátási helyen zajlik óvodai ellátás Sopronban. Az intézményekbe beírt 

gyermekek száma 2020-ban 2.024 fő86. A beírt gyermekek száma 2010-2012 között folyamatosan 

meghaladta az intézmények kapacitását, amit a városba irányuló országon belüli vándorlás okozott. A 

kapacitásproblémákat a város folyamatos intézménybővítéssel kívánta orvosolni, ennek köszönhetően 

2005-től 2020-ig bezárólag folyamatosan növekedett a férőhelyek száma. Az éves szinten mért 

gyermeklétszám a 2012 utáni években 2.000-2.100 fős létszám között ingadozott, melyet a 

rendelkezésre álló férőhelyi kapacitással (2020-ban 2.153 db) képes kezelni a város.  

A jövőbeli kapacitás rövid távú tervezéséhez segítséget nyújt a 0-2 éves korú kisgyermekek létszáma, 

mely 2008-tól kezdődően negatív trendet mutat (2020-ra 355 fővel csökkent); továbbá a 3-5 éves korú 

 
86 KSH Tájékoztatási adatbázis 
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gyermekek létszáma, ami – hároméves eltolódással, valamivel kisebb mértékben (249 fő) – 

visszaigazolja a fiatalabb korosztály fogyatkozását. Önmagukban ezen adatok alapján rövid távon 

további férőhelybővítés nem indokolt, mindazonáltal, ha a város a jövőben is vándorlási többletet 

könyvel el, továbbá fennmaradnak a kormány családpolitikai intézkedései, úgy ennek mértéke 

középtávon várhatóan annyira növelni fogja a gyermeklétszámot, hogy ismét szűkösebbé váljanak a 

helyi óvodák nyújtotta férőhelyek. A családok év közbeni költözései szintén az éves átlagos beírt 

gyermeklétszámot meghaladó férőhely-kapacitást igényelnek – erre készülve az Önkormányzat 

átadott egy félhektáros területet az evangélikus egyháznak, mely néhány éven belül egy minimum 75 

férőhelyes óvoda építését tervezi – a helyszínválasztást a környező városrészek dinamikus 

népességszám-bővülése indokolja. 

 

36. ábra: Óvodai kapacitás-kihasználtság Sopronban (2001-2020)87 

Az óvodák emberi erőforrása a kapacitásokkal párhuzamosan alakult az elmúlt évtizedben: 2010-et 

követően az óvodapedagógusok arányában is azonosítható volt egy átmeneti visszaesés, de 2014-re 

normalizálódott a szakemberkapacitás, és azóta egy fő óvodapedagógusra átlagosan 10 fő óvodás jut 

városi szinten. A gyógypedagógiai nevelésben résztvevőkkel együtt 204 fő óvodapedagógust 

foglalkoztattak a soproni óvodák 2020-ban, 2022-ben a teljes dolgozói létszám 261 fő volt. 

A fenntartói háttér 2013. évi változását követően Sopron arányaiban óvodái működtetésére költi a 

legtöbb saját forrást. 2013-ban a Rozália u. 3. sz. alatti kurucdombi óvoda 1 csoporttal, illetve a 

Gesztenyés körúti tagóvoda 2 csoporttal, összesen plusz 75 férőhellyel gyarapodott, 2014-ben a 

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf bővítése valósult meg. TOP-projektek keretében került 

felújításra a Herman Alice Óvoda István bíró utcai épülete (átfogó energetikai korszerűsítés); a Király 

Jenő Tagóvoda (nyílászárócsere); a Trefort Téri Óvoda Jereváni Kék Tagóvodája és a Bánfalvi Óvoda 

Ady Endre utcai épülete, továbbá utóbbi intézmény másik három épületében kisebb beruházások 

történtek. Emellett az intézmények körében végzett kérdőíves felmérés és humán munkacsoport 

műhelytalálkozóinak eredményei alapján azonosításra kerültek a főbb középtávú tag/intézményi 

fejlesztési igények, szükségletek is, melyek a következők: 

 
87 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 
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A Bánfalvi Óvodát érintően az infrastrukturális beavatkozások folytatása lenne kívánatos: elsődleges 

feladat a Kőszegi Úti Tagóvoda és a Jegenye Sori Tagóvoda energetikai fejlesztése. Az Ady Endre úti 

régi épület gyermekmosdója is felújításra szorul, míg a Brennbergi Tagóvodában az épületszigetelést 

kellene kialakítani. Továbbá a Jereváni Kék Tagóvodában lenne szükség különálló tornaszoba 

kialakítására, a felnőtt mosdók, a villamosenergia- és informatikai hálózat felújítására; a Dózsa György 

Utcai Tagóvodában pedig a tető felújításával lehetővé válna napelemes rendszer telepítése, valamint 

a tetőtér beépítése fejlesztő célú helyiségekkel és nevelői szobával. A teljes intézmény eszközparkja 

tekintetében volna fontos, hogy minden óvodapedagógus rendelkezzen laptoppal, valamint 

beszerzésre kerüljenek ipari mosó- és szárítógépek, a tálalókonyhák felszerelését korszerűbbre 

cseréljék. A személyzeti feltételek javításához óvodai pszichológus, gyógypedagógiai asszisztens 

alkalmazására, illetve a takarító személyzet bővítésére volna szükség.  

A Hermann Alice Óvodában a közlekedők és a csoportszobák burkolatcseréje esedékes; a Király Jenő 

Utcai Tagóvodában pedig az épület energetikai fejlesztése mellett önálló tornaszoba kialakításával 

lehetne komfortosabb állapotokat teremteni. Energetikai beavatkozások szükségesek a Halász Utcai 

(tetőjavítás, hőszigetelés, nyílászárócsere), a Kurucdombi (nyílászárócsere) és a Balfi Tagóvodákban 

(homlokzat- és kerítésjavítás). A Sopronkőhidai Tagóvodában indokolt a parkettaburkolatok cseréje. 

Ebben az óvodában is fontosnak tartják, hogy minden pedagógus rendelkezzen önálló laptoppal vagy 

tablettel, mivel a szülőkkel való kapcsolattartás sok esetben már a digitális felületeken keresztül zajlik. 

A szakmai személyzeten túl további takarítókra, gyógypedagógiai asszisztensre, valamint egy 

informatikus kollégára lenne szüksége az intézménynek. Az óvoda vezetése fontosnak tartja a „Zöld 

Óvoda” programjukban zajló környezettudatos nevelést, valamint a hagyományőrzést, 

mozgásfejlesztést. 

Jelenleg önkormányzati fenntartásban 3 óvoda 15 feladatellátási helyen valósít meg óvodai nevelést. 

Az óvodák a lakósűrűséghez igazodva a Belvárosban összpontosulnak, de a másik két sűrűbben lakott 

városrészben (Jereván ltp., Lőverek) is megtalálhatók népességarányosan. Tagóvoda működik Balfon, 

Brennbergbányán és Sopronkőhidán. 

Ezeken túlmenően további 10 darab óvoda, illetve tagóvoda működik más intézmények 

fenntartásában, melyek közül kettő felekezeti fenntartású, kettő pedig a Soproni Egyetemhez tartozik. 

Ez utóbbiak a Lewinsky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Tagóvodája – mára mindkét épület műszaki 

fejlesztése időszerűvé vált. A Lőverekben 2018-ban került átadásra a Győri Egyházmegye által 

fenntartott Szent Orsolya Óvoda új, 75 férőhelyes épülete. A Magyar Katolikus Egyház óvodafejlesztési 

programjában szerepel a Halász utcai bölcsőde kiegészítése két óvodai csoporttal, melyek összesen 44 

főt tudnak majd befogadni.88 

Az elvégzett reprezentatív lakossági felmérés során a válaszadók 16%-a nagyon elégedett, 32%-a 

elégedett, 14,1%-a pedig közepesen elégedett volt az óvodai neveléssel; míg az alig és egyáltalán nem 

elégedettek együttesen csupán 4,5%-ot tettek ki. 89 

  

 
88https://gyor.egyhazmegye.hu/#/hir/kozlemeny_a_soproni_szent_orsolya_romai_katolikus_gimnazium_altala
nos_iskola_ovoda_es_kollegium_uj_ovodajarol 
89 Mivel reprezentatív mintán végzett kutatás történt, az eltérő életkori csoportok miatt a válaszadók 
egyharmada nem tudta megítélni vagy nem volt érintett a témában – valószínűsíthetően azért, mert nincsen 
óvodáskorú gyermek a családjában, környezetében. 
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Alapfokú oktatás  

A KSH adatai alapján a soproni általános iskolai feladatellátási helyek száma 2020-ban 17 darab. A 

Soproni Tankerület adatai alapján öt soproni általános iskola kilenc telephelyen látja el a kötelező 

felvételi feladatokat, két felekezeti fenntartású általános iskola három telephelye pedig a felvehető 

létszámuk 25%-áig vesz részt a feladatellátásban. A további öt telephelyen működő intézmények közül 

három a tankerületi központ fenntartásában működő speciális nevelési feladatokat ellátó intézmény, 

egy alapítványi, egy pedig nonprofit kft. fenntartásában működik. 

Míg 2001-ben az intézmények nappali oktatásban részt vevő tanulóinak létszáma 4.558 fő volt, addig 

létszámuk 2010-re visszaesett 4.039 főre. Ennek elsődleges magyarázata, hogy ebben az időszakban 

egyre kevesebb elsőosztályos kezdte meg az alapfokú tanulmányait. A sokéves csökkenést azonban 

trendváltás törte meg, így 2011-től ismét gyarapodtak az általános iskolások: 2020-ra már 4.732 fő jár 

a helyi iskolákba, azaz 4%-kal többen, mint 20 éve. A növekvő létszámot részben a 2013-ig gyarapodó 

elsőosztályosok magyarázzák, ezt követően pedig a más településről bejáró tanulók száma indult 

növekedésnek: 2012 és 2020 között 359 fővel nőtt a számuk, 6%-ról 13%-ra nőtt az összes tanulóhoz 

viszonyított arányuk. A város ellátási területeit tekintve a közoktatási intézmények közül egyes soproni 

általános iskolák felvételi körzete magába foglalja Ágfalva és Fertőrákos közigazgatási területét is. A 

2012 és 2020 közötti időszakban a két település iskoláskorú (6-14 éves) népessége 20, illetve 22%-kal 

növekedett, miközben ugyanebben a korosztályban Sopronban csak 2%-os bővülést jegyeztek fel. A 

városi iskolák ellátási területén élő 3-5 éves korosztályt tekintve kijelenthető, hogy jelenidőben a 

tanulói létszám további emelkedése nem várható. Viszont ahogy az óvodai kapacitások esetében, úgy 

itt is kijelenthető, hogy a belső migráció olyan helyzet elé állíthatja rövid távon bármikor a soproni 

alapfokú oktatást, hogy rugalmasan kell tudnia kezelni a tanulói létszám nem prognosztizálható 

bővülését. 

 

37. ábra: Általános iskolai kapacitás adatok Sopronban (2001-2020)90 

 
90 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 
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Az általános iskolai osztályok száma felmenő jelleggel, lassabban követte a tanulói létszám 

növekedését, ezért 2010 és 2017 között fokozatosan növekedtek az osztálylétszámok, majd onnan 

csökkenés következett be, így 2020-ra az átlagos osztálylétszám 22 fő. A pedagógusok számában 

dinamikusabban alkalmazkodtak a soproni általános iskolák a gyermeklétszámhoz: 2001-ben 10 fő 

tanuló jutott egy pedagógusra, majd 2012-ben 12 fő, addig 2020-ban már ismét csak 10,6 fő.  

Az iskolák informatikai eszközellátottságát tekintve KSH adatai alapján 14 db feladatellátási helyen 

összesen 542 db számítógépet használtak a tanulók 2020-ban. A számítógépet használó tanulók aránya 

a teljes létszám nagyjából kétharmada. Az egy számítógépre jutó tanulók száma azonban a korábbi 12-

ről 9-re csökkent 2012 óta. 

A fenntartói feladatokat ellátó Tankerületen túl az általánosi iskolai épületek önkormányzati 

tulajdonban állnak, ennél fogva az alapfokú oktatáshoz szükséges infrastrukturális háttér biztosítása is 

az Önkormányzat feladata. A 2014-2020-as időszakban a Lackner Kristóf Általános Iskola és a Soproni 

Német Nemzetiségi Általános Iskola épületei kerültek felújításra TOP-forrásból. Továbbá szintén külső 

támogatásból energetikai megújítás történt a Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános 

Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola91, valamint a Kozmutza Flóra EGYMI, 

Általános Iskola és Speciális Szakiskola épületeiben. A Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 

fejlesztésének harmadik üteme a korábban még nem érintett, korszerűtlen épületrészek esetében 

tetőcserét, a homlokzat megújítását, a villamos hálózat korszerűsítése, valamint a tantermek 

felújítását foglalja magában. 

A stratégiaalkotást támogató lakosság felmérés eredményei alapján magával az általános iskolai 

oktatással némileg elégedettebbek a megkérdezett soproniak, mint annak infrastrukturális háttérével.  

A válaszadók 14%-a nagyon elégedett volt az általános iskolák állapotával, 29%-uk elégedett, 18%-uk 

közepesen elégedett volt, míg összesen 8,3%-uk alig vagy egyáltalán nem volt elégedett.92  

Középfokú oktatás  

2016-ban és 2020-ban is változott a középfokú oktatási intézmények besorolásának, elnevezésének 
módszertana, ezért a korábbi évekkel kapcsolatos számbeli összehasonlítás elvégzése nem releváns. 
2020-ban hat intézmény nyújtott gimnáziumi oktatást, négy szakiskolai és készségfejlesztő iskolai, egy 
köznevelési szakgimnáziumi, nyolc technikumi, négy pedig szakképző iskolai feladatokat látott el.  

A középiskolai tanulók létszámát 2015-öt követően nem követi nyomon a KSH, az adatokat más 
bontásban a KIR-en keresztül publikálja az Oktatási Hivatal, ezért a különböző adatforrásokból 
származó adatok nem teljesen feleltethető meg. 2014-ig bezárólag – a 14-18 éves korcsoport számának 
mérséklődése következtében – csökkent a létszámuk, majd 2015-ben némiképp növekedett, 4.547 
főre. A gimnáziumi tanulók létszáma terén rendelkezésre álló adatok alkalmasak a középtávú 
összevetésre: ennek esetében a különböző életkori csoportoktól függetlenül folyamatos 
létszámnövekedés követhető nyomon, 2020-ban 2.093 tanuló járt a helyi gimnáziumi osztályokba. A 
14-18 éves korosztályban azonosított lassú ütemű népességfogyás 2018-ban lassú ütemű 
gyarapodásba fordult át a járásban, 2020-ban már 4.751 főt mért a KSH. Habár életkori szintű 
megbontás nem áll rendelkezésre, a fiatalabb korcsoportokra tekintve rövid távon a középiskolások 
további lassú létszámnövekedése prognosztizálható. A 6-13 éves korosztály létszáma a Soproni 
járásban 2011-18 között folyamatosan növekedett, a 14-18 éves korosztályhoz tartozók száma pedig 

 
91 Fejlesztése első üteme már 2014-ben, NYDOP-forrásból megvalósult. 
92 A további válaszolók nem tudták megítélni a helyzetet vagy nem voltak érintettek a témában. 
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2018-tól kezdődően kezdett el növekedni, vagyis 2024-25-ig bezárólag valószínűsíthető további 
növekedés. Ezt figyelembe kell venni a soproni középiskolák és kollégiumi férőhelyek 
kapacitástervezésénél is. 

A soproni középiskolák 75 db tanulmányi területre hirdettek meg felvételt a 2021/22-es tanévbe. Ezek 
közül 10 db 4 évfolyamos gimnáziumi, 2 db előkészítő + 4 évfolyamos gimnáziumi, 4-4 db hat- és 
nyolcosztályos gimnáziumi, 10 db szakiskolai, 2 db készségfejlesztő iskolai, 17 db szakképző iskolai és 
25 db technikumi tanulmányi terület volt. 

 

Telephely Tanulmányi terület 
Meghirdetett 
helyek száma 

Jelentkezők 
száma 

Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium 

gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű 
angol nyelv 

60 265 

Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium 

gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű 
angol nyelv 

28 184 

Soproni SZC Fáy András Két 
Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági Technikum 

technikum; 5 évfolyam; pénzügyi-
számviteli, vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző 

32 148 

Soproni SZC Fáy András Két 
Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági Technikum 

technikum; 5 évfolyam; logisztikai 
technikus 

32 142 

Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 

gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű 
oktatás angol nyelv 

13 134 

Soproni SZC Vas- és 
Villamosipari Technikum 

technikum; 5 évfolyam; 
szoftverfejlesztő és -tesztelő 
technikus 

18 131 

Kisalföldi ASzC Roth Gyula 
Erdészeti Technikum 

technikum; 5 évfolyam; erdész 
technikus 

70 124 

Soproni SZC Vas- és 
Villamosipari Technikum 

technikum; 5 évfolyam; informatikai 
rendszer- és alkalmazásüzemeltető 

14 123 

Soproni SZC Handler Nándor 
Technikum 

technikum; 5 évfolyam; fodrász 40 116 

Soproni Széchenyi István 
Gimnázium 

gimnázium; 4 évfolyam; emelt 
óraszámú matematika 

26 114 

5. táblázat: A legnépszerűbb tanulmányi területek Sopronban a 2021/22 tanév középiskolai felvételije alapján93 

A Soproni Szakképzési Centrum telephelyein indított szakképzések közül az alábbiak esetében volt 
tapasztalható a legnagyobb mértékű túljelentkezés a meghirdetett helyek számához képest 
(sorrendben): informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető; szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus; 
kéz- és lábápoló technikus; pénzügyi-számviteli, vállalkozási ügyviteli ügyintéző; művészeti képzés 
(táncos); logisztikai technikus; környezetvédelmi technikus; dekoratőr; informatikai rendszer- és 
alkalmazásüzemeltető technikus, burkoló.  

 
93 dari.oktatas.hu adatai alapján saját szerkesztés 
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A szakképzés esetében mindenképpen ki kell térni Ausztria elszívó hatására is, mivel a piacképes 
szakmai tudással és frissen szerzett nyelvtudással rendelkező tanulók nagy része a határ túloldalán lép 
be a munkaerőpiacra. Ez alól azok képeznek kivételt, akik duális képzésben vesznek részt, ők nagyobb 
arányban maradnak helyben – legalábbis egy ideig. A tanulókat alkalmazó hazai cégeknél azonosított 
folyamat továbbá a 25 éven aluliak SZJA-mentességéből és a rendszeres ösztöndíjakból adódó 
bérfeszültség a pályakezdők és a tapasztalt munkavállalók között, melyet a munkaadóknak kell 
áthidalniuk. Sajnos ezt sok helyen úgy teszik meg, hogy segédmunkásként alkalmazzák az egyébként 
jól képzett fiatalokat. A pályakezdők tudásának megfelelő gyakorlati helyek biztosítása érdekében az 
SZC próbálja alaposan megválasztani a duális képzésben résztvevő cégeket, illetve életre hívnának egy 
ágazati képzőközpontot a helyi nagyfoglalkoztatókkal együttműködésben. Az SZC-nek további tervei is 
vannak: a kollégiumi kapacitásokat felhasználva és annak konyháját átvéve hostelszolgáltatást 
kívánnak nyújtani a helybe érkező fiatalabb turistáknak. 

A helyi középiskolákban tanító főállású pedagógusok száma az elmúlt húsz évben lassan csökkenő 
tendenciát mutat – azzal együtt, hogy az egyes évek között erősen ingadozott a létszámuk. Az elmúlt 
húsz évet tekintve 2003-ban tartották nyilván a legtöbb helyben dolgozó pedagógust (532 fő), 2020-
ban pedig a legkevesebbet (452 fő). 

A középiskolai feladatellátási helyek informatikai felszereltségét a statisztikai adatszolgáltatás 
mozaikossága miatt szintén nehéz átfogóan elemezni. A gimnáziumok esetében látható, hogy a 
számítógépet használó tanulók száma a 2013. évet követő minden évben közel teljes körű, azaz 
megfelelt az összes tanuló számának. 

Felsőoktatás  

Sopronban 1919-ben kezdődött meg a felsőfokú képzés, ekkor települt át a Magyar Királyi Bányászati 
és Erdészeti Főiskola a Csehszlovákiához kerülő Selmecbányáról. Ez az Erdőmérnöki – majd Faipari 
Mérnöki – Kar a soproni felsőoktatás tradicionális bástyája. A helyi gyökerekkel rendelkező 
óvodapedagógusképzés 1996-ban kapott főiskolai intézményi keretet, a Közgazdaságtudományi Kar 
pedig az ezredfordulón kezdte meg működését. 2016-ig Sopronban volt a székhelye a tíz karral működő 
Nyugat-magyarországi Egyetemnek. A korábban az intézményhez tartozó győri és mosonmagyaróvári 
szervezeti egységek a Széchenyi István Egyetemhez, a szombathelyi karok az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemhez csatlakoztak. 

Kar Képzési forma Szak 
Jelentkezők 
száma 

Felvettek 
száma 

SOE-BPK ANA óvodapedagógus 184 60 

SOE-EMK ONA erdőmérnöki 146 60 

SOE-BPK ALA óvodapedagógus 141 54 

SOE-FMK ANA tervezőgrafika 124 41 

SOE-LKK ANA gazdálkodási és menedzsment 78 15 

SOE-BPK ANA gyógypedagógia (Sopron) 76 17 

SOE-BPK ANA csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) 72 14 

SOE-EMK ANA természetvédelmi mérnöki 68 19 

SOE-EMK ANA vadgazda mérnöki 63 12 

SOE-LKK ANK gazdálkodási és menedzsment 62 15 

6. táblázat: A legnépszerűbb szakok a soproni képzési helyeken a 2021. évben induló képzéseken94 

 
94 felvi.hu adatai alapján saját szerkesztés 
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A Soproni Egyetemen 2017. február 1-től négy egyetemi kar működik, ezek a következők: Benedek Elek 
Pedagógiai Kar, Erdőmérnöki Kar, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Faipari Mérnöki és 
Kreatívipari Kar. A Sopronban működő felsőoktatási karokon 2020-ban összesen 2.508 hallgató tanult, 
63%-kal kevesebb, mint a csúcsnak számító 2004. évben. Bár demográfiai és oktatáspolitikai okokból 
kifolyólag országszerte csökken a hallgatók létszáma, az országos visszaesés ugyanebben az időszakban 
mindössze 32%-ot tett ki, vagyis a soproni képzési helyek létszámának visszaesése lényegesen 
erőteljesebb. Mindazonáltal a statisztikákban fellelhető utolsó három évet tekintve a létszám két és 
félezer fő körül stagnál. Az egyetem regionális szerepköre azonban a továbbra is érzékelhető, melyet 
alátámaszt a kollégisták arányának növekedése. 2020-ban az összes hallgató 33%-a lakott 
kollégiumban, míg 2004-ben ez az arány mindössze 11% volt. A Soproni Egyetem karainak általános 
vonzáskörzetét a közvetlen megyék és a határoló megyék jelentik (ilyen pl. a soproni közgazdász és 
óvodapedagógus képzés), míg az unikális képzések, szakok (pl. erdészeti és faipari mérnöki) esetében 
országos a beiskolázás. 

Mivel már a középfokú oktatásból kilépők terén erős az ausztriai munkaerő-elszívás, ezért az egyetem 
is nehézségekkel küzd a toborzás terén. A vendéglátásban alkalmazható szakmát tanulók szinte kivétel 
nélkül külföldre mennek tanulni, ami miatt a járványhelyzet fennállása óta nem tudtak turizmus szakot 
indítani. Mivel a hazai hallgatók létszáma évek óta csökken, ezért külföldön igyekeznek potenciális 
diákokat megnyerni. Ehhez azonban a helyi befogadó attitűd mellett a kollégiumi férőhelyek 
fejlesztésére lenne szükség, amihez jelen pillanatban nincs megfelelő helyszíne, elegendő fizikai tere 
az intézménynek. 

 

38. ábra: Felsőoktatási hallgatószámok a soproni képzési helyeken (2001-2020)95 

A bemutatott hallgatói létszámcsökkenést nem követte arányosan az oktatók számának csökkenése, 
így a 2000-es évek elejéhez képest jóval kevesebb hallgató jut egy oktatóra: míg 2003-ban 19 fő, addig 

 
95 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 
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2020-ban már csak 8 fő jutott egy oktatóra. Ez a változás az oktatók tehermentesítése által lehetővé 
teszi a minőségi tudásátadást és a kutatásra fordítható idő növelését is. 

Az egyetem a kreatív ipar területén látja a közös fejlesztési lehetőségeket a várossal, azonban ehhez 
az kell, hogy Sopron is ebbe az irányba pozícionálja magát és folyamatos interakcióban maradjon a két 
fél. A kreatív ipar fejlesztésének hozadéka lehetne a helyi kisipari szereplők termelékenységének és 
innovativitásának fejlődése, valamint új gazdasági szervezetek megjelenése. A Soproni Egyetem 
azonban önállóan is igyekszik a gazdasági élethez minél szorosabban kapcsolódni, melynek keretében 
faipari fejlesztést végeznek a nyugati elkerülő út menti területen. Ugyanakkor szem előtt tartják a 
fenntarthatóságot: csak olyan volumenű beruházásokat terveznek megvalósítani, melyeket maguktól 
képesek működtetni. 

Egészségügyi ellátás  

A helyi lakosság egészségügyi állapotára vonatkozó legfrissebb adatokat a 2011-es népszámlálás 
feldolgozásakor publikálták utoljára, ezek adatai elemzésre kerültek Sopron MJV 2014. évben elkészült 
ITS-ében. Naprakész települési adatok az életkori csoportokra vonatkozóan rendelkezésre állnak, 
melyek vizsgálata az egészségügyi állapot szempontjából is fontos tényező. A 60 év feletti lakosság 
aránya az országos átlaggal azonos mértékben emelkedett 2001 és 2020 között, 19,5%-ról 27%-ra. Az 
országos összehasonlításban magas életszínvonalon élő népesség a jó minőségű ellátórendszer által 
biztosított gyógykezelési módszereknek és eszközöknek köszönhetően is magasabb kort ér meg, 
ugyanakkor természetes módon egyre inkább rászorul az ellátórendszerre. A sokasodó időskorúak 
egészségügyi problémái nemcsak az egészségügyi intézményekre, hanem a szociális szféra 
szervezeteire, az otthoni ápolást választó családokra – ezáltal pedig a munkaerőpiacra – is nyomást 
gyakorolnak. Bár a komplex idősügyi ellátást biztosító szakápolási központok létrehozását biztosító 
jogszabályi kereteket kidolgozták, azok megszervezése és kialakítása ezidáig központilag nem történt 
meg, így Sopronban sem található ilyen profilú intézmény. Középtávon azonban az elöregedési 
mutatók indokolják a kérdés kezelését. 

Alapellátás és járóbeteg szakellátás  

Sopronban az egészségügyi alapellátás irányítását végző Egészségügyi Alapellátási Intézet önálló 
szakmai egységként tagozódik be a Soproni Szociális Intézetbe. A KSH Területi Adatbázis adatai szerint 
Sopronban 2020-ban az egészségügyi alapellátást 27 felnőtt háziorvosi szolgálat nyújt, a háziorvosok 
száma viszont ekkor csak 24 fő volt, vagyis három szolgálat esetében betöltetlenül maradt a praxis. A 
2022-es adatok szerint 26 fő háziorvos dolgozott az alapellátásban. A KSH statisztikája 2020-ban még 
9 db betöltött gyermek háziorvosi szolgálatot jegyzett fel, 2022-ben viszont már 10 fő gyermek 
háziorvos fogadta a betegeket. A felnőtt háziorvosok által ellátott esetszámok átlagosan 10.000 db 
körül alakultak az elmúlt években, extra terhelést a koronavírus pandémiával sújtott 2020-as év 
jelentett. A gyermekorvosoknál a korábbi esetszámok visszaesését hozta a járvány első éve, ami az 
iskolalezárások hatásaival magyarázható. A 20 éves trendet nézve azonban lassú emelkedésben 
vannak az egy gyermekorvosra jutó esetszámok, ami összefüggést mutat a 18 év alattiak létszámának 
növekedésével. Amint az az Oktatás-nevelés alfejezetben is bemutatásra került, 3-4 éven belül 
kiöregszik a helyi középiskolákból egy népesebb korcsoport, akiket már egyre kisebb kohorszok 
követnek. Így a gyermekorvosi szolgálatok esetében is számolni kell azzal, hogy az emelkedő tendenciát 
rövid távon stagnálás, majd csökkenés fogja követni a gyermeklétszám terén. Ahogy a korábbi 
alfejezetekben úgy itt is meg kell jegyezni, hogy a korcsoportos demográfiai adatok folyamatos 
nyomonkövetése szükséges a Sopronba irányuló belső vándorlási folyamatok hatásai miatt. 
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39. ábra: A felnőtt és a gyermek háziorvosokra jutó éves átlagos esetszámok (2001-2020)96 

A háziorvosokon túlmenően az Egészségügyi Alapellátási Intézethez tartozik még 16 db fogorvosi 
körzet, ifjúság-fogászati ellátás és a fogászati röntgen szakellátás, 18 db területi védőnői körzet, 11 db 
iskolai védőnői körzet, valamint az ifjúság- és iskola-egészségügyi ellátás, mely szintén 11 db körzetben 
fedi le az általános- és középiskolákat. A háziorvosi ügyelet esetében az ellátási terület Sopronon túl 
kiterjed Harka községre is. A fogorvosi ügyelet esetében a Sopron és környéke Önkormányzati Társulás 
28 db települése alkotja a felvételi körzetet. A területi védőnők három telephelyen dolgoznak, ezek 
mindegyikében szükséges az épületek állagmegóvása, csakúgy, mint egyes háziorvosi rendelőkben. A 
Kodály tér 12-ben a nyílászárók cseréje, a tető javítása és a homlokzati hőszigetelés kialakítása mellett 
a váróhelyiségek és az orvosi rendelők felújítása is indokolt. A Híd u. 21. szám alatti rendelőnél a 
szükséges gépészeti felújítások (kazáncsere) mellett a nyílászárók cseréjére és a homlokzat 
renoválására is sort kell keríteni. A balfi orvosi rendelő esetében új, közös épületbe kellene költöztetni 
a háziorvosi rendelőt és a védőnői tanácsadót, mivel a Fő u. 13. alatti épület felújítása nem volna 
gazdaságos. Szintén rövid távú feladat egy új orvosi rendelő létrehozása a Fenyő téren. Ezeken kívül 
még a Táncsics utcai és a József Attila utcai orvosi rendelő is felújításra szorul. A háziorvosi ügyeletnek 
helyet adó Győri út 15. szám alatt a tetőjavítás, nyílászárócsere, az épület szigetelése és klimatizálása 
lenne szükséges.  

Az alapellátásnak a szétterülő városban nagy kiterjedésű területeket kell egységes színvonalon 
lefednie, melynek biztosítása már a 2014-es Integrált Településfejlesztési Stratégiában is 
problémaként került azonosításra. A területi koncentrálódás oldására a Brennbergbányán 2015-ben új 
orvosi rendelőt alakítottak ki, hogy a különálló településrészen élők helyben vehessék igénybe a 
szükséges egészségügyi ellátást. 

Az elvégzett lakossági felmérés egyaránt kitért az alap- és szakellátás minőségére. A két ellátási típusra 
vonatkozóan közel hasonló megoszlású vélemények érkeztek be a lakosságtól. Ez valószínűleg annak is 
betudható, hogy az egészségügyi ellátások mindennapi igénybevételekor nem különböztetik meg 
élesen az emberek a két formát. Véleményeik alapján a szakellátással egy árnyalatnyival 

 
96 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 
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elégedettebbek az emberek. Az ötfokozatú skálán mindkét esetben megegyezik a közepesen 
elégedettek aránya, emellett pedig valamivel többen elégedettek és jelentős mértékben elégedettek, 
mint a közepesnél rosszabb választ megjelölők. 

 

40. ábra: Lakossági elégedettség az egészségügyi alapellátás (belső kör) és a szakellátással (külső kör) minőségével97 

A Sopronban működő járóbeteg szakellátás a Soproni járás településeire terjed ki. A megjelenési eset- 
és elemszámok a 2007. évet követően középtávon egyaránt emelkedtek, lekövetve a lakónépesség 
számának növekedését – egészen a koronavírus-járvány megjelenéséig.  Amint a járóbeteg szakellátás 
ismét visszatér a szokásos működési rendjéhez, úgy várhatóan ez az emelkedő tendencia folytatódni 
fog. A szakorvosi munkaórákat nézve tízéves visszatekintésben évi 110.000 óra körül stagnálnak, ami 
a háttérben a szakorvosi létszám változatlanságát valószínűsíti. Eközben a nem szakorvosok által 
ellátott munkaórák száma 2010-től kezdődően nagy emelkedésen ment keresztül, 2016 után stagnált. 
Vagyis a szakorvosokon kívüli személyzet a korábbinál jelentősebb részt vállal az intézmény 
szolgáltatásainak fenntartásában. 

A belvárosi Lenkey utcai rendelő leromlott állapota krónikus problémát jelent a város számára, már a 
2008. évi integrált városfejlesztési stratégia tervezett fejlesztései között is szerepelt, azonban 
megfelelő mértékű anyagi forrás hiányában beavatkozásra ezidáig nem került sor. Az Önkormányzat 
az itt jelenlévő rendelőket újonnan építendő épületbe, a Selmeci utcába költöztette volna. Ugyanakkor 
a 2021 őszén eredményt hozó kivitelezési közbeszerzés szerinti projektköltség finanszírozását pályázati 
támogatás kiegészítésével sem tudja önerőből biztosítani a város a pályázati időszak óta 
megnövekedett építőipari költségnövekedés miatt. Ebből adódóan a Lenkey utcai épület külső 
felújítása, energetikai fejlesztése és akadálymentesítése került ismét előtérbe a TOP-forrás 
felhasználása során. Ezzel együtt a rendelőintézet belső felújítása is sürgető feladat. 

 
97 Lakossági kérdőíves felmérés alapján saját szerkesztés 
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41. ábra: Megjelenési esetek és a beavatkozások számának változása a járóbeteg szakellátásban (2004-2020)98 

Fekvőbeteg-ellátás  

A Soproni Gyógyközpont néven működő Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 120.000 
ember egészségügyi ellátásáért vállal felelősséget. Ellátási területe egyes orvosi szakterületek 
esetében regionális szintre is kiterjed, diagnosztikai képességei megközelítőleg 220.000 fő számára 
biztosítottak. Amint az korábban a 2.1.1 alfejezetben bemutatásra került, a kórház az általános kórházi 
osztályok esetében 43 települést szolgál ki, melybe beletartozik a Soproni és a Kapuvári járás 
településeinek többsége. A pszichiátriai rehabilitációs és kardiológiai rehabilitációs ellátás megyei és 
regionális szintre is kiterjed. 

A Gyógyközpontnak 413 darab aktív besorolású és 588 darab rehabilitációt szolgáló betegágya van 
jelenleg, 2013-hoz képest az aktív betegágyak száma változatlan, a rehabilitációs ágyak száma 90 
darabbal nőtt, míg 60 db krónikus betegágy megszűnt. Mivel azonban időközben növekedett a város, 
a járás és a megye lakónépessége is, így a közel változatlan ágylétszám mellett arányaiban kisebb 
kapacitás érhető el a betegek számára, mint 2013-ban. A befogadóképesség arányos csökkenése 
ugyanakkor reakciónak is tekinthető a kórházban kezelt betegek számának és az ápolási időtartamnak 
a 2015-től azonosítható csökkenésére. 

A kórház tevékenysége három telephelyen zajlik: központi épületegyüttese a Győri úton található, ahol 
kilenc épületben látják el a betegeket; a kardiológiai, stroke- és neurológiai betegségekre 
specializálódott Rehabilitációs Intézet a Várisi úton található; ide tartozik a Balfi Gyógyfürdőkórház, 
mely a Sopron közigazgatási területén elhelyezkedő kénes források gyógyvízére alapozva segíti a 
mozgásszervi rehabilitációt. Nem tekinthető fekvőbeteg-ellátó intézményi egységek, de a kórházhoz 

 
98 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés; a 2015. év adatai becsült adatok 
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tartozik még a Gyógyfürdőkórházzal egybeépített, gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó Balfi 
Kastélyszálló is. 

 

42. ábra: A soproni fekvőbeteg-ellátásban jegyzett ápolási napok és elbocsátott betegek száma (2001-2020)99 

Szociális ellátás  

Sopron Megyei Jogú Város az 1993. évi III. törvény 92.§ (3) bekezdésében meghatározott jogszabályi 

kötelezettség alapján készítette el Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját 2003-ban. A 

szolgáltatástervezési koncepciót az Önkormányzat rendszeresen felülvizsgálja, mely a legutóbbi 

alkalommal 2019-ben történt meg100. A koncepció küldetése a törvényi előírásoknak megfelelően, az 

alap és szakosított ellátások területén az intézmények szakmai feladatellátásának biztosítása, igazodva 

az ellátási igényekhez és a lakosságszámhoz. Jelen helyzetfeltáró alfejezet nagymértékben alapoz a 

következőkben a koncepció megállapításaira. Az alfejezetben bemutatásra kerülnek a bölcsődei és a 

szociális ellátásokat nyújtó soproni humán infrastruktúra elemei. 

Bölcsődei ellátás  

Amint az óvodai neveléssel kapcsolatban fentebb kifejtésre került, a 0-2 éves korú kisgyermekek 

létszáma 2008-tól kezdődően negatív trendet vett fel Sopronban (2020-ra 355 fővel csökkent). A 

statisztika azt mutatja, hogy a bölcsődébe beíratott gyermekek száma ennek a korosztálynak a 20-25%-

a között mozgott 2001 után. A bölcsődébe beíratott gyermekek száma – a korosztály 

 
99 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 
100 Sopron MJV Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2019. 
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létszámcsökkenésének megfelelően – 2010 után csökkenni kezdett és 2013-ra már alatta maradt 

bölcsődei férőhelyek számának. A gyermeklétszám csökkenése mellett ugyanakkor kedvezően 

befolyásolta a helyzetet a 2013-ban megnyitott Csodaország Bölcsőde 44 fős új férőhelye is. A két 

tényező eredményeképp ettől az évtől kezdve a Sopron MJV Egyesített Bölcsődék által hat 

feladatellátási helyen biztosított kapacitás néhány évig elegendő volt a kisgyermekek fogadásához. Az 

elmúlt években azonban a szülők részéről az igény számottevően fokozódott: a város tényleges 

laksságszáma bővül, egyre nagyobb arányban adják be a szülők a gyermekeket bölcsődébe a munka 

világába való mihamarabbi visszatérés érdekében, továbbá a környező településekről Sopronba bejáró 

szülők is jellemzően Sopronban tudják bölcsődébe járatni gyermekeiket. Az ily módon jelentkező 

férőhelyhiány orvoslása érdekében az Önkormányzat több beruházást is elindított: a Százszorszép 

Bölcsőde 28 férőhellyel bővült, illetve folyamatban van egy új, 84 férőhelyes bölcsőde építése a 

Hillebrand utcában. Az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye konzorciumának megvalósításában 

további 28 új férőhely jön létre a Halász utcában, ezzel biztosítva, hogy rövid és középtávon minden 

igénylő hozzáférhet a bölcsődei ellátáshoz. A meglévő épületek kapcsán leginkább a Bóbita Bölcsőde 

energetikai korszerűsítési időszerű. 

A közintézmény mellett családi bölcsődék is működnek Sopronban: 2020-ban ezekből 7 darabot 

tartottak nyilván, melyek 49 férőhelyet működtettek teljes kihasználtsággal. 

A bölcsődei szakdolgozókkal kapcsolatban a legfrissebb adat 2016-os, ekkor 67 kisgyermeknevelő 

dolgozott az önkormányzati intézményekben, továbbá 16 fő a családi napközikben. Ez azt jelenti, hogy 

egy kisgyermeknevelőre már csak 5 fő gyermek jutott, ami 1 fős javulást jelent 2001-hez képest. Az 

Önkormányzat nyilvántartása alapján a teljes dolgozói létszám 118 fő volt 2022-ben. 

 

43. ábra: Bölcsődei kapacitás-kihasználtság Sopronban (2001-2020)101 

 
101 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés 
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A bölcsődei ellátások tekintetében a reprezentatív lakossági felmérésben résztvevők közel fele (49,1%) 

nem tudott választ adni a témában és/vagy nem volt érintett. Ez a válaszadási arány is érzékelteti, hogy 

a városi lakosságon belül az emberek közel felét nem érinti közvetlenül szülőként, rokonként a 

kisgyermekek intézményi nevelése. A válaszadóknak 11,9%-a nagyon elégedett, 22,1%-a elégedett, 

12,5%-a közepesen elégedett volt az ellátás minőségével; míg elégedetlenek összaránya csupán 4,4%. 

Az óvodai neveléssel összehasonlítva a bölcsődei ellátással a lakossági elégedettség valamivel kisebb, 

bár nem számottevő mértékű.  A további fejlesztéseket megelőzően a kisgyermeket nevelők 

véleményének célzott felmérésére volna szükség a prioritások meghatározásához. 

Családsegítés és gyermekjóléti ellátás  

A 2016. január 1-jén hatályba lépő törvényi változások új alapokra helyezték a családsegítés és a 

gyermekjóléti alapellátás intézményes kereteit, így ekkortól Sopronban is integráltan működnek. A 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mellett ekkor jött létre járási ellátási területtel a Család- és 

Gyermekjóléti Központ. A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai útmutatást nyújt, szolgáltatásokat 

biztosít és szakmai felügyeletet gyakorol a járás alapszolgáltatást nyújtó intézményei mellett. A 2021-

2024 időtartamra, konzorciumi partnerként szakmatámogatási (módszertani) feladatok ellátására 

kijelölt intézmény. Feladata többek között, hogy segítse a családok, gyermekek esélyegyenlőségének 

megteremtését, továbbá, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások minden járási település 

lakosai számára egyaránt elérhetőek legyenek. 

Sopronban a család- és gyermekjóléti alapellátást a Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti 

Ellátás Intézete biztosítja nagyrészt, fenntartója a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás, dolgozói létszáma: 80 fő. Az Ellátási Intézet területi irodákkal képviselteti 

magát Ágfalván, Harkán, Fertőrákoson és Kópházán, valamint Sopronban a Révai u. 2. és Kuruc krt. 2. 

szám alatt. A szakosított intézmények közül a húsz férőhelyes Családok Átmeneti Otthona, a 

Gyermekek Átmeneti Otthona és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Vasvári Pál utca 2/A szám alatti 

központi épületben, a Támogató Szolgálat a Kossuth u. 10. szám alatt működik. 

Az intézmény beszámolója alapján a soproni háztartások körében a legfőbb problémát nem az anyagi 

nélkülözés és a munkanélküliség jelenti – habár ezek is jelen vannak. Sokkal jelentősebb viszont az 

aluliskolázottság szerepe, a családi konfliktusok nem megfelelő kezelése, gyermeknevelési ismeretek 

hiánya, az alacsony konfliktuskezelési képesség és a lakhatási nehézségek. Az intézményi 

családlátogatások alapján az egyszülős családok arányát országos átlag felettinek ítélik meg. A 

társadalmi folyamatok más részről azt mutatják, hogy az anyagi problémákkal küzdő ügyfelek 

életminősége, életkörülményei folyamatosan és minimális mértékben évről-évre javulnak. A statisztika 

oldaláról ennek a folyamatnak a visszajelzését adja egyrészt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők 2010 óta tartó folyamatos fogyatkozása, továbbá a veszélyeztetett és a 

védelembe vett kiskorúak létszámának középtávon azonosítható csökkenése. 
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44. ábra: Gyermekvédelmi adatok alakulása Sopronban (2007-2020)102 

A Szolgáltatásfejlesztési Koncepció megállapítása szerint a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer az 

elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően pozitív változáson ment át: a feladatellátást nyújtó 

humánerőforrás és infrastruktúra az Ellátási Intézet rendelkezésére áll. Problémaként azonosította 

ugyanakkor, hogy a lakónépesség növekedésével párhuzamosan növekszik a segítséget kérők száma, 

illetve átalakulóban van a kezelendő problémák köre is, ami fokozatosan növeli a dolgozók terhelését. 

Ebből kifolyólag a szükséges egyéni esetkezelésen túl kevesebb idejük jut a közösséget célzó munkára. 

A következő 5 évre előre tekintve, az országos szakmafejlesztési tervek ismeretében új feladatot jelent 

a család- és gyermekjóléti központ szakemberei számára a járási szintű feladatellátás erősítése, a 

szociális diagnózis, mint állapotfelmérő eszköz kiterjesztése. Szakmai célja az intézménynek, hogy a 

napi szintű munkában is érvényesítsék a kollégák a prevenció elveit; a szociális és gyermekjóléti 

jelzőrendszer tagjait tovább érzékenyítsék; illetve a szakterületen működő civil szervezetekkel még 

hatékonyabban működjenek együtt. Szintén a szakmai feladatellátás színvonalának megtartása miatt 

hangsúlyos a humánerőforrás fejlesztése folyamatos képzésekkel, egyéni és csoportos szupervízió 

alkalmazásával, valamint igény merült fel a kisegítő személyzet bővítésére (1 fő takarító, 1 fő gondnok). 

A Központ esetmenedzserei a Széchenyi tér 1. szám alatt lévő irodában dolgoznak, ami a Soproni 

Szociális Intézmény (továbbiakban: SoSzI) által használt és bérelt épületrész. Szükség lenne a 

szolgáltatások működtetéséhez szükséges irodaépület kialakítására is, mivel a Vasvári Pál utcai 

központi épület irodái is zsúfoltak, nem felelnek meg a XXI. század elvárásainak – ugyanakkor az épület 

tovább nem bővíthető. Ugyanitt az épület közös kerítése, az udvar térburkolata és bejárata is felújításra 

 
102 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés; A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma esetében a 2013. évi adat becslés. 
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szorul, mivel a közlekedés az idős, mozgáskorlátozott, illetve babakocsis személyek részére 

balesetveszélyes. Jogszabályi előírás miatt a Központnak különleges besorolású személyes adatokat is 

kell kezelnie hosszú távon103. A biztonságos adattároláshoz megfelelő férőhely, intézményi irattár 

kialakítása volna szükséges. 

További infrastrukturális fejlesztési igényt képez a 20 éves Családok Átmeneti Otthona épületrész 

felújítása, melyet a folyamatos karbantartás mellett is indokol a lakók állandó használata. Elsősorban 

a „szociális blokkok” (konyhák, fürdőszobák, WC-k) teljes felújítása időszerű, valamint az erős 

igénybevételből fakadóan új, tartósan jó minőségű bútorok beszerzésére is szükség volna itt, illetve az 

irodai részleg irodabútorai estében is. A működéshez szükséges informatikai eszközök várhatóan 5-7 

éven belül avulnak el olyan mértékben, hogy nem lesznek alkalmasak a munkavégzésre. A biztonságos 

adattárolás érdekében szükséges lenne egy második szerver elhelyezésének megoldása is. 

Nem az Ellátási Intézet berkein belül, hanem önálló intézményként működik a Központi 

Gyermekkonyha, mely az oktatási-nevelési intézmények számára biztosítja a közétkeztetést. Esetében 

a működést racionalizáló fejlesztési igényként jelenik meg egy egyesített telephelyre való költözés, 

raktárbővítés, valamint modern, energiatakarékos konyhai gépek/eszközök, gépek, illetve új 

gépjárművek és informatikai eszközök beszerzése. A digitalizáció terén alapvető hiányosságot pótolna 

egy honlap kialakítása; valamint az internethálózat fejlesztésével a térítési díjak bankkártyás fizetési 

lehetőségének kialakítása megalapozható lenne 

A Soproni Szociális Intézmény szociális ellátási formái  

Az Önkormányzat kötelező és vállalt szociális jellegű feladatait a SoSzI az egészségügyi alapellátás 

szervezése mellett, integráltan látja el. A szociális ellátást tekintve az intézményhez tartozik a 

Gondozási Központ, a Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet, valamint az Idősek Otthona. 

A Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet felel az idősek, a fogyatékos személyek és a pszichiátriai 

betegek nappali ellátásáért, valamint a hajléktalan-ellátásért. A hajléktalanoknak utcai szociális 

szolgálat nyújt helyi segítséget a város területén belül (2019-ben 40 fő volt érintett), illetve nappali 

melegedő, népkonyha (30 főre), éjjeli menedékhely (23 db férőhely) és átmeneti szállás (37 db 

férőhely) várja. A 30 férőhelyes nappali melegedő esetében 2012-től kezdve tendenciaszerűen 

csökkent a megjelenő hajléktalanok száma, így az 2017-től nagyságrendileg megegyezik az egység 

befogadóképességével. Az éjjeli menedékhely esetében is csökkenés volt tapasztalható az éves átlagos 

megjelenési számokban 2017 és 2019 között – azzal együtt, hogy a téli hónapokban teljes kapacitáson 

működött az egység. Az egyes ellátási formákon belül rendelkezésre állnak további pufferkapacitások 

is szükséghelyzetben: a népkonyha napi szinten maximum 50 adag étel kiadását tudja vállalni, a nappali 

melegedő kapacitása pedig 36 férőhelyre bővíthető rövid időre.  

A hajléktalanellátást működtető intézményi infrastruktúra ugyanakkor fejlesztést indokol: egyrészt a 

Magyar utca 22. szám alatti telephelyen indokolt a nyílászárók cseréje és az épület szigetelése, 

valamint a belső tér teljes felújítása; másrészt a Kossuth utcai telephelyen dolgozó szociális 

szakemberek konténerirodából látják el a feladataikat jelenleg, így ennek a helyzetnek a javítása is a 

feladatok között szerepel. Átfogó felújítást és a fűtési rendszer korszerűsítését kívánja meg a Balfi út 

15-ben működő átmeneti szállás épülete. Szakmai kihívásként azonosította a Szolgáltatástervezési 

Koncepció a hajléktalan személyek rossz egészségügyi állapota folytán felmerülő gondozási-ápolási 

feladatokat, melyeknek ellátása – a jellegüknél fogva – a szervezeti egység tevékenységi körébe 

 
103 A gyermekekre vonatkozó dokumentumok csak a gyermek nagykorúvá válása után 25 évvel selejtezhetők. 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

86 
 

szorosan nem tartoznak bele. Ennek a problémának a megoldására kézenfekvő lenne a hajléktalanokat 

ellátó telephelyek összevonása egy épületbe, melynek a keretein belül komplex formában lennének 

kezelhetőek az igényelt ellátások, hajléktalanok otthona vagy rehabilitációs intézményi részleg 

felállításával. A Kossuth utcai telephely jelen pillanatban teljes felújítást igényel az energetikai 

korszerűsítés mellett. Az infrastrukturális felújításoknak ki kellene terjednie az eszközállományra is: 

szükség volna az autópark, a mosó- és szárítógépek, projektorok cseréjére, többfunkciós ágyak, 

informatikai- és egészségügyi eszközök, illetve karbantartó felszerelések beszerzésére. 

A SoSzI-n belül a Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona végzi a felnőttkorú fogyatékos személyek nappali 

ellátását 24 férőhelyen. A Szolgáltatástervezési Koncepció az ellátási formát igénylők számának lassú 

emelkedését állapította meg, 2019-ben 31 fővel kötöttek gondozási megállapodást, ugyanekkor 5 fő 

várakozó státuszban volt. A Koncepció megjegyezte, hogy a Kossuth utca 10. szám alatti épület 

adottságai miatt nincs lehetőség a további létszámbővítésre, a gondozás minőségét egyelőre még nem 

veszélyezteti a kialakult helyzet, de különösen az iskolai szünetek ideje alatt gyakori a zsúfoltság, ami 

megnehezíti a megfelelő szakmai munka elvégzését. 

 

45. ábra: Fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának kapacitáskihasználtsága Sopronban  
(2006-2020)104 

A pszichiátriai betegek nappali ellátása az Uszoda u. 9. telephely alatt történik. A 40 fős 

befogadóképességű szervezeti egység nappali ellátást nyújt az ügyfelek készségeinek és képességeinek 

megtartása és javítása érdekében, fejlesztő foglalkoztatással próbálja az egyének állapotának 

megfelelő felkészítést nyújtani a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, illetve közösségi 

pszichiátriai ellátást folytat a társadalmi reintegráció érdekében. A nappali ellátásra jelentkezők száma 

középtávon ingadozóan alakul, 2017-től pedig folyamatos növekedés tapasztalható. A koronavírus 

 
104 KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés; A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma esetében a 2013. évi adat becslés. 

20 20 24 23 23 29 25 25 25 26 26 26 31 31 2720 27 38 30 40 40 37 37 36 35 27 29 37 40 43

24

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

(d
b

; f
ő

)

Fogyatékosok nappali ellátásában részesülők száma

Pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők  száma

Fogyatékosok nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma

Pszichiátriai betegek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

87 
 

világjárvány mentális egészségre gyakorolt általános hatásából valószínűsíthető, hogy a létszám 

emelkedése a további években sem fog megállni. A Szolgáltatástervezési Koncepció a fejlesztő 

foglakoztatás (8-ról 12 főre)) és a közösségi ellátás (41-ről 46 főre) esetében is bővülést azonosított 

2017 és 2019 között. Mindez időszerűvé teszi az ellátáshoz szükséges humánerőforrás és infrastruktúra 

felülvizsgálatát, az esetleges bővítés szakmai előkészítését. Az egység épületét tekintve a kerítés, illetve 

a nyílászárók és a vízvezetékek cseréje esedékes. Továbbá az idetartozó – eredeti terveken is szereplő 

– parkolóhelyek kialakítására is szükség volna. 

A soproni időskorúakat a Ciklámen és a Lila Akác Idősek Klubja fogadja a Kossuth u. 10 és a Major köz 

3. szám alatt. Az ellátás célja, hogy az idősek számára lehetővé tegyék a társas együttlétet, a szabadidő 

hasznos eltöltését. Ezen túlmenően a demens személyek speciális ellátását is integráltan kezelik. A két 

telephelyen összesen 65 férőhelyen várják napközben a nyugdíjasokat. A Szolgáltatástervezési 

Koncepció adatai azt mutatják, hogy az igénybevevők köre 2019-ben 5 fővel már meghaladta az 

intézmény kapacitását, mely egyelőre még nem okozott problémát. A Koncepció megállapítása szerint 

2017 és 2019 között az átlagos szükségletű idősek megjelenési aránya 9%-kal, míg a demens időseké 

47%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a 60 éven felüli soproniak létszámnövekedése csak 

2%-ot tett ki105. A tervezést kísérő humán közszolgáltatási munkacsoporton elhangzott szakági civil 

tapasztalat alapján a demensek száma az elmúlt 10 évben duplájára emelkedett. Mindez azt jelzi, hogy 

a nappali idősellátás kapacitásnövelése – megkülönböztetett figyelemmel a demens személyek 

szükségleteire – már rövid távon esedékes, sürgős feladat. A megoldást a szakirányú 

Szolgáltatástervezési Koncepció egy nappali demens centrum kialakításában látja, mely önálló 

intézményi formában működhetne, a működéshez szükséges szállítási kapacitás biztosításával. A helyi 

időskorúakat tömörítő civil szervezet javaslata, hogy fontos lenne a különböző generációk közötti 

érzékenyítés, amely felhívja a figyelmet a demencia helyes kezelésére. 

Különálló szervezeti egységet alkot a SoSzI-n belül a Gondozási Központ, mely a szociálisan rászorulók 

étkeztetéséért, a házi segítségnyújtásért, továbbá az Ikva Idősek Otthona működéséért felel. A szociális 

étkeztetést igénybe vevők köre túlnyomó többségében (87%) 60 év felettiekből tevődik össze, 79%-uk 

havi jövedelme 119.700 Ft-nál kevesebb. Az ellátottak száma éves szinten 389 fő volt 2019-ben. Házi 

segítségnyújtás keretében 195 fő ellátását biztosították az intézmény munkatársai – 96%-ban 60 év 

felettiekét. Mindkét ellátási forma esetében tízéves visszatekintésben lassú csökkenés azonosítható az 

ellátotti létszámok esetében Sopronban. A szervezeti egységet a humánerőforrás terén jelentkező 

nehézségek érintik leginkább: az étkeztetésben a kiszállítás, a házi segítségnyújtásban a megfelelő 

szaktudással rendelkező személyi kapacitás biztosítása okoz gondot; emellett fejlesztendő terület az 

esti, hétvégi és ünnepi segítségnyújtás feltételeinek megteremtése106. Az étkeztetésnek és a házi 

segítségnyújtásnak otthont adó Major köz 3. szám alatti épületben esedékessé vált a nyílászárók és az 

internethálózat cseréje, valamint a belső terek felújítása. 

Emelt szintű bentlakásos idősotthoni elhelyezést és gondozást nyújtó intézményi egység az Ikva Idősek 

Otthona. Az intézménybe való bekerülés egyszeri hozzájárulási díj megfizetésével történik, majd a 

bentlakáskor rendszeres térítési díjat fizetnek a lakók. Az Otthon nemcsak a magukat ellátni nem, vagy 

csak részben képes időskorúakat fogadja, hanem azokat a 18. életévüket betöltött személyeket is, 

akiknek betegségük vagy fogyatékosságuk okán a napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletük más 

intézményben nem biztosítható. A József Attila u. 5. szám alatti Otthonban 37 férőhely áll a 

gondozottak rendelkezésére, ami teljes egészében fel van töltve; az összes gondozott 35%-a teljes 

 
105 KSH Tájékoztatási adatbázis 
106 Forrás: HEP, 2020. 
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ellátásra szorul. 2019 novemberében a várólistán 125 fő szerepelt, ami az előző éves adathoz képest 

47 fős emelkedést jelent. Az Ikva Otthon épületében energetikai célból gépészeti, tető és nyílászáró 

felújítások szükségesek, valamint a balesetveszélyes udvari térburkolat is. Ezeken túl a liftet, a kaput 

és a mosodai gépeket is időszerű lenne cserélni. 

Nagyobb kapacitással rendelkezik a szintén önkormányzati működtetésű Balfi Úti Idősek Otthona, 

melyben 174 db átlagos szintű (1-4 ágyas szobák), 11 db emeltszintű és 8 db gondozóházi férőhely 

található. Az intézményi felvételre várakozók száma 2018 évvégén 242 fő volt. Az intézmény minden 

részlegén lát el demens személyeket is, összesen 29 főt. A nappali idősellátáshoz hasonlóan itt is a 

demenciával diagnosztizált személyek arányának emelkedését tapasztalják, ami egyre növekvő 

terhelést jelent a személyzetre nézve. Ezt a dolgozók folyamatos szakmai képzésével, belső 

továbbképzésével tudják kezelni, de a helyzetet nehezíti a nagyfokú fluktuáció (2018-ban 32 fő). A 

tárgyi feltételeket illetően a Szolgáltatástervezési Koncepció a demens részleghez kapcsolódó tusolók 

kialakítását és az ételszállító lift felújítását, új kialakítását szorgalmazza, melyek hozzájárulnának a 

dolgozók tehermentesítéséhez, ezáltal a szakmai munka minőségének emeléséhez. Az új lift mellett 

ugyanakkor az épület állapota megkívánja az átfogó felújítást (gépészet, nyílászárók, szigetelés, 

tetőszerkezet) és a konyha teljes körű felújítását, továbbá új mosoda, karbantartó műhely és 

hulladéktároló kialakítását, a meglévő garázssor renoválását. A felszereltségét tekintve a felső szinten 

klíma, továbbá étkeztetési eszközök beszerzése lenne indokolt. 

Nem önkormányzati fenntartású szociális  intézmények  

A szociális ellátások terén három bentlakásos idősek otthona található Sopronban, melyek nem az 

Önkormányzat fenntartása alatt állnak: A Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon és a Fabricius Endre 

Evangélikus Szeretetotthon 50-50 fő befogadására alkalmas, míg a bencések által üzemeltetett Szent 

Benedek Idősek Háza 49 fő bentlakását, valamint 29 fő gondozóházi ellátását képes vállalni. A 

Pedagógus Otthon előnyben részesíti a felvételnél a pedagógusokat és hozzátartozóikat. Az intézmény 

kihasználtsága 100%-os, a várólistán 2019-ben 39 fő szerepelt. Az evangélikus egyházközség 

szeretetotthona 2004-ben kezdte meg a működését, teljes kihasználtság mellett 59 fő várakozott a 

bekerülésre 2019-ben. A Szent Benedek Idősek Háza esetében a várakozók számában csökkenés volt 

tapasztalható, ugyanakkor a többi intézménnyel összehasonlítva így is jelentős 101 fős a várólista 2019-

ben. Munkacsoportos megbeszélésen elhangzott civil szakági vélemény alapján az önkormányzati és a 

nem önkormányzati intézmények várólistáit tekintve jelenleg kb. 500 fő idősotthoni bentlakásos 

férőhely lenne azonnal feltölthető Sopronban. A helyi humán szféra képviselői ugyanakkor felhívták 

arra is a figyelmet, hogy egy ekkora kapacitás megléte esetén már jelentős problémát okozna a 

megfelelő képesítésű munkaerő kiállítása is. Az idősellátás függő kérdései, problémái városi idősügyi 

stratégia sürgető kidolgozását teszik indokolttá. 

146 fő fogyatékossággal élő személynek nyújt bentlakásos ellátást az állami fenntartású Győr-Moson-

Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ soproni székhelye. A teljes ellátást nyújtó ápolási-gondozási 

részleg (162 fő kapacitású) mellett 8 fő befogadására képes lakóotthon is működik az intézmény 

berkein belül, ami az önmaguk ellátására részben képes személyeknek biztosít megfelelő 

életkörülményeket. A 2019-es adatok alapján várólistára nem volt szükség, minden jelentkezőt fel 

tudtak venni. Az intézmény egy további telephelye működik még a Soproni járásban, Zsirán. Ennek 

engedélyezett férőhelyszáma 168 fő, profilja a soproni székhelyével megegyező. A járás települései 

közül Zsirát és Undot érinti a támogatott lakhatási forma kialakítása, melynek során 12-12 fő került át 

olyan ellátásba, melynek során a szociális rendszer kapacitásain belül az intézmény alapfeladatát 

meghaladó szolgáltatást nyújt, lehetőséget teremt az önálló életvitel fenntartására. A Soproni járáson 
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belül a pszichiátriai betegek bentlakásos ellátását végző intézmény is működik: az ágfalvai Pszichiátriai 

Betegek Otthonát a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ tartja fenn 2018 óta. Az Otthon 146 

fő engedélyezett férőhelyen 139 főt ellátását biztosította 2019-ben. Itt is az a célja a fenntartónak, 

hogy a támogatott lakhatás kialakítása felé mozduljanak el. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet égisze alatt működik a Szociális és Fejlesztő Központ, mely 

szenvedélybetegek részére nyújt nappali ellátást, valamint komplex programja keretében az állami 

gondozásból kikerülő fiatal felnőttek támogatásában is szerepet vállal. A szenvedélybetegségek terén 

is érzékelhető a város relatív jóléti karaktere: a szülők távoli munkavégzéséből adódó idő- és 

figyelemhiány mellett az anyagi biztonság lehetővé teszi a jobb minőségű alkohol és drogok 

fogyasztását. A szerhasználat megelőzése és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében is fontosnak 

tartják az iskolaidőn kívüli programok szervezését. A Szociális és Fejlesztő Központ 90 fős engedélyezett 

férőhelyére 27 együttműködési megállapodásos személy jutott 2019-ben, céljuk az ellátotti létszám 

további növelése. Balfi út 31. szám alatti ingatlanjuk felújítására, közösségi tér és raktárbázis 

kialakítására keresnek forrásokat. Ezeken túl fejlesztő eszközök, informatikai eszközök, illetve saját 

gépjármű beszerzése is szükséges volna. A humán erőforrásfejlesztés terén a különböző szakmai 

képzések (pl.  tréningek, esetmegbeszélések, szupervízió) rendszeres biztosítására volna igény. 

Kulturális élet  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben hozta létre a város kulturális és közművelődési 

életét szervező Pro Kultúra Sopron Közhasznú Társaságot, mely 2009-től nonprofit kft-ként működik. 

A Pro Kultúra működteti a Soproni Petőfi Színházat, a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházat, a Liszt 

Ferenc Konferencia és Kulturális Központot, a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekart, a balfi József Attila 

Művelődési Házat, a GYIK Rendezvényházat, illetve a Festőterem és Munkácsy-terem kiállítótermeket. 

Szervezi továbbá a soproni városi ünnepségeket, a Tündérfesztivál, a Tavaszi Napok és a Soproni 

Ünnepi Hetek programsorozatait, valamint kiadja a Soproni Téma című helyi hetilapot.107 A 

Konferenciaközpontban EFOP-projektből Népmesepontot hoztak létre 2018-ban, mely iskolán kívüli 

foglalkozások keretében népmesékkel és népköltészettel segíti az egész életlen át tartó tanulást – 

nemcsak a gyermekek körében.108 

Az elmúlt években több kulturális tematikájú fejlesztés is megvalósult: Az NYDOP támogatásával 2015 

decemberében készült el a Fertőrákos területén álló, de soproni tulajdonú Barlangszínház felújítása.109 

További infrastrukturális fejlesztések is napirenden vannak: a Liszt-központ klímarendszerének teljes 

rekonstrukciója mellett a Petőfi Színház épületgépészeti és építészeti felújítása, illetve a tűzjelző 

rendszerek teljes cseréje is indokolt. A szervezeten belül a Gazdasági Osztály fejlesztését, egy 

produkciós szervezeti egység kialakítását, videótár kialakítását, a feladatkörök optimalizálását és az 

SZMSZ racionalizálását tűzték ki célul. 

Magyarországon Sopronban a legmagasabb az ezer lakosra jutó múzeumi egységek száma. 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. Az 

intézmény személyi állománya 68 főből áll. 

A Központi Bányászati Múzeum az első világháborúig bezárólag Kárpát-medence szintű áttekintést ad 

a bányászat múltjáról, illetve a hazai bányaművelés emlékeiről. A múzeum a Templom u. 2. szám alatt 

 
107 Pro Kultúra Nonprofit Kft. Éves Beszámoló 2020. 
108 http://nepmesepont.hu/sopron/a-nepmesepontrol/ 
109 https://www.fertorakosikofejto.hu/en/project 
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működik110. Az Orsolya téren található Lábasházban változó tematikájú időszaki kiállítások 

tekinthetőek meg, a Fő téri Storno-házban a Storno-gyűjtemény mellett a Határtalan történet című 

kiállítás kapott helyet. Az épület közeli szomszédságában található a Fabricius-ház, mely a 

polgárlakások miliőjét szemlélteti. Egyes szakmák világát bemutatni hivatott a Bécsi úti Pékmúzeum, a 

brennbergbányai Bányászati Emlékház és a Patika-ház. A kisebbeket célozza múzeumpedagógiai 

foglalkozásokkal a Macskakő Gyermekmúzeum (Szent György u. 12.), mely 2018-ban elnyerte az Év 

Kiállítása díjat. A városi társadalom egy darabjának régmúltját tárja a látogatók elé a XII. század végén 

épített Ó-Zsinagóga (Új u. 22.). Még távolabb viszik időben a közönséget a Régészeti Kiállítás és a 

Római-kori Kőtár. Szintén a Soproni Múzeumhoz tartozik a város jelképe, a Tűztorony, mely kilátó 

szerepén túl látogatóközponttal is várja a soproniakat és a turistákat.111 

A Múzeum Deák téri telephelyeként működik 2020-tól ismételten a felújított Lenck-villa. A nagypolgári, 

historizáló épületben a XIX. századi Sopron polgári életét és kézművességét bemutató kiállítás fogadja 

a látogatókat. A villaépület a kulturális funkciója mellett bérelhető esküvői fotózásra és szertartásra is. 

Az épületet körülvevő, szabadtéri emlékeket bemutató Múzeumkert a nyitvatartási időn belül 

ingyenesen hozzáférhető. 

A Soproni Múzeum a jövőben az alaptevékenységek (gyűjtés, restaurálás, rendszerezés, feldolgozás, 

dokumentáció és megőrzés) mellett a saját piaci jelenlétét is erősíteni kívánja a szűkebb értelemben 

vett, hagyományos (gyűjteményi) és a kreatív munka között fennálló ellentmondásokat egységes és 

rugalmas szervezeti-működési struktúrában történő feloldásával. Ezzel a város és a régió turisztikai 

kínállatának meghatározó szereplőjévé kíván válni a következő öt évben. A Lenck-villa már végrehajtott 

és a Múzeumnegyed jelenleg is zajló kialakítása szilárd alapot és impozáns helyszínt biztosít a jövőbeni 

tervek teljesítéséhez. A Múzeumnegyed a Modern Városok Program részeként; a Fabricius-ház, a 

Tábornok-ház és a Storno-ház felújításával és összekötésével, egyetlen egységgé kapcsolásával jön 

létre. A fejlesztés tartalmazza a Tábornok-ház átalakítását, felújítását, udvarlefedését; a Fabricius-ház 

utcai, - és udvari oldalszárnyának felújítását, továbbá az épületek és a Storno-ház mögötti függőkert 

felújítását. Az újonnan kialakított központi fogadótér a Tábornok-ház fedett belső udvara. A fejlesztés 

építészeti kivitelezési munkálatai 2022 áprilisára elkészültek, jelenleg az új kiállítás zajlik. 

Az említett fejlesztések eredményeként létrejövő múzeumi egységek működésének finanszírozása 

ugyanakkor komoly feladatot ró a Soproni Múzeumra. További fejlesztési elképzelések az 

intézménynél: a Múzeumnegyed-projekt fejlesztéséből forráshiány miatt kimaradt kiállítási egységek 

(ún. workshop-konyha, illetve új régészeti állandó kiállítás) fejlesztése; valamint a brennbergbányai 

Bányászati Emlékház épületének és kiállításának felújítása és turisztikai célú hasznosítása. További 

koncepcionális tervek vannak a Soproni Horváth József kiállítás épületének és kiállítási installációjának 

megújítására, a Pékház látogatóbarát kiállítására és műemléki helyreállítására. Ezeken túlmenően a 

szakmai munkafolyamatot szolgálná, ha a decentralizált raktárhelyiségek helyett egy új központi raktár 

kerülne kialakításra kutatói- és munkaállomásokkal, restaurátori tanműhellyel a Csatkai utcában. 

Ehhez szükség volna a raktári tárolókapacitás eszközállományának (tárolószekrények, polcrendszerek) 

fejlesztésére is. Szintén a feladatellátást szolgálná új – nem digitális – dokumentációs eszközök 

beszerzése, valamint egy elektromos meghajtású autó megvásárlása, mely a telephelyek közti 

anyagmozgatáshoz és a régészeti lelőhelyek felkereséséhez szükséges. A Soproni Múzeumnak a 

jelenleg zajló infrastrukturális fejlesztések lezárását követően a XXI. századi turisztikai igényeket 

maximálisan kielégítő, interaktív tartalomfejlesztések irányába szükséges elmozdulni. 

 
110 Korábban az Esterházy-család tulajdonában álló épület. 
111 https://sopronimuzeum.hu/ 
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A város és a városkörnyék 40 települése számára biztosít könyvtári szolgáltatásokat, egyben szellemi 

kulturális értéket közvetít a Széchenyi István Városi Könyvtár, melyhez a Helytörténeti Gyűjtemény, a 

Médiatári Gyűjtemény, a Széchenyi Gyűjtemény, a Bánfalvai Fiókkönyvtár, valamint Gyermekkönyvtár 

is kapcsolódik. Közösségi teret nyújtva igyekszik széles körben, több korosztályt célozva színesíteni a 

város kulturális életét: könyvbemutatók, klubszerű ismeretterjesztő előadások, képzőművészeti 

kiállítások, mesefoglalkozások és kézműves foglalkozások mellett kapcsolódnak a Könyvtárak 

éjszakájához, a Közösségek hetéhez, Ünnepi könyvhéthez és az Országos Könyvtári Napokhoz is. 

A könyvtár tevékenységében a helyben elérhető szolgáltatások mellett az internetes jelenlét is 

felértékelődött: 2022-ben bevezetnek egy mobiltelefonos applikációt, melynek segítségével a 

beiratkozott olvasók nyomon követhetik a kölcsönzéseiket, előjegyzéseiket, határidőiket. Emellett a 

közösségi médiában és a legnagyobb videómegosztón is tudatosan és aktívan van jelen az intézmény.  

A városi könyvtár 2001-ben költözött a közgazdasági középiskola egykori épületébe, melynek tagolt 

szerkezete nem nyújt korszerű és a működést megfelelően támogató helyszínt. Az épület nem központi 

elhelyezkedésű, területi kapacitása nem elégséges, így jelenleg a Sopron másik felén található külső 

raktárt kell használni a mindennapi munka során. Az infrastrukturális felszereltséget tekintve további 

problémát jelent a légkondicionálás hiányából fakadóan az olvasói terek nyári túlmelegedése. Továbbá 

szükséges lenne a 2020-ban megkezdett tetőfelújítás folytatása és a főépület udvarán a 

balesetveszélyes közlekedés megszüntetése. Mindebből kifolyólag az intézmény 2025-ig címzett 

Stratégiai Tervében rögzíti egy új épületbe való átköltözést, ami megfelel a XXI. század kihívásainak. Az 

intézmény 25 fős létszámkerete nincs teljesen feltöltve, a betöltött álláshelyek száma 22 fő, ami 

nehezíti a működés megszervezését. 112 

Sopron legnagyobb tömeget vonzó könnyűzenei kulturális programja a VOLT Fesztivál, ami a Harkai út 

menti Lővér Kemping területén, illetve annak közelében kerül megrendezésre évente a június-júliusi 

időszakban. A többnapos nagyrendezvény a 2020. és 2021. években a koronavírus járványhelyzet miatt 

elmaradt, ugyanakkor a szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. 2022-től kezdődően folytatja 

az 1993-ban elindult programsorozatot. 

A lakossági kérdőívezés során megkérdezték a városlakókat, hogy milyen típusú kulturális 

rendezvényeken vesznek részt legszívesebben. Az első öt helyen – csökkenő sorrendben – a színházi 

előadás, a könnyűzenei koncert, a múzeum, a képzőművészeti/fotó stb. kiállítás és a filmvetítés 

szerepelt. 

A 7 éve az Önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságaként működő Soproni Kommunikációs 

Központ fogja össze a Sopron TV és a sopronmedia.hu internetes hírportál tevékenységét. A helyi 

tévéadást Sopronon túl Kapuváron, Bükön és Kőszegen is elérik a kábeltévé-előfizetők, 2018-tól 

kezdődően pedig az MTVA regionális és ausztriai tudósítói feladatait is ellátják az itteni kollégák. A 

Sopronmédia aktívan jelen van a közösségi médiában és a legnépszerűbb videómegosztón is. A jövőre 

tekintve a szervezet célja, hogy portfóliójukat bővítsék a szélesebb körű marketing-, reklámügynökségi, 

sajtóügynökségi tevékenységek terén, valamint a speciális film- és videókészítéssel. A jelenlegi 

működést szolgáló fejlesztési igény a sminkszoba, mosdók, közösségi helyiségek átépítése, felújítása. 

Mindezen túlmenően a tevékenységi körből adódóan szükséges az informatikai háttér és az ahhoz 

kapcsolódó folyamatok megújítása, továbbfejlesztése; a hang-, fény- és stúdiótechnikai nem digitális 

eszközök fejlesztése; a gépjárművek fejlesztése. A humán erőforrást tekintve 1 fő marketing és 

 
112 A Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi munkaterve; A Széchenyi István Városi Könyvtár Stratégiai 
terve 2021-2025 
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adminisztrációs, valamint 2 fő digitális film-utómunka tevékenységet végző munkatárs felvétele lenne 

indokolt. 

Sportélet  

Sopronban 87 sportszervezet működik. A korábban kiérdemelt „Nemzet Sportvárosa” cím méltóan 

jellemzi a város sportéletet, hiszen a versenysport mellett a diáksportra és a szabadidősportra is 

kiemelt figyelmet fordít az Önkormányzat. A soproni versenysport jelen idejét tekintve a legsikeresebb 

és legnépszerűbb csapatsportág a kosárlabda. A női kosárlabdacsapat rendszeres szereplője a 

nemzetközi kupáknak, 2022-ben első magyar csapatként nyerte meg a legrangosabb sorozatot, az 

Euroligát. A klub utánpótlásának gondozását a Soproni Darazsak Akadémia végzi. A férfi kosárlabda 

hazai élvonalában mérkőzik meg hétről-hétre a Sopron KC csapata, míg a másodosztály tagja a SMAFC. 

A sportág csapatainak a Novomatic Aréna ad otthont. 

A város 2008-ig élvonalbeli futballcsapattal büszkélkedhetett, majd annak megszűnését követően több 

egyesületben is folytatódott a szakmai munka. Jelenleg három férfi labdarúgó egyesület működik 

Sopronban. Az NB3 Nyugati csoportjának küzdelmeiben vesz részt 2020 óta az SC Sopron, a megyei 

elsőosztály tagja a Soproni FAC, a megyei másodosztályban pedig a Soproni VSE képviseli várost. A 

klubok a fiatalok versenyeztetése szempontjából is fontos munkát végeznek: az SC Sopron több mint 

500 fiút és lányt képez az utánpótlásában U7-től az U19-es korcsoportig, emellett 15 soproni és 

környéki óvodában tartanak labdás ügyességfejlesztő gyakorlatokat. A klub munkájának célja nemcsak 

a felnőtt csapat számára érett labdarúgók képzése, hanem az egészséges életmód, a sport 

szeretetének terjesztése is. A klub székhelye az Ágfalvi úti sporttelepen található, a felnőtt csapat 

mérkőzéseit a Káposztás utcai Városi Stadionban játssza.113 A Soproni FAC labdarúgó szakosztálya 

szintén óvodáskortól az U19-ig foglalkozik utánpótlásképzéssel, ezen kívül a klub működtet atlétika 

szakosztályt is, ahol az U11-es korosztálytól kezdve senior versenyzőkig foglalkoznak az Anger-réti 

sporttelepen. Szintén a SFAC berkein belül működik amerikai futball, természetjáró, kézilabda, 

röplabda, sport és szabadidő szakosztály is. A Lővér körúti székhelyű, szintén nagymúltú Soproni 

Vasutas Sportegylet az U19-es és felnőtt férfi labdarúgók mellett tenisz és természetjáró szakosztályt 

is fenntart – sporttelep felújítása ugyanakkor mind sürgetőbb feladattá válik. 

Az egyetemhez kötődik Sopron legnagyobb hagyományokkal rendelkező sportegyesülete, a Sopron 

Műegyetemi Atlétikai és Football Club. A SMAFC-nál férfi kosárlabda, karate, tájfutó, lovagló, sakk és 

szektorlabda szakosztályok működnek. 

2006-ban alakult meg a Soproni Vízilabda SE, amely mára nagyjából 110 utánpótláskorú gyermeket 

versenyeztet, 2015-től pedig OB II-es szintű felnőttcsapata is van. Az egyesület a Modern Városok 

Program keretében teljesen újjáépített, így 2021-től nemzetközi versenyek megrendezésére is 

alkalmas új Lőver Uszodát használja a felkészülésre és mérkőzéseinek megrendezésére, akárcsak az 

úszósporttal foglalkozó Széchy Tamás Sportiskola, a gyógyúszás és rekreációs úszás fókuszú Aquarázs 

SE, illetve a szinkronúszókat edző Syncro Sopron. 

Az iskolai- és tömegsporthoz kötődően két műanyagborítású sportpálya épült az elmúlt időszakban: a 

Deák téri Általános Iskola mellett kormányzati támogatásból szabványméretű kézilabdapálya, a 

Lackner Kristóf Általános Iskola udvarán „Kosárligetet” avattak. A helyi kispályás labdarúgáshoz 

szükséges infrastruktúra is két elemmel bővült. A Halász Miklós Sporttelepen és a Jereván lakótelepen 

került sor műfüves kispályák kialakítására az MLSZ Országos Pályaépítési Programjából finanszírozva. 

Szintén központi támogatásból készült el a Jereván lakótelep köztéri sportparkja is. Szinte az összes 

 
113 sc-sopron.hu 
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kerékpáros szakágat képviselik a soproni kerékpáros egyesületek, a túrázást pedig szakági és 

klubszinten is sokan űzik a városban. Erdei tornapálya mellett hegyikerékpáros pálya is működik a 

Soproni-hegység lejtőin. A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség összefogja a város tömegsport 

rendezvényeit, együttműködik azoknak a szervezőivel, sportegyesületekkel, szakosztályokkal. A város 

évente Sportgála keretében jutalmazza a Sopront eredményesen képviselő sportolókat, valamint 

szeptemberben rendszeresen megrendezésre kerül a „Sportolj Sopron!” sportágválasztó rendezvény. 

A dokumentum megalapozására hivatott lakossági felmérés esetében a megbízó Önkormányzat 

részleteibe menően volt kíváncsi a soproniak sportolási szokásaira, sporttal kapcsolatos vélekedésére, 

hiszen az elmúlt években számos sportcélú, elsődlegesen a helyi lakosságot szolgáló fejlesztés történt 

a városban. A szabadidősport helyszínei közül a legtöbben (96%) a Lővér Uszodát ismerik, legkevésbé 

(78%) a sportolásra használható tornacsarnokokkal vannak tisztában az emberek. A válaszadók 

átlagosan az új Lővér Uszodát vették igénybe leggyakrabban (75%) és elégedettségük szintén ezzel a 

legmagasabb (10-es skálán 9,2). Az uszodával ellentétben a tornacsarnokokkal a legkevésbé 

elégedettek (7,5) a soproniak. Csekélyebb ismertségükből fakadóan a tornacsarnokok (34%), valamint 

a konditermek (37%) elérése mutatkozik gyengébbnek. A szabadtéri sportlétesítményeket ezeknél 

valamivel többen (48%) fel szokták keresni; a Lőverekben található eszközöket, pályákat látogatják 

leginkább (60%), bár esetükben a városközponttól való távolság már számottevő. 

2.1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

A települési humán infrastruktúra előbbiekben bemutatott intézményeinek – különösen a szociális 

ellátást nyújtóknak – alapvető feladata az állampolgárok esélyegyenlőségének biztosítása. Az 

Önkormányzat a jogszabályi elvárásnak megfelelően Helyi Esélyegyenlőségi Programot (a 

továbbiakban: HEP) készített, mely kétévente felülvizsgálatra kerül. Legutóbb 2020-ban hajtották ezt 

végre. A HEP az érintett célcsoportok esetében a következő főbb problémákat azonosította be: 

- Romák és/vagy mélyszegénységben élők: Habár a közfoglalkoztatás súlya az országos átlaghoz 
képest elenyésző Sopronban, mégis azonosítható azoknak a személyeknek a köre, akik nem 
eléggé motiváltak az elsődleges munkaerőpiac felé történő váltásra. Az elhelyezkedési 
lehetőségeiket nehezíti, hogy digitális kompetenciáik csekélyek, illetve az internethez való 
hozzáférésük is akadályozott. Az iskolarendszerből végzettség nélkül kikerülő, lemorzsolódó 
fiatalok fokozottan veszélyeztetettek a különböző függőségektől (alkohol, kábítószerek), 
illetve bűnözői köröktől. 

- Gyermekek: Egyre fiatalabb korban, egyre több gyermeket azonosítanak szocializációs-
magatartási problémával, melyek hátrányosan érintik a további fejlődésüket, tanulmányi 
előremenetelüket. A helyi gyermekvédelem számára problémát okoz a gyermekszegénységre 
vonatkozó „szociális térkép” jellegű adatok hiánya, a gyermekvédelmi jelzőrendszer pedig 
hiányosságokkal küzd. A belső vándorlás célpontjaként jellemző, hogy a családjukkal együtt 
költözők esetében a korábban kialakított kapcsolatok megszakadnak, a rokonok nem tudnak 
segíteni a gyermekek nevelésében, ami a fokozott munkaterheléssel együtt idő- és 
figyelemhiányt, majd családon belüli konfliktusokat és nevelési problémákat okoz. A városra 
jellemző magas lakás- és albérletárak széles körben eredményeznek lakhatási krízist, ami 
kihatással van a családon belüli bántalmazási esetek számára. Ugyan alacsony a 
munkanélküliség és magas a foglalkoztatottság, a megélhetési költségek növekedése miatt 
mégis vannak segítségre szoruló, rossz anyagi körülmények között élő családok. Jelentős 
számban épültek ugyan jó minőségű lakások, ezekben azonban jellemzően az Ausztriába 
ingázók élnek, míg a kevésbé tehetősek belvárosi, alacsony komfortfokozatú ingatlanok 
egyéves bérletét tudják csak megengedni maguknak. 
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- Nők: A magas foglalkoztatottságból fakadóan jelentős a bölcsődék iránti igény is. Minden 
bölcsőde maximális kihasználtsággal működik, várólista van. 

- Időskorúak: A nyugdíjazást követően az idősödők társadalmi aktivitása lecsökken, a lakosságon 
belüli arányuk növekszik. Szükség van olyan, az idősek számára készülő preventív programokra, 
melyek célja a testi-, lelki egészség megőrzése, az egészséges időskor megélése. Az idősödő 
fogyatékos személyek egyre több gondoskodást igényelnek, melyet a hozzátartozók már nem 
tudnak vállalni. Hiányzik az ellátórendszerből a szakosított ellátás. A házi segítségnyújtást 
igénylő idősek ellátása hétvégén és az ünnepi időszakokban megoldatlan. Igény lenne a 
szolgáltatásra, viszont problémát jelent az elérhető szakemberek hiánya. A humán 
erőforráshiány az idősotthonok jelenlegi szakmai színvonalának fenntartásában is kihívást 
jelent, mindazonáltal hosszú várólisták vannak mindegyik intézménynél. Egyre többeket 
diagnosztizálnak demenciával, akik kiemelt figyelemben kell, hogy részesüljenek. A demens és 
a mozgásukban korlátozott személyek nehezen férnek hozzá a nappali ellátáshoz, egyéb 
szolgáltatásokhoz. 

- Fogyatékossággal élő személyek: Az oktatási intézményekből kikerülő fogyatékossággal élő 
fiatalok számára csak hosszú várakozás után vehető igénybe a nappali ellátás – amely a 
befogadókapacitása határán mozog. A célcsoport számára hiányoznak azok a 
munkalehetőségek, melyek a fejlesztésük további lépcsőjét adhatnák. Humán erőforráshiány 
nehezíti a támogató szolgálat munkáját: öt munkatárs jut a számontartott kb. 2.500 fő 
fogyatékossággal élő személy segítésére. Az egészségügyi alapellátásban csak az 
önkormányzat által biztosított rendelők akadálymentesítettek, a saját tulajdonúak között 
vannak hiányosságok, így pl. kerekesszékes személy fogorvosi alapellátása komoly nehézségbe 
ütközik. Az értelmileg akadályozott személyek orvosi ellátása nem felel meg az elvárásoknak, 
ugyanis nem minden orvos vállalja ellátásukat, így kénytelenek a hozzátartozók Győrbe (vagy 
messzebb) vinni a gondozottat, hogy kellő egészségügyi ellátásban részesüljön. 

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében az alábbi infrastrukturális 

fejlesztések végrehajtását látja indokoltnak a hatályos HEP: 

- Fokozott és folyamatos munkahelyteremtés a városban; 

- A közösségi internetezés lehetőségeinek megismertetéséhez szükséges eszközök beszerzése 
(mélyszegénységben élők, időskorúak); 

- Családok Átmeneti Otthona férőhelybővítés elősegítése, külső férőhelyek kialakítása; 

- Önkormányzati szociális bérlakások számának növelése; 

- Bölcsődei férőhelybővítés; 

- Kisbusz működtetése a nappali ellátásokhoz kapcsolódóan; 

- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény megvalósítása a bentlakásos intézményi helyre 
várakozó időskorúak esetében; 

- A fogyatékossággal élők nappali ellátás férőhelybővítése és fejlesztő foglalkoztatás kialakítása 
egy csoporton belül; 

- A saját rendelővel rendelkező orvosok motiválása az akadálymentesítésre. 

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében az alábbi szervezeti-

működési, szoft jellegű fejlesztések végrehajtását látja indokoltnak a hatályos HEP: 

- A romák és/vagy mélyszegénységben élők elsődleges munkaerőpiacon történő 
elhelyezkedését segítő átképzések, tanfolyamok szervezése. A bevonást segítő információs 
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tevékenység kiszélesítése a szociális ellátással foglalkozó intézmények és civil szervezetek 
irányába; 

- Önsegítő csoportok létrehozásával a szociális ellátórendszer kiszélesítése; 

- A közösségi internetezés lehetőségeit megismertető oktatási-képzési program, akciók 
végrehajtása (mélyszegénységben élők, időskorúak); 

- Gyermekvédelmi jelzőrendszer fejlesztése érdekében a szakmacsoportok közti konzultáció 
erősítése, információ-áramlás elősegítése, szakmai fórumok szervezése, gyermek-és 
ifjúságvédelmi kerekasztal működtetése. Adatgyűjtési rendszer kidolgozása, adatok elemzése, 
szolgáltatás-szervezés felé visszacsatolása; 

- Gyermekek részére szabadidős programok szervezése, önsegítő csoportok szervezése; 

- „Szülők iskolája” szervezése, integrációs folyamatok erősítése rendezvényekkel; 

- Az anyagi nehézségekkel küzdő családok folyamatos segítése a törvényi lehetőségek 
alkalmazásával, a településen működő civil szervezetek bevonásával; 

- A Tankerületi Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtása a Tankerületi Tanács 
Antiszegregációs Munkacsoportjának támogatásával; 

- A házi segítségnyújtás ellátási forma kiszélesítése a humán erőforrás bővítésével; 

- Szakmai létszám növelése az idősotthoni ellátásban a lehetőségek függvényében; 

- Időskorúak számára összeállított programok, prevenciós előadások, szűrések szervezése; 

- A demensek tiszta profilú nappali ellátásának megszervezése, Alzheimer Café működésének 
támogatása; 

- A fogyatékossággal élőket támogató szolgálat bővítése; 

- Orvosok/szakorvosok motiválása arra vonatkozóan, hogy a városban élő fogyatékossággal élő 
személyektől eredő megkereséseket vállalják.  

Az óvodai nevelésben a városi szintű területi statisztika a gyógypedagógiai oktatásban részesülő, illetve 

a hátrányos helyzetű óvodásokat tartja nyilván. 2020-ban az összes óvodai ellátásban részesülő 

gyermek 1,3%-a részesült gyógypedagógiai oktatásban, illetve 0,2% volt a HH-gyermekek aránya. 

Mindkét kategóriában csökkenés tapasztalható a 2012-es adathoz képest, amikor a gyógypedagógiai 

oktatásban a gyerekek 1,6%-a volt érintett, míg hátrányos helyzetűnek 6,1%-uk minősült. Az általános 

iskolások közül 2012-ben még 10% minősült hátrányos helyzetűnek, 2020-ban azonban már csak 0,6%-

uk, ami jelentős javulást jelez a családok társadalmi- helyzete szempontjából.  

Az Oktatási Hivatal legfrissebb, 2021. decemberi adatai szerint a soproni óvodások 3%-a volt sajátos 

nevelési igényű, az általános iskolásoknál ez az érték 4,5%, a középfokú oktatásban résztvevőknél 1,4% 

volt. A hátrányos helyzetűek és a halmozottan hátrányos helyzetűek együttes aránya sem haladta meg 

(egyik intézményi kategória esetében sem) az 1%-ot. A 2022. februári, kimondottan az SNI-sekre 

fókuszáló adatok alapján az akkor azonosított gyermekek valamennyien integrált oktatásban 

részesültek. 

Összességében szegregált nevelési gyakorlat nem érvényesül Sopronban. 
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2.1.9 A település gazdasága 

2.1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Sopron gazdaságának fejlődése – történeti áttekintés114 

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 szolgál. Sopron a gazdasági, különösen az ipari fejlődésben már a XIX. század 

közepétől kezdődően elmaradt vetélytársaitól. Ugyanakkor érdekességként megjegyzendő, hogy itt 

alakult meg az első magyar kereskedelmi és iparkamara 1850-ben. 

A város XX. 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 

fennmaradása a trianoni döntés utáni városmentő politika részének 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 határmenti helyzete, történelmi öröksége miatt nem tartozott az állami 

ipari beruházások fő célterületei közé, az ipar fejlődése Sopronban is olyan 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. 

 
114 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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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 közel százéves 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 számos új üzem létesült — a legnagyobb a Swedwood Kft., mely időközben az IKEA-csoport 

részévé vált —, illetve a SOFA nyílászáró-gyártási hagyományait 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).  

A 2000-es években több nagyobb gyártóüzem bezárása mellett a gazdasági szuburbanizálódás is 

gyengítette a város gazdaságát: több jelentősebb vállalat is a környező kisebb településeken hozott 

létre új egységeket. Az elmúlt évtizedben jelentősebb léptékű változás nem történt. 

Sopron gazdasági súlya országos és megyei viszonylatban 115 

Sopron a 2019-ben országos viszonylatban a megyei jogú városokban keletkező összes iparűzési adó 

szerinti rangsor középmezőnyéhez tartozott.116 Ebben az évben a városban tevékenykedő vállalatok 

összesen 4.432.304.000 Ft iparűzési adót fizettek be, mely a 23 megyei jogú város között (Budapest 

nélkül) a 10. helyre teszi Sopront. Az összeg 2009-hez képest 55,3%-kal emelkedett, s ezzel a régió 

megyei jogú városai közül a második legnagyobb növekedést felmutató települése Sopron. Az összes 

megyei jogú városhoz viszonyítva azonban mindösszesen a 17. helyen áll. Amennyiben az adott 

városban befizetett összes iparűzési adóbevétel változását vesszük figyelembe, úgy azt láthatjuk, hogy 

a régiós vetélytársak közül egyedül Nagykanizsán volt tapasztalható stagnálás 2009-2019 között (-

0,11%)). Zalaegerszeggel összevetve az látható, hogy bár a vállalkozások által befizetett adó összege 

2019-ben közel 500 millió Ft-tal magasabb (4,91 milliárd Ft), mint Sopronban, a 2009-2019 közötti 

növekedés mértéke alacsonyabb (27,24%). 

Szombathellyel összehasonlítva azonban már lényegesen több a befizetett soproni adó összege (2019-

ben 9,94 milliárd Ft), egyszersmind 2009-hez képest nagyobb, 130,2%-os növekedést tud a város 

felmutatni. Regionális és országos viszonylatban is kiemelkedik Győr, ahol 2019-ben a helyi ipari 

vállalatok mintegy 21,4 milliárd Ft adóbevételt generáltak a városnak. Ez nem csupán a soproni, de 

bármely hazai megyei jogú város ipari adóbevételeit meghaladja, egyúttal jól reprezentálja Győr MJV 

szerepét a magyarországi ipari termelésben és a nemzetgazdaságban.  

 
115 Forrás: A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem – Üzleti terv, 
2021 
116 A COVID-19 járvány okozta ideiglenes gazdasági visszaesés trendet torzító hatását kiküszöbölendő, az 
összehasonlítást nem terjesztettük ki a 2020-as év vizsgálatára. 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

98 
 

 

46. ábra: A helyi iparűzési adó mértéke a megyei jogú városokban (millió Ft)117 

 

47. ábra: Az egy főre jutó helyi iparűzési adóbevétel összege a megyei jogú városokban (Ft/fő)118 

A fenti rangsor és a hozzákapcsolódó megállapítások az összes befizetett adó mértékére vonatkoznak, 

azonban a helyi népességszámra vetített adóösszeg vizsgálata esetén árnyaltabbá válik az eredmény. 

Sopron ebben a rangsorban is a középmezőnyhöz tartozik, a vizsgált 23 megyei jogú város között a 14. 

helyen állt 2019-ben. Ebben az évben a helyi vállalkozások által befizetett iparűzési adó összege 76.349 

Ft/fő, míg 2009-ben ennek értéke 49.560 Ft/fő volt. A növekedés mértéke 2009-2019 között 54% volt, 

tehát az egy fő lakosra vetített növekedés mértéke nem éri el a befizetett adó abszolút összegének 

 
117 Forrás: TeIR 
118 Forrás: TeIR 
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növekedési ütemét. Ennek legfőbb oka, hogy a legtöbb megyei jogú várossal ellentétben Sopron 

lakossága folyamatosan emelkedik, tehát az emelkedő adóbevételek több lakos között oszlanak meg, 

szemben a stagnáló vagy csökkenő lakosságszámú városokkal. Példaként említhetjük Salgótarjánt, ahol 

a befizetett adó összege csekély mértékben emelkedett, de főként az elvándorlás okozta 

népességvesztés miatt az egy főre jutó adóösszeg jóval erősebb növekedést produkált.  

Ezzel együtt Sopron népességhez viszonyított iparűzési adóbevétele hatalmas növekedésen ment 

keresztül az elmúlt évtizedben, azonban más városok ipari teljesítménye még erőteljesebb bővülést 

produkáltak. Regionális összehasonlításban a teljes befizetett összeghez hasonlóan Szombathely 

esetében a legmagasabb az egy főre jutó befizetett iparűzési adó mértékének növekedése, ami 2009-

2019 között közel két és félszeresére nőtt (+138,84% – 55.000 Ft-ról 131.000 Ft-ra). A vasi 

megyeszékhely mellett a győri bővülés üteme is kiemelkedő volt, az elmúlt 10 évben mintegy 56,8%-

kal emelkedett az egy főre jutó ipari adóbevétel összege (110.000 Ft-ról 172.000 Ft-ra), amely így közel 

100.000 Ft-tal haladja meg az egy főre jutó soproni értéket. A régió másik két megyei jogú városa, 

Nagykanizsa és Zalaegerszeg, ahol 2009-2019 között előbbi 5,6%-kal, utóbbi 33,2%-kal növelte az egy 

főre jutó ipari bevételeit, noha lakosságszámuk az időszak alatt csökkent, Nagykanizsa esetében 

például mintegy 8,6%-kal. Mindez azt mutatja, hogy Sopronnal összehasonlítva jelenleg két régióbeli 

vetélytárs-város is kevésbé előnyös pozícióban van, azaz a befizetett iparűzési adó növekedési üteme 

alapján a gyengébben teljesítő megyei jogú városok közé tartoznak — ellentétben Sopronnal, 

Szombathellyel és Győrrel. 

Sopron regionális gazdasági jelentősége a befizetett iparűzési adó összege mellett a legnagyobb 

vállalatok vizsgálatával is árnyalható. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Kisalföld című lap által évente kiadott Presztízs TOP100 magazin 

összehasonlító gyűjtéséből látható, hogy Sopron méretéhez és a benne rejlő potenciálhoz viszonyítva 

csekély súlyt jelent a megye gazdasági életében. A TOP100 vállalkozás119 között 2020-ban csupán nyolc 

soproni székhelyű céget találunk, miközben a mintegy fele ekkora népességű Mosonmagyaróváron 

ugyancsak nyolc TOP100 vállalkozás székhelye található.120 Akárcsak az iparűzési adó esetében, úgy a 

legnagyobb árbevételű cégek tekintetében is egyértelmű Győr hegemóniája. 2020-ban a lista 75 

nevesített vállalatából 35 volt győri székhelyű, vagyis a legjövedelmezőbb cégek közül majdnem 

minden második. A foglalkoztatás, ingázás és a versenyhelyzet szempontjából a Soproni járás jelentős 

vállalatait az alábbi táblázat összegzi:  

Vállalat 

Nettó árbevétel 

2016 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2016) 

2017 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2017) 

2018 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2018) 

2019 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezé
s (2019) 

2020 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2020) 
Heineken Hungária 
Sörgyárak Zrt. 

52.368 6. 53.875 6. 59.184 9. 63.961 6. 58.462 7. 

GYSEV Cargo Zrt. 11.968 35. 13.584 37. 15.074 38. 15.464 37. 16.405 32. 

Walter Autó Autó-
kereskedő és Szerviz 
Kft. 

8.032 66. 9.431 63. 10.033 64. 11.863 50. 13.234 43. 

IKEA Industry 
Magyarország Kft. 

- - 10.026 55. 11.486 48. 11.516. 57. 11.212 53. 

GYSEV Zrt. 10.412 46. 11.424 46. 12.211 45. 12.101 48. 10.777 56. 

 
119 Az értékesítés nettó árbevétele alapján 
120 Árnyalja a képet, hogy a 100-as listáról 25 vállalat nem járult hozzá adatainak közléséhez, így székhelyük sem 
jelenik meg az összefoglaló táblázatban. 
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Vállalat 

Nettó árbevétel 

2016 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2016) 

2017 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2017) 

2018 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2018) 

2019 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezé
s (2019) 

2020 
(millió 

Ft) 

TOP100 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2020) 
GALA Hungary Kft. 7.654 68. 7.283 82. 7.150 84. 7.870 82. 8.960 78. 

IMS Connector Sytems 
Elektronika Kft. 

8.917 57. 9.900 58. 10.232 61. 9.396 69. 8.778 80. 

MER-CAR Szervíz 
Szolgáltató Kft. 

4.357 - 5.294 - 4.357 - 4.994 - 6.953 93. 

7. táblázat: Sopron nyolc legjelentősebb vállalata az értékesítés nettó árbevétele alapján121 

A Soproni járás legjelentősebb, nem soproni székhelyű vállalatai a Velux Magyarország Kft. és az 

Altaterra Kft. (mindkettő Fertőd), az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. (Sopronkövesd), valamint a Roto 

Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. és a Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. (mindkettő 

Lövő). 

A létszámadatok alapján Sopron 5 vállalattal képviselteti magát a TOP50-es listán: a GYSEV Zrt. 1850 

fős munkavállalói létszáma 2020-ban a 3. legmagasabb volt Győr-Moson-Sopron megyében – 

természetesen itt figyelembe kell venni, hogy a cég egyedi profiljából adódóan a dolgozóknak csak egy 

része kötődik ténylegesen Sopronhoz. A TOP50-es listán nevesített további négy soproni vállalat 

együttes létszáma sem éri el a GYSEV Zrt. értékét. 

Vállalat 

Foglalkoztatotti létszám 

2016 
(fő) 

TOP50 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2016) 

2017 
(fő) 

TOP50 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2017) 

2018 
(fő) 

TOP50 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2018) 

2019 
(fő) 

TOP50 
megyei 
rangsor 
helyezé
s (2019) 

2020 
(fő) 

TOP50 
megyei 
rangsor 
helyezés 

(2020) 
GYSEV Zrt. 1.864 3. 1.827 4. 1.801 4. 1.850 4. 1.850 3. 

Heineken Hungária 
Sörgyárak Zrt. 

587 24. 495 26. 467 28. 462 29. 471 28. 

IKEA Industry 
Magyarország Kft. 

- - 487 25. 466 29. 503 30. 449 30. 

A.W.F. 
Autóalkatrészgyártó és 
Kereskedelmi Kft. 

414 29. 398 34. 453 30. 507 28. 431 32. 

Soproni Vízmű Zrt. 284 - 279 - 279 - 277 - 276 44. 

8. táblázat: Sopron öt legtöbb munkavállalót foglalkoztató vállalata122 

Összességében megállapítható, hogy 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. 

 

  

 
121 A Presztízs TOP100 magazin adatgyűjtése alapján 
122 A Presztízs TOP100 magazin adatgyűjtése alapján 
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2.1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatainak jellemzői, tradíciói, a gazdasági 
szereplők főbb fejlesztései123 

Mező- és erdőgazdaság  

Sopron közigazgatási területén a mező- és erdőgazdaság súlya kifejezetten csekély. A 2020-as KSH 

agrárcenzus települési adatbázisa 380 gazdaságot rögzített Sopron területén – ez Győr-Moson-Sopron 

megye összes gazdaságának kevesebb mint 5%-a (8.076 db). A gazdasági társaságok használatában 

lévő terület 2.055 hektár (a megyei összérték 0,9%-a), ebből szántó 1.228 hektár (a megyei összérték 

0,6%-a). Egész más léptékű Sopron erdőterülete: ennek döntő részét, 17.420 hektárt a Tanulmányi 

Erdőgazdaság Zrt. (TAEG) kezeli, melynek a gondos erdő- és vadgazdálkodás 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 méretű Magyarországon, évi több százezer látogatóval. 

A város agrárhagyományai egyértelműen a szőlőműveléshez és a kert, illetve 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 1.500 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 – mostanra azonban 

több borászat is kifejezetten innovatív módon állítja elő minőségi termékeit. Sopron településen a 

2020-as agrárcenzus keretében rögzített 637 hektár szőlőterület a megyei összérték 36,5%-a. 

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 már lassan két évtizedes hagyománnyal bír a gesztenyefesztivál. Újabban a kék 

áfonya termesztése is felfutóban van, mely szintén savas talajon érzi jól magát – hazánkban a Zalai-

dombság mellett itt van a legnagyobb termőterülete. 

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 

 
123 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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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- és építőipar  

Az elmúlt évtized építőipari konjunktúrájának eredményeképpen Sopronban is jelentősen emelkedett 

az építőipari főtevékenységű vállalkozások száma: 2011-ben 406 db, 2019-ben már 579 db működött 

Sopronban – a lakásépítések és a közszféra beruházásai egyaránt erősítették a szektort, melyből a FÉSZ 

Zrt. tudott leginkább kiemelkedni. Mellettük több sikeres középvállalkozás is működik, de döntő 

többségük a mikrovállalkozások közé sorolható. Ausztria munkaerő-elszívó hatása az építőipart érinti 

az egyik legsúlyosabban – különösen a 2010-es évek elején kezdtek sokan dolgozni a határ túloldalán. 

Az építőipari és egyéb szakmunkások mostanra már jellemzően bejelentett, jogilag rendezett módon 

dolgoznak Ausztriában, mely nemcsak a munkaerő számára vonzó, de a soproni vállalkozások 

célpiacának is részét képezi, ami a helyi vállalási árakat is nagyban befolyásolja. 

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 

– itt az elmúlt években nem történt komolyabb átrendeződés 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.  

A városban a fa-bútoripari cégek az 1950-es évektől kezdve vannak jelen. Az ágazat legnagyobb 

vállalata az Ikea Industry Magyarország Kft., mely elsősorban a multinacionális IKEA cégcsoport 

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.  

A korábban jellemző textil ruhaipar a nemzetközi tendenciáknak megfelelően drasztikusan 

visszaszorult, jószerével kisebb varrodák képviselik már csak ezt az ágazatot Sopronban. 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 második legnagyobb foglalkoztatója is egyben. A vállalat 

folyamatosan komoly összegeket fordít a gyártás és a csomagolás korszerűsítésére, a minőség 

fejlesztésére és technológiai innovációra: a prémium termékek népszerűsége kiugróan nőtt az elmúlt 

években. A beruházásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a sörgyár éves termelési kapacitása már 

meghaladja 2 millió hektolitert, közel százféle termék szerepel a gyártási palettán. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az alapanyagok 85%-át hazai beszállítóktól vásárolják. 

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 

további jelentős, kiemelkedő helyi szereplője a Hirschler-Glas Kft. (üveg- és tükörmegmunkálás) és a 

Csonka Group, mely a Csonkaglas Kft. mellett a Trendglas Jena GmbH tulajdonosa is, ezzel pedig Európa 
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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. 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. 

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 nehezen megfizethető. Évek óta 

fennálló probléma a szakképzés helyzete, és attól sem lehet eltekinteni, hogy Sopron féloldalas 

vonzáskörzettel rendelkezik: az országhatár közelsége miatt munkaerőpiaci erőtere jóval kisebb annál, 

mint ami lakosság-koncentrációja alapján természetes lenne. 

Szolgáltatások és K+F+I  

A szolgáltatási ágazat részaránya a működő vállalkozások és a foglalkoztattak száma alapján is 

kimagasló – azonban fontos hangsúlyozni, hogy a legjelentősebb súlyú foglalkoztatók nagyobb része a 

nonprofit szférában működő közszolgáltató. 

A szolgáltató szektor egyik legnagyobb gazdasági erejű képviselője a logisztika. 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 Szombathely-Szentgotthárd 

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 csak teherforgalmat bonyolító 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 a 2020-as 

évben a koronavírus-járvány miatt korlátozások ellenére meghaladta az 5,7 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 

infrastruktúra-használat európai uniós piaci liberalizációjával élve, innovatív technológiai 

megoldásokat megvalósítva elégíti ki ügyfelei igényeit. A vállalat 6,5 millió tonna árut szállít évente. A 

GYSEV Cargo logisztikai alapszolgáltatásai közül legjelentősebb az áruátrakási funkcióval kiegészülő 

raktárlogisztika; a tevékenységet többek között saját vámügynökség segíti. 
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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 és egyre bővülő 

konténerterminállal. A közeljövőben fontos volna négy db 350 m hosszú vágány 750 m-re bővítése és 

az érintett rész villamosítása annak érdekében, hogy az Európában közlekedő 700-750 m hosszú 

konténervonatok kezelése is piacképes módon történhessen. Emellett az M85 gyorsforgalmi úthoz 

való közvetlen közúti kapcsolódás megteremtése szintén komoly versenyelőnyt jelentene. 

A vasúti csomópont a város fontos gazdasági bázisa, a köré összpontosuló cégek pedig meghatározó 

szerepet töltenek be a foglalkoztatásban. Sopron logisztikai szerepköre folyamatosan fejlődik, kedvező 

nyugati határ menti fekvése következtében - megjegyzendő ugyanakkor, hogy több szállítmányozó cég 

székhelye Sopron szuburbán térségében található (pl. Kópháza, Pereszteg).  

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 bevásárló-turizmusának helyét, hiszen a fogászati, wellness, plasztikai 

beavatkozások, fodrász, kozmetikus stb. szolgáltatások ára még mindig számottevően alacsonyabb, 

mint Ausztriában. 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. A koronavírus-

járvány következményeként a szektor forgalma ideiglenesen jelentősen csökkent, mostanra azonban 

nagy vonalakban megtörtént a korábbi állapotnak megfelelő visszarendeződés. 

A kereskedelemben jelentős átalakulás zajlott le a 2000-es években a bevásárló-turizmus 

visszaszorulásával; a ruházati és élelmiszerboltok száma csökken, míg a bevásárlóközpontok száma nő: 

Sopron Pláza (1998 óta), Tesco (2001 óta), Interspar (2005 óta), és Alphapark és Family Center (2007), 

melyet a diszkont láncok nagyarányú megjelenése követett. Az átrendeződés különösen a 

kiskereskedelemnek otthont adó belvárosi területeket sújtja – az itt található boltok egy része sem 

küllemében, sem árukínálatában nem tudott minőségi irányba fejlődni. Az elmúlt évtized 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 szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ágazat igen fontos Sopron életében, ezért ezt az alábbiakban 

bővebben, külön alfejezet mutatja be. 

A helyi gazdaságban érdekelt szereplőkkel lefolytatott interjúk és a munkacsoport-találkozókon 

elhangzottak alapján egyértelműen kijelenthető, hogy bár Sopronban találhatunk számos innovatív 

módon működő, innovatív gyártási technológiákat alkalmazó termelő és szolgáltató vállalatot, kutató-

fejlesztő részlegek ugyanakkor szinte egyáltalán nincsenek – a helyi hozzáadott érték a legtöbb esetben 

viszonylag alacsony. A startup-ökoszisztéma szintén kialakulatlan még, bár vannak azért pozitívan 

értékelhető kezdeményezések (lásd a 2.1.9.4 alfejezetben). 

A vállalati oldal viszonylag pontos adataival szemben a Sopronban élő munkavállalók ágazati 

megoszlásáról teljes körű adat csak a legutóbbi népszámlálás idejéről áll rendelkezésre: 2011-ben – a 

megyei jogú városok átlagához hasonlóan 1% volt a mező- és erdőgazdaságban, 26% az iparban és 
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építőiparban, míg 73% a tercier és kvaterner szektorban (szolgáltatások és K+F+I) együttesen 

foglalkoztatottak aránya. 

2.1.9.3 Turizmus 

A (1862/2016. (XII. 27.) Kormányhatározat kiemelt turisztikai fejlesztési térségként nevezi meg Sopron-

Fertő térségét, melyhez értelemszerűen megvalósítási helyszíneik révén szorosan kapcsolódik Sopron 

MJV közigazgatási területe. Sopron városa gazdag épített, kulturális és természeti örökséggel 

rendelkezik, és jelentősnek mondható turisztikai és egészségturisztikai desztinációként jellemezhető a 

hazai piacon. 

Ugyanakkor hiába tekinthető a turizmus szerepe Sopronban kiemelkedőnek országos viszonylatban is, 

ha ezzel egyidejűleg a turisztikai adottságokat és lehetőségeket vizsgáló tanulmányok rendre kiemelik, 

hogy számos további fejlesztésre lenne még szükség a városban, melyek eredményeként Sopron 

növelni tudná részesedését a hazai turizmus nyereségeiből. A javasolt turisztikai fejlesztések 

megvalósítása részben megkezdődött, folyamatban van.  

Az ITS megalapozó dokumentuma (2014) szerint: „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.” 124  

A turizmus fejlesztésével foglalkozó további stratégiák is hangsúlyozzák, hogy szükséges például a 

desztináció versenyképességének újbóli megteremtése, és a folyamatban lévő fejlesztések révén 

kínálati spektrumának szélesítése; a szabadidős célú turisztikai kereslet élénkítése, új, magas költési 

hajlandóságú célcsoportok elérése, az átlagos tartózkodási idő, illetve a turizmusból származó 

bevételek növelése, ezenfelül szükséges a meglévő termékstruktúrát erősíteni, mely egyedivé teheti a 

desztinációt. A turizmus fejlesztésekor figyelemmel kell lenni, hogy a világörökségi címben rejlő 

lehetőség kiaknázásra kerüljön, és növelni tudja a város mind a hazai, mind a külföldi vendégek és 

vendégéjszakák számát; illetve a határ menti helyzetéből adódó hátrányokból minél inkább előnyt 

tudjon kovácsolni. Ezen stratégiák összességében a város márkájának újraértelmezését is 

szorgalmazzák. 125 126 127 

Részletesebben felsorolva előnyösnek tekinthető a város szubalpin éghajlata, erős polgári és 

történelmi hagyományai, valamint római, középkori és barokk - sok esetben egymásra épülő - 

emlékeket is őrző épített öröksége és borkultúrája. Turisztikai szempontból előnyös továbbá a városi, 

illetve a város környezetében található szép természeti értékek összessége (Lőverek, Soproni 

Tájvédelmi körzet, Soproni-hegység, Fertő tó, Fertő-Hanság Nemzeti Park), melyek a kikapcsolódást és 

gyógyulást szolgálják. Ebből (is) adódóan a globálisan is dinamikusan növekvő jelentőségű 

egészségturizmus megtelepedése és egyre nagyobb térnyerése a város életében is számottevő, 

 
124 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának előkészítése – Megalapozó Vizsgálat, 2014 
125 Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség Fejlesztési Stratégiája 
126 Sopron-Fertő Turisztikai térség, Desztinációfejlesztési Stratégia, MTÜ 
127 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0 
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továbbá a kikapcsolódás és szórakozás szempontjából Sopron városát tömegek azonosítják a hazai 

szinten kiemelkedő könnyűzenei fesztiváljával, a VOLT-tal.  

Bizonyos szempontból hátrányosnak is tekinthető azonban Sopron határközelisége, hiszen a határok 

megnyitásával a város elzártságából fakadó „előnyök” megszűntek. Az elérhető ausztriai turisztikai 

látványosságok és szolgáltatások sok esetben erősebbek és karakteresebbek a soproni látnivalóknál, 

illetve a határok átjárhatósága jelentősnek mondható lakosságcserét (sokan távoztak nyugatra, a 

betelepülők nagyrésze pedig ingázó) is hozott a város életébe. Ezen tényezők egyfajta korlátot is 

szabnak a gazdasági és turisztikai fejlődésnek: például a Burgenland iránt érdeklődő turisták egy része 

Sopronban foglal szállást, azonban ez nem feltétlenül előnyös a városi turizmusnak, hiszen napközben 

ezek a vendégek máshol töltik az időt, máshol költik el a pénzük javát. A történelmi belvárosban 

nincsenek nemzetközi viszonylatban unikális látványosságok – az épített környezet értékei 

önmagukban nem elégségesek, nem képesek kiemelkedő szintű nemzetközi turistaforgalom 

generálására. Ráadásul az említett terület inkább lakónegyedként (de kevés szálláshellyel) funkcionál, 

ezért a turisták számára szolgáltatásokat nem kínál a megfelelő mennyiségben. Komoly hátránynak 

tekinthető továbbá, hogy főszezonon kívül kevés nagyszabású program van a városban; illetve a 

kiskereskedelmi vállalkozások száma csökken vagy a még meglévők sem dolgoznak össze a helyi kínálat 

erősítése céljából. Mindezek egyenes következménye, hogy a turisták itteni kiadásai jellemzően 

alacsonyak. A város elhelyezkedése kapcsán fontos még vizsgálni a Magyarország más régióiból való 

megközelítés lehetőségét: gépkocsival való elérési idejét nagy mértékben javította az M85 autóút 

kiépülése, ezáltal Sopron közvetlen kapcsolódása a hazai gyorsforgalmi hálózathoz. 

Vendégéjszakák száma és a szálláshelyekből származó árbevételek  

Az elérhető adatok128 alapján 2011 óta trendszerű csökkenés figyelhető meg a városban eltöltött 

vendégéjszakák számát tekintve. 

 

48. ábra: Az összes vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2011-2020 között129 

 
128 https://www.ksh.hu/interaktiv/kersza/szallashelyek.html 
129 Adatforrás: KSH 

https://www.ksh.hu/interaktiv/kersza/szallashelyek.html
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Az 48. ábrán látható, hogy a vizsgált időszakban a vendégéjszakák számában rekordot jelentő 2011-es 

év eredményeit nem sikerült meghaladni, de megközelíteni sem: az ezt követő években némiképp 

alacsonyabb szintű stagnálás, kisebb hullámzás figyelhető meg. Ha a pandémia miatt értelemszerűen 

gyenge számokkal rendelkező 2020-as évet nem vesszük figyelembe, az utolsó járvány előtti teljes év 

vendégéjszakáinak száma is 21,4 %-kal alacsonyabb, mint a 2011-es évben regisztrált összes a városban 

eltöltött éjszakák száma – miközben az országos trend egyértelmű növekedést mutatott.  

A Sopronban eltöltött vendégéjszakák arányának döntő többségét a belföldi vendégek itt eltöltött 

éjszakái teszik ki. A külföldi vendégek éjszakái nagyjából negyedét vagy még kisebb részét (2019-ben 

például 23,9 %-át) adják az összes vendégéjszakának, ahogy az a következő ábrán megfigyelhető: 

 

49. ábra: A belföldi és külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2011-2020 között130 

Az adatok alapján látható, hogy mind a bel-, mind a külföldi vendégek száma csökkenő trendet követ: 

a belföldiek által itt eltöltött vendégéjszakák száma 2018 óta nem mutat növekvő értékeket; míg a 

külföldi vendégéjszakák esetében ez a csökkenés már 2017 óta jelen van, a 2019-es év minimális 

növekedése mellett. A világjárvány előtti év és a 2011-es év értékeit összevetve a csökkenés a belföldi 

vendégéjszakák tekintetében 24,4%-os, míg a külföldi vendégéjszakák esetében 9,8%-os. A 

magyarországi települések rangsorában (9. táblázat) is tetten érhető Sopron városának 

státuszvesztése: a belföldi, a külföldi és az összesített rangsorban is szemmel látható, hogy egyre 

hátrébb került a város a vendégéjszakák tekintetében az elmúlt évtized során. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Belföldi 4 6 9 8 9 10 11 11 13 14 

Külföldi 10 10 14 13 13 13 14 17 17 20 

Összesen 8 9 9 9 10 12 14 15 15 15 
9. táblázat: A városban kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számai szerinti rangsorolásban Sopron 

helyezései 2011-2020 között. 
Adatforrás: KSH 

 
130 Adatforrás: KSH 
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A pandémia előtti utolsó, turisztikailag sikeresnek mondható 2019-es évben Sopron az összesített 

rangsorban a 15. helyet szerezte meg a kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma 

alapján. Magyarországon ebben az évben összesen 31.537.856, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 

1.327.967 vendégéjszakát regisztráltak.131 Ez azt jelenti, hogy az országos értéknek 1,1%-át, míg a 

megyeinek közel 26%-át adja a soproni turizmus révén regisztrált vendégéjszakák összessége.  

A vendégéjszakák számában látható csökkenés ellenére a kereskedelmi szálláshelyek összesített 

nominális bruttó szállásdíj árbevétele 2011 és 2021 között – nem számítva 2020-21-es évek pandémia 

generálta visszaesését a turizmusban és az adatszolgáltatás hiányosságait – kisebb ingadozásokkal 

ugyan, de emelkedő pályán mozgott. Az 50. ábrán látható, hogy éppen a járvány előtti utolsó évben, 

tehát 2019-ben volt a legmagasabb a bruttó összárbevétel, illetve, hogy 2021-ben ugyan nőttek a 

bevételek 2020-hoz képest, de még nem tudta megközelíteni a turizmus szállásdíjakból származó 

bevételeinek összessége a járvány előtti szintet, sőt, ez érthető okokból egyben a vizsgált időszak 

második leggyengébb eredménye. 

 

50. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj árbevétele 2011-2021 között132 
*Az adatszolgáltatás ezekben az években nem volt teljes körű. 

A KSH adatai szerint133 a még teljes értékűnek tekinthető 2019-es évben134 – a havi átlagok alapján – 

az egy vendégre jutó bruttó szállásdíj 13.861 Ft, míg az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj 

6.744 Ft volt. A statisztikák szerint 2019-ben a kereskedelmi szálláshelyeken összesen 6.070.084.000 Ft 

bruttó árbevétel keletkezett, a szállásdíjakból keletkező bruttó árbevételük pedig 2.396.760.000 Ft 

környékén alakult ebben az évben. A kereskedelmi szálláshelyek bevételeinek legnagyobb hányadát 

tehát a szállásdíjak adják, melyek az összes bruttó árbevétel 39,5%-át teszik ki. Ezt követi a 

vendéglátásból származó bevétel 36,1%-kal, végül pedig az egyéb szolgáltatásokból és a reggeliből 

 
131 https://www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0065.html 
132 Adatforrás: KSH 
133 https://www.ksh.hu/turizmus-vendeglatas 
134 A koronavírus járvány miatt a 2020-as és 2021-es évek adatai hiányosak, ezért (is) vizsgáljuk a 2019-es év 

adatait. 

https://www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0065.html
https://www.ksh.hu/turizmus-vendeglatas
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származó bruttó árbevétel, amely az összes árbevétel 24,4%-át adja. A 2019-es évben regisztrált 

szállásdíjakból származó árbevételek számszerű megoszlásából az látható, hogy a külföldi vendégek 

átlagosan közel 25%-kal többet költenek szállásdíjra.  

Az MTÜ adatai alapján a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai régióra a 3-4 napos látogatások a jellemzőek. 

A külföldi turisták legnagyobb része (35%) Csehországból érkezik, őket az az osztrákok követik (26%), 

majd pedig a német (24%) turisták.135  

A fenti adatok alapján kiszámítható, hogy a szállást is igénybe vevő látogatók száma 2019-ben 173.000 

fő körül mozgott, akik átlagosan 2 éjszakát töltöttek Sopron városában. A külföldi vendégek száma 

51.500 fő, a belföldieké pedig 121.500 fő. A városban az idegenforgalmi adó mértéke 2020 óta 530 

Ft/fő/éj. 

Szálláshelykínálat és vendéglátóhelyek  

A szálláshelyeken fizetendő átlagárak 2019-ig ütemesen növekedtek: 2011-ben az egy vendégre jutó 

bruttó szállásdíj átlagos ára 11.047 Ft, míg a pandémia előtti évben ez az átlag 13.861 Ft volt; a 

vendégéjszakák átlagos ára pedig 4.662 Ft-ról 6.744 Ft-ra emelkedett. Ez lehet a magyarázat arra, hogy 

a szállásdíjakból származó bevételek növekedtek a jelzett időszakban, ugyanis a vendégéjszakák 

átlagos számának (2,4-ről 2,1-re) csökkenése mellett a szálláshelykínálatban is hasonlóan csökkenő 

tendenciák mutatkoznak, ahogy az a következő táblázatban is látható: 

 Működő 
kereskedelmi 

szálláshely 
egységek száma 

(db) 

Kiadható szobák 
száma (db) 

Kiadható férőhelyek 
száma (db) 

Vendéglátóhelyek 
száma (db) 

2011 36 1266 3383 397 

2012 36 1259 3316 381 

2013 36 1282 3079 389 

2014 41 1333 3481 389 

2015 37 1308 3501 397 

2016 34 1140 3166 394 

2017 36 1155 3172 387 

2018 35 1075 2846 376 

2019 34 1053 2754 386 

2020* 32 1048 2716 378 

2021* 32 1038 2754 360 
10. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása Sopronban 2011-2021 között136 

*A koronavírus-járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatok összehasonlíthatósága 2020. tárgyévtől 
korlátozott. 

Az adatokból kiolvasható, hogy a jelzett időszakban a működő kereskedelmi egységek száma négy, a 

kiadható szobák száma 228, a kiadható férőhelyek száma pedig 629 darabbal csökkent Sopronban. 

Habár 2020-tól az adatok a július folyamán működött szálláshelyek adatait tartalmazzák, jóllátható, 

hogy mind a kereskedelmi egységek, mind a kiadható szobák és férőhelyek darabszáma már a 

turizmust nehéz helyzetbe hozó koronavírus-járvány kezdete előtt csökkeni kezdtek. A helyi gazdasági 

szereplők tapasztalatai alapján ennek legfőbb oka, hogy több kereskedelmi szálláshely is profilt váltott 

 
135 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0 
136 Adatforrás: KSH 
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és turisztikai célú kiadás helyett állandó jelleggel, kvázi munkásszállóként adják bérbe szobáikat, 

apartmanjaikat. A vendégek visszajelzései alapján jelenleg egyértelműen hiányoznak Sopronból a 

minőségi szolgáltatást nyújtó szálláshelyek. 

Az összes (kereskedelmi, munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző) üzlettípust figyelembe 

véve 2011 óta szintén kismértékű csökkenés volt megfigyelhető. 

Mindezeken túlmenően fontos megjegyezni, hogy az elmúlt néhány évben számos olyan nagyléptékű, 

(részben vagy egészében) turisztikai célú fejlesztés is megvalósult/zajlik, melyek együttesen alkalmasak 

lehetnek arra, hogy a koronavírus-járvány végleges lecsengését követően jelentős vendégszám-

növekedést generáljanak a településen. Ilyenek: a döntően európai uniós forrásból finanszírozott 

Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése, a Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai célú 

fejlesztése; a Lővereket és Balfot érintő komplex gyógyhelyfejlesztés. Továbbá, Modern Városok 

Program, illetve egyéb hazai finanszírozású projektek keretében a hazai gyorsforgalmi úthálózatba való 

közvetlen bekötés; a történelmi belváros számos műemléképületének és egyéb homlokzatainak, illetve 

kapcsolódó parkjainak, utcáinak, tereinek felújítása; a Múzeumnegyed kialakítása; a Fertő tó és 

környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, és infrastrukturális 

fejlesztése; a Lőverek komplex fejlesztése; az új uszoda és konferenciaközpont kialakítása; a helyi és 

térségi kerékpárút-fejlesztések. Sopron régió egységes turisztikai arculatának és programkínálatának 

kidolgozása szintén nagyon fontos stratégiai lépés, ezzel együtt az országos szintű városmarketing 

jelentős erősítése szükséges. 

2.1.9.4 A gazdasági szervezetek jellemzői és becsült bruttó hozzáadott érték 
vizsgálata137 

A gazdasági szervezetek általános jellemzői  

A KSH legfrissebb elérhető, Sopronra vonatkozó adatai szerint 2019-ben 5.790 vállalkozás működött. 

Ez a szám évek óta a legmagasabbnak számít. Az elérhető adatok a 2011-2019 közötti időszaka 

vonatkoznak, ennek alapján 2011-ben még 4.693 vállalkozás működött, ugyanakkor 2012-re számuk 

meredeken bezuhant, melynek elsődleges oka a gazdasági világválság begyűrűzésében keresendő. 

Azóta folyamatos az emelkedés: így 2019-ben már számottevően több vállalkozás működött, mint az 

elérhető adatok kezdőévében. A vállalkozások közül 2.297 db társas, 3.423 db egyéni vállalkozó. A két 

vállalkozási forma közötti belső arányok 2011 óta eltolódtak. 2011-ben gyakorlatilag azonos arányt 

képviseltek a társas és az egyéni vállalkozók (50,5% és 49,5%); ezzel szemben 2012-ben már a 

vállalkozások 56,6%-a társas formában működött. A 2011-2012 közötti hirtelen növekedés ellenére a 

számuk szinte változatlan maradt, a további években pedig lassan csökkent. Látható tehát, hogy a 

gazdasági válság különösen a gazdasági hatásokkal szemben kevésbé ellenálló egyéni vállalkozókat 

sújtotta, számuk egy év alatt 2.322-ről 1.828-ra esett. Ugyanakkor – akárcsak a válság utáni csökkenés 

idején – az ismételt gazdasági bővülés alatt számuk gyors ütemben emelkedett (ehhez a kapcsolódó 

adminisztráció egyszerűsödése is nagyban hozzájárult), így 2019-ben már a vállalkozások 59,1%-a 

egyéni formában működött. Összességében 2011-2019 között a társas vállalkozások száma 3%-kal 

csökkent, míg az egyéni vállalkozók száma 47,4%-kal emelkedett – mely a főfoglalkozású és a 

mellékfoglalkozású egyéni vállalkozók körére egyaránt igaz. 

 
137 Forrás: A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem – Üzleti terv, 
2021; Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén – Üzleti terv, 2021 
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A társas vállalkozások 73,8%-a kft., további 22,2%-uk pedig bt. formájában működött – melyeket 

csekély számú közkereseti társaság és még kevesebb (19 db), de kiemelt gazdasági súlyú 

részvénytársaság egészít ki.  

Létszámkategóriát tekintve a működő társas vállalkozások 86,2%-a mikrovállalkozás, 8,3%-uk 

kisvállalkozás, 1,7%-uk középvállalkozás. Az 500 fős létszámot ebben az évben három vállalkozás 

haladta meg. A regisztrált vállalkozások száma a működő vállalkozások közel duplája, de ennek 

elemzése gazdasági szempontból nem releváns. 

A soproni gazdasági szervezetek főtevékenység szerinti ágazati bontása módszertanilag egységes 

formában a társas vállalkozásokra érhető el 2011-ig visszamenőleg. Az 51. ábrán az látható, hogy az 

elmúlt évtized során jelentős változás nem következett be ezen a téren: leglátványosabb a 

kereskedelem és gépjárműjavítás kategóriába tartozó társas vállalkozások számának csökkenése volt, 

de számszerűen még így is ez maradt a legtöbb képviselővel rendelkező ágazat (2019-ben 466 db, az 

összes soproni társas vállalkozás 20,3%-a). Az ágazati elemzések esetében ugyanakkor figyelembe 

veendő, hogy a vállalkozások bejegyzett főtevékenysége nem minden esetben/időszakban egyezik 

meg a ténylegesen legnagyobb bevételt biztosító tevékenységgel. 

 

51. ábra: A Sopronban működő társas vállalkozások ágazati megoszlásának változása 2011-2019 között 
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Becsült bruttó hozzáadott érték vizsgálat  

A Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron MJV Önkormányzata, a Soproni Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alkotott 

konzorcium megbízásából 2015 nyarán az „Innováció Fidelissima” elnevezésű projekt keretében 

elkészült Sopron MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája. A Stratégiát megalapozó vizsgálatok egyike 

Sopron gazdasági ágazatai által megtermelt bruttó hozzáadott érték becslésére, illetve az ágazatok 

tipizálására vállalkozott, melynek eredményei később a 2015-2018-as időszak adataival is kiegészültek 

a Soproni Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Stratégiájának kidolgozása, ill. felülvizsgálata során.138 

A becsült bruttó hozzáadott érték kiszámítása több lépésben történt Sopron MJV Polgármesteri 

Hivatalának Közigazgatási Osztálya aktív közreműködésével.139 A felmérésbe a 2010-2018-as 

időszakban az 500 legnagyobb bruttó hozzáadott értékű vállalat került be – ágazati szintre aggregált 

értékekkel. Ezek között értelemszerűen számos olyan cég is van, melynek székhelye más városban 

található, és Sopronban kizárólag telephellyel rendelkeznek. Bár a vizsgálatban nem szerepelnek az 

inkubációs igénnyel rendelkező legkisebb (TOP500-on kívül eső) vállalatok és egyéni vállalkozások, az 

érintett cégek ugyanakkor évről évre lefedik a Sopronra könyvelt éves bruttó hozzáadott érték legalább 

90%-át, vagyis jól mutatják a városi szintű makrotrendeket, melynek a gyorsan fejlődő vállalkozások 

néhány éven belül maguk is részeivé, alakítóivá válnak. Az adatok minden évre vonatkozóan 

ágazatonként aggregált formában kerültek bemutatásra. 

A felmérés eredményei alapján összességében elmondható, hogy Sopron gazdasága a vizsgált időszak 

során folyamatosan nőtt, a 8 év alatt összesen 67,5%-kal: míg 2010-ben a BBHÉ összege 98,817 Mrd Ft 

volt, addig 2018-ban ez az összeg meghaladta a 165 Mrd Ft-ot. 

 
52. ábra: A soproni gazdaság becsült bruttó hozzáadott értékének változása (millió Ft), 2010-2018140 

 
138 A TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén 
és várostérségében című projekt keretében. 
139 Megjegyzendő, hogy mivel a termék- és termelési támogatások, illetve az adók egyenlegét nem tartalmazzák 
a cégek nyilvános eredménykimutatásai, ezért nem kapunk pontos bruttó hozzáadott érték (BHÉ) adatokat, az 
eredményeket csupán becsült bruttó hozzáadott értéknek (BBHÉ) tekinthetjük. Ezzel együtt okkal feltételezzük, 
hogy ezen értékek elég jól jellemzik a soproni gazdaságot, az ebből kirajzolódó számok és következtetések 
helytállóak akkor is, ha a mutatók nem 100% pontosak. 
140 Adatforrás: SMJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály. 
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A hozzáadott érték ágazatonként való megoszlását vizsgálva feltűnő, hogy 2010-2014 között jelentős 

mértékű átrendeződés történt, míg 2014-2018 között egy-két kivételtől eltekintve csak a 

növekedésbeli tendenciák változtak: 2010-ben az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása kiemelkedő 

volt, ám mindössze 4 év alatt az ágazat becsült bruttó hozzáadott értéke oly mértékben csökkent, hogy 

2014-re a dinamikus növekedést mutató kereskedelem és gépjármű-javítás, valamint a szállítás-

raktározás is meghaladta az élelmiszeripar súlyát (amely a 2018-as értékek alapján is hasonló rangsort 

mutatott). 

 

53. ábra: Az egyes soproni gazdasági ágazatok becsült bruttó hozzáadott értéke141 

A legjelentősebb ágazat tehát nemcsak 2014-ben, hanem 2018-ban is a kereskedelem és gépjármű-

javítás (2014: 17,3 Mrd Ft; 2018: 22,2 Mrd Ft); ezt követi a szállítás, raktározás (2014: 15,3 Mrd Ft; 

2018: 19,8 Mrd Ft); valamint az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása (2014: 13,3 Mrd Ft; 2018: 14,4 

Mrd Ft). A 13,8 Mrd Ft-os becsült bruttó hozzáadott értékkel szereplő pénzügyi, biztosítási 

tevékenységgel együtt ez a négy ágazat meghatározó a város gazdaságában: együttesen a soproni 

gazdaság felét (mintegy 50,8%-ot) teszik ki. A 10 legfontosabb soproni ágazatba beletartoznak még: az 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek; az építőipar; a gumi-, műanyag és nemfém 

 
141 Adatforrás: SMJV Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztály 
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ásványi termék gyártása; az ingatlanügyletek; az egyéb feldolgozóipar; valamint a művészet, 

szórakoztatás, szabad idő tevékenységek. 

2010 óta majdnem mindegyik soproni ágazat által előállított becsült bruttó hozzáadott érték 

növekedett. Kivételt képez az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása; a kiadói tevékenység; a jogi, 

számviteli, üzletviteli, építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés; a fém- alapanyag és 

fém- feldolgozási termék gyártása; a textília, ruházat, bőr és bőrtermékek gyártása; az egyéb szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység; a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás; valamint a tudományos 

kutatás, fejlesztés (utóbbiak gazdasági súlya csekély). A 2014-es értékekhez viszonyított legnagyobb 

arányú növekedés az információ-technológiai és egyéb információs szolgáltatás esetében 

tapasztalható (418,1%); de figyelemreméltó a járműgyártás (340,1%), a távközlés (270,4%), valamint 

az építőipar (205,7%) növekedése is. 

Startup vállalkozások142 

A magas hozzáadott érték vizsgálata kapcsán mindenképpen meg kell említeni az ún. startup 

vállalkozásokat.143 Az innovatív üzleti modell mögött sok esetben még nincs is konkrét vállalkozás, csak 

egy olyan ötletről, egyedi elképzelésről (hiánypótló termék, újszerű gyártási vagy értékesítési 

mechanizmus stb.) beszélünk, mely nagyon komoly fejlődési potenciállal, jellemzően nemzetközi szintű 

relevanciával bír. Általában szükséges feltétel, hogy a kreatív ötletgazda és a potenciális befektető(k) 

megtalálják egymást, ugyanis az innovatív ötlet piaci termékké/szolgáltatássá fejlesztése, a nemzetközi 

piacra lépés szinte minden esetben jelentős tőkeigényű és magas pénzügyi kockázatú folyamat. 

A startup vállalkozások indulása gyakran felsőfokú oktatási intézményekhez kötődik.  A Soproni 

Egyetem (korábban Nyugat-magyarországi Egyetem) Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kara (illetve annak 

elődje) remek táptalajul szolgál több ipari szegmens számára is. Külön érdemes kiemelni az Alkalmazott 

Művészeti Intézetet (AMI) – szakmai profiljából adódóan is –, mely már a 2008-2013 közötti 

funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztésekben (pl. a portál-programban) is részt vett, majd a 2014-

2020-as tervezési időszak programjainak is aktív részesei voltak kreatív, a város lakosságát is 

megmozgató programjaikkal.  

Az egyetemen folyó innovációs tevékenység támogatása céljából jött létre a Vállalati Kapcsolatok és 

Innováció Központ (VKIK), melynek célja egy jól működő interfész kialakítása a belső K+F+I 

kompetenciák és a piaci szereplők között. A szervezet létrehozásával tovább erősítette és 

hatékonyabbá tette az együttműködéseket az egyetem és az üzleti szféra között. A korábban 

bevezetett belső támogatási rendszerek mellett az új szervezet a technológiatranszfer és 

innovációmenedzsment tevékenység eredmény-szemléletű átalakítását is segítette, továbbá 

hozzájárult a hazai KKV-k innovációs képességének, valamint a nemzetközi piacokra jutási 

potenciáljának javításához. 

Releváns előzményeknek tekinthetők: a Baross Gábor Program keretében támogatásban részesült az 

Universitas Spin-off Mentorprogram, valamint a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. innovációs 

mentorprogramja. 

2019-ben civil kezdeményezésként indult a Startup Sopron (hivatalos nevén A Tudatos Jövődért 

Alapítvány), melynek célja, hogy vállalkozásra ösztönözze a fiatalokat és inspirációt adjon a helyi 

 
142 Forrás: Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén – Üzleti terv, 2021 
143 A startup vállalkozás fogalmát nehéz pontosan definiálni, ugyanis számos olyan jellegzetességgel bír, mely 
nem mérhető, kevéssé megfogható. 
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gazdaság szereplőinek. A szervezet pezsgő vállalkozói ökoszisztémát fejleszt Sopronban és régiójában, 

hosszú távon növelve Sopron versenyképességét, illetve a város és környéke pozícióját erősítve a 

közép-európai innovációs és techtérképen. A pandémiával terhelt időszakok során is tartottak élő és 

online rendezvényeket (Startup LAB). A csapat által felkarolt, illetve az események során jó példaként 

bemutatott startup-ok elsősorban szolgáltatási innovációt alkalmaznak, de ipari/élelmiszeripari 

vonatkozású újdonságok is fellelhetők ebben a körben. 

Társadalmi vállalkozások  

A gazdasági szervezetek közül külön említést érdemelnek a társadalmi vállalkozások, melyek az ún. 

szociális gazdaság részét képezik. Közös jellemzőjük, hogy hosszú távon fenntartható, innovatív 

megoldásokat igyekeznek nyújtani a legégetőbb társadalmi, kulturális vagy épp környezetvédelmi 

problémákra – de mindezt vállalkozási formában. Ezek esetében a profitorientáltság ugyanakkor 

másodlagos, elsődleges motiváció a társadalmi érték létrehozása. 

Sopronban erre a legjobb példát a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. jelenti, mely 

a megváltozott munkaképességű dolgozókat 4, 5, 6, illetve 7 órás munkaviszonyban foglalkoztatja. A 

2021-es évben összesen 115 főt tudtak foglalkoztatni: 100 fő megváltozott munkaképességű dolgozó 

mellett 15 fő aktív munkavállaló dolgozott 6 vagy 8 órában az irányítás, a számvitel és a 

munkaszervezés területén. A Kft. főbb tevékenységei közé tartozik a nyomdai tevékenység, a varrodai 

tevékenység, a csomagolóanyag-gyártás, a csomagolási és szerelési tevékenység, valamint az 

elektronikai hulladék gyűjtése és rendszerezése.144 

2.1.9.5 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

Önkormányzati gazdaságélénkítés , befektetésösztönzés  

A helyi és helyzeti előnyökről, az egyes gazdasági ágazatokban felhalmozódott helyi tudásról, 
tradíciókról a korábbi alpontokban már esett szó. Ezek kiaknázásán túlmenően a sikeres helyi 
gazdaságfejlesztés egyik sarokköve a megfelelő minőségű támogató környezet kialakítása – elsősorban 
a közszféra részéről. Helyi támogató szolgáltatások nélkül mind a már működő, mind a potenciális helyi 
vállalatok komoly versenyhátránynak vannak kitéve. 

A helyi gazdaságfejlesztés kulcsszereplője az Önkormányzat, melynek a lakosság mellett a gazdaság 
szereplőinek szolgálata is feladata. Ezt közvetlenül (pl. helyi adófizetéssel) vagy közvetve (központi 
adókon vagy a foglalkoztatáson keresztül, normatívák formájában visszaosztva) maguk a lakosok és a 
vállalatok finanszírozzák. Egy önkormányzat rendelkezésére álló, a helyi gazdasági élet szabályozására 
irányuló lehetőségek ugyanakkor relatíve szűkösek: az önkormányzat saját hatáskörében 
szabályozhatja például a saját tulajdonában lévő, üzleti célú ingatlanok árát, bérleti díját, alakíthatja a 
közterület-használat rendjét, illetve engedélyezési jogköre van. Ezen kívül egy önkormányzat a saját 
fenntartású gazdálkodó szervezetei által tud hatást gyakorolni a helyi gazdaság szervezésére. Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatához több gazdálkodó szervezet is tartozik, melyek közül a Sopron 
Holding Vagyonkezelő Zrt. és a Sopron Városfejlesztési Kft. tevékenységét érdemes kiemelni ebben a 
kontextusban. 

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.-t 2005 áprilisában alapította Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. Jelenlegi szerkezeti és szervezeti formáját 2006 májusában nyerte el, amikor is négy 
önkormányzati cég olvasztott magába: a Soproni Ingatlankezelő Kft.-t, a Soproni Távhőszolgáltató Kft.-
t, a Soproni Ipari és Innovációs Park Beruházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-t, és a Soproni 
Városüzemeltetési Kft-t. A fentiekből adódóan a Holding tevékenységi körébe tartozik többek között: 

 
144 Forrás: www.foreno.hu és Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály 

http://www.foreno.hu/
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- a távhőszolgáltatás; 

- az önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok kezelése, karbantartása; 

- a város zöldterületeinek és közterületeinek, valamint parkjainak és játszótereinek, 
sportterületeinek és nyilvános illemhelyeinek üzemeltetése; 

- a város tulajdonában lévő közterületi parkolóhelyek, teremgarázsok, a Petőfi téri mélygarázs 
és az Árpád utcai parkolóház üzemeltetése; 

- az Aranyhegyi Ipari Park működtetése, szabad területeinek értékesítése; 

- a piac- és vásárcsarnok üzemeltetése; 

- a városi fenntartású utak, kerékpárutak és járdák karbantartása. 

 

A Holding többségi tulajdonában áll továbbá a Soproni Ipari Zóna Szolgáltató Kft., mely a Délkeleti Ipari 
Park üzemeltetéséért felelős. 

A Soproni Városfejlesztési Kft.-t (SVF Kft.) a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása 
érdekében 2009-ben hozta létre az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságként. Az SVF Kft. 
missziója: a helyi városfejlesztési projektek, kiemelten az akcióterületi projektek összehangolt 
megvalósításának eredményes irányítása. Cél: meghatározott idő alatt, meghatározott mennyiségi, 
minőségi és pénzügyi paraméterekkel záruljanak a fejlesztések. 

Az SVF Kft. egyesíti az önkormányzati irányítás és ellenőrzés, valamint a piacorientált magatartás 
előnyeit. Az egyszemélyes társaság átláthatósága lehetővé teszi az Önkormányzat számára, hogy 
városfejlesztési elképzeléseit pénzügyi szempontból hatékonyan valósítsa meg; elősegíti a 
hatékonyabb horizontális koordinációt a városfejlesztési akciók tervezése és megvalósítása során; 
továbbá elősegíti az önkormányzatok városfejlesztési eszköztárának fejlődését. Az SVF Kft. nevesített 
feladatait 2.1.10.2 alfejezetben olvashatók részletesen. Az SVF Kft. által az elmúlt időszakban 
menedzselt, európai uniós finanszírozású projektek összértéke meghaladja a 10 milliárd Ft-ot. 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény kimondja, hogy szükség van a gazdasággal 
összefüggő közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, 
önigazgatás útján történő ellátására. Ezen köztestületek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve 
annak tagszervezetei, a területi kamarák. Illetékes területi egység a Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara (SKIK). Az SKIK célja, hogy előmozdítsa a város gazdaságának fejlődését és szerveződését, 
az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók 
általános, együttes érdekeinek érvényesülését; valamint ellássa a gazdaság működésével összefüggő 
azon feladatokat, amelyeket az alapszabály a feladatkörébe utal. Ilyen feladat például: a helyi gazdasági 
tevékenységek infrastrukturális fejlődésének előmozdítása; az átfogó gazdaságfejlesztési, 
gazdaságstratégiai döntések előkészítésében való részvétel; vagy a gazdálkodó szervezetek 
szabványosítással, minőségüggyel és iparjogvédelemmel összefüggő tevékenységének előmozdítása. 

Emellett az SKIK tájékoztatást nyújt: a különböző belföldi és külföldi kiállításokról, vásárokról; a magyar 
gazdasági törvényekről, rendeletekről, pályázatokról; a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges 
feltételekről; a tanulószerződésről, a szakképzési hozzájárulásról; illetve a térség gazdaságáról és 
befektetési lehetőségeiről. A Kamara aktív kapcsolatban van a jelentős képzőhelyekkel, a legnagyobb 
soproni vállalkozásokkal, illetve az ezeket tömörítő klaszterekkel, továbbá más releváns 
érdekképviseleti szervekkel is. 

Az évtizedes múltra visszatekintő, egyre fokozódó munkaerőhiány nélkülözhetetlenné teszi a 
munkaerőpiaci igények és a térség oktatási-képzési kínálatának összehangolását, melyben az SKIK és 
az Önkormányzat mellett a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal 
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Foglalkoztatási Osztálya, a Soproni Tankerületi Központ, a Soproni Szakképzési Centrum és a Soproni 
Egyetem egyaránt kiemelt jelentőségű szereplőként jelennek meg. 

A Kamara, illetve a Foglalkoztatási Osztály által rendszeres időközönként lebonyolított adatfelvételek 

mellett a  helyi vállalkozói igények pontos megismerésében fontos szerepet játszott a „Helyi 

foglalkoztatási együttműködés Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében” című 

projekt145, melyet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Soproni Városfejlesztési Kft., a Győr-

Moson-Sopron Megye Kormányhivatal és a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás 

Intézete közösen, konzorciumi együttműködés formájában valósított meg 2016 és 2020 között. A tagok 

a munkaerőpiac fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, cégekkel közösen 2016. év végén létrehozták 

a Soproni Foglalkoztatási Paktumot. A projekt kiemelt célkitűzése volt: a munkaerőpiaci hátrányok, 

foglalkoztatási egyenlőtlenségek csökkentése; a helyi foglalkoztatás szerkezetének és spektrumának 

javítása; a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó, rugalmas képzési kínálat biztosítása; valamint az 

együttműködő partnerség kialakítása minden érintett paktumtag és potenciális térségi szereplő 

bevonásával. Létrejött a Soproni Foglalkoztatási Paktumiroda, melynek fő feladatai közé tartozott a 

vállalkozói kapcsolattartás és a rendszeres Foglalkoztatási Fórumok szervezése, melynek során 

többszáz soproni vállalkozással kerültek kapcsolatba. A cégek fejlesztési igényeit megismerve, azokat 

becsatornázták a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 projekt keretében létrejövő új inkubátorház 

előkészítésébe. Ezen projekt eredményeként jelentős méretű, naprakész adatbázis jött létre, mely az 

együttműködésre, város- és gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási kérdésekre nyitott helyi, illetve járási 

vállalatok elérhetőségeit tartalmazza. Itt érdemes kiemelni még a városvezetői kapcsolattartás, illetve 

a nagyobb léptékű fejlesztési elképzelésekről való közvetlen egyeztetések lehetőségét is a jelentősebb 

helyi vállalatokhoz kapcsolódóan. Az Önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységei közé tartozik 

még a Sopron és Vidéke Ipartestülettel kötött együttműködési megállapodás, a legnagyobb helyi 

adózók tiszteletére évente megtartott Lackner-ünnepség vagy épp a Helyi Érdekegyeztető Tanács 

működtetése (részletesen lásd a 2.1.10.2. alfejezetben). 

Potenciális külső befektetők bevonzásában jelentős segítséget nyújthat a Nemzeti Befektetési 

Ügynökség (HIPA), amely vállalat- és ágazatspecifikus tanácsadást nyújt, szakmai rendezvényeket és 

telephely-látogatásokat szervez, illetve kulcsszerepet játszik a befektetési helyszínek kiajánlásában. A 

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. szerepét is fontos kiemelni, ugyanis ez a társaság 

felel a Modern Városok Program keretében létrejövő új ipari park hazai finanszírozású elemeinek 

(területszerzés, csarnoképületek) megvalósításáért és majdani üzemeltetéséért. 

A közvetett gazdaságélénkítő tevékenységek mellett az Önkormányzat beruházóként maga is tevékeny 

részese a város- és gazdaságfejlesztésnek. Az előző európai uniós pénzügyi ciklus már lezárt, illetve 

folyamatban lévő fejlesztéseinek mérlegét mutatja a következő táblázat, melyből jól látható, hogy az 

Önkormányzat által megvalósított, a 45 milliárd Ft-os beruházási összérték több mint felét a Modern 

Városok Program keretében a Magyar Állam finanszírozta.146 Az európai uniós forrásból támogatott 

beruházások esetében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) volt a legjelentősebb, 

valamint még a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) is említésre érdemes. A 

TOP keretében még 2022-ben is milliárdos nagyságrendű fejlesztések zajlanak, így ezek támogatási 

értéke a projektek lezárásához közeledve még jelentősen bővülni fog. A város egyéb hazai forrásból is 

 
145 Száma: TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001. 
146 Ez nem tartalmazza a MVP keretében nem az Önkormányzaton keresztül megvalósított beruházások (pl. az 
M85 gyorsforgalmi út esetében a NIF Zrt.) költségigényét. 
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több mint 3 milliárd Ft-nyi fejlesztést tudott megvalósítani 2016 óta. Mindezt ráadásul igen jelentős, 

összesítve közel 10 milliárd Ft-ot kitevő, saját forrásból megvalósított fejlesztéssel tudta kiegészíteni. 

Finanszírozás forrása 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Összesen 

Terület- és 
Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) 

 45   623   728   2 058   1 547   1 549   6 550  14,41%  

Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív 
Program (GINOP) 

 -     90   61   185   54   551   941  2,07%  

Modern Városok Program 
(MVP) 

 15   1 583   2 765   5 357   8 845   6 246   24 810   54,59%  

Egyéb hazai forrású 
projektek 

 333   721   899   897   97   277   3 223   7,09% 

Külső támogatásból 
megvalósult fejlesztések, 
felújítások összesen 

 393   3 017   4 453   8 497   10 543   8 622   35 525   78,16%  

Saját forrásból 
megvalósult fejlesztések, 
felújítások összesen 

 1 679   1 090   905   1 975   1 819   2 455   9 924   21,84%  

Mindösszesen  2 072   4 107   5 358   10 472   12 362   11 077   45 448   100%  

11. táblázat: Az önkormányzati beruházások nagysága és finanszírozása a 2016-2021 időszak során, millió Ft147 

Klaszterek 

A klaszterek gazdaságfejlesztési jelentőségét az adja, hogy – közvetett – támogatásuk nagyban 

hozzájárul mind az abban résztvevők, mind az egész térség/régió versenyképességének és 

foglalkoztatási szerepének növeléséhez. Soproni székhellyel (menedzsment-szervezettel) három 

jelentős, nagyobb múlttal bíró klaszter említhető, ezek: 

- 2001-ben, Magyarországon második klaszterként alakult meg a Pannon Fa-és Bútoripari 
Klaszter (PANFA)148, a faipar különféle területein tevékenykedő összesen 15 alapító taggal. 
Zalaegerszegről indult el az együttműködés, majd 2011-ben a klaszter székhelye Sopronba 
tevődött át, részben újraszerveződött. A 2013-as év fontos mérföldkő volt a klaszter életében, 
ugyanis a Nyugat-dunántúli régióban és a hagyományos iparágon belül is elsőként kapta meg 
a nagy jelentőséggel bíró Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A PANFA jelenleg több mint 50 
tagszervezettel működik, a régió teljes területét lefedve, sőt túlnyúlva annak határain. Az 
összefogás célja a kezdetektől az volt, hogy a magyar faipar két kulcsterületén, a bútoriparban, 
illetve az épület- és épületasztalos-iparban összetételben, minőségben és árban nemzetközileg 
versenyképes termékeket legyenek képes gyártani és piacra vezetni.  

- A Sopron Régió Logisztikai Klaszter (SRLK) 2006-ban jött létre 16 alapító taggal (a GYSEV Zrt. 
vezetésével), néhány évvel később pedig már 100 körüli taglétszámmal működött. A klaszter 
elnevezése ellenére már eleinte sem kizárólag logisztikai ágazatban működő vállalkozásokat 
tömörítette: a szállítmányozók mellett a legkülönfélébb termelőüzemek, a szolgáltató szektor 
különböző szereplői, köztük számos közszférához kapcsolódó szervezet is megjelent. A legtöbb 
tag Győr-Moson-Sopron megyei, de a Nyugat-dunántúli régió más területei is képviseltetve 
vannak. A klaszter fő szolgáltatásai közé tartozik a benchmarking klub üzemeltetése, a tagok 
együttműködéséből fakadó előnyök feltárása, közös projektek, belső együttműködések 
előkészítése és továbbfejlesztése, munkaértekezletek tartása, előadások, konferenciák, 
tanulmányutak és kiállítások, üzletember-találkozók szervezése klasztertagok részére, ezeken 
való közös részvétel (belföldön és külföldön egyaránt), szervezetfejlesztési tanácsadás stb. 

 
147 Adatforrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
148 https://panfa.hu/  

https://panfa.hu/
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Határozott cél, hogy a klasztertagok a lehető legtöbb területen egymást szolgálják ki, melyet 
több esetben kedvezmények kialakításával biztosítanak.  

- 2011-ben jött létre az InnoDental Fogászati-és Egészségturisztikai Klaszter149, mely a fogorvosi 
rendelők innovációs képességének támogatását, a szakmai hitelességet, a régió imázsának 
erősítését, a fogászati turizmus ösztönzését, ezen keresztül a helyi gazdaság élénkítését és a 
vállalkozások jövedelemtermelő képességének javítását tűzte ki céljául. A klasztert 12 
fogorvosi rendelő, valamint egy fogászati labor és három támogató tag közreműködésével 
alakult meg, tagsága szinte teljes egészében Sopronhoz kötődik. Legfontosabb tevékenységei 
a szakmai workshopok, szimpóziumok és közös tapasztalatcserék szervezése, munkatársaknak 
szóló tréningek lebonyolítása, közös marketing folytatása, illetve lehetőség szerint beszerzési 
együttműködések kialakítása. A klaszterhez nemcsak tagként, hanem együttműködő 
partnerként is lehet csatlakozni. 

- A Pénzügyminisztérium klaszterfejlesztési weboldala150 fejlődő klaszterként jeleníti meg 
továbbá a Nyugat-dunántúli Borászati és Borturisztikai Klasztert. 

Helyi termékek  

A mezőgazdaság marginális szerepe miatt nem meglepő, hogy a lakossági felmérés tapasztalatai 

alapján a soproniak 15,6%-a egyáltalán nem ismer helyben, illetve a környező településeken 

létrehozott termékeket. Legnagyobb arányban a zöldség- vagy gyümölcstermesztők (73,2%) és az 

egyéb élelmiszereket vagy italokat (59,5%) előállítók vannak benne a köztudatban. Jóval kevesebb 

válaszadónak voltak ismeretei a helyi vagy térségi használati tárgyakról, kézműves termékekről 

(33,9%), illetve a helyi művészek alkotásairól (32,1%).  

 

54. ábra: Milyen, helyben, illetve a környező településeken létrehozott termékeket ismer?151 

Fontos információ ugyanakkor, hogy a válaszadók több mint kétharmada (68,3%) a piacot jelölte meg 

a helyi, illetve térségi termékek beszerzési helyszíneként. Sokan vásárolnak közvetlenül a termelőnél 

agrártermékek és kézműves termékek esetében egyaránt. A képzőművészeti termékek esetében is 

elmondható, hogy a helyi értékesítés gyakran közvetlenül az alkotótól történik. Az internetes 

felületeken való helyi termék vásárlás még jóval kevésbé elterjedt, mindössze a válaszadók 7,4%-a él 

ezzel a lehetőséggel. 

 
149 https://dentalregio.hu/  
150 http://www.klaszterfejlesztes.hu/map.php  
151 Adatforrás: 2021 decemberében készített reprezentatív telefonos lakossági felmérés 700 válaszadóval; egy 
válaszadó több termékcsoport ismerét is visszaigazolhatta. 
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55. ábra: Hol vásárol Ön helyi/térségi termékeket?152 

Különösen az idősebb generációk esetében látható, hogy a piac a bevásárlás kiemelt színtere maradt; 

ezzel együtt a környezet-, illetve egészségtudatos fiatalok körében is mind népszerűbbé válik az ott 

elérhető friss és minőségi helyi, illetve térségi élelmiszereknek köszönhetően. A Csarnok utcában 

található piac és vásárcsarnok az 1970-es években épült – az alapvetően jó elhelyezkedésű, 

településképi szempontból sem elhanyagolható létesítmény és a környező közterek azonban mára 

erősen elavultak: az árusító tér jelentős része fedetlen és leromlott állapotú, kevés a parkolóhely, 

korszerűtlenek a közművek. A létesítmény és környezetének teljes körű megújítására a Modern 

Városok Program részeként fog sor kerülni. A beruházás magában foglalja a jelenlegi nyitott piactér 

lefedését, az árusító tér burkolatainak, berendezéseinek, közműveinek cseréjét, valamint a 

vásárcsarnok homlokzatfelújítását és tetőszigetelését, új fedett főbejárat kialakítását, továbbá a piac 

körüli közterületek, közművek felújítását, új parkolóhelyek és szabadtéri árusítóhelyek létesítését. 

Mindemellett a létesítmény belváros felől való jobb megközelítését segíti a terület Újteleki utca felé 

való megnyitása. 

A helyi termékek vásárlását, illetve helyi szolgáltatások igénybevételének ösztönzését szolgálta a 

Magyarországon elsőként, 2010-ben kibocsátott, majd évekig sikeresen működő Kékfrank utalvány 

(helyi pénz), mely a beváltás során kedvezményt biztosított a helyi lakosok számára. A Ha-Mi 

Összefogunk Európai Szövetkezet által működtetett kezdeményezés mostanra annak ellenére 

megszűnt, hogy néhány évvel ezelőtt még sokszáz elfogadóhelyen lehetett vele fizetni Sopronban és 

térségében. 

2.1.9.6 Ingatlanpiaci viszonyok 
A soproni ingatlanpiaci helyzet bemutatása során jelen fejezetben a gazdasági célú ingatlanokra, a 

soproni vállalatok telephelyproblémáira fókuszálunk. A lakáspiac aktuális állapotára vonatkozó 

információk, illetve tapasztalatok a 2.1.7. és a 2.1.10. fejezetekben jelennek meg. A gazdasági 

társaságok vonatkozásában fontos e helyütt is kiemelni, hogy évtizedes problémát jelent a 

 
152 Adatforrás: 2021 decemberében készített reprezentatív telefonos lakossági felmérés 700 válaszadóval; egy 
válaszadó több termékcsoport ismerét is visszaigazolhatta. 
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munkásszállók hiánya – új, korszerű munkásszálló építésének finanszírozását sem a vállalatok, sem az 

Önkormányzat nem tudták eddig felvállalni. 

Hagyományos iparterületek  

A város tradicionális iparterülete az ÉNy-i, amely a vasút mellé települve, a város iparának osztrák 

orientációját tükrözte. Az ipar Ausztria felé való 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 

technológia-váltásával és az ebből eredő emisszió-csökkenéssel a közvetlen légszennyezésnél nagyobb 

problémává vált az üzemek szállítmányozásából származó környezetterhelés (légszennyezés, zaj- és 

rezgésterhelés). Mivel még nem épült ki a 84. sz. főutat a Bánfalvi úttal összekötő 8647. jelű út 

(északnyugati összekötő), a közúti szállítás teljes mértékben a városon keresztül bonyolódik ma is – 

ennek kiépítését a tervek szerint a Kormány az M85 gyorsforgalmi út kiépítésével együtt, ahhoz 

kapcsolódó elemként finanszírozza. 

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 kisebb része barnamezőnek számít, de a viszonylag olcsó, közművesített területek 

vonzzák az alacsonyabb fizetőképességű ipari, logisztikai üzemeket. A magántulajdonú telkek jó része 

folyamatosan gazdát vált. A területen működő üzemek közül legjelentősebb a Heineken Hungária 

Sörgyárak Zrt. Itt működik továbbá a Falco-Sopron Bútor Kft., a Sempermed és Semperform Kft., a Gala-

Kerzen Kft., a Stettin-Hungária Kft., a Hofmann Sopron Kft., az Unimas Kft., az ADS Hungary Kft., a P.V.S. 

Magyarország Kft., a Horváth Fólia és a TAEG Zrt. Fafeldolgozó Üzeme. 

Ipari parkok és inkubátorházak153 

Sopronban jelenleg két ipari park működik: az Aranyhegyi Ipari Park (eredetileg Soproni Ipari Park – 

SIP) fejlesztése 1997-ben kezdődött el, döntő részben az előcsatlakozási támogatásokat nyújtó PHARE 

CBC program finanszírozási keretéből jött létre (állami és önkormányzati forrással kiegészítve), kb. 18 

hektáron. Az ipari park területén 2004-ben kezdődött el az Innovációs Központ – más néven 

Inkubátorház – építése. A három szintes, összesen 4.400 m2 alapterületű központ építése szintén 

többségében PHARE forrásból valósult meg, a teljes költségvetés közel 1,1 milliárd Ft volt. Az 

Innovációs Központ fenntartója a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 

Mind az Inkubátorház, mind az azt körbeölelő Aranyhegyi Ipari Park eredetileg magas szintű 

technológia-központú termelő tevékenységek otthonául szolgált volna, ugyanakkor ennek a 

funkciónak nem tudott megfelelni. A PHARE CBC projekt keretében nem csupán a soproni 

Inkubátorház, hanem Burgenlandban annak tükörprojektje is elkészült, mellyel ugyanakkor ma már 

semmilyen kapcsolat nincs. Eredetileg az Inkubátorház területe egyenlő arányban oszlott volna el a 

Soproni Egyetem (és jogelődei), a technológiaintenzív vállalkozások, valamint a piaci alapon irodai 

helyet vásárolt cégek között. Ezzel szemben már pár évvel az átadását követően területének 

háromnegyedén piaci alapon szerződött cégek voltak jelen, illetve a Sopron Holding Zrt. irodái. A 

Soproni Egyetem kezdetben kedvezményes bérleti díjai néhány év alatt jelentősen megemelkedtek, 

melynek hatására az intézmény teljesen kiszorult az Inkubátorházból, sőt a betelepülni vágyó cégek 

kiválasztásában játszott szerepe is megszűnt. További akut problémát okozott, hogy az inkubációs 

 
153 Forrás: A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem – Üzleti terv, 
2021 
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időszak végeztével a vállalkozások nem az Aranyhegyi Ipari Park, hanem az időközben megnyílt 

Délkeleti Ipari Park területén telepedtek le, mivel az Aranyhegyen lényegesen drágábban tudtak volna 

területet vásárolni, illetve bérelni. 

Az Aranyhegyi Inkubátorház a piaci alapú áraival is jellemzően telt házzal működik, továbbá a körülötte 

lévő Aranyhegyi Ipari Park fejlesztésre alkalmas, hasznosítható területei elfogytak – ezek összterülete 

32,62 hektár. A betelepült vállalkozások száma 68 db. A park tőszomszédságában épült fel Sopron új 

városrésze, ahol az elmúlt néhány évben több száz család lelt új otthonra, jelenleg is újabb 

lakóingatlan-fejlesztések zajlanak a területen. 

A város második ipari zónája a magánberuházás keretében létrehozott Délkeleti Ipari Park. Sopron 

délkeleti gazdasági zónájában, közvetlenül a 84. sz. főútvonal mellett fekvő park kiváló adottságokkal 

rendelkezik, melyet az M85 gyorsforgalmi út kiépítése tovább erősít. Az ipari terület 2005-ben nyerte 

el az ipari park címet, fejlődése pedig a megnyitása óta folyamatos. Hasznosítható területe 31,2 hektár; 

a betelepült 12 vállalkozás által használt terület 11,7 hektár, a fennmaradó részek nem 

közművesítettek.154 

A fentiekben sorolt területi korlátokat összegezve elmondható, hogy a városon belül található szabad 

ipari telephelyek száma alacsony, infrastrukturálisan jellemzően elavultak és nem rendelkeznek 

bővítési lehetőséggel. A már működő két ipari parkban új kapacitások kiépítésére nincs lehetőség, az 

Aranyhegyi Ipari Park központját jelentő Innovációs Központban pedig kizárólag irodai kapacitások 

állnak rendelkezésre. A helyi gazdasági kulcsszereplőkkel folytatott egyeztetések eredményeként 

egyértelművé vált, hogy Sopronban az újonnan induló, komolyabb fejlődési potenciállal rendelkező 

mikro- és kisvállalkozások számára leginkább az ipari telephelyek, jól felszerelt műhelyek hiánya jelenti 

az előrelépés gátját – és egyúttal a külső befektetők nagyobb léptékű beruházásaihoz is szükséges 

megfelelő alapinfrastruktúrával ellátott fejlesztési területeket vagy kész csarnoképületeket biztosítani. 

Nem véletlen tehát, hogy a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a Sopron 

MJV Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás egyik fő pontját képezte a soproni 

Innovációs és Technológiai Centrum előkészítése, melybe a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és 

Fejlesztő Zrt. is bevonásra került, a fejlesztés több elemének megvalósításáért és a központi 

koordinációért felelős szereplőként. A Modern Városok Program Bizottsága részére még 2016. év 

végére elkészült a vonatkozó előterjesztés, majd megkezdődtek a területszerzési és műszaki 

előkészítési feladatok. A tulajdonba kerülést jelentősen lassította az egyetlen szóba jöhető terület 

erősen elaprózott telekszerkezete és az ebből fakadó, nagyszámú, részben külföldön élő 

tulajdonosokkal való tárgyalási folyamat időigénye. 

A NIPÜF Zrt. soproni fejlesztéseinek fókuszában az ipari és logisztikai célú beruházások állnak – az első 

ütemben 29 hektárt érintő fejlesztés megvalósítását a 340/2021. (VI.14.) Korm. rendelet 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A NIPÜF Zrt. által 

megvalósítani tervezett építési feladatokat az Önkormányzat a TOP-ból finanszírozott párhuzamos 

beruházások segítségével alapozza meg, illetve egészíti ki: a közmű alapinfrastruktúra kialakítása 

(víziközmű, földgáz- és villamoshálózat kiépítése) a TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 számú projekt, a 

közúti csatlakozás létrehozása pedig a TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 számú projekt keretében 

történik meg.  

 
154 Forrás: A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem – Üzleti terv, 
2021 
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56. ábra: A NIPÜF Zrt. beruházása által érintett terület az M85 Sopron-Kelet csomópont közelében155 

Ezzel egyidejűleg elkezdődtek a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 számú projekt keretében, Sopron 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron Holding Zrt. konzorciális együttműködéseként az új 

inkubátorház beruházási munkálatai. Az Innovációs és Technológiai Centrum „kapujaként” is 

funkcionáló létesítmény az M85-ös autóút Sopron-Kelet csomópontjának közvetlen közelében épül 

egy 3,34 ha nagyságú önkormányzati tulajdonú telken. 

Első ütemben egy kétszintes irodaházból és egy műhelyeket magában foglaló csarnoképület részből 

álló, közel 2.700 m2 nettó alapterületű komplexum jön létre. A teljeskörűen akadálymentesített, 

praktikusan használható irodaépületben 14 db iroda, három tárgyaló és egy előadóterem kap helyet a 

kiszolgáló helyiségek mellett, míg a korszerű műhelyépületben szimpla és dupla méretű 

műhelyblokkok bérlésére lesz lehetőség: a 12 db 84 m2-es, önálló öltöző- és mosdóblokkal rendelkező 

egység kínálatát négy db nagyobb, jellemzően 175 m2 alapterületű, saját irodával és mosdóblokkal 

rendelkező egység egészíti ki. Az Önkormányzat célja a beruházással az, hogy hozzájáruljon a minőségi 

vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált helyi vállalkozások (különösen 

startup-ok, KKV-k) számának bővüléséhez. Kiemelt cél, hogy a betelepülő vállalkozások az inkubációs 

időszak három éve során annyira megerősödjenek, hogy hozzájárulhassanak a foglalkoztatottság, 

valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, és akár az Ausztriába ingázó 

munkavállalók egy részének hazavonzásához. Ráadásul az inkubációval támogatott időszakot követően 

lehetőség lesz az inkubátorház közelében maradva, az újonnan létrejövő iparterületen, azonban már 

bővített alapterületen tovább folytatni a gazdasági tevékenységet. 

Barnamezős területek  

A hagyományos iparterületek átalakult hasznosításának köszönhetően alulhasznosított, barnamezős 

területet alig találunk Sopronban. A hatályos rendezési tervekben mindössze a Vasöntöde és a 48-as 

 
155 Forrás: https://inpark.hu/projektek/inpark-sopron/  

https://inpark.hu/projektek/inpark-sopron/
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laktanya tömbje szerepelnek ilyen jelöléssel – ezek együttes területe sem éri el a 10 hektárt – a 

laktanya tömbjének fejlesztése ráadásul a már megkezdődött a Rendészeti Integrált Központ 

kialakításával.156 Az ITS Megalapozó vizsgálata 2013-2014-ben még kilenc alulhasznosított tömböt, 

illetve telket azonosított (egykor jellemzően gazdasági, közlekedési vagy katonai célokat szolgáló 

ingatlanok), ezek nagy része esetében ugyanakkor történt előrelépés az elmúlt években: 

- Anger-rét (Balfi út): új bölcsőde és evangélikus óvoda épül, továbbá teniszcentrum kiépítése 
tervezett;  

- volt Déli pályaudvar: panzió és étterem működik itt; 

- volt Kenyérgyár: a Zalaco Sütőipari Zrt. működteti;  

- volt Laktanya: a Belügyminisztérium tulajdonában álló tömb fejlesztése megkezdődött a 
Rendészeti Integrált Központ létrehozásával, a további részek hasznosítására is készültek már 
tervek;  

- Somfalvi úti volt ipartelepek: a Soproni Erőmű működik itt, továbbá az egyik üres telken 
raktározási tevékenység kezdődött; 

- volt Ruhagyár: egy új magánbefektető kívánja fejleszteni;  

- volt Téglagyár: gokartpálya, lasertag és paintball pályák kerültek kialakításra az ingatlanon; 

- volt Vasöntöde: a terület nagy része továbbra is rehabilitációra vár, osztrák magántulajdonban 
van;  

- volt Vágóhíd: jelenleg gokartpálya működik a lebontott épület telkén. 

 

57. ábra: A 2014-ben alulhasznosítottként azonosított területek elhelyezkedése157 

 
156 2022 márciusában került átadásra. 
157 Forrás: Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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2.1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

2.1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Önkormányzati költségvetés  

Sopron MJV Önkormányzatának összes költségvetési bevétele 23,3 milliárd Ft volt 2020-ban.158 A 

bevételek közel harmadát a felhalmozási célú támogatások adták, míg a működési célú támogatások 

aránya 28% volt. Mindkét bevételtípus aránya növekedett az elmúlt évek során, ezzel szemben a helyi 

adóbevételek súlya a városi költségvetésben csökkent. 

 

58. ábra: A helyi önkormányzat bevételei 2020-ban159 

Az Önkormányzat összes költségvetési kiadása 28,8 milliárd Ft körül alakult 2020-ban, amely jelentősen 

(124%) meghaladta az önkormányzati költségvetési bevételek nagyságát. Az Önkormányzat 

bevételeinek legnagyobb részét (36%-át) beruházásokra, felújításokra fordította a vizsgált évben, ezt a 

személyi jellegű kiadások követték (30%). A dologi kiadásokon belül (mely az összes kiadás közel 

negyedét jelentette) a legnagyobb tétel (dologi kiadások 40%-a) a szolgáltatásokra, bérlésre, lízingre, 

reklámra fordított díjak összege volt, míg a szakmai és üzemeltetési anyagok, áru beszerzése 7%-os, a 

közüzemi díjak 5%-os részarányt képviseltek. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel, illetve lakhatással 

kapcsolatos ellátásra 2020-ban nem fordított a város, a családtámogatási kiadások részaránya a teljes 

költségvetésből pedig mindössze 0,01% volt. 

 
158 A KSH legfrissebb elérhető adatai szerint. A helyzetfeltárás készítése során 2021. évi költségvetésről szóló 
rendelet többször módosult, ezért az utolsó, már lezárt költségvetési évet (2020) vettük figyelembe. 
159 KSH Tájékoztatási adatbázis 
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59. ábra: A helyi önkormányzat kiadásai 2020-ban160 

Az önkormányzati gazdálkodásról további, részletes adatok a város zárszámadásaiból olvashatók ki. 

A 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 

15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának 

bevételi főösszegét 46,7 milliárd Ft-tal, kiadási főösszegét pedig 33,4 milliárd Ft-tal hagyta jóvá. 

Az Önkormányzat működési bevételei meghaladták a működési kiadásokat, ezzel szemben a 

felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege negatív volt, ezáltal a költségvetési 

bevételek és kiadások egyenlege is mínusz értéken zárt. A hiányt a finanszírozási bevételekből 

(költségvetési maradvány igénybevétele; egyéb finanszírozási bevételek) pótolták. 

Az alábbi táblázat az Sopron MJV Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2019. és 2020. évi 

teljesítését foglalja össze kiemelt előirányzatonként: 

Bevételek/kiadások  2019. év 2020. év 
Változás 

(2020/2019) 

Működési bevételek 13 190 948 376 14 248 995 337 108% 

Működési kiadások 11 869 366 826 13 366 628 180 113% 

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1 321 581 550 882 367 157 67% 

Felhalmozási bevételek 6 420 306 941 7 587 708 089 118% 

Felhalmozási kiadások 9 560 532 722 13 916 065 860 146% 

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3 140 225 781 -632 835 777 20% 

Költségvetési bevételek összesen (működési és felhalmozási 
célú) 

19 611 255 317 21 836 703 426 111% 

Költségvetési kiadások összesen (működési és felhalmozási célú) 21 429 899 548 27 282 694 040 127% 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 818 644 231 -5 445 990 614 299% 

Finanszírozási bevételek összesen (Költségvetési maradvány 
igénybevétele; egyéb finanszírozási bevételek) 

23 851 639 478 24 866 694 882 104% 

 
160 KSH Tájékoztatási adatbázis 
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Bevételek/kiadások  2019. év 2020. év 
Változás 

(2020/2019) 

Finanszírozási kiadások összesen 1 096 850 654 6074603196 554% 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 22 754 788 824 18792091686 83% 

Tárgyévi bevételek összesen 43 462 894 795 46 703 398 308 107% 

Tárgyévi kiadások összesen 22 526 750 202 33 357 297 236 148% 

12. táblázat: Sopron MJV Önkormányzatának és intézményeinek költségvetésének 2019. és 2020. évi teljesítése kiemelt 
előirányzatonként161 

2019-hez képest mind a működési, mind a felhalmozási célú bevételek növekedtek; ugyanakkor a 

kiadások növekménye ennél nagyobb mértékű volt, jelentős és növekvő nagyságú költségvetési hiányt 

eredményezve. 

2020-ban a működési bevételek 42%-át a közhatalmi bevételek adták; de a helyi adóbevételekből 

befolyt összeg (összegszerűen és arányaiban is) csökkent a 2019-es értékhez képest. A helyi adóbevétel 

zömét (71%-át) kitevő iparűzési adó összegét tekintve visszaesett, és a COVID-19 járvány hatására az 

idegenforgalmi adóbevétel is csupán az előző évben realizált összeg negyede volt (amellett, hogy a 

gépjárműadó elvonása miatt több mint 250 millió Ft-os bevételtől esett el a város). Az önkormányzat 

működési támogatásai ugyanakkor növekedtek, 2020-ban ez már az összes működési bevétel közel 

harmadát adta. 

 

60. ábra: Működési bevételek 2019-en és 2020-ban162 

2020-ban a működési kiadások közel felét a dologi kiadások tették ki, ezt a személyi juttatások követték 

(27%). Összegét tekintve a legnagyobb mértékben a dologi kiadások emelkedtek, a 2019-es érték közel 

negyedével nőtt meg ez a költségtétel. Az önkormányzati kiadások mérséklése tehát kiemelten fontos 

 
161 I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez; 
I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati 
rendeletéhez 
162 I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez; 
I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati 
rendeletéhez 
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szempont, melyhez egyebek mellett az önkormányzati intézmények energiafelhasználásának 

csökkentése érzékelhetően hozzájárulna. 

 

61. ábra: Működési kiadások 2019-en és 2020-ban163 

A felhalmozási bevételek összege közel 7,6 milliárd Ft volt 2020-ban. Ez 13%-os növekedést jelentett 

az előző évhez képest. A felhalmozási kiadások ennél nagyobb mértékben emelkedtek és kb. 14 milliárd 

Ft-ot tettek ki. A felhalmozási kiadások 60%-a (8,2 milliárd Ft) beruházás, további 12%-a (1,7 milliárd 

Ft) felújítás volt. 2020-ban az előző évhez képest arányaiban nőtt a beruházásokra fordított összeg, 

míg a felújítások finanszírozása csökkent. 

Az elmúlt 5 év során a költségvetési bevételeken belül nőtt a működési és csökkent a felhalmozási 

bevételek aránya. A költségvetési kiadásokon belül éppen fordítva: a működési kiadások részaránya 

csökkent, míg a felhalmozási kiadások súlya nőtt a költségvetésben.  

 

62. ábra: Sopron MJV Önkormányzatának és intézményeinek költségvetésének zárszámadásai164 

 
163 I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez; 
I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati 
rendeletéhez 
164 Önkormányzati zárszámadások 
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Ahogy a fenti ábrán is látható, 2019-től a költségvetési kiadások meghaladták a költségvetési 

bevételeket. 

Bevételek/kiadások 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Működési bevételek 
összesen 

11 030 673 273 13 342 019 803 11 920 018 790 13 190 948 376 14 248 995 337 

Közhatalmi bevételek 5 149 225 326 5 281 469 295 5 615 396 698 6 303 067 319 5 969 655 149 

Működési bevételek 2 831 191 016 2 764 472 676 3 003 050 598 2 918 375 299 2 857 054 379 

Működési támogatások, 
egyéb támogatások, 
átvett pénzeszközök 

3 050 256 931 5 296 077 832 3 301 571 494 3 969 505 758 5 422 285 809 

Felhalmozási bevételek 
összesen 

9 365 734 864 11 366 366 183 6 803 504 072 6 420 306 941 7 587 708 089 

Felhalmozási bevételek 541 418 396 381 087 851 374 110 805 267 983 181 365 615 139 

Felhalmozási célú 
támogatások, átvett 
pénzeszközök 

8 824 316 468 10 985 278 332 6 429 393 267 6 152 323 760 7 222 092 950 

Költségvetési 
bevételek 

20 396 408 137 24 708 385 986 18 723 522 862 19 611 255 317 21 836 703 426 

Működési bevételek 54% 54% 64% 67% 65% 

Felhalmozási bevételek 46% 46% 36% 33% 35% 

Költségvetési kiadások 11 507 418 461 14 345 149 678 15 680 340 730 21 429 899 548 27 282 694 040 

Működési kiadások 9 262 018 899 9 898 595 281 10 812 488 987 11 869 366 826 13 366 628 180 

Felhalmozási kiadások 2 245 399 562 4 446 554 397 4 867 851 743 9 560 532 722 13 916 065 860 

Működési kiadások 80% 69% 69% 55% 49% 

Felhalmozási kiadások 20% 31% 31% 45% 51% 

13. táblázat: Sopron MJV Önkormányzatának és intézményeinek költségvetésének zárszámadásai165 

Vagyongazdálkodás  

Sopron MJV Gazdasági Programja alapján166 az Önkormányzat alapvető vagyongazdálkodási céljai közé 

tartozik: a hazai és EU-s pályázati támogatások megszerzése; az önkormányzati vagyon növelése; a 

befektetésösztönzés; az értékes ingatlanokban, társaságokban többségi vagy teljes tulajdonrész 

megszerzése; valamint az önkormányzati ingatlanok értékének megőrzése és az ingatlanok 

hasznosítása. 

Az önkormányzati vagyonkezelés feladatait részben a polgármesteri hivatal, részben a Sopron Holding 

Zrt. végzi. A polgármesteri hivatalon belül a Városgazdálkodási Osztályhoz tartozik: a bérlemények 

 
165 Önkormányzati zárszámadások 
166 Gazdasági Program 2020-2025., Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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hasznosítása; az önkormányzat gazdasági társaságaival kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 

előkészítése és végrehajtása; a fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanügyek, illetve a gazdasági ellenőrző 

funkció ellátása; valamint az ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése. Vagyongazdálkodási 

részfeladatokat a Költségvetési Osztály (pl. befektetések kezelése, pénzeszköz-lekötések) és a 

Humánszolgáltatási Osztály (intézményi vagyonkezelése) is ellát. A Sopron Holding Zrt. feladata a 

bérlakások mellett a nem lakáscélú forgalomképes vagyonelemek hasznosítása, mint pl. a piac- és 

vásárcsarnok, az önkormányzati parkolók üzemeltetése, a mezőgazdasági célú ingatlanok hasznosítása 

vagy a bérleményellenőrzés. 

A 2020. évi vagyonkimutatás alapján Sopron MJV Önkormányzatának vagyona összesen 102 milliárd 

Ft volt. A vagyon valamivel több mint a felét (52%-át) a törzsvagyon tette ki, az egyéb vagyon aránya 

48% volt. 2019-hez képest a vagyon kismértékben (3%-kal) növekedett. Ez a forgalomképtelen 

törzsvagyon növekedésének volt betudható (111%), hiszen a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 

összege nem változott, az egyéb vagyonérték pedig csökkent (97%).  

 

63. ábra: Vagyonkimutatás, 2019-2020167 

A soproni ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása szerint 2020 májusában 843 db, összesen 6,7 

milliárd Ft könyv szerinti értékű forgalomképes ingatlannal rendelkezett az önkormányzat. Az 

önkormányzati bérlakások száma 797 db volt.168 2020-ban közel 354 millió Ft bevétele származott 

ingatlanértékesítésből a városnak, az elmúlt évek során csökkenő tendencia mellett. A 

vagyongazdálkodásból származó bevételt vagy annak egy részét a vagyon értékének megőrzése 

érdekében felhalmozásra visszaforgatják. 

 
167 IV/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati 
rendeletéhez 
168 Gazdasági Program 2020-2025., Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata  
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64. ábra: A helyi önkormányzatok bevételei ingatlan értékesítéséből, 2020-ban169 

Az Önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik tulajdonrésszel, összesen közel 1,7 
milliárd Ft értékben (mely érték csökkent 2019-hez képest): 

Szervezet neve Tevékenységi kör Önkormányzati részesedés 

Sopron Holding Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

távhő szolgáltatás; zöld- és sportterület 
gazdálkodás; út- és közterület fenntartás; 

ingatlan gazdálkodás 
100% 843 600 000 Ft 

STKH - Sopron és Térsége Nonprofit 
Kft. 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 99,9273% 137 450 000 Ft 

Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő 
Kft. 

konténeres hulladékszállítás, inert hulladék 
kezelése 

100% 18 000 000 Ft 

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 

előadóművészet; m.n.s. egyéb közösségi, 
társadalmi tevékenység; művészeti 

létesítmények üzemeltetése; történelmi hely, 
építmény, egyéb látványosság üzemeltetése 

100% 38 410 000 Ft 

Soproni Vízmű Zrt. víztermelés, -kezelés, -ellátás 54,74% 330 532 000 Ft 

SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 

szakmai középfokú oktatás 80% 0 Ft170 

FORENO Foglalkoztatási és 
Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

idősek, fogyatékosok szociális ellátása 
bentlakás nélkül 

100% 194 380 000 Ft 

Soproni Városfejlesztési Kft. 
épületépítési projekt szervezése; 

városrehabilitációs projektmenedzsment 
ellátása 

100% 3 000 000 Ft 

Soproni Kommunikációs Központ Kft. helyi televíziós műsorszolgáltatás 100% 35 000 000 Ft 

F.K.L. Sportszolgáltató Kft. egyéb sporttevékenység 54,04% 5 000 000 Ft 

RAABERSPORT Sporttevékenységet 
Végző és Szolgáltató Kft. 

sportlétesítmény üzemeltetése; egyéb 
sporttevékenység 

43% 5 000 000 Ft 

PANNON-SOPRON Regionális TV 
Műsorgyártó és Szolgáltató Kft. 

rádióműsor-szolgáltatás 19,66% 36 800 000 Ft 

 
169 KSH Tájékoztatási adatbázis 
170 Végelszámolás alatt. 
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Szervezet neve Tevékenységi kör Önkormányzati részesedés 

Sopron Régió Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft. 

turisztikai szolgáltatás 10% 1 000 000 Ft 

Snap-on Equipment Hungary Termelési 
és Kereskedelmi Kft. 

emelő- és anyagmozgató gépek gyártása 3,12% 15 846 080 Ft 

Pátria Nyomda Zrt. nyomdaipar, kis- és nagykereskedelem 0,14% 860 160 Ft 

Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. 
társadalomtudományi, humán kutatás-

fejlesztés 
16,20% 0 Ft171 

14. táblázat: Sopron MJV Önkormányzatának tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek172 

Gazdasági program173 

Sopronban az elmúlt két évtizedben számos fejlesztésre került sor. Ezek közül az egyik legnagyobb 

léptékű beruházás a 2015-ben indult Modern Városok Program keretében megvalósított fejlesztések 

sora volt: elindult az M85 gyorsforgalmi út megépítése, a történelmi belváros rehabilitációja, a Fertő 

part turisztikai korszerűsítése, a Lőver városrész fejlesztése, valamint a város gazdasági fejlesztése új 

ipari park létesítésével; majd később kiegészült a piac-vásárcsarnok és környezetének felújításának, 

korszerűsítésének tervével.  

Sopron Megyei Jogú Város stratégiai fejlesztési céljai között szerepelt: 

- A gazdasági potenciál növelése: 

- Gazdasági szereplők helyi és térségi szintű együttműködéseinek ösztönzése, 

- Helyi gazdasági húzóágazatok kiemelt támogatása, ipari területek és telephelyek 
infrastrukturális fejlesztése, 

- Helyi foglalkoztatás javítása; 

- Térségi vonzerő és imázs erősítése;  

- Életminőség, szociális biztonság színvonalának erősítése;  

- Épített és természeti környezet fejlesztése, örökségvédelem; 

- Éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, környezettudatosság erősítése. 

Sopron MJV Önkormányzata 2020-2025-ös Gazdasági Programjának célja a kiegyensúlyozott és 

versenyképes városi gazdaság kialakulásának elősegítése. Ehhez az előző években végrehajtott, a 

költségvetési egyensúlyt biztosító intézkedéseket kívánják folytatni. Fő célkitűzés a pénzügyi 

gazdálkodás terén a működőképesség biztosítása és a költségvetési egyensúly megtartása, valamint 

források biztosítása a színvonalas működéshez és a szükséges fejlesztésekhez. „A pénzügyi gazdálkodás 

során prioritást élvez a kötelező feladatok ellátása, a város működőképességének fenntartása, az 

önkormányzati intézmények biztonságos működtetése, a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 

ellátása, valamint a város számára fontos – pl. munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő, az ellátottsági 

 
171 Felszámolás alatt. 
172 Közérdekű adatok, www.sopron.hu; Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) 
önkormányzati rendelete a 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról 
173 Gazdasági Program 2020-2025., Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

http://www.sopron.hu/
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szintet és élhetőséget javító, működtetési költségeket csökkentő – beruházások megvalósítása.” – 

rögzíti a Gazdasági Program.  

Gazdaságfejlesztési törekvések: 

- Befektetés-ösztönző politika megvalósítása: Innovációs Technológiai Centrum (ITC) 
létrehozása a tőkeerős, innovatív nagyvállalatok bevonzására és a helyi KKV-szektor 
megerősítésére; valamint ipari alapinfrastruktúra fejlesztése megfelelő közúti kapcsolattal 
rendelkező, összközművesített telkek létrehozásával, inkubátorház megépítésével. 

- Műszakilag leromlott állapotú, elavult soproni piacvásárcsarnok és környezetének felújítása, 
korszerűsítése. 

- Várkerületi Portál Program folytatása a városközpont hagyományőrző megújításával (a 
Várkerület és a Széchenyi tér kereskedelmi arculatának rendezése, a portálok épületszerkezeti 
és esztétikai állapotának rendbehozatala). 

- Turizmusfejlesztés: a középkori belváros műemlék együttesének felújítása; az Európai Örökség 
díjas Páneurópai Piknik Emlékpark fejlesztése; a Fertő világörökség fejlesztése; az egészség-, a 
kulturális, a bor- és gasztro-, valamint az aktív-, öko- és kerékpáros turizmushoz kapcsolódó 
attrakció- és szolgáltatásfejlesztések megvalósítása; illetve a Lőverek és Balf fejlesztése. 

- A gazdaságfejlesztési célokat támogató közlekedésfejlesztés megvalósítása: az M85 
gyorsforgalmi út kiépítése, a belterületi úthálózat fejlesztése. 

E feladatok finanszírozásához az Önkormányzat saját bevételei és a feladatfinanszírozásra épülő 

kormányzati támogatás mellett hazai (kormányzati megállapodás alapján biztosított) fejlesztési 

támogatásokat és európai uniós pályázati forrásokat kíván bevonni. A Gazdasági Programban 

nevesített fejlesztési feladatok megvalósítása elsősorban a pályázati lehetőségek figyelembevételével 

és a már elnyert pályázati források felhasználásával történik. A pénzügyi gazdálkodás feladata a 

jövőben is az, hogy biztosítsa az államháztartási szabályok és a számviteli alapelvek érvényesülését, 

legfőbb célként megjelölve a pénzügyi egyensúly fenntartását, a közpénzek transzparens, a város 

hosszú távú érdekeit szolgáló elköltését. 

2.1.10.2 Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége a helyi stratégiák, tervek és programok 

kidolgozását, valamint azok megvalósításának koordinációját foglalja magában. E feladatok sajátos 

eszközei közé tartozik a szerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a szabályozási tervek, a közművesítés 

stb. 

Sopronban 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: a városépítészeti csoportból, a pályázati csoportból és a beruházási 

csoportból. Emellett az Osztály a Soproni Helyi Közösség HACS munkaszervezete is. 

A Városfejlesztési Osztállyal szoros együttműködésben dolgozik az Önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló Városfejlesztési Kft. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési 

feladatok megvalósítása érdekében hoztak létre a céget 2009-ben, amelynek feladata az épületépítési 

projektek szervezése, valamint városrehabilitációs projektmenedzsment feladatok ellátása az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiában (IVS) meghatározott akcióterületi fejlesztéseknél. 
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A Soproni Városfejlesztési Kft. az alábbi, helyi közszolgáltatási feladatokat látja el: 

- településfejlesztés; 

- településrendezés; 

- épített és természeti környezet védelme. 

A cég az alábbi feladatokat végzi: 

- Az Alapító Okiratban foglaltak szerint épületépítési projektek megszervezése és város-
rehabilitációs 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. 

- További 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). 174 

Sopron MJV Önkormányzata az elmúlt években számos fejlesztést, beruházást valósított meg hazai és 

európai uniós pályázati támogatások segítségével. Az Új Széchenyi Terv keretében 2007-ben átfogó 

belváros-rehabilitáció indult: sor került a Tűztorony felújítására, az Információs Központ, a Fő tér, a 

Várfalsétány, a Kőszegi úti aluljáró megújítására. 2015 márciusában indult el a Modern Városok 

Program, amely öt fő területen biztosított nagyléptékű fejlődési lehetőséget Sopron számára: az M85 

gyorsforgalmi út megépítésében, a történelmi belváros rehabilitációjában, a Fertő part turisztikai 

korszerűsítésében, a Lőver városrész fejlesztésében, valamint a város gazdasági fejlesztésében, új ipari 

park létesítésével (ITC). Jelenleg is több beruházás van folyamatban a Soproni Városfejlesztési Kft. 

koordinálásában. 

 
174 https://www.svf.hu/rolunk 

https://www.svf.hu/rolunk
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A legjelentősebb lezárult, illetve megkezdett városrehabilitációs, városfejlesztési célú beruházási 

projektek: 

- A Modern Városok Program fentiekben sorolt fejlesztései; 

- GINOP-7.1.3-15-Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése: Sopron-Balf balneológiai és a 
Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi 
adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát 
fogadóinfrastruktúra fejlesztésével; 

- TOP-6.1.1-15-SP1 ill. TOP-6.1.1-16-SP1-Ipari parkok, iparterületek fejlesztése/Sopron – A 
Soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I-II. ütem; 

- TOP-6.1.2-16-SP1-Inkubátorházak fejlesztése/Sopron - Inkubátorház létrehozása az Innovációs 
és Technológiai Centrum területén; 

- TOP-6.1.4-16-SP1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés/Sopron – A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése; 

- TOP-6.1.4-16-SP1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés/Sopron - Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése; 

- TOP-6.1.5-16-SP1-Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés/Sopron - A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a 
soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása; 

- TOP-6.3.2-15-SP1-Zöld város kialakítása/Sopron – Zöldülő Belváros – A soproni 
városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében; 

- TOP-6.4.1-15-SP1-A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése, a soproni Kisvárkerület és 
Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével; 

- TOP-6.4.1-15-SP1-Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. 
kerékpárosbarát fejlesztése; 

- NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 Városközpont értékmegőrző megújítása; 

- NYDOP-3.1.1/B-13-k-2013-0001 Várkerület értékmegőrző megújítása; 

- NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 Fertőrákosi Barlangszínház – Kőfejtő értékmegőrző és 
értéknövelő turisztikai célú fejlesztése; 

- KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0003 Sopron Hubertusz út – Sopron határállomás közötti 
kerékpárút külterületi szakaszának építése; 

- NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális Városrehabilitáció a soproni Kurucdombon. 

2.1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos programok, tervek elkészítése a Hivatalon belül a Városfejlesztési 

Osztály koordinálásával történik. A Gazdasági Program szerint „Az Önkormányzat több, egymással 

párhuzamosan futó tevékenysége folytán a gazdasági szféra különböző szintjein próbálja az igényeket 

felmérni, valamint élénkíteni a gazdaságot”. A gazdaságfejlesztésben az érintett felek közötti szoros 

együttműködésre törekszik a város, az alábbi fő együttműködési platformok és projektek segítségével: 

Együttműködési megállapodás az Ipartestülettel  

Az Önkormányzat és a Sopron és Vidéke Ipartestület megállapodást kötött 2009-ben azzal a céllal, hogy 

a gazdasági helyzetértékelés, a város jövőjének stratégiai kérdései, a gazdaságpolitikai feladatok és 
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célok pontosabb meghatározása érdekében együttműködjenek egymással, illetve az ipari és 

mezőgazdasági termelőkkel. 

Gazdasági fórum 

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara által kezdeményezett Gazdasági Fórum keretében a Kamara 

elnöke és a városvezetés között folyamatos és rendszeres egyeztetések zajlottak a 2010-es éveken, 

emellett a helyi gazdasági élet szereplői közvetlenül is kifejthették véleményüket, elmondhatták 

javaslataikat, feltehették kérdéseiket a város vezetőinek. A Fórum mostanra az eredeti formájában 

megszűnt, de az ezen egyeztetésekre egyes gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási projekthez 

kapcsolódóan időről időre sor kerül. 

Portál-program 

Sopron MJV belváros-rehabilitációs projektjéhez kapcsolódóan, a magánszféra fejlesztéseinek 

támogatására jött létre az ún. Portál-program. A portálfejlesztés célja a történelmi belvárosban a 

kereskedelem és vendéglátás élénkítése, megtelepedésének ösztönzése, ezáltal a belváros életre 

keltése, mozgalmasabbá tétele – természetesen az örökségvédelem szempontjainak messzemenő 

figyelembevételével. A Várkerület utcaképét nagyban meghatározó Portál-program tanulmányterve és 

engedélyezési tervdokumentációja már 2010-ben elkészült. A terek megjelenése nagyban javul a 

projektbe bevont üzletek portáljainak egységes elvet követő megújítása, a közterület átfogó 

rehabilitációja, valamint a gyalogosbarát terek létrehozása révén. Ezáltal a belváros kellemes vásárlási 

és tartózkodási helyszínné válhat. 

Lackner-ünnepség 

A városvezetés Sopron legnagyobb adózóival minden évben (1997 óta) személyes találkozót tart, 

illetve bevezette a legnagyobb adófizetők köszöntésének hagyományát a közterhek viselésében vállalt 

kiemelkedő szerepük elismeréseként. 2002 óta a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára a 

város a mecénásokat is rendszeresen köszönti: a létrehozott Lackner Kristóf-díj célja, hogy társadalmi 

megbecsülést és elismerést szerezzen a várost önzetlenül támogató vállalkozásoknak.  

Helyi Érdekegyeztető Tanács  

Sopronban Helyi Érdekegyeztető Tanács (HÉT) működik, melyben Sopron Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala mellett a munkáltatók érdekképviseleti szervezetei (Sopron és Vidéke 

Ipartestület, Soproni Kereskedelmi és Iparkamara), munkavállalói szakszervezetek és a Sopron-Fertőd 

Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége is helyet kapott. A HÉT célja, hogy a négy főbb szektor között 

lehetővé tegye a párbeszédet, elősegítve a konfliktuskezelést is; valamint észrevételekkel, 

javaslatokkal segítse az önkormányzati jogszabályalkotás folyamatát, illetve segítsen a 

döntéshozatalban. 

Soproni Helyi Közösség  

A TOP-7.1.1-16 pályázati konstrukció keretében 2016 májusában jött létre a Soproni Helyi Közösség 

(SHK) városi helyi akciócsoportként. A konzorciumot 20 tagszervezet alkotja Sopron MJV Város 

Önkormányzata vezetésével: a tagszervezetek között a civil (40%), az üzleti (30%) és a közszféra (30%) 

is képviselteti magát. Az együttműködés célja a város kulturális értékeinek, hagyományainak 

megőrzése, megújítása; közösségi életének élénkítése a lakossági szabadidős lehetőségek bővítésével, 

az alábbi öt specifikus célkitűzés mentén.175 

 
175 Sopron Helyi Közösség – Helyi Közösségfejlesztési Stratégia 2016-2020 (aktualizálva: 2020) 
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- A helyi kulturális és közösségi kezdeményezések megvalósításához megfelelő szabadtéri és 
fedett városi infrastruktúra biztosítása; 

- A soproni kulturális, közösségi élet fellendítése, színesítése, a különböző városrészek és 
korcsoportok egyenletesebb bevonásával; 

- Speciális vagy hátrányos helyzetű lakossági célcsoportok egyenlő esélyű, aktívabb közösségi, 
kulturális életének, tartalmas szabadidő eltöltésének támogatása; 

- A helyi lokálpatrióta, közösségépítő tevékenységek felkarolása, újszerű kezdeményezések 
elősegítése; 

- Innovatív megoldásokra nyitott helyi közösségformálók gyakorlati eszköztárának bővítése. 

2.1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Foglalkoztatottsági szempontból Sopron igen kedvező helyzetben van az országon belül: az állandó 

lakosságszámra vetítve a nyilvántartott álláskeresők aránya mindössze 1% (országos átlag: 3%) volt 

2020-ban a KSH adatai szerint. A munkanélküliségi ráta minden megyei jogú város közül Sopronban a 

legalacsonyabb, a tartósan – egy éven túl – regisztrált munkanélküliek száma elenyésző.  

Sopronban a közfoglalkoztatottak száma 2015-ig folyamatosan növekedett (köszönhetően annak, hogy 

a városban működő nagyvállalatok és egyéb szervezetek – pl. TAEG, Soproni Vízmű, Soproni 

Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem, GYSEV – is bekapcsolódtak e programokba). Ezt követően – 

összhangban az általános munkaerőpiaci trendekkel – viszont jelentősen csökkent, 2021-ben 

létszámuk már csak 8 fő volt. A közfoglalkoztatási mutató ezzel 0,02% volt a tavalyi év során.  

Mutatók 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Közfoglalkoztatottak száma 64 89 76 55 47 24 10 7 8 

Közfoglalkoztatási mutató 0,15% 0,21% 0,18% 0,13% 0,11% 0,06% 0,02% 0,02% 0,02% 

Ellátásban nem részesülő 
álláskeresők száma 
zárónapon 

436 183 141 112 111 111 126 462 275 

Álláskeresési ellátásban 
részesülő álláskeresők száma 
zárónapon 

234 209 205 211 207 220 256 593 282 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő 
álláskeresők száma 
zárónapon 

70 18 17 11 6 9 7 10 15 

Regisztrált álláskeresők 
száma zárónapon 

740 410 362 334 323 340 389 1 065 572 

-- Ebből tartós álláskereső 97 41 35 43 49 44 58 69 84 

Nyilvántartott álláskeresők 
relatív mutatója 

1,78% 0,98% 0,86% 0,80% 0,78% 0,82% 0,93% 2,56% 1,38% 

15. táblázat: Foglalkoztatási adatok Sopronban, 2013-2021176 

 
176 http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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A szociális foglalkoztatás másik fő bázisát a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Foreno Foglalkoztatási 

és Rehabilitációs Nonprofit Kft. jelenti, mely 2021-ben 115 főt foglalkoztatott (ebből 100 fő 

megváltozott munkaképességű). Fő tevékenységük nyomdai, varrodai, csomagolási stb. profilú. 

A Polgármesteri Hivatal maga is számottevő munkáltatónak tekinthető: 2022-ben 160 főt 

foglalkoztatott közvetlenül és további 16 darab üres álláshely volt az intézményen belül. A nők 

foglalkoztatás terén aktív szereplő az Önkormányzat, a dolgozók 73%-a hölgy. A feladatvégzés 

minőségének fenntartása érdekében gondot fordítanak a szakmai képzésekre, továbbképzésekre, ezt 

mutatja, hogy az állományból 99 fő vett részt valamilyen képzésen. Teljesen távmunkában és nyugdíj 

mellett dolgozó munkatársak nincsenek, viszont alternatív munkarendben dolgozik 14 fő. Határozott 

idejű szerződést mindössze 6 fővel kötöttek. A Hivatal maga is alkalmaz közfoglalkoztatottakat, az 

utóbb néhány év tendenciája alapján egyharmaduk a közfoglalkoztatás időtartamát követően 

véglegesen el tud helyezkedni itt. 

Összegezve, a város foglalkoztatási mutatói nagyságrendekkel megelőzik az ország más térségeiét. A 

járásban a munkanélküliség nem okoz problémát, éppen ellenkezőleg: földrajzi helyzete jelentős 

munkaerőhiányt eredményez. A nyugati országhatár közelsége miatt Sopron munkaerőpiaci erőtere 

eleve jóval kisebb annál, mint ami lakosságkoncentrációja alapján természetes lenne. Ezt az 

aszimmetriát tovább erősíti az egyre jelentősebb mértékű Ausztriába tartó munkaerő-kiáramlás: 

becslések szerint a járás foglalkoztatásban álló lakosainak mintegy harmada dolgozik a határ 

túloldalán. Az elszívó-hatás erősödése komoly problémát jelent a térségi munkáltatóknak: a képzett és 

mobilis munkavállalók nagy része kint dolgozik, egyre kevesebb a megfelelő képesítéssel és 

gyakorlattal rendelkező ember. E helyzet kezelésére az Ausztriában dolgozók „visszacsábítása” mellett 

az aktív korú, de jelenleg inaktív lakosok bevonására, munkaerőpiacra történő visszavezetésére van 

szükség; emellett fontos feladat a munkaerőpiacról kiszorult rétegek integrációjának elősegítése, 

munkaerőpiaci aktivitásának fokozása.177 

A helyi foglalkoztatás bővítése érdekében 2016. november 28-án jött létre a Soproni Foglalkoztatási 

Paktum. A Paktumszervezet alapító tagjai: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal, Soproni Városfejlesztési Kft. és Sopron és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Ellátás Intézete. 

A TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 kódszámú, „Helyi foglakoztatási együttműködések Sopron Megyei 

Jogú Város területén és várostérségében” című projekt átfogó célját képezi a járás foglalkoztatottsági 

és a versenyképességi mutatóinak javítása, elsősorban a térség munkaerő-megtartó erejének 

növelésével, valamint a helyben elérhető munkaerő és munkalehetőségek összehangolt 

fejlesztésével. 

A Foglalkoztatási Stratégia beavatkozási területei: 

- Munkaerőpiaci aktivizálás és esélyteremtés; 

- Rugalmas munkaerőpiaci menedzsment megvalósítása; 

- Korszerű képzések – piacképes képzettség biztosítása; 

- Térségi és helyi foglalkoztatási partnerség erősítése. 

 
177 Soproni Foglalkoztatási Paktum – Foglalkoztatási Stratégia (Készült a TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi 
foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében című projekt 
keretében, 2017. januárban; felülvizsgálva: 2017. december) 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

139 
 

Az 503 millió Ft támogatással megvalósuló projekt keretében piacképes képzéseket és szolgáltatásokat 

nyújtottak a Soproni járásban lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű álláskereső célcsoportok 

számára. A szakmai ismeretek megszerzését kövezően az álláskeresők elhelyezkedését a projekt bér- 

és bérköltség-támogatással is segítheti. 

A projekt fő célcsoportját a térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű 

személyek és inaktívak képezték: az alacsony iskolai végzettségűek; a 25 év alatti fiatalok vagy a 30 év 

alatti pályakezdő álláskeresők; az 50 év felettiek; a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy 

a legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek; a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megváltozott munkaképességű , illetve a 

roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

2.1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Sopronban az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett a lakosság száma és egyúttal a lakásállomány 

is. 2020-ban a KSH adatai szerint 29.233 db lakás volt a városban, 14%-kal több mint tíz évvel korábban. 

A lakásépítési kedv a 2008-as válság idején megcsappant, 2016-tól viszont újra felélénkült. 

 

65. ábra: Lakosság és lakásállomány növekedése Sopronban, 2001-2020178 

Az elmúlt években a tömeges lakásépítések következtében a lakáspiac átalakult, a társasházi lakások 

piacán túlkínálat figyelhető meg. Ennek ellenére még mindig jellemző, hogy vidéki viszonylatban igen 

magasak az ingatlanárak. Az ingatlan.com adatbázisa szerint a nem újépítésű lakások ára dinamikusan 

növekedett az elmúlt 5 év során. 2022 februárjában a lakások átlagos négyzetméterára 581.926 Ft/m² 

volt a településen.  

 
178 KSH Tájékoztatási adatbázis 
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66. ábra: Átlagos ingatlan négyzetméterárak Sopronban179 

Az ingatlanárakkal párhuzamosan az albérleti díjak is jelentősen megemelkedtek a városban: ez a 

növekmény Budapest után Sopronban volt a legnagyobb az elmúlt évek alatt. 

Az Önkormányzat önként vállalt feladata a lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése. 

Sopron MJV Önkormányzata lakáskoncepcióval nem rendelkezik. Az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletének és a bérlők kiválasztását szabályait Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének 25/2011. (VII. 4.) és 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendeletei rögzítik. A bérlemények 

hasznosítása a Polgármesteri Hivatalon belül a Városgazdálkodási Osztályhoz tartozik. A nem lakáscélú 

forgalomképes vagyonelemek hasznosítása a Sopron Holding Zrt. feladata. 

Az önkormányzati lakásokra és önkormányzati helyiségekre vonatkozó bérleti jogviszonyokban a 

bérbeadói jogokat a polgármester, a Népjóléti 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. 

Kiosztás Darabszám 
Alapterület 

összesen (m2) 
 Komfortfokozat Darabszám Arány 

félszobás  2 47  Összkomfortos 297 40,4% 

1 szobás  315 11.027  Komfortos 237 32,2% 

1 + 1 félszobás 130 6.054  Félkomfortos 63 8,6% 

1 + 2 félszobás 24 1.465  Komfort nélküli 138 18,8% 

1 + 3 félszobás 5 377     

2 szobás  197 11.682     

2 + 1 félszobás 26 1.811     

2 + 2 félszobás 3 217     

3 szobás 29 2.646     

3 + 1 félszobás 2 188     

4 szobás 2 241     

Összesen: 735 35.755     

16. táblázat: Önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények adatai 2022-ben 

 
179 ingatlan.com adatbázis 
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Sopronban 1993 óta folyamatos a bérlakások értékesítése. Az önkormányzati lakásállomány a 

rendszerváltás óta folyamatosan csökken, illetve az önkormányzat által újonnan kialakított lakások 

száma minimális volt: az elmúlt 20 év során mindössze 2-2 lakás létesült.180 2020 májusában 797 db, 

2022-ben már csak 735 db bérlakással rendelkezett az önkormányzat.181 A lakások jelentős százaléka 

kisméretű: egy-, másfél vagy kétszobásak. A lakásbérlemények jelentős része (18.8%) komfort nélküli, 

8,6%-uk félkomfortos, 32,2%-uk komfortos, a fennmaradó 40,4% pedig összkomfortos, azaz a 

bérlemények jelenleg még kedvezőtlen összetételűek, de az arányok folyamatosan tolódnak el az 

összkomfortos lakások javára. 

A bérlakásállomány általában leromlott állapotú, felújításra szoruló. Komoly probléma, hogy az 

alacsony komfortfokozatú lakások komplex felújításának forrása az alacsony bérleti díjakból nem 

biztosítható, így komfortjavító beruházások jellemzően csak a költségvetés terhére valósíthatók meg. 

Problémát jelent továbbá, hogy az önkormányzati bérlakások döntő része műemléki védettség alá esik, 

így felújításuk költséges, mivel speciális szakértelmet igényel és időigényes. A fenti problémák 

(részbeni) kezelését szolgálta a Kurucdomb városrész szociális célú megújítása: európai uniós 

támogatással (NYDOP-3.1.1/B2-12-k1, ill. NYDOP-3.1.1/B2-13-k2) megvalósult a Rodostói út 2–4–6–8. 

sz. épületekben található 37 önkormányzati bérlakás külső-belső felújítása, energetikai korszerűsítése. 

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének szabályairól szóló 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati 

rendelet alapján az önkormányzati lakásokhoz szociális alapon, piaci alapon, bérlőkijelölési útján vagy 

bérlő-kiválasztási jog gyakorlása révén, illetve közérdekű feladatok megoldása érdekében lehet 

hozzájutni.  

A megüresedett önkormányzati bérlakásokhoz szociális alapon pályázati úton lehetséges hozzájutni. 
Ötféle lakáspályázat érhető el, ezek: 

- Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján bérbevételére; 

- Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással történő bérbevételére; 

- Szociális helyzet alapján, fiatalok garzonházában (Baross út) lévő lakás bérbevételére; 

- Szociális helyzet alapján, időskorúak önkormányzati lakásának (Major köz 3.) bérbevételére; 

- Szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak lakásának 
bérbevételére. 

- Önkormányzati lakás nem lakás céljára csak kivételesen, a település lakosságát, a lakosság 
széles körét érintő, a helyi közszolgáltatás érdekeit szolgáló feladatok megoldása céljából 
adható bérbe (18. §). 
 

Az elmúlt évben a bérleti díjak és a közüzemi díjak esetében is megnövekedett a bérlők részéről a 

felhalmozott hátralék, miközben az üzemeltetési költségek is növekedtek. E nehézségek enyhítését 

szolgálják a lakhatási célú támogatások: a lakásfenntartási támogatás (mely a szociálisan rászoruló 

háztartások részére a háztartás tagjai által lakott, lakhatás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás); az adósságrendezési támogatás (a 

többhavi díjhátralékkal küzdő háztartások fenntartásának megsegítésére), valamint szociális tűzifa 

támogatás. 

 
180 A KSH adatai szerint az elmúlt 20 év során mindössze 2-2 lakás önkormányzati bérlakás létesült 2008-ban, 
illetve 2013-ban. 
181 Gazdasági Program 2020-2025., Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata  
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A lakhatási problémák hatékonyabb kezeléséhez a jelenlegi önkormányzati bérlakás-állomány 

számottevő növelésére, illetve ezzel párhuzamosan a bérlők lakhatási körülményeinek / javítására is 

szükség lenne, főként a bérlakások komfortfokozatának javításával. 

A nem lakáscélú önkormányzati helyiségek hasznosítása licittárgyalás keretében történik. A 

tárgyaláson résztvevők közül - az egyéb feltételek elfogadása mellett - a legmagasabb összegű bérleti 

díj fizetésére ajánlatot tevő lesz a kiírás nyertese (36. §). 

2.1.10.6 Intézményfenntartás 

Az önkormányzat fenntartásában bölcsődék, óvodák, középfokú oktatási intézmények, 

művészetoktatási, közművelődési és szociális intézmények is megtalálhatók. A 2013-tól állami 

működtetésű középiskolai közoktatás, a Soproni Tankerületi Központ és a Soproni Szakképzési 

Centrum által fenntartott iskolaépületek továbbra is önkormányzati tulajdonban maradtak. 

Önkormányzati fenntartású intézmények típusonként: 

Bölcsődék (SMJV Egyesített Bölcsődék) 

Intézményi egység Cím 
Fűtési 
mód 

Éves villamos áram-
felhasználás 

Műszaki állapot 

Kuckó Bölcsőde Deák tér 25. gázfűtés 5.290,10 kWh A fűtés és a melegvíz-ellátás kombi 
gázkazánnal biztosított, 2021. évben 
indokolt volt a gázkazán cseréje. 

Bóbita Bölcsőde Király Jenő u.1. távhő 5.697,19 kWh A Távhő által központilag üzemeltetett. 
A radiátorok állapota elavult, a tél 
folyamán a légtelenítő szelepek 
többször szorultak karbantartásra. Az 
ablakok szigetelése nem megfelelő, 
nagy a hőveszteség. Komplex 
energetikai felújítása indokolt. 

Napraforgó Bölcsőde Vasvári Pál u. 2/A távhő 4.340,90 kWh A Távhő által központilag üzemeltetett. 
A radiátorok állapota elavult, a tél 
folyamán a légtelenítő szelepek 
többször szorultak karbantartásra. Az 
ablakok szigetelése nem megfelelő, 
nagy a hőveszteség. 

Csodaország Bölcsőde Kőműves köz 4. gázfűtés 10.965,33 kWh A bölcsőde 2013-ban nyitotta meg a 
kapuit, az épület viszonylag korszerű. A 
hőellátást kombi gázkazán biztosítja. 

Zöld Ág Bölcsőde Soproni H.J. 6. távhő 34.283,82 kWh A Távhő által központilag üzemeltetett. 
A radiátorok állapota elavult, a tél 
folyamán a légtelenítő szelepek 
többször szorultak karbantartásra. Az 
ablakok szigetelése nem megfelelő, 
nagy a hőveszteség. 

Százszorszép 
Bölcsőde 

Szarvkői u.1. távhő 14.902,77 Kwh A régi épületrész műszaki állapota 
erősen leromlott, komplex felújításra 
szorul. 

17. táblázat: Önkormányzati fenntartású bölcsődék és azok műszaki jellemzői 
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A költséghatékonyság növelése érdekében kívánja az Önkormányzat végrehajtani a SMJV Egyesített 

Bölcsődék keretében működő intézményi egységek épületeinek energetikai korszerűsítését. Az 

energiahatékonyság növelése érdekében általánosságban a következő területeken azonosíthatók a 

szükséges beavatkozások: a fűtés optimalizálása, az ablakok hővédelme, illetve a vezetékes hálózat 

korszerűsítése. Az épületek többsége közel ötvenéves, felújításra szorulnak, intelligens 

közműmérőkkel, illetve IT vezérelt energetikai rendszerrel sem rendelkeznek. Szükségszerű a konyhai 

ablakok hővédelemmel történő ellátása és a régi típusú gáztűzhelyek cseréje. A bölcsődék 

csoportszobáiban a lámpatestek elavultak, a vezetékhálózat régi, ezért gyakran ingadozik az 

áramellátás, ami csökkenti a neon lámpatestek élettartamát. A távhőszolgáltatónál célszerű lenne a 

becsatlakozási pontokat szabályozhatóvá tenni, illetve a csoportszobákban is fontos lenne a 

radiátorszabályozó termosztát felszerelése.  

A Kuckó Bölcsőde (nyílászárók cseréje, radiátorok cseréje, villamosvezetékes hálózat felújítása, épület 

udvarfronti homlokzat szigetelése), a Csodaország Bölcsőde (villamosvezeték hálózat felújítása), a 

Bóbita Bölcsőde (nyílászárók korszerűsítése, konyhai ablakok hővédelemmel történő ellátása, konyha 

légtechnikai rendszerének kiépítése, fűtéskorszerűsítés, villamosvezeték hálózat felújítása, épület 

szigetelése), a Zöld Ág Bölcsőde (nyílászárók cseréje, villamosvezetékhálózat korszerűsítése, gáztűzhely 

cseréje, épület szigetelése), a Napraforgó Bölcsőde (konyhai ablakok hővédelemmel történő ellátása, 

fűtéskorszerűsítés, villamosvezeték hálózat felújítása), a Százszorszép Bölcsőde régi épületrész 

(villamosvezeték hálózat felújítása, fűtéskorszerűsítés, csoportszobában az árnyékoló szerkezet 

kiépítése), valamint az Előkészítő konyha (fűtéskorszerűsítés, villamosvezeték hálózat felújítása, 

nyílászárók cseréje, a gazdasági útburkolat felújítása) is felújításra szorul. 

Óvodák 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
Műszaki állapot 

Bánfalvi Óvoda Ady E. u. 176. gázkazán kb. 12.707 kWh 
(2 db villanyóra) 

Műszaki állapota megfelelő. 

Brennbergbányai 
Tagóvoda 

Brennbergbánya, 
Soproni út 22 

fafűtéses 
kazán, 

cserépkályha, 
hőtárolós 

villanykályha 

kb. 4.767 kWh 
(3 db villanyóra) 

Folyamatos karbantartást igényel a 
cserépkályha, az óvoda kifűtése 
nehéz, az elektromos rendszer 
felújítása, a kapacitás bővítése 
érdekében szükséges. 

Gesztenyés Körúti 
Tagóvoda 

Gesztenyés krt. 2. gázkazán kb. 3.065 kWh 
Műszaki állapota megfelelő. 

Hársfa Sori Tagóvoda Hársfa sor 1. gázkazán kb. 4.370 kWh Műszaki állapota megfelelő. 

Jegenye Sori Tagóvoda Jegenye sor 1 gázkazán kb. 10.043 kWh Műszaki állapota megfelelő. 

Kőszegi Úti Tagóvoda Kőszegi út 16.   Komplex energetikai fejlesztés 
indokolt. 

Hermann Alice Óvoda István bíró u. 1/A. gázfűtés 26.458 kWh Energetikailag felújított, 
kazáncsere, lámpatestek cseréje 
megtörtént. 

Balfi Tagóvoda  Sopron-Balf, Fő u. 
13. 

gázfűtés kb. 3.636 kWh 
Műszaki állapota jó. 
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Óvodák 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
Műszaki állapot 

Halász Utcai Tagóvoda A épület:  
Halász u. 27. 

B épület:  
Halász u. 46. 

gázfűtés A ép.: 6.504 kWh  
B ép.: 3.993 kWh 

Rossz állapotú külső hőszigetelés, 
nyílászárók, kazáncsere 
folyamatban. Komplex energetikai 
korszerűsítése indokolt. 

Király Jenő utcai 
Tagóvoda 

Király Jenő u. 1. távhő 39.022,28 kWh Nyílászáró cseréje, lámpatest csere 
megtörtént. Komplex energetikai 
korszerűsítése indokolt. 

Kurucdombi Tagóvoda Rozália u. 3. gázfűtés 4.600 kWh Rossz állapotú nyílászárók, 
kazáncsere megtörtént. 

Sopronkőhidai 
Tagóvoda  

Sopronkőhida, 
Pesti Barnabás u. 

14. 

gázfűtés kb. 3426 kWh Jó műszaki állapot, kazáncsere 
megtörtént, a lámpatestek 
korszerűtlenek. 

Trefort Téri Óvoda 

 

Trefort tér 11. távhő 25.000 kWh Műszaki állapot megfelelő (2012-
ben történt felújítás). 

Jereván Kék Tagóvoda Soproni Horváth 
József u. 4. 

távhő 20.000 kWh Műszaki állapot megfelelő (2012-
ben történt felújítás). 

Dózsa György Utcai 
Tagóvoda 

 

Dózsa Gy. u. 29. gázfűtés 24.000 kWh Az épület tetőfelújítása 1996-ban, 
az energetikai felújítás 2020-ban 
megtörtént. 

18. táblázat: Önkormányzati fenntartású óvodák, tagintézmények és azok műszaki jellemzői 

A Bánfalvi Óvodához tartozó Kőszegi Úti Tagóvoda és a Jegenye Sori Tagóvoda komplex energetikai 

fejlesztése a legfontosabb feladatok közé tartozik. Az Ady Endre úti épületben a régi rész mosdójának 

felújítása szükséges, illetve az Ady Endre út felőli csoportok nagy felületű ablakainak külső árnyékolása 

(redőny, kitekerős árnyékoló / napvitorla, esetleg klímaberendezés két csoportban), valamint a 

parketta javítása egy csoportban. A Brennbergbányai Tagóvodában átfogó energetikai korszerűsítés 

kellene: épületszigeteléssel, az ablakok cseréjével, fűtéskorszerűsítéssel, az elektromos hálózat 

bővítésével, cseréjével. A Gesztenyés Körúti Tagóvodában a terasz árnyékolása, burkolatának javítása, 

a teraszajtók szigetelése a beszivárgó víz ellen, illetve a pince felújítása lenne soros. A Hársfa Sori 

Tagóvodában az ablakok cseréje, illetve parkettafelújítás, a Kőszegi Úti Tagóvodában pedig az 

energetikai fejlesztés mellett az előterek burkolatának felújítása és a kerítés cseréje is esedékes. 

A Trefort Téri Óvodához tartozó feladatellátási egységek műszaki állapota megfelelő, azonban célszerű 

lenne megújuló energiatermelő egységek (pl. napelem) elhelyezése a fenntartási költségek 

csökkentése érdekében. 

A Hermann Alice Óvodához tartozó Halász utcai intézmény mindkét épülete nagyon rossz állapotban 

van, elsődleges fontosságú lenne a hőszigetelés kialakítása, illetve a nyílászárók cseréje. A Király Jenő 

Utcai Tagóvoda komplex energetikai fejlesztése szintén indokolt. A Kurucdombi Tagóvodában a külső 

nyílászárók szigetelése már nem hatékony, a Sopronkőhidai Tagóvodában a lámpatestek cseréje 

indokolt. 
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Az óvodai épületek egyike sem rendelkezik intelligens mérőórával, vezérelt energetikai rendszer 

(számítógép vezérlésű gázkazán) csak a Hermann Alice Óvoda székhelyén működik. 

Általános iskolák (Soproni Tankerületi Központ) 

Intézményi egység Cím 
Fűtési 
mód 

Éves villamos áram-
felhasználás 

Műszaki állapot 

Deák Téri Ált. Isk. Deák tér 78. távhő 44.842,27 kWh 
(4 mérő) 

Megfelelő 

Lackner Kristóf Ált. Isk. Mátyás király utca 
18. 

távhő 10.536,57 kWh Felújításra szorul 

Doborjáni Ferenc 
EGYMI  

Brennbergi út 82. gázfűtés 115.179,85 kWh Felújításra, bővítésre szorul 

Horváth József 
Alapfokú Műv. Isk. 

Szélmalom utca 
17. 

gázfűtés 25.197,35 kWh Felújításra szorul 

Kozmutza Flóra EGYMI Petőfi tér 1. gázfűtés 18.681,90 kWh Felújításra szorul 

Lackner Kristóf Ált. Isk. Révai Miklós utca 
2. 

távhő 34.914,33 kWh  
(2 mérő) 

Megfelelő 

Soproni Gárdonyi Géza 
Ált. Isk. 

Ferenczy J. u. 1. gázfűtés 65.701,25 kWh Felújításra szorul 

Soproni Petőfi Sándor 
Ált. Iskola és AMI 

Halász u. 25. gázfűtés 118.359,71 kWh Felújításra szorul 

Soproni Széchenyi 
István Gimnázium 

Liszt F. u. 2. gázfűtés 36.837,00 kWh Megfelelő 

Soproni Széchenyi 
István Gimnázium 

Templom utca 26. gázfűtés 56.506,48 kWh Megfelelő 

Tóth Antal Egységes 
Gyógyped. Módszertani 
Int. 

Tóth Antal utca 1. gázfűtés 36.329,55 kWh Felújításra szorul 

19. táblázat: A Soproni Tankerületi Központ által fenntartott intézmények és azok műszaki jellemzői 

A Doborjáni Ferenc EGYMI, a Horváth József AMI, a Gárdonyi Géza Általános Iskola, illetve a Széchenyi 

István Gimnázium Templom utcai épülete rendelkezik intelligens közmű mérőórával, IT vezérelt 

energetikai rendszer azonban sehol sem került még kialakításra. A Deák téri Általános Iskola, a Lackner 

Kristóf Általános Iskola Révai utcai épülete kivételével a többi intézmény épületének korszerűsítése 

indokolt volna. 
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Középfokú oktatási intézmények 
(Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum) 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
Műszaki állapot 

Kisalföldi Roth 
Gyula Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 

Bánfalvi utca 14 

Az összes 
épület központi 

fűtéses, saját 
hőtermelő 

berendezéssel, 
földgáztüzelésű 
kondenzációs 

kazánnal, 
Hőleadók: 
Melegvizes 

radiátoros fűtés 
70/55°C 

hőlépcsővel. 

9.022 kWh 

Szent György u. 9. épület 
homlokzatának felújítása a 
2019/2020-as tanévben „Modern 
városok” pályázati forrásból 
valósult meg. 
Az utcai homlokzat felújítása és a 
nyílászárók cseréje, saját 
forrásból a földszint és az első 
emeleti lépcsőház festése történt 
meg. A Szent György 
templommal szomszédos belső 
udvar ablakai közül 3 db 
kivételével lecserélésre kerültek.  
 
A Lackner Kristóf u. 9. kollégium 
épületén a nyílászárók cseréje 
több lépésben pályázati forrásból 
valósult meg. A KEHOP-5.2.10 
projekt keretén belül a kollégium 
Lackner K. u. 7. energetikai 
felújítása és az utcafronti ablakok 
felújítása történt meg. A teljes 
épület fűtéskorszerűsítése a 
KEHOP-5.2.2 projekten belül 
2021. áprilisi befejezéssel 
oldódott meg. Korszerű, jól 
szabályozható gázkazánok 
szolgáltatják a hőt és a meleg 
vizet. A fűtőtestek újak, egyedileg 
szabályozhatók, az épület fűtési 
rendszere szakaszolható. A 
csapadékvíz és a szennyvíz 
szétválasztása megtörtént. 

Könyvtár Szent György 
u.14. 

1.964 kWh 

Kollégium Lackner Kristóf 
utca 7. 

12.507 kWh 

Kollégium Lackner Kristóf 
utca 7. 

2.930 kWh 

Kollégium Patak utca 2. 545 kWh 

Iskola Szent György u. 
9. 

17.570 kWh 

Iskola Csarnok utca 1. 64.254 kWh 

Iskola Csarnok utca 1. 5.623 kWh 

Iskola Erdőalja utca 
117. 

7.692 kWh 

Tanműhely Kossuth Lajos u. 
7. (Hrsz.: 3162) 

5.326 kWh 

Bemutatóterem, 
tornaterem 

Bánfalvi út 48-
50. 

Központi fűtés 
másik épület 

hőtermelő 
berendezésével, 
földgáztüzelésű 

kazánnal 

40.621 kWh 

20. táblázat: A Kisalföldi ASZC által fenntartott intézmények és azok műszaki jellemzői 

A Szent György u. 9. szám alatti épületben a második emelet festése még várat magára. A belső udvar 

homlokzata és csapadékvíz-elvezetése nem megfelelő, megközelítése csak az utca felől lehetséges. 

A Várkerületre néző homlokzat és ablakok felújítása, cseréje nem történt meg. Az ablakok állapota 

erősen leromlott, a felújítás csak az utca irányából lehetséges. A fűtés és melegvíz-előállítás gázkazánok 

segítségével történik – automatizálás nélkül. A hálózat régi, korszerűtlen, kevésbé szabályozható. 

A Lackner K. utca 7. szám alatti kollégiumépület teljes homlokzata, tetőrendszere és esőcsatornái 

egyaránt elavultak. Felújításra szorulnának a belső terek is: a fürdők, mellékhelyiségek, bár 15-20 éve 

felújításra kerültek, a fokozott használat nyomai látszanak rajtuk. A belső szennyvízelvezetés 

korszerűsítése is várat magára. 
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Negyedórás adatokat közlő intelligens mérőórával rendelkezik az épületek közül a Bánfalvi u. 14., 

Csarnok u. 1. és a Bánfalvi u. 48-50. szám alatti tornaterem. Az Agrárszakképzési Centrumban nincs 

kiépítve IT vezérelt energetikai rendszer. 

Középfokú oktatási intézmények 
(Soproni Szakképzési Centrum) 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 

Éves villamos 
áram-

felhasználás / 
gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

Soproni 
Szakképzési 
Centrum 

Virágoskert 
u. 7. gázfűtés 

a fogyasztás az 
autószerelő 

műhellyel közös 

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági Technikum: 
Az iskola épületének műszaki állapota 
megfelelő. Az elmúlt években napelemek 
kerültek elhelyezésre a fő épület lapostető 
szerkezetére. A tornaterem oldalszárny 
nyílászáróinak cseréje is megtörtént korszerű 
nyílászárókra. Az épület belső tereinek 
felújítási munkái folyamatosak. 
 
Soproni SZC Handler Nándor Technikum: 
Az iskola épületének műszaki állapota 
megfelelő. Az épület Halász utcai régi 
épületszárnya rendelkezik korszerű 
nyílászárókkal és a szomszédos épület felöli 
homlokzat utólagos hőszigeteléssel. A Hegy 
utcai épületszárny tetőszerkezetére 
napelemek kerültek felhelyezésre. A 
tanműhely épületek műszaki állapota 
megfelelő. Az elmúlt években folyamatos 
felújítási munkákat végeztünk, így jelentősebb 
épületfelújítás nem szükséges. Az épület 
rendelkezik napelemes energetikai 
korszerűsítéssel. 
 
Soproni SZC Vas- és Villamosipari 
Technikum: 
Az iskola épületének műszaki állapota nem 
megfelelő. Az épület teljeskörű felújítása 
szükséges. Napelemek kerültek elhelyezésre a 
fő épület lapostető szerkezetére. Az épület 
homlokzati üvegportáljainak és felülvilágító 
ablakainak cseréje és a fűtés korszerűsítése 
részlegesen megtörtént. Kazán- és 
radiátorcsere történt hőfokszabályozással. A 
termek és kiszolgáló helyiségek felújítási 
munkáit a centrum költségvetéséből 
finanszírozzák. A tanműhely épületének 
műszaki állapota megfelelő. Az épületen 
napelemek kerültek elhelyezésre. A folyosók 
teljeskörű felújítási munkáit centrum 
költségvetése fedezte. 
 
Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi 
Technikum és Kollégium: 
Az iskolaépület műszaki állapota megfelelő. A 
tetőszerkezetére napelemek kerültek. Az 
elmúlt években folyamatos felújítási 

Soproni Akkreditált 
Vizsgaközpont 

Virágoskert 
u. 7. 

gázfűtés 
(kollégiummal 

közös) 

a fogyasztás az 
autószerelő 

műhellyel közös 

Soproni SZC Fáy 
András Két 
tannyelvű 
Közgazdasági 
Technikum 

Teleki Pál út 
26. 

távhő 41.173 kWh 

Soproni SZC 
Handler Nándor 
Technikum 

Halász u. 9-
15. 

gázfűtés 77.729 m3 

Soproni SZC 
Handler Nándor 
Technikum 
(tanműhely) 

Hőközpont 
u. 1. 

távhő 46.105 m3 

Soproni SZC 
Vendéglátó 
Kereskedelmi 
Technikum és 
Kollégium 

Ferenczy J. 
u. 1-3. 

gázfűtés 97.265 m3 

Soproni SZC Vas- és 
Villamosipari 
Technikum 

Ferenczy J. 
u. 7. 

gázfűtés 101.690 m3, 

Soproni SZC 
Vendéglátó 
Kereskedelmi 
Technikum és 
Kollégium 
Kollégiumi 
Intézményegysége 

Ferenczy J. 
u. 60. 

gázfűtés 85.624 m3 

Soproni SZC Vas- és 
Villamosipari 
Technikum 
(autószerelő 
műhely),  

Ferenczy J. 
u. 60. 

gázfűtés 
(kollégiummal 

közös) 

48.276 m3 
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Középfokú oktatási intézmények 
(Soproni Szakképzési Centrum) 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 

Éves villamos 
áram-

felhasználás / 
gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

Soproni SZC Vas- és 
Villamosipari 
Technikum 
(tanműhely) 

Dózsa Gy.u. 
27. 

gázfűtés 4.568 m3 
munkákat végeztek. A belső terek felújítási 
munkáit folyamatosan végezzük. 
A kollégium épülete teljes felújításon esett át. 
Az épületen napelemek kerültek elhelyezésre. 
Teljes elektromos hálózat felújítás mellett, a 
homlokzati nyílászárók cseréje és az épület 
utólagos hőszigetelése valósult meg.  
 

21. táblázat: A Soproni Szakképzési Centrum által fenntartott intézmények és azok műszaki jellemzői 

A Handler Nándor Technikum épületének további felújítása indokolt energetikai szempontból. A 

meglévő utcai és udvari homlokzatok felújítása és utólagos hőszigetelése, továbbá a Halász utcai régi 

épületrész udvari tetőszerkezetének teljes cseréje szükséges. Az épület elektromos hálózata is 

felújításra szorul. A Vas- és Villamosipari Technikum vezetékrendszere nem került felújításra. 

Szükséges az elavult még nem cserélt homlokzati nyílászárók kiváltása új darabokkal, az épület 

homlokzatának szigetelése, a belső álmennyezetrendszer teljes cseréje, valamint a tornaterem 

felújítása. A Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégiumnak az általános iskolával közösen 

használt tornatermének felújítása évek óta húzódik. A penészes és átázott vakolat jelenlegi állapotában 

egészségügyi szempontból is aggályos. Az épület víz és csatorna hálózata elavult, ennek felújítása 

időszerűvé vált. A kollégiumhoz tartozó konyha műszaki állapota nem megfelelő. Szükséges az épület 

teljes körű felújítása: a homlokzati nyílászárók cseréje, utólagos tető- és homlokzatszigetelés, a 

konyhatechnológiai eszközök felújítása, illetve részleges cseréje, valamint az elektromos hálózat 

felújítása. 

Soproni Szociális Intézmény 

Intézményi egység Cím 
Fűtési 
mód 

Éves villamos 
áram-

felhasználás / 
gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

Utcai szociális szolgálat; 
Népkonyha; 
Nappali melegedő 

Magyar utca 22 távhő 8.133 kWh 

A SoSzI-hoz tartozó összes 
épület nagyon régi és 
mindeddig korszerűsítésükre 
nem volt elegendő forrás, 
ezért mindegyik telephelyen 
szükséges lenne mind az 
energetikai korszerűsítés, 
mind az épületfelújítás. 

IKVA Otthon József Attila u. 5. távhő 24.481 kWh 

Orvosi rendelő, Védőnői szolgálat Lenkey utca 1 – 3. távhő 82.404 + 20.213 
+ 2.248 kWh 

Orvosi rendelő, Védőnői szolgálat Kodály tér 12. távhő 7.647 kWh 

Központi épület; 
Orvosi rendelő 

Vasvári Pál utca 
2/A 

távhő 4.318 kWh 

Balfi Úti Idősek Otthona Balfi út 80. gázfűtés 151.446 + 
72.473 kWh 
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Soproni Szociális Intézmény 

Intézményi egység Cím 
Fűtési 
mód 

Éves villamos 
áram-

felhasználás / 
gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

Pszichiátriai betegek nappali 
ellátása 

Uszoda utca 9. gázfűtés 8.210 kWh 

Virágfüzér Sérültek Napközi 
Otthona; 
Ciklámen Idősek Klubja; Éjjeli 
Menedékhely 

Kossuth Lajos 
utca 10. 

gázfűtés 39.871 kWh 

Orvosi rendelő Bánfalvi út 180. gázfűtés 347 kWh 

Átmeneti szállás Balfi út 15. gázfűtés 1.579 kWh 

Orvosi rendelő, Védőnői szolgálat Híd utca 21. gázfűtés 12.398 kWh 

Orvosi rendelő Táncsics Mihály 
utca 11. 

gázfűtés 984 kWh 

Orvosi rendelő Balf, Fő utca 13. gázfűtés 1.528 kWh 

Lila Akác Idősek Klubja; 
Szociális étkeztetés; 
Házi Segítségnyújtás 

Major köz 3. távhő 7.702 kWh 

SoSzI irodák Széchenyi tér 1. távhő 1.529 kWh 

22. táblázat: A Soproni Szociális Intézmény által fenntartott intézmények és azok műszaki jellemzői 

Az intézményi egységekre lebontott felújítási szükségleteket lásd A Soproni Szociális Intézmény 

szociális ellátási formái alfejezetben. Az épületek intelligens közmű mérőórákkal és IT vezérelt 

energetikai rendszerrel sem rendelkeznek. 

Közművelődési intézmények – Pro Kultúra Sopron 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
Műszaki állapot 

Liszt Ferenc 
Konferencia Központ 

Liszt F. u. 1. gázkazán, 
légbefúvással 
radiátorokkal 

439.000 kWh Az általános műszaki állapota 
rossznak mondható. Húsz éve 
történt az épület felújítása, azóta 
a légtechnika és a fűtési rendszer 
elöregedett, a légkondicionálás 
hat éve nem működik. 

A használati melegvizet a 
Széchenyi Gimnázium területén 
működtetett gázkazán biztosítja – 
fűtési időszakban melegvíz 
felhasználásával, hőcserélővel, 
fűtési időszakon kívül villamos 
árammal történik a vízmelegítés. 
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Közművelődési intézmények – Pro Kultúra Sopron 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
Műszaki állapot 

Petőfi színház Petőfi tér 1. gázkazán, 
légbefúvással 
radiátorokkal 

207.500 kWh Műszaki állapota rossz: Ötven éve 
történt a kivitelezés, a gépészet 
elavult, elöregedett. Nincs 
légkondicionálás. Melegvíz ellátás 
villanybojlerrel történik. 

Fertőrákosi Kőfejtő és 
Barlangszínház 

Fertőrákos, Fő 
u. 1. 

gázfűtés, vegyes 
rendszer 

(2 db gázkazán, 
légbefúvással, 

radiátorokkal), a 
kiszolgáló 

helyiségekben 
split klíma. 

273.000 kWh Állapota kielégítő. 

GYIK Rendezvényház Ady Endre út 10. gázfűtés 
(2 db kazán) 

26.500 kWh Az épület állapota kielégítő. 2017-
ben energetikai felújítás 
keretében önálló gázkazános 
fűtési melegvízellátás, radiátoros 
fűtéssel, homlokzati hőszigetelés, 
külső nyílászárók cseréje történt 
meg. Nincs légtechnika (a befúvó-
és elszívó rendszer két évtizede 
nem működik), nincs 
légkondicionálás. 

József Attila 
Művelődési Ház 

Fő u. 27. gázfűtés 5.280 kWh Az épület állapota kielégítő. Nincs 
légtechnika, nincs 
légkondicionálás. 

Páneurópai Piknik 
Emlékpark 

Fertőrákos elektromos 
fűtőpanelek, 

split klíma 

23.500 kWh Megfelelő 

23. táblázat: A Pro Kultúra Sopron intézményi egységeinek műszaki jellemzői 

A Pro Kultúra alá tartozó intézményi egységek nem rendelkeznek intelligens mérőórákkal és IT vezérelt 

fűtési rendszerrel sem. A Liszt Központ esetében elsősorban gépészeti felújításra lenne szükség: a fűtés 

korszerűsítése (távfűtés esetén pontosan mérhető fogyasztással), a teljes légtechnika felújítása, 

továbbá a légkondicionáló rendszer cseréje, illetve a külső nyílászárók cseréje. Javaslat: Napelem-

rendszer kiépítése Elektromos energia megtakarítása céljából napelemes rendszer kialakítását is 

fontolóra kellene venni, ahogy a melegvíz-ellátást is segíteni lehetne napkollektorok felszerelésével. 

A Petőfi Színház épületében már teljeskörű beavatkozásra van szükség, komplex építészeti, műszaki, 

gépészeti rekonstrukciónak kell történnie. Ezen kívül a fény-és hangrendszer megújítása, a használati 

melegvíz-előállítás energiatakarékos megoldása, valamint a külső nyílászárók cseréje is esedékes 

lenne. 

A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház esetében napelem rendszer kiépítése növelhetné a 

megtakarított elektromos energia mennyiségét, valamint napkollektorok segíthetnék a használati 

melegvíztermelést. 
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A GYIK Rendezvényházban a teljes légtechnika-és légkondicionáló rendszert ki kell alakítani. Emellett 

a külső nyílászárók, a külső teraszok, az udvar, a kerítés és a reklámtáblák is felújításra szorulnak.  Az 

épület funkcióját bővítené egy kültéri színpad kialakítása. Napelemes rendszerrel ezen a helyszínen is 

csökkentetni lehetne az elektromos áramfogyasztás költségeit. 

A balfi József Attila Művelődési Házban a légtechnika-és légkondicionáló rendszer kiépítése várat 

magára, továbbá a megújuló energiatermelés itt is kiaknázatlan még. 

 

Közművelődési intézmények – Széchenyi István Városi Könyvtár 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
Műszaki állapot 

Központi épület Pócsi utca 25. gázfűtés 
(2 db kazán) 

38.000 kWh A központi épület a jelenlegi 
helyét 2000. év tavaszán foglalta 
el egy korábbi iskolaépületben. A 
helyiségek kialakítása eredetileg 
nem könyvtári, hanem oktatási 
célra történt. A részleges felújítás 
során – ahol az épület szerkezete 
engedte – átalakítások valósultak 
meg. Az ideiglenes épületben a 
gyermekkönyvtár, a helyismeret, 
az olvasóterem és az irodák 
elhelyezése pozitív változáson 
esett át. Óriási veszteség érte 
azonban az egységes tér 
elvesztésével a felnőtt szak- és 
szépirodalmi kölcsönzőt. Nincs 
önálló közösségi tér kialakítására 
lehetőség. A közelmúltban 
megújult az épület homlokzata.  

Széchenyi István 
Városi Könyvtár 
Bánfalvi Fiókkönyvtár  

Bánfalvi út 180. gázfűtés 
(1 db cirkogejzír) 

9.500 KWh  

24. táblázat: A Széchenyi István Városi Könyvtár intézményi egységeinek műszaki jellemzői 

A Könyvtár központi épületének külső és belső műszaki állapota továbbra is rengeteg kívánni valót 

hagy maga után: a tetőszerkezet elhasználódott, amortizálódott az udvari és Híd utca felőli homlokzat. 

2019-ben megújult a vizesblokk és teakonyhát alakítottak ki a munkatársak részére. A gáz 

fogyasztásmérő intelligens, az energetikai rendszer azonban nem vezérelt, a kazánok cseréje is 

időszerű lenne. A korábban megkezdett tetőszerkezeti felújítást és a nyílászárók cseréjét folytatni 

kellene. 

A Bánfalvi Fiókkönyvtár fűtési rendszere elavult, korszerűsítésre szorul. Az épület emeletén a 

tetőablakok cseréje megtörtént, de a földszinten az ablakcsere változatlanul megoldandó problémát 

jelent. A tető jelenlegi állapotában nem 100 %-os, mivel nagyobb esőzés után beázások keletkeznek a 

tetőtérben. 
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Közművelődési intézmények – Soproni Múzeum 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
Műszaki állapot 

Storno-ház Fő tér 8. új hőtárolós 
kályhák 

- Beruházás alatt 

Fabricius-ház Fő tér 6. új hőtárolós 
kályhák 

- Beruházás alatt 

Tábornok-ház Fő tér 7. új hőtárolós 
kályhák 

- Beruházás alatt 

Patikaház Fő tér 2. gázfűtés 143 kWh Működőképes 

Pékház Bécsi u. 5. villanyradiátor 1.780 kWh Működőképes 

Lábasház Orsolya tér 5. gázfűtés 410 +2.080 kWh Működőképes 

Középkori "Ó" -
zsinagóga  

Új u. 22-24. nincs fűtés 1.100 kWh - 

Lenck-villa Deák tér 1. gázkazán és 
hőszivattyú 

204.000 kWh Felújított 

Bányászati 
Emlékkiállítás 

Óbrennbergi út 
14. 

elektromos 
fűtőtest 

7.528 kWh Működőképes 

Tűztorony Fő tér elektromos 
klímaberendezés 

- Jó állapotú 

Macskakő 
Gyermekmúzeum 

Szent György u. 
12-14. 

gáz, távhő, 
elektromos fűtés 

1.992 kWh Jó állapotú 

Soproni Horváth József 
Emlékkiállítás 

Hátsókapu 2. héra, hőtárolós 
kályha, 

- Működőképes 

Központi Bányászati 
Múzeum  

Templom u. 2. gázfűtés 28.057+1.127 
kWh 

Jó állapotú 

Raktárak Csatkai u. 9. - 728+773+461 
kWh 

- 

Bécsi u. 25. 1/4. - 62 kWh - 

Rákóczi F. u. 5. nincs fűtés - - 

Magyar u. 21. nincs fűtés - - 

Huszár u. 14. nincs fűtés - - 

Dorfmeister u. 
1. 

gáz, olajradiátor 1.200+3.329 kWh - 

Jégverem - 600 kWh - 

25. táblázat: A Soproni Múzeum intézményi egységeinek műszaki jellemzői 
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A Soproni Múzeum egységei nem rendelkeznek intelligens közműmérőkkel, IT vezérelt energetikai 

rendszer viszont működik a teljes felújításon átesett Lenck-villában. Ezen a helyszínen kívül energetikai 

korszerűsítést kellene végrehajtani mindegyik telephelyen. 

Központi Gyermekkonyha 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
/ gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

I. főzőkonyha Besenyő utca 
11-13. 

távfűtés 
25.500 kWh Elavult, korszerűtlen, felújításra 

szorul. 

II. főzőkonyha Fenyő tér 1. távfűtés 15.500 kWh Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

III. főzőkonyha Teleki Pál utca 
26. 

távfűtés 15.000 kWh Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Doborjáni Ferenc 
EGYMI tálalókonyha 

Brennbergi út 
82. 

gázfűtés iskolával közös Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Tóth Antal EGYMI 
tálalókonyha 

Tóth Antal utca 
1. 

gázfűtés iskolával közös Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Kozmutza Flóra EGYMI 
tálalókonyha 

Petőfi tér 3. gázfűtés iskolával közös Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Deák téri Általános 
Iskola tálalókonyha 

Deák tér 78. távfűtés iskolával közös Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 
tálalókonyha 

Ferenczy János 
utca 1-3. 

gázfűtés iskolával közös 
Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Lackner Kristóf 
Általános Iskola 
tálalókonyha 

Révai Miklós 
utca 2. 

távfűtés iskolával közös 
Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Petőfi Sándor AMI 
tálalókonyha 

Halász utca 25. gázfűtés iskolával közös Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

Petőfi Sándor AMI Balfi 
tagiskola tálalókonyha 

Sopron-Balf, Fő 
utca 5. 

gázfűtés iskolával közös Elavult, korszerűtlen, felújításra 
szorul. 

26. táblázat: A gyermekétkeztetés intézményei és azok műszaki jellemzői 

Általánosságban elmondható, hogy mindhárom főzőkonyha és az iskolákon belül található 

tálalókonyhák is elavultak, mind a helyiségek, mind az eszközök tekintetében felújításra szorulnak. Az 

épületek nem rendelkeznek intelligens közmű mérőórákkal és IT vezérelt energetikai rendszerrel sem. 
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Sopron Holding 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
/ gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

Kurucdombi sporttelep Kuruc krt. 2. 
gázfűtés 

13.431 kWh 
Az épületszerkezetek állapota 
megfelelő, energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

Tópart sporttelep Révai u. 2. elektromos 
fűtés 

7.188 kWh Épületszerkezeti és energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

Győri úti tekepálya Győri u. 2. 
gázfűtés 

8.324 kWh Épületszerkezeti és energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

Anger sportpálya Balfi u. 156. gázfűtés 11.240 kWh Épületszerkezeti és energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

Paprét tornacsarnok Paprét 27. távfűtés 21.090 kWh Energetikai korszerűsítés javasolt 

Sportirodák a Kristály 
üzletházban (2 db) 

Lackner K. u. 48. távfűtés 130.311 kWh Épületszerkezeti és energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

Városi Stadion Káposztás u. 2. távfűtés 195.824 kWh Épületszerkezeti és energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

Lőtér Balfi u. 158. elektromos 
fűtés 

18.115 kWh Épületszerkezeti és energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

Balfi sporttelep Balf, Akácfa sor 
015/57. hrsz. 

gázfűtés 400 kWh Épületszerkezeti és energetikai 
korszerűsítés javasolt. 

27. táblázat: A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. intézményei és azok műszaki jellemzői 

A legfontosabb fejlesztési elképzelések a következők: 

- Kurucdombi sporttelep: Napelemes rendszer telepítése az épület villamosenergia-ellátásához 
(napelemek, LED-es világítás a szabadtéri pályákra). Meglevő beltéri világítási rendszerek 
energiatakarékos átalakítása (mozgásérzékelős kapcsolók az öltözőkbe); 

- Tópart sporttelep: Az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése 
(nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés). Napkollektoros rendszer telepítése az épület 
HMV igényének kielégítésére; 

- Győri úti tekepálya: Tetőfelújítás és talajnedvesség elleni szigetelés (beázások és vizesedések 
megszüntetése); 

- Anger-réti sporttelep: Az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek 
csökkentése (nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés). Meglevő beltéri világítási 
rendszerek energiatakarékos átalakítása (mozgásérzékelős kapcsolók az öltözőkbe); 

- Papréti tornacsarnok: Fűtéskorszerűsítés (kondenzációs kazán, fűtési rendszer); Az épület 
hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése (nyílászárók cseréje). 
Napelemes rendszer telepítése az épület villamosenergia-ellátásához. Meglevő beltéri 
világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (mozgásérzékelős kapcsolók az öltözőkbe); 

- Sportirodák a Kristály üzletházban (2 db): Az épület hőtechnikai adottságainak javítása, 
hőveszteségek csökkentése (nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés). Szennyvízelvezető 
rendszer felújítása. 

- Városi Stadion: Épületszigetelés (beázások megszüntetése). Napelemes rendszer telepítése az 
épület villamosenergia-ellátásához (napelemek, LED-es világítás a szabadtéri pályákra). 
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Meglevő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (LED-es világítás a 
szabadtéri pályákra, mozgásérzékelős kapcsolók az öltözőkbe; 

- Lőtér: Az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése (nyílászárók 
cseréje, homlokzati hőszigetelés). 

- Balfi sporttelep: Az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése 
(nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés). Napkollektoros rendszer telepítése az épület 
HMV igényének kielégítésére. Fűtéskorszerűsítés (kondenzációs kazán, fűtési rendszer) 
Vizesblokkok felújítása. 
 

A Sopron Holding alá tartozó épületek egyike sem rendelkezik intelligens mérőórával és IT vezérelt 

energetikai rendszerrel. 

STKH (Hulladékgazdálkodás) 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
/ gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

Téglaépület, 
acélszerkezetes 
válogatócsarnok. 

Harkai domb 
hrsz. 0466/174 

tartályos gáz 
(propán), 

elektromos 

147.002 kWh 

Szigetelés nélküli  

Téglaépület 

Harkai domb 
hrsz. 0466/31 

tartályos gáz 
(propán), 

elektromos, 
szén 

175.013 kWh 

Szigetelés nélküli 

Téglaépület 
Mátyás király u. 

34. 
távhő 

833 kWh 
- 

Konténeriroda/raktár 
Pozsonyi út hrsz. 

4902/24 
elektromos 6.156 kWh 

- 

Téglaépület 
Mátyás király u. 

34. 
távhő 3.113 kWh 

- 

Téglaépület 
Mátyás király u. 

34. 
távhő 2.212 kWh 

- 

Téglaépület Újteleki u. 6. gázfűtés 10 kWh - 

28. táblázat: A Sopron és Térsége Nonprofit Kft. intézményei és azok műszaki jellemzői 

A Sopron Harkai domb hrsz. 0466/31 alatti telephely műhelyépületének szigetelése és 

fűtéskorszerűsítése indokolt. A konténerirodák fűtési költségei szigeteléssel csökkenthetők. Az STKH 

épületei nem rendelkeznek intelligens mérőórával és IT vezérelt energetikai rendszerrel. 
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FORENO Kft. (Szociális foglalkoztatás) 

Intézményi egység Cím Fűtési mód 
Éves villamos 

áram-felhasználás 
/ gázfelhasználás 

Műszaki állapot 

Székhely Fraknói u. 22. távhő 38.020 MWh A fűtés automatika a külső és 
belső hőmérséklet 
figyelembevételével szabályozza 
a helyiségek hőmérsékletét; a 
hőenergiát a Kórház rendszeréből 
lecsatlakoztatva vásárolják, a 
Kórház felé elszámolva. A 
villamos áram a Kórház 
transzformátorától kiépített 
vezetéken át van bekötve, 
almérővel. 

Az A és B épület téglaépítésű, 
SOFA nyílászárókkal, szigetelés 
nélküli, a C épület 2007-ben 
került átadásra, a falak és a 
nyílászárók hőszigeteltek. 

Telephely Brennbergbánya, 
Soproni u. 24. 

tűzifa 7.422 Mwh A fűtést 2 db 45 kW 
teljesítményű faelgázosító kazán 
végzi, évi 60-70 m3 ömlesztett 
tűzifa felhasználásával. 

A villamos áramot az EON 
biztosítja 3*25A teljesítmény 
lekötésével). 

Az épület téglaépítésű, az 
alapszigetelés hiányában a belső 
vakolat folyamatosan mállik. Az 
épület északi oldalának 
nyílászáróit még az iskola 
működésekor kicserélték SOFA 
ablakokra. Az ablakok kültérre és 
beltérre nyílnak, 3 mm vastag 
üveggel ellátottak, hőszigetelésük 
szinte nulla. 

29. táblázat: A FORENO Kft. intézményei és azok műszaki jellemzői 

A székhely épület nyílászárói elavultak, cseréjük már időszerű. A brennbergi telephelyen az utcafronti 

ajtók, ablakok szintén cserére szorulnak. Szükség volna továbbá az aljzatszigetelés kialakítására. Ezen 

kívül a Kft. mindkét telephelyén indokolt lenne az energetikai korszerűsítés: napelemek felhelyezése a 

villamos energia részleges kiváltására (Kórház és EON). A FORENO egyik telephelyén sincs kiépítve 

intelligens mérőrendszer és vezérelt energetikai rendszer. 

Az önkormányzati intézmények működési bevétele közel 1,2 milliárd Ft, működési kiadása 6,1 milliárd 

Ft volt 2020-ban az önkormányzat zárszámadása szerint. A működési kiadások döntő részét (80%-át) a 

személyi juttatások és járulékaik tették ki, a dologi kiadások 20%-os részarányt képviseltek. Előbbi 

költségtétel aránya jelentősen nőtt, míg utóbbié csökkent az előző évekhez képest, amelyben a 

pandémia által okozott leállás is nagy szerepet játszott. Az előző években a személyi jellegű kiadások 

és dologi költségek aránya 57-43% volt. A működési bevételek és kiadások egyenlege negatív volt az 

elmúlt években, növekvő hiányt mutatva. 
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A felhalmozási kiadások nagysága 94 millió Ft volt 2020-ban, amelyet kb. fele-fele arányban fordították 

beruházásokra és felújításokra. 2018-ban hasonló összeget költött a város beruházásra, a felújítás 

mértéke ekkor még csekély volt; ugyanakkor 2019-ben a kiugróan nagy (79 millió Ft-os) beruházás 

mellett jelentősebb (35 millió Ft-os) felújításra is sor került a városi intézményeknél. 

A költségvetés negatív egyenleggel zárt mindhárom évben. A finanszírozási bevételeknek (Központi, 

irányító szervi támogatásai, költségvetési maradvány) köszönhetően a tárgyévi bevételek-kiadások 

egyenlege viszont pozitív volt. 

Bevételek/kiadások 2018 2019 2020 

Működési bevételek 1 203 903 231 1 325 619 968 1 180 307 682 

Működési kiadások 3 943 964 380 4 242 073 135 6 107 711 604 

Személyi juttatások 2 236 736 839 2 424 329 521 4 389 344 033 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 495 219 578 496 929 002 476 068 831 

Dologi kiadások 1 212 007 963 1 313 247 612 1 242 298 740 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 

Elvonások és befizetések 0 3 287 000 0 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre 0 4 280 000 0 

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre 0 0 0 

Tartalékok 0 0 0 

Működési bevételek és kiadások egyenlege -2 740 061 149 -2 916 453 167 -3 209 036 351 

Felhalmozási bevételek összesen 1 196 769 2 407 266 0 

Felhalmozási kiadások összesen 56 474 635 117 026 349 94 046 796 

Beruházás 48 780 784 79 363 757 48 085 925 

Felújítás 6 353 050 35 496 326 45 960 871 

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege  -55 277 866 -114 619 083 -94 046 796 

Költségvetési bevételek összesen 1 205 100 000 1 328 027 234 1 180 307 682 

Költségvetési kiadások összesen 4 000 439 015 4 359 099 484 4 483 390 829 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 795 339 015 -3 031 072 250 -3 303 083 147 

Finanszírozási bevételek összesen 2 883 741 538 3 155 811 055 3 461 717 248 

Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 
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Bevételek/kiadások 2018 2019 2020 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2 883 741 538 3 155 811 055 3 461 717 248 

Tárgyévi kiadások 4 000 439 015 4 359 099 484 4 483 390 829 

Tárgyévi bevételek 4 088 841 538 4 483 838 289 4 642 024 930 

Tárgyi bevételek és kiadások egyenlege 88 402 523 124 738 805 158 634 101 

30. táblázat: Sopron MJV Önkormányzata által alapított költségvetési intézmények költségvetésének 2020. évi teljesítése 
kiemelt előirányzatonként. Forrás: Önkormányzati zárszámadások 

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. 

2.1.10.7 Energiagazdálkodás 

A városi Klímastratégia182 szerint az ÜHG kibocsátások jelentős része kötődik az épületek fűtésére 

fordított energiafogyasztáshoz. Az energiafogyasztás pedig az épület minőségétől is függ: az újépítésű 

épületek energiahatékonyak a korszerű fűtésrendszernek, a jó minőségű építőanyagoknak és 

szigetelőanyagoknak köszönhetően, de fontos az új építkezéseknél is a klímavédelmi szabályozás (pl. 

épületszabványok szigorítása az épületfűtéssel kapcsolatban). A már meglévő épületek esetében pedig 

törekedni kell a klímavédelmi szempontú felújítások, korszerűsítések megvalósítására.  

Az önkormányzati intézmények energiaellátását zömében fosszilis energiahordozók biztosítják 

(földgáz, illetve távhő). Az intézmények harmadában korszerű vagy felújított kazán található, a 

fennmaradó kétharmad esetében viszont egyre növekvő modernizációs kényszer érezhető. Az 

önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítését több beruházás szolgálta az elmúlt 

időszakban, jellemzően pályázati források igénybevételével: 14 intézmény (bölcsőde, óvodák, iskolák, 

Gyermek és Ifjúsági Központ, Sportcentrum) energetikai korszerűsítése történt meg. Ezek jellemzően 

épületenergetikai felújítások voltak (nyílászárók cseréje, hőszigetelés), néhány esetben napelem- 

illetve napkollektor beépítését is magukban foglalták. Kapcsolódó projektek183: 

- TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001: Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban (Százszorszép 
Bölcsőde fejlesztése) 

- TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003: Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban (Bánfalvi 
Óvoda - Ady Endre utcai panel épület fejlesztése, Hermann Alice Óvoda - István Bíró utcai 
épület fejlesztése, Trefort téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztése) 

- TOP-6.5.1-15-SP1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése/Sopron – A soproni 
Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 
energetikai korszerűsítése; 

 
182 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021. 
183 Részletesebben ld. 2.1.16 Közművesítés fejezetben 

http://www.sopronholding.hu/
http://www.prokultura.hu/
http://www.prokultura.hu/
http://www.stkh.hu/
http://www.szocialis-foglalkoztato.hu/
http://www.svf.hu/
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- TOP-6.5.1-15-SP1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése/Sopron – A soproni 
Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és 
Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése; 

- NYDOP-5.1.1/B-2008-0003 – Zöld Ág Bölcsőde korszerűsítése; 

- NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002 – Trefort Téri Óvoda korszerűsítése; 

- KEOP-5.3.0/A/09-2009-0122 – A soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai 
Szakközépiskola energetikai korszerűsítése; 

- KEHOP-5.2.11-16-2017-00127 – A Soproni Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése; 

- KEHOP-5.2.10-16-2016-00031 – A Soproni Szakképzési Centrum kollégium épületének 
energetikai korszerűsítése;  

- KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 – Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése. 

KEOP pályázati támogatással a közvilágítás korszerűsítése is elindult: a feszültségszabályozó 

berendezések kiépítésének és a lámpatestek cseréjének (korszerű LED lámpákra) célja az 

energiahatékonyság fokozása és az energiafelhasználás csökkentése volt. A városban ma már a 

korszerűtlen, nagy energiafelhasználású Hg-fényforrással és hagyományos izzóval rendelkező 

lámpahelyek aránya kevesebb mint az összes lámpahely 2%-a. 

Mindezek ellenére Sopronban az önkormányzati intézmények energiafelhasználása még mindig 

elsősorban fosszilis energiahordozókon – azon belül is főként földgázon – alapul; emellett a lakossági 

és ipari energiafelhasználásban is csekély a megújuló energiaforrások aránya. A növekvő energiaárak 

és az egyre nagyobb részarányt képviselő közvetlen energiaköltségek, másrészt a környezetvédelmi 

tudatosság is további lépéseket szorgalmaz az energiahatékonyság javítása érdekében. Az 

önkormányzat ezért a pályázati források rendelkezésre állása esetén folytatni kívánja a megkezdett 

korszerűsítési programját. 

A városi energiaracionalizálással kapcsolatos törekvések között fontos helyen szerepel a fenntartható 

közlekedésfejlesztés. Sopronban a személygépkocsik száma igen magas és növekvő tendenciát mutat, 

ráadásul az alternatív üzemű autók aránya még mindig elenyésző a hagyományos autókéhoz képest a 

Klímastratégia szerint (a személygépkocsik többsége benzinüzemű, de a gázolajüzemű autók aránya is 

egyre nagyobb részét teszi ki az autóállománynak). Emiatt igen fontos lenne a közösségi közlekedés, a 

nemmotorizált közlekedési megoldások előnyben részesítése. Sopron MJV Önkormányzata a 

Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek, GUTS – Green Urban Transport Systems elnevezésű 

nemzetközi partnerségi projektben vezető partnerként vett részt: a projekt célja a fenntartható városi 

közlekedést előmozdító előkészítő lépések megtétele volt, 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 közösségi közlekedést biztosító VOLÁNBUSZ Zrt. a közszolgáltatói szerződés megkötésekor vállalta, 

hogy 2022. december 31-ig 5 db új szóló, dízel meghajtású, alacsony padlós, légkondicionálóval ellátott 

autóbuszt, 2025. január 1. és 2026. december 31. között pedig 5 db új szóló, alternatív meghajtású, 

alacsony padlós, légkondicionálóval ellátott autóbuszt szerez be. 

Emellett több pályázati támogatással megvalósított önkormányzati beruházás is szolgálta a közösségi 

közlekedés fejlesztését, a belvárosi forgalom csillapítását, valamint a kerékpáros közlekedés 

infrastrukturális feltételeinek a megteremtését a városban, pl.: 
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- TOP-6.3.2-15-SP1-Zöld város kialakítása/Sopron – Zöldülő Belváros – A soproni 
városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében; 

- TOP-6.4.1-15-SP1-Fenntartható városi közlekedésfejlesztés /Sopron – A belvárosi 
forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó 
szakaszának fejlesztésével; 

- NYDOP-4.3.1/C_2-09- Belterületi utak fejlesztése /Sopron – Gyűjtőutak kialakítása és felújítása 
Sopronban a minőségi közlekedés érdekében; 

- NYDOP-3.2.1/B-09- Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások/Sopron – 
Helyi és helyközi közlekedés integrációja Sopronban és vonzáskörzetében; 

- NYDOP-3.2.1/B- Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések/Sopron – 
Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért Sopronban; 

- TOP-6.4.1-15-SP1-Fenntartható városi közlekedésfejlesztés /Sopron – Kerékpárosbarát 
településrészek kialakítása: a soproni Jereván lakótelep kerékpárosbarát fejlesztése; 

- KÖZOP-3.2.0/c-08-11- Kerékpárút hálózat fejlesztés/Sopron – Sopron Hubertusz út – Sopron;  

- NYDOP-4.3.1/B-09- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése/Sopron – Hubertusz út - Major köz / 
Ikvahíd utca / Szent Mihály utca közötti belterületi hivatásforgalmi kerékpárút építése 
Sopronban. 

A városi energiaellátásról bővebb információkat az 2.1.16. Közművesítés fejezet tartalmaz. 

2.1.10.8 Digitális beruházások, szolgáltatások 

Az E-közmű adatbázisa szerint Sopronban 6 távközlési szolgáltató hálózata van jelen: a Magyar 

Telekom, a Vodafone, az AH NET Zrt. (távközlési szolgáltatások elsősorban az MVM Csoporton belüli, 

állami, illetve nagykereskedelmi ügyfelek számára), a Celldömölki Kábeltelevízió Kft., az Invitech ICT 

Services Kft. (infokommunikációs szolgáltatások a közép-és nagyvállalati, intézményi ügyfélkör 

számára), a ZNET Telekom Zrt. (lakossági és üzleti szolgáltatások - internet, telefon, béreltvonal stb. 

szolgáltatások), valamint a céginformációs adatbázisok szerint jelenleg felszámolás alatt álló P-Watt 

Kft.  

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokról részletesebben az 2.1.16. Közművesítés fejezetben esik szó. 

Sopron MJV Önkormányzata csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerhez: az ASP (Application 

Service Providing) egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé az önkormányzatok 

feladatellátásához szükséges alkalmazásokat, így az önkormányzati elektronikus ügyintézési 

lehetőségeket is. Az önkormányzati ASP központ felállítása című kiemelt projekt keretében 

megvalósult ASP 2.0 projekt keretén belül az Önkormányzat saját szakrendszereivel interfészes 

csatlakozással kapcsolódott a rendszer használatához, az ADÓ szakrendszer tekintetében kötelezően 

rendszercsatlakozóként. Az önkormányzati ASP központhoz csatlakozva, felhasználva annak műszaki-

informatikai hátterét, a nagyvárosok számára a kötelezően választható moduláris csomagnak 

megfelelően az ASP ADÓ mellett moduláris integrációval további saját szakrendszereket von be az 

integrált elektronikus ügyintézés folyamatába. A cél a továbbiakban a rendszercsatlakozás 

megvalósítása, a saját szakrendszerek kiváltása az ASP központ által térítésmentesen biztosított 

alkalmazásokkal. 184 

 
184 Gazdasági Program 2020-2025., Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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Az önkormányzat folyamatosan felülvizsgálja a közigazgatási eljárások folyamatait annak érdekében, 

hogy a hivatalban az ügyintézés egyszerű, gyors és gazdaságos, valamint mindinkább ügyfélközpontú 

és ügyfélbarát legyen. A hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás érdekében nagy hangsúlyt fektetnek 

a munkatársak képzésére, képességeik és kompetenciák fejlesztésére. A munkatársak az alábbi, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem által indított képzéseken vesznek részt, nagy számban: 

- Ügyfélkapcsolatok, ügyfél-elégedettség; 

- Egyszerűsítési Program; 

- Az e-közigazgatás alapjai; 

- Innovációs készség és kezdeményező kommunikáció a közigazgatásban; 

- Integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció. 

A köztisztviselők teljesítményértékelésére évente két alkalommal kerül sor. A kiváló teljesítményt 

jutalmazással, alapilletmény emeléssel, személyi illetmény megállapításával, közigazgatási oklevél 

adományozásával ismerik el, emellett a „Thurner Mihály emlékgyűrű” elismerést alapítottak. A 

Közgyűlés 2014-ben Lackner Kristóf ösztöndíj programot indított a pályakezdő köztisztviselők számára. 

A „nyitott hivatal” kialakítását elsődleges szempontnak tartják. Sopron város portálja, mint 

legfontosabb kommunikációs felület alkalmas arra, hogy az állampolgárok, valamint a civil társadalom 

rajta keresztül tudjon információt cserélni. Ingyenesen hívható zöldszámot működtetnek a lakossági 

panaszok bejelentésére, kezelésére. 

Az ügyfélbarát önkormányzati ügyintézés része az e-ügyintézés bevezetése: a városi portál részeként 

az Elektronikus ügyintézési alportál a saját ügymenet leírások mellett biztosítja az integrációt az ASP 

szakrendszerekkel, valamint a központi nyilvántartásokkal. Ezen keresztül sorban állás nélkül, akár 

otthonról is kezdeményezhető különböző ügyek intézése, így például: 

- Működési engedély kiadása, módosítása; 

- Szálláshely-üzemeltetési ügyek; 

- Termőföld adás-vételi és a haszonbérleti szerződéses ügyek; 

- Társasház törvényességi felügyeleti eljárás; 

- Káresemény elbírálása; 

- Hatósági bizonyítvány kérelem 60 literes hulladékgyűjtő edény használati jogosultságának 
igazolásához; 

- Birtokvédelmi ügyek; 

- Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás; 

- Telepengedélyezési eljárás; 

- Helyi adók bevallása, adóegyenleg lekérdezés, gépjárműadó mentesség bejelentése; 

- Születési anyakönyvi kivonat kiállítása; 

- Behajtási engedélyek kérése; 

- Szociális támogatási kérelem benyújtása stb. 
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A Hivatal folytatni kívánja a már megkezdett informatikai háttér továbbfejlesztését, az e-ügyintézési 

modell, az elektronikus ügyintézésbe bevonható ügytípusok körének bővítését, az elektronikus űrlapok 

elérhetőségének biztosítását (Országos Hivatali Portálon történő publikálással).  

A Hivatalban már kialakított térinformatikai rendszer az elmúlt időszakban új funkciókkal bővült. 

Térinformatikai rendszerben jelenítik meg a közművekkel, az ingatlan adatvagyonnal kapcsolatos, 

valamint a környezetvédelmi, közút igazgatási (jelzőlámpák, táblák, útfestések) információkat is. A 

tervek között szerepel egy új online webes rendszer létrehozása, amelyen keresztül a lakossági igények 

is kiszolgálásra kerülhetnek (pl. térképek, rendezési tervek és helyi építési szabályzatok információinak 

lekérése).  
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2.1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

A településüzemeltetési szolgáltatások kötelező elemeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény szabja meg az önkormányzatok számára. A helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közt található a 

településüzemeltetés, melynek részelemei az alábbi feladatok:  

- köztemetők kialakítása és fenntartása,  

- a közvilágításról való gondoskodás,  

- kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,  

- a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

- közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,  

- gépjárművek parkolásának biztosítása.  

Tágabb értelemben a városüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen élő lakosság, 

vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek 

kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és 

fenntartásához szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások teljes körét. Ilyenek például – 

a törvényben definiáltak mellett – a hó- és síkosságmentesítési feladatok, a köztisztaság és 

hulladékelszállítás biztosítása, a kutak üzemeltetése, a csapadékvíz-csatornák karbantartása, az 

utcanévtáblák kihelyezése, a kerékpárok parkolásának segítése, a helyi adóügyintézés, illetve a 

gyommentesítés. 

A városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Városüzemeltetési Osztály menedzseli, mely a 

Városüzemeltetési Csoportból, a Közútkezelői és útügyi Csoportból, illetve a Közterületi Csoportból áll. 

A hivatali tevékenység felügyeletét a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester és az aljegyző II. látja 

el Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.  

A Városüzemeltetési Osztály feladatai igen sokrétűek összhangban a törvényi szabályozással. A főbb 

feladataik a következők: 

Városüzemeltetési Csoport Közútkezelői és útügyi Csoport 
Közterületi 
Csoport 

- Behajtási engedélyek kiadása 
- Parkoló üzemeltetéssel összefüggő 

feladatok  
- Közterületek tisztántartásával 

összefüggő feladatok ellátása 
- Zöldterületek, (parkok, parkerdők 

stb.) 
- Játszóterek fenntartásával 

kapcsolatos feladatok  
- Nyilvános illemhelyek fenntartásával 

kapcsolatos feladatellátás 
koordinálása 

- Szökőkutak, közkutak 
üzemeltetésében közreműködés 

- Közvilágítással és díszvilágítással 
összefüggő üzemeltetési és 
fejlesztési feladatok megvalósítása, 
tulajdonosi hozzájárulások kiadása 

- Tervegyeztetések 
- Súlykorlátozás alóli felmentések kiadása 
- Forgalomtechnikai módosításokra 

javaslattétel 
- Közúti jelzőtáblák ellenőrzése, szükség 

esetén intézkedés kezdeményezése 
- Közútkezelői hozzájárulások kiadása 

(építéshatósági eljáráshoz is) 
- Úton folyó munkák ellenőrzése, szükség 

esetén intézkedések megtétele 
- Káresetek elbírálásában történő 

közreműködés 
- Útvonal engedélyek kiadása 
- Útfelbontások engedélyezése, egyeztetése  
- Tulajdonosi hozzájárulások kiadása utak 

igénybevételéhez 
- Útnyilvántartás vezetése 
- Közutak lezárásának engedélyezése 
- Bontással nem járó eltérő közterület 

használatok engedélyezése 

- Közterület jogszerű 
használatának, rendjének 
és tisztaságának 
ellenőrzése, a szükséges 
intézkedések megtétele 

- Közreműködés az épített 
környezet, az 
önkormányzati vagyon, a 
közrend és közbiztonság 
védelmében 

- A termőföldek őrzése 
- A termőföldön lévő, 

illetve ahhoz tartozó 
termények és termékek, 
felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, továbbá 
mezőgazdasági 
építmények, földmérési 
jelek vagyonvédelme 
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Városüzemeltetési Csoport Közútkezelői és útügyi Csoport 
Közterületi 
Csoport 

- Patakokkal, árkokkal, tavakkal, 
ivókutakkal összefüggő feladatok 
szervezése 

- Csapadékvízelvezető rendszerek 
üzemeltetése 

- Kéményseprő-ipari közszolgáltatással 
összefüggő feladatok 

- Szobrok, emlékművek fenntartásával 
kapcsolatos feladatellátás 
koordinálása 

- Térfigyelő kamerákkal összefüggő 
fejlesztési, üzemeltetési feladatok 

- Parkerdők üzemeltetésével 
összefüggő feladatok 

- Temetők fenntartásával, 
gondozásával kapcsolatos 
városüzemeltetési feladatok 
szervezése 

- Környezetvédelemmel, 
növényvédelemmel kapcsolatos 
hatósági munka és természetvédelmi 
feladatok 

- Rovar és rágcsálóirtással összefüggő 
feladatok 

- Szúnyoggyérítéssel összefüggő 
feladatok 

- Meteorológiai szolgáltatással 
összefüggő feladatok 

- Hulladékgazdálkodással összefüggő 
feladatok 

- Egyéb városüzemeltetési feladatok 

- Buszvárókkal összefüggő feladatok ellátása 
- Útfenntartással, útfelújítással kapcsolatos 

feladatellátás koordinálása 

- A termőföldeken 
jogellenes cselekmények 
megakadályozása, ennek 
érdekében intézkedések 
megtétele, illetve 
intézkedések 
kezdeményezése 

- Városüzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése 
- A pályázatok és támogatások városüzemeltetéssel kapcsolatos teendőinek ellátása 

 

31. táblázat: A Városüzemeltetési Osztály feladatai185 

A soproni köztemetők (régi és új Szent Mihály temető; Balfi úti Evangélikus temető; Sopron-Bánfalvi 

köztemető; Sopron-Balfi köztemető; Sopron-Bánfalvi Hősi temető, kegyeleti park; Sopronkőhidai 1956-

os emlékhely (rabtemető, kegyeleti park); Sopron-Balfi Római Katolikus Temető és Hősi temető; 

Izraelita temető) üzemeltetését jellemzően az egyházak és az önkormányzat által közbeszerzésen 

kiválasztott vállalkozók végzik. A közvilágítás üzemeltetését az E-ON Áramhálózati Zrt. biztosítja. Nincs 

okos közvilágítási rendszer kiépítve a városban. 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari szervezete 

2016. július elseje óta ellátási területén kizárólagos szolgáltatója minden olyan családi háznak, amely 

tulajdonosa természetes személy. A lakhatás céljára kiadott önkormányzati ingatlanok és a Nemzeti 

Eszközkezelő-programban részt vevő természetes személyek esetében szintén ez a szervezet a felelős 

az ingyenes szolgáltatás nyújtásáért. Egyéb esetben térítés fejében az engedéllyel rendelkező Győr-

Moson-Sopron megyei szolgáltatók valamelyike láthatja el a tevékenységet. 

A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása; a közparkok és egyéb közterületek 

kialakítása és fenntartása; valamint a gépjárművek parkolásának biztosítása a Sopron Holding 

Vagyonkezelő Zrt. feladata. 

 
185 http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=1919 

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=1919
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2.1.11.1 Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.186 

A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. végzi többek közt a város zöldterületeinek és közterületeinek, 

valamint parkjainak gondozását; az útkarbantartást, illetve a város tulajdonában lévő parkolóhelyek 

üzemeltetését. A Zöldterület-gazdálkodási Divízió felöleli a települések kondicionáló célú 

zöldfelületeivel kapcsolatos valamennyi állami, önkormányzati és vállalkozói tevékenységet. Ezek 

elsősorban a zöldfelületek kialakításához, fenntartásához, fejlesztéséhez és védelméhez, valamint a 

zöldfelületi vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódnak. Tevekénységeik felölelik a zöldfelületi 

rendszer elemeinek fenntartását, fejlesztését és javítását, használati értékének növelését. Kiemelt 

feladatuk a város vonzerejének, hírnevének erősítése, a környezet-, a természetvédelem, az 

igényesség és az ízlésformálás elősegítése. E mellett a Holding végzi a közösségi szolgáltatást a 

városban, ami a közterületeken elhelyezkedő nyilvános illemhelyek üzemeltetését jelenti, valamint az 

ezzel kapcsolatos fenntartási, karbantartási munkákat. A divízió szolgáltatásai piaci alapon is igénybe 

vehetők. Telefonon kereshetők parkosítás és növénytelepítési munkák, parkfenntartás, nem veszélyes 

fák kivágása és nyesése, tuskómarás, füvesítés, fűnyírás, növényvédelem, emelőkosaras gépjármű 

bérbeadása és szaktanácsadás ügyében. 

A Közterület-tisztítási divízió tíz állandó körzetben és öt mobilcsapattal dolgozik. Feladataik közé 

tartoznak az időszakos munkák (pl. hóeltakarítás), takarítás (kézi, mobil és gépi), illetve szemétszedés 

a város közparkjaiban, játszóterein és egyéb közterületeken. A divízió szolgáltatásai (pl. rendezvények 

takarítása; útszakaszok, telephelyek, csarnokok gépi seprése, mosatása; konténerrel szemétszállítás; 

nyestcsapda bérbeadás) piaci alapon is igénybe vehetők. A szolgáltatásról elektronikus és telefonos 

formában is lehetséges tájékozódni.  

Az Útkarbantartási divízió végzi a városi közutak karbantartását (kisebb javítások, kátyúzások, járda- és 

-útépítés) és az útüzemeltetési munkákat (jelzőlámpák üzemeltetése, KRESZ táblák kihelyezése és 

visszaállítása, útburkolati jelek festése). A divízió szolgáltatásai szintén igénybe vehetők piaci alapon. 

Az egység vállal aszfaltozási és útépítési munkákat előkészítéssel együtt (pl. udvaraszfaltozások, 

járdaépítések, útépítések stb.). A magánmegrendelésekkel kapcsolatosan telefonon kell érdeklődni. 

A Parkolási divízió biztosítja a parkolási lehetőséget Sopron MJV központi részein 3 parkolási zónában. 

A divízió felel a közparkolók kezeléséért, a parkolási díjak beszedéséért, a büntetések kiszabásáért és 

reklamációk kezeléséért. A feladatokból fakadóan ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elektronikus 

formában is megkereshető. A parkolás ára mobiltelefonnal, érmékkel és bankkártyával egyaránt 

rendezhető. 

2.1.11.2 Elektronikus ügyintézés 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala elsődleges célul tűzte ki az 

ügyfélbarát önkormányzati ügyintézés fejlesztését, amelynek nélkülözhetetlen eleme az e-ügyintézés, 

és amelynek segítségével sorban állás nélkül, akár távolról is kezdeményezhetik a helyi lakosok, 

vállalkozások vagy egyéb szereplők ügyeik intézését. Az Önkormányzat a honlapján187 átfogó 

tájékoztatást ad az elektronikus ügyintézési lehetőségekről. A honlap bemutatja a Polgármesteri 

hivatal osztályait és a hozzájuk kapcsolódó ügymeneti leírásokat és nyomtatványokat. A honlapon 

elérhetők a hatósági hirdetmények, az információátadási és a másolatkészítési szabályzat. 

 
186 https://www.sopronholding.hu/cikk/szervezeti-struktura 
187 http://www.sopron.hu/Sopron/portal/ebusiness 

https://www.sopronholding.hu/cikk/szervezeti-struktura
http://www.sopron.hu/Sopron/portal/ebusiness
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Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, ahol az Ügyfélkapuval rendelkező lakosok 

elektronikus úton tudnak levelet írni a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményeknek. A helyiek többek 

közt Sopron MJV Önkormányzata, a Soproni Járási Hivatal, Soproni Járási Ügyészség, a Soproni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Soproni Rendőrkapitányság, illetve a Soproni Rendőrkapitányság 

Szabálysértési Osztálya számára küldhetnek levelet ezen a felületen, de számos megyei feladatkörrel 

rendelkező intézmény is elérhető ezen az úton (pl. Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara, NAV 

Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága). 

Az E-önkormányzat portálon Sopron MJV Önkormányzata esetében lehetőség van ügyindításra, 

elektronikus űrlapok beküldésére; ügykövetésre, adók, díjak, illetékek befizetésére (illetve a 

fizetéstörténet ellenőrzésére), benyújtott adóbevallások megtekintésére, adóegyenleg lekérdezésére. 

Adóügyben (pl. építményadó; gépjárműadó, helyi iparűzési adó; idegenforgalmi adó), általános vagy 

egyéb igazgatási ügyekben (ebnyilvántartás, kérelem, mezőgazdaság, környezetvédelem), hagyatéki 

adatszolgáltatással kapcsolatosan, ipar-kereskedelemi ügyekben (szálláshely, rendezvény, telephely, 

üzleti tevékenység), településüzemeltetési és vagyonkezelési ügyekkel kapcsolatosan (kérelem) 

ügyintézés is indítható. 

2.1.11.3 Elektronikus tájékoztatás 

A helyi lakosok tájékoztatása többek között digitális módon történik, melynek legfontosabb felülete 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapja188. Az önkormányzati tájékoztatás a 

facebookon189 is elérhető. A soproni hírek a Sopron Televízió és Média190 online felületén is elérhetők, 

ahol a televíziós videók is megtekinthetők. A hírek követésére facebook oldalukon191 is van lehetőség.  

Az önkormányzati intézmények szintén használják az internet nyújtotta lehetőségeket, holnapjaikon, 

facebook oldalaikon aktualizált információkkal tájékoztatják a helyi polgárokat. 

A mobiltelefonokra számos soproni applikáció letölthető. Ezek jellemzően turisztikai célzattal készültek 

(Hotel Sopron; Soproni Gyógyhelyek; Soproni szállodák, soproni wellness hotelek; World Heritage 

Passport192), utazási és helyi információkat mutatnak be. Ezek mellett egy oktatási célokat szolgáló 

alkalmazás tölthető le (Barangolj Sopronban). Leginkább ennek az alkalmazásnak a célközönsége a 

helyi lakosság.  

2.1.11.4 Okos város megoldások 

Sopron MJV a smart city/okos városfejlesztések terén már megtette a kezdő lépéseket, de a fejlesztési 

lehetőségek még igen széles körűek a városban. Az elmúlt években a tömegközlekedés és a városi 

szolgáltatások terén valósultak meg fejlesztések. 

2011-ben a helyi és helyközi tömegközlekedés terén az Önkormányzat a Volánnal közösen 10 db jegy- 

és bérletértékesítő automatát létesített193, 28+47 autóbuszra fedélzeti számítógépet (zöld út kérő 

programmal), külső és belső elektronikus utastájékoztató táblákat és hangosutas tájékoztatást 

telepített. 5-5 autóbuszon utasszámláló és jegykiadó pénztárgép működik, 10 megállóhelyen 

intelligens utastájékoztató oszlopot helyeztek el, valamint 7 közlekedési lámpás csomópontban 

 
188 http://www.sopron.hu/ 
189 https://www.facebook.com/soprononkormanyzata/ 
190 https://www.sopronmedia.hu/ 
191 https://www.facebook.com/sopronmediatv 
192 Az applikáció csak a Világörökség - Fertő / Neusiedlersee Kultúrtáj helyszín elemeit mutatja be. 
193 Ezek műszaki-üzemeltetési problémák miatt időközben leszerelésre kerültek. 

http://www.sopron.hu/
https://www.facebook.com/soprononkormanyzata/
https://www.sopronmedia.hu/
https://www.facebook.com/sopronmediatv
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megtörtént a zöldút vezérlő kártya telepítése. A tömegközlekedésen kívül egyelőre nem jelentek meg 

a városban az okos (pl. szenzoros), igényalapú megoldások, amelyek a szolgáltatások színvonalának 

emelésén túl az üzemeltetési költségek csökkentését is szolgálnák.  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. július 1-jén vezette be hivatalos városkártyáját. Az 

„okoskártya” Sopron polgárait szeretné támogatni különböző kedvezményekkel, melyek köre 

folyamatosan bővül. A kedvezményes szolgáltatások köre igen széles körű. Az okoskártya kedvezményi 

köre kiterjed a parkolásra, kulturális és turisztikai programokra, kulturális intézmények belépőjegyeire, 

egészségügyi, kozmetikai és wellness szolgáltatásokra, vendéglátásra, oktatásra és helyi kereskedők 

termékeire. 

A közvilágítás egyelőre még nem bír okosmegoldásokkal, de tervben van a rendszer ilyen irányú 

fejlesztése. Ennek keretében a lámpaoszlopok térfigyelő-kamerarendszerekkel, légszennyezettség-

mérőkkel, WIFI pontokkal stb. egészülnek majd ki a jövőben. Az elmúlt években a közvilágítás 

energetikai beruházások révén fejlődött, az Önkormányzat LED-es lámpatestekre cserélte a korábbi 

kevésbé energiahatékony lámpatesteinek egy részét. 

2.1.11.5 A soproni intézmények digitális eszközei, digitalizáltságuk szintje 

Amint a 2.1.10. alfejezetben az egyes intézményeknél bemutatásra került, az energiatudatosságot 

lehetővé tevő intelligens mérőórával csak az épületek töredéke (Doborjáni Ferenc EGYMI, Horváth 

József AMI, Gárdonyi Géza Ált. Isk., Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum három épülete, Könyvtár 

központi épülete, Széchenyi István Gimnázium illetve a Soproni Szakképzési Centrumban folyamatban 

van a felszerelés) rendelkezik, IT vezérelt fűtési rendszere pedig csak kettő épületnek (Lenck-villa, 

Hermann Alice Óvoda) van. 

Az Önkormányzat nem működtet okos platformokat, applikációkat jelenleg, de pl.: E.ON Áramhálózati 

Zrt. működtet közvilágítási hibák rögzítésére alkalmas applikációt. Nem jellemző továbbá a városban a 

környezeti szenzorok alkalmazása. Az önkormányzati intézményeknek a többsége viszont rendelkezik 

saját honlappal, ez alól csak a Bánfalvi Óvoda és a Központi Gyermekkonyha képez kivételt. 

A saját működtetésű intézmények digitális eszközellátottsága általánosan megfelelőnek nevezhető, a 

Trefort téri Óvoda kivételével mindenhol hálózatba kapcsolva működnek ezek. Jellemzően már az 

alaptevékenységük ellátásához is nélkülözhetetlenek az IKT-eszközök. A szakmai egységek kötelező 

dokumentálási feladatai során használt rendszerek, hivatali kapu, cégkapu, az esetleges online 

tanácskozásokra való becsatlakozás megbízható internetes hátteret, gyors internetszolgáltatást és jó 

minőségű okoseszközök, kiegészítők, szoftverek meglétét kívánja meg. Ennek megfelelően a következő 

fejlesztési terveik merültek fel az intézményeknek: 

- Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf: digitális okostábla beszerzése. 

- FORENO Nonprofit Kft.: Szerver kapacitásának bővítése a napi mentések biztonsága végett 
(adattükrözés). 

- Hermann Alice Óvoda: Minden pedagógusnak laptop / tablet beszerzése a mindennapi 
munkához. 

- Központi Gyermekkonyha: Számítógépek, laptopok és okostelefonok beszerzése; saját 
intézményi honlap kialakítása és a működést szolgáló szoftverek beszerzése; az épületek 
internethálózatának fejlesztése a bankkártyás térítési díjfizetés feltételeinek kialakításához. 

- SMJV Egyesített Bölcsődék: Informatikai hálózat fejlesztése; IKT eszközök vásárlása. 
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- Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézménye: 5-7 év alatt valamennyi gép 
cseréje szükséges lesz legalább egyszer, mert elavulnak, elhasználódnak. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy 4-5 év használat után karbantartásuk, javításuk nem gazdaságos. A tárolt 
adattartalom mennyisége és az adatbiztonság szükségesé teszi a szerver gépek cseréjét és 
bővítését is. Jelenleg a központi szerver és a biztonsági 2. gép egy épületben, de elkülönítve 
működik. Szükséges lenne a biztonsági mentésre szolgáló 2. szerver másik épületben történő 
elhelyezése, ehhez az elhelyezés feltételeinek kialakítása; Az intézmény által tárolt különleges  
adatok védelme érdekében lenne szükséges az intézmény által használt Nextcloud rendszer 
(helyi felhő) fejlesztése, adatbiztonságának védelme is; Szükséges lenne okos eszközök 
(telefon, tablet, okos-tábla) beszerzése, hogy azokat a kollégák használhassák a pedagógiai- és 
pszichológiai tanácsadás alkalmával, készségfejlesztő és prevenciós foglalkozásokon. 

- Soproni Múzeum: IT eszközök modernizálása a Tűztorony kiállítóhelyen; Drón vásárlása a 
régészeti feltáráshoz, marketing célra; Internet fejlesztés az összes telephelyen látogatói 
beléptető rendszer korszerűsítéséhez. 

- SoSzI: Laptopok, nyomtatók (szkennel-fénymásol) vásárlása; Televíziók vásárlása; Projektorok 
cseréje. 

- Trefort Téri Óvoda: Minden pedagógusnak laptop a mindennapi munkához. 

- Sopron Holding Zrt.: 24 db 5 évnél idősebb Laptop cseréje; 72 db 5 évnél idősebb asztali 
munkaállomás cseréje; 2 db 4 éves szerver cseréje; az 5 évnél idősebb hálózati eszközök 
(routerek, switchek, Accesspointok stb.) cseréje. 

- Soproni Kommunikációs Központ Kft.: Az informatikai háttér és kapcsolódó folyamatok 
megújítása, továbbfejlesztése; Szerver fejlesztése. 

- STKH Nonprofit Kft.: Kamerarendszerek bővítése, fejlesztése; Hídmérleg kialakítása. 

- Soproni Városfejlesztési Kft.: A teljes számítógépes rendszer fejlesztése. 

2.1.11.6 A lakosság digitális eszközei, digitalizációval kapcsolatos ismeretei, az e-ügyintézési 
lehetőségek ismerete 

A lakossági felmérés korcsoportok szerint súlyozott eredményei alapján a soproniak többsége 

rendszeresen alkalmaz okoseszközöket. A lakosság közel 80%-a használ legalább egy okostelefont, míg 

laptopot és/vagy személyi számítógépet a lakosság minimálisan több mint 50-50%-a kezel 

rendszeresen. A soproniak közel 50%-a az okos TV-k szolgáltatásait is igénybe veszi. A tabletek és 

okosórák alkalmazása már kevésbé jellemző a helyiekre, míg okosotthon rendszerrel a válaszadók 

mindössze 7,2%-a rendelkezik. A lakók 8,6%-a nem használ okoseszközöket. 

A lakosság mindössze 10%-a nem éri el az internetet okoseszközeivel. Az internetforrásokon belül a 

legjellemzőbb a vezetékes (76%) és a mobilinternetes elérés (54,5%). A legtöbben (75,5%) 

információszerzés és tájékozódás céljából használják a világhálót. Emellett ügyintézés, közösségi 

oldalak látogatása, szolgáltatások igénybevétele, ügyfélkapu használat, szórakozás miatt böngészi a 

weboldalakat és applikációkat a többség. Már egészen magas az internetet napi munkavégzés 

részeként (40,4%) és a tanulás (38,8%) céljából alkalmazók aránya is. A lakosság többségének (52,2%) 

informatikai eszközhasználó képessége átlagos, illetve 23,8%-uk tartja készségeit átlag felettinek (e-

ügyintézésre és egyéb, speciális IT-használatra is képes). 

A lakossági felmérés (korcsoportok szerint súlyozott) eredményei alapján az e-ügyintézés még csak 

egyes ügyesetekben terjedt el a lakosság szélesebb köreiben, ahogy az a 67. ábrán is látható. A 

személyes ügyintézés a közhivatali ügyek esetében a legelterjedtebb, illetve online felületeken 
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ezekben az esetekben keresik legkisebb arányban a szolgáltatót. Ezzel szemben a szociális ellátás és az 

alapfokú oktatás a leginkább digitalizált közszolgáltatás a településen. Érdemes megjegyezni, hogy az 

egészségügyi alapellátással érintkeznek a legtöbben a mobilapplikáció segítségével. Ez valószínűleg az 

EESZT mobilapplikációnak és a koronavírus-járványnak köszönhető. A hagyományos postai és a 

telefonos ügyintézés már minden közszolgáltatás esetében marginális jelentőségű. 

 

67. ábra: A lakosság milyen módokon kerül ügyfélként kapcsolatba a közszolgáltatókkal?194 

A rezsiszolgáltatók esetében szintén terjednek a digitális ügyfélkapcsolati megoldások, de minden 

területen jelentős fejlődési lehetőségek láthatók. Az áramszolgáltatás halad a leggyorsabban a digitális 

ügyfélkiszolgálás terén, míg a közösségi közlekedés a leglassabban. A hagyományos postai levelezés a 

víz- és csatornaszolgáltatás, illetve a hulladékkezelés esetében is a legmeghatározóbb kapcsolattartási 

forma. 

 
194 Adatforrás: Lakossági felmérés 
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68. ábra: A lakosság milyen módokon kerül ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal?195 

  

 
195 Adatforrás: Lakossági felmérés 
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2.1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

2.1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A város területén növényzettel fedett területeket zöldfelületnek nevezzük. Ezek a kül- és 

belterületeken egyaránt megtalálhatók, köz- és magánterületeken egyaránt jelentős kiterjedéssel 

rendelkeznek. A település egészét nézve a legjelentősebb értékű és kiterjedésű zöldfelületek a 

települést övező erdőterületek, továbbá a Fertő tó területe. Ezek mellett a gyep- és szőlőterületek; a 

belterületi parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek; valamint a magántulajdonban lévő kertek 

alkotják a városi zöldfelületek döntő többségét. 

 

69. ábra: Sopron és a szomszédos települések ökológiai hálózati elemei az OTrT Övezeti Tervén (balra) - Sopron és a 
szomszédos települések szántó- és erdőövezetei az OTrT Övezeti Tervén (jobbra) 

A város jelentős kiterjedésű ökológiai hálózattal rendelkezik külterületén. Ezek szintén a legjelentősebb 

értékű zöldfelületeket fedik le, azaz elsősorban az erdőterületeket és a Fertő tó területét, illetve ezek 

szűk környezetét. Az erdők övezete 5.975 ha-t tesz ki, míg az ökológiai hálózat három 

területkategóriája összesen 11.217 ha-t.196 

A belterületi zöldfelületek egyelőre nem integrálódnak hálózati rendszerbe, bár a város vízfolyásai több 

zöldterületet is összekötnek. A város közterületi zöldfelületeit a Sopron Holding Zöldterület-

gazdálkodási Divíziója kezeli, fejleszti. A divízió körülbelül 7.200 egyedből álló sorfa, 75.600 m2 

cserjefelület, 2.300 m2 virágágyás, 1.093 m2 rózsaágyás ápolását, gondozását végzi. Ezek mellett a 

zöldfelületek gondozása magában foglalja a parkok karbantartását, így a fűnyírást, lombgyűjtést, a 

kavicsolt utak sarabolását, téli időszakban az általuk gondozott zöldterületekkel határos járdafelületek 

síktalanítást. A területek fűnyírását önjáró és tologatós fűnyíróval, valamint damilos fűkaszával végzik 

a zöldterület-gazdálkodás dolgozói. A fűkaszálás gyakorisága az adott terület elhelyezkedésétől függ, 

amely alapján legalább 1-12 alkalommal kaszálják évente az egyes területeket. Éves feladat a lehullott 

lomb fűfelületekről történő gyűjtése és elszállítása, a rendszeres hulladékgyűjtés, takarítás, idegen 

anyagok eltávolítása.197 

 
196 Adatforrás: KSH 
197 Forrás, adatforrás: https://www.sopronholding.hu/cikk/sopron-zoldteruleteinek-gondozasa 

https://www.sopronholding.hu/cikk/sopron-zoldteruleteinek-gondozasa
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A közterületeken elhelyezett utcabútorok, virágtartók, zöldfelületeket (játszótereket is) védő kerítések 

karbantartása, felújítása, állagmegőrzése szintén a zöldterület-gazdálkodás feladatai közé tartozik. A 

Divízió végzi a madáretetők üzemeltetését is.198 

A városi zöldfelületek gazdálkodását Önkormányzati cég a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. végzi. A 

finanszírozása az Önkormányzati költségvetésből történik. A városra nem jellemző a környezeti 

szenzorok és környezeti adatokat tároló digitális adatbázisok alkalmazása. Ez alól az OMSZ 

mérőállomása képez kivételt. A meteorológiai adatokat és légszennyezettséget mérő állomás 

bemutatása a 2.1.17. alfejezetben látható. Adatbázis híján a városi zöldfelületek nem integrálódnak 

egy átfogó térinformatikai rendszerbe, így a településen belüli zöldfelületek pontos kiterjedéséről sincs 

naprakész nyilvántartás. Egyedül az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterület nagysága van 

számontartva, ez 1.452.539 m2 – vagyis fajlagosan nézve, 2020-ban egy állandó lakosra 25,2 m2 

önkormányzati zöldterület jutott. 

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek  

A szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó 

zöldfelületi elemek funkciója, nagysága erősen eltérő az egyes városrészek adottságai alapján. A dőlt 

betűkkel szedett részek forrása a Sopron MJV Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata. 

A Belváros legjelentősebb zöldfelületei:  

- Deák tér: a parkként funkcionáló, kifejezetten hosszúkás formájú teret 2006-ban európai uniós 
pénzforrásból építették át, illetve bővítették. A zöldfelület mérete mintegy 2,7 hektárra bővült, 
változatos korú faállománya gyarapodott. A parkot több helyen is autóutak szelik át, illetve 
utcabútorokkal is jól ellátott. 

- Paprét: az Ikva patak mentén található, közel 1 ha területtel rendelkező park relatíve gazdag 
faállománnyal rendelkezik. A jelenlegi platánokat (Platanus × acerifolia) 1866-ban ültették. 
Közülük néhány elpusztult. Hatalmas koronájuk gondozása és a megtelepedő madárfauna 
komoly gondot jelent. A klímamódosításon és asszimilációs felületének levegőminőséget javító 
hatásán kívül más zöldfelületi szolgáltatást nem tud nyújtani, ez azonban a belvárosban nagyon 
fontos funkció.  

- Csengery utca menti zöldfelület: a körülbelül 1 ha nagyságú zöldfelület a közlekedési területek 
által átszőtt területen fekszik, a Belváros és a Lőverek határán. Növényállományát a 
gyepterületek, bokrok és az elszórtan elültetett lomblevelű, valamint tűlevelű fák jellemzik. 
Utcabútorokkal nem rendelkezik a terület. 

- Széchényi tér: a 0,4 ha területű park szintén hosszúkás formájú, gépjárműközlekedéssel erősen 
terhelt környezetben található. Fiatalabb és több évtizedes korú fák egyaránt 
növényállományát gyarapítják, illetve utcabútorokkal is rendelkezik. A belvároshoz 
legközelebbi park a funkcióját akkor tölthetné be megfelelően, ha körötte a gépjármű-
közlekedés és -parkolás jelentősen mérséklődne. 

- Petőfi tér: a 0,15 ha nagyságú utcabútorokkal is rendelkező park kis területű és alacsony 
biológiai aktivitásértékű zöldfelülettel rendelkezik. A tér alatt mélygarázs található. 

- Ikva patak menti zöldfelület: a Belvárost kettészelő patakmedret főleg keskeny gyepes 
területek határolják, de kisebb csoportokban fák is tarkítják a part menti területeket. A 
patakmeder egyfajta ökológiai folyosóként is funkcionál, a Belváros és a külterületek 
zöldfelületi összeköttetését megteremtve. 
 

 
198 Forrás: https://www.sopronholding.hu/cikk/sopron-zoldteruleteinek-gondozasa 

https://www.sopronholding.hu/cikk/sopron-zoldteruleteinek-gondozasa
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Kurucdomb legjelentősebb zöldfelületei:  

- Szent István park: az 1-1,5 ha nagyságú zöldfelület jelentős gyepfelületekkel rendelkezik, de 
számos különböző korú és típusú faállománya és utcabútorai is vonzóvá teszik a látogatók 
számára. Területén játszótér is található. 

- Kurucdomb: a szintén 1-1,5 ha nagyságú zöldfelület a Szent István parkkal megegyező 
adottságokkal rendelkezik. 

- Thököly tér: a közel fél hektár nagyságú zöldfelület az előző két parkkal megegyező 
adottságokkal rendelkezik. Minden oldalról kisforgalmú közút veszi körül. 

- Evangélikus temető előtti zöldfelület: a közel 0,4 ha területű zöldfelületet különböző korú és 
fajtájú fák borítják. A zöldfelület kis számú és rossz állapotú utcabútorral rendelkezik. 

- Ikva patak menti zöldfelület: a településrészt kettészeli az átszellőzést elősegítő, zöldfelületi 
elemként is jelentős Ikva-patak. A belvárosi szakaszhoz képest kiterjedtebb, fákkal jobban 
ellátott területek övezik a patakmedret. 
 

Ezek mellett a városrészben több, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmény is található: Szent 

Erzsébet Kórház; SFAC sporttelep; Evangélikus temető; az OMSZ állomás és a Soproni Torna Club 

területe.  

Északi városrész legjelentősebb zöldfelületei:  

Az Északi városrész biológiailag aktív felületei elsősorban a Pozsonyi úttól nyugatra találhatóak. A 

kertvárosias lakóterület besorolású Virágvölgytől délre, illetve keletre zöldterületek kerültek 

kijelölésre. 

Jereván városrész legjelentősebb zöldfelületei:  

- Kodály Zoltán tér: a városrész zöldfelületei közül a lakótelep központjában helyezkedik el a 
Kodály Zoltán tér. A főleg gyepterületekkel rendelkező, utcabútorokkal jól ellátott téren 
található a Jereván lakótelepi játszótér. 

- Ibolya-tó és környéke: az Ikva patak mellett húzódó közel 50 ha-os zöld- (és kék) felület 
faállománya egészen gazdag, a zöldfelületet játszótér és egyéb utcabútorok is gazdagítják, míg 
a biológiai aktivitásértékét a salakpályák csorbítják. 

- A lakóteleptől északra eső zöldfelületek: a körülbelül 100 ha kiterjedésű zöldfelület főleg 
gyepes területeket foglal magában, melyet fás és bokros növényzet szakít meg helyenként. A 
többek közt az Ikva patak és a vasútvonal által határolt területen BMX pálya is található, 
utcabútorokkal kevésbé ellátott méretéhez képest. 

Lőverek városrész legjelentősebb zöldfelületei:  

- Erzsébetkert: Magyarország (egyik) legrégebbi közparkja 1763 óta szolgálja az idelátogatókat, 
1942 óta védett.  A mintegy 10 évvel ezelőtti felmérés szerint a faállományt 760 példány 
alkotja (ebből 141 fenyő). A legméretesebb példányok a mamutfenyők, a platánok és egy 
szürkenyár. A város legnagyobb (5 ha) és jelentős faállományt (760 példány) magába foglaló 
közparkja a tőle elvárt funkciókat maradéktalanul nem tudja ellátni területi megosztottsága, 
az intimitást zavaró közlekedés miatt. 

- Botanikus kert: a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Egyetemi Élő 
Növénygyűjteménye egy oktatókert. 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 az év minden napján. Számos ritka, védett hazai és 
nem őshonos növényfaj fedezhető fel benne. Vakok és gyengénlátók számára 
akadálymentesített sétaút is biztosított. A botanikus kert 1978 óta országos jelentőségű 
természetvédelmi terület, megújítása egyre inkább időszerű. 
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- Erdőterületek: a városrész déli és nyugati irányból erdőségekkel érintkezik. Az erdő több mint 
100 ha-nyi területen bele is nyúlik a lőveri kertek telkei közé, és így a természetközeli területek 
a városi környezettel összeköttetésben maradhattak. 

Az Iparterületek városrész legjelentősebb zöldfelületei:  

Az érintett területeken szerkezeti jelentőségű zöldterület csak a nyugati Iparterület esetében, a vasút 

és a Baross út között került kijelölésre. A keleti Iparterület esetében a Rák- és az Ikva-patak a 

legjelentősebb zöldfelületi elem. 

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban hét darab – részben rekreációs célú – projekt érintette a 

zöldfelületek fejlesztését. Ezek a következők voltak: 

- TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001: Zöldülő Belváros projekt részeként a Paprét, a Szélmalom park, 
illetve a Washington park zöldfelületei újulnak meg; 

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771: Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát 
fejlesztése: Arany János utcai játszótér; Barátság parki játszótér; Erzsébet kerti játszótér; IV. 
László király utcai játszótér, Koronázó domb; 

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291: Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér 
létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban; 

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292: Szabadtéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron 
város területén a különböző korosztályi igények alapján: Verő József utca (sportpark); Kresz 
park; Tó utca; Kőműves köz; 

- GINOP-7.1.3-15-2016-00009: Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely 
turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és 
szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével: Zenepavilon 
(szabadtéri piknikterület, aktív időtöltés parkrész, senior parkterület- fitnesz eszközök), 
Mókuserdő, Kisbalfi szabadidőpark; 

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00297: Játszótéri és köztéri fitnesz eszközök telepítése 
kerekesszékesek számára Sopronban: Kresz park; 

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00772: "De jó tér a Deák tér" – A soproni Deák téri játszótér 
fejlesztése a különböző korosztályú gyermekek igénye alapján. 

A rekreációs célú zöldfelületek között jelentős hányadot képviselnek a játszóterek, jelenleg 36 

helyszínen található valamilyen tematikájú játszótér Sopronban. A 2019. évtől a kerítések cseréje 

ütemezetten zajlik, amellett, hogy a játszóeszközök bővítése (egy-egy játszóeszközzel) is folyamatosan 

történik – ahogy a költségvetési fedezet lehetővé teszi azt. 

Zöldfelületi ellátottság  értékelése  

A városi zöldfelületi ellátottság területi kiterjedését és egyben minőségét jól mutatja be a városi 

területfelhasználás biológiai aktivitásértéke.  Sopron MJV Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata 

alaposan bemutatja az egyes városrészek zöldfelületi ellátottságát és ezek minőségét, az alfejezetben 

döntően a TSZT-ben szereplő megállapítások összefoglalója szerepel. A dőlt betűkkel szedett részek 

forrása a TSZT. 

Amint a következő ábrán látható, hogy – a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet érintett értékmutatói alapján 

– a belső városrészek biológiai aktivitásértéke és ezáltal zöldfelületi ellátottsága jelentősen elmarad a 

külterületek értékeitől. Emellett az ábrán jól kivehető a település ÉNy-DK-i irányultsága, a 

településmag völgyi elhelyezkedéséből fakadóan. A település első sorban ezekben az irányokban 

terjeszkedett. A külterületeken jellemzően halványzölddel láthatók a biológiai aktivitás szempontjából 

kevésbé kedvező területhasznosítási formák (jellemzően rétek és legelők), míg sötétzölddel az 
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erdőségek, illetve a város keleti területein a Fertő tó térsége. Utóbbiak a település – biológiai aktivitás 

szempontjából – legértékesebb területei, a város átlagos aktivitásértékét (5,87 BIA/ha) nagyobb 

összefüggő területeken haladják meg. 

 

70. ábra: Sopron MJV közigazgatási területének településszerkezeti terv szerinti biológiailag aktív  
területeinek megoszlása199 

Látható, hogy a városi zöldfelületek aránya és elhelyezkedése nem kiegyenlített az egyes városrészek 

között, de azokon belül sem. Az egy főre jutó átlagos biológiai aktivitásérték a Belvárosban (0,01 

BIA/fő) és a Jereván városrészben (0,15 BIA/fő) a legalacsonyabb. Az elsődlegesen lakó funkciójú 

városrészek közül a hektáronkénti átlagos biológiai aktivitásérték a Lőverekben (3,62 BIA/ha), míg az 

egy főre jutó átlagos biológiai aktivitásérték az Északi városrészben (3,28 BIA/fő) a legmagasabb. A 

külterületek átlagos biológiai aktivitásértéke kedvezőnek tekinthető (6,46 BIA/ha). 

 
Belváros 

Kuruc-
domb 

Északi 
városrész 

Jereván 
városrész 

Lőverek 
Ipar-

területek 
Egyéb 

belterületek 
Külterületek 

BIA/fő 0,01 0,85 3,28 0,15 1,98 - 3,53 - 

BIA/ha 1,11 2,13 2,55 1,72 3,62 0,58 3,21 6,46 
32. táblázat: A soproni városrészek biológiai aktivitás értéke lakosságszámra és hektárra vetítve200 

 
199 Forrás: Sopron MJV TSZT 
200 Adatforrás: Sopron MJV TSZT 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

176 
 

A Belváros zöldterületi ellátottsága tekinthető a legrosszabbnak a területfelhasználási kategóriák 

alapján. A városrészek közül itt találhatók meg legkisebb arányban a biológiailag aktív felületek, többek 

között épp ezért, ebben a 

városrészben van a legnagyobb 

lehetősége a városi hősziget 

kialakulásának.  

A területfelhasználási 

kategóriákból generált 

aktivitásérték-térképnél 

kedvezőbb képet mutat a 

légifotó, bár a városrész 

központjában a közterületi 

zöldfelületek kiterjedése a légi 

felvételek alapján is minimális. A 

városrész pereme felé közeledve 

mind a közterületi, mind a 

magánterületi zöldfelületek aránya 

kedvezőbb. 

A Kurucdomb 

hektáronkénti 

átlagos biológiai 

aktivitásértéke 

(2,13 BIA/ha) a 

falusias 

lakóterületek 

(2,4 BIA/ha) 

értékéhez áll 

közel. A légifotón 

jól látható, hogy a magánterületi zöldfelületek is jelentős szerepet játszanak a városrész zöldfelületi 

rendszerében. Ugyan a zártsorú beépítéseket nem kíséri előkert, de a hátsókertek intenzitása 

ellensúlyozza ezt, és a lakóterületeket mintegy belülről kondicionálja. A településszerkezeti terv a 

városrészben zöldfelületi szempontból kedvezően módosult: a Szent Erzsébet Kórház a korábbi 

beépítésre szánt különleges területfelhasználásból beépítésre nem szánt különleges 

területfelhasználásba került. Ennek köszönhetően mintegy 6.700 m2-nyi zöldterület és 

nagyságrendileg 1,1 ha-nyi erdőterület került kijelölésre. 

Az Északi városrész hektáronkénti átlagos biológiai 

aktivitásértéke (2,55 BIA/ha) meghaladja a falusias lakóterületek 

(2,4 BIA/ha) értékét, az egy főre jutó átlagos biológiai 

aktivitásérték (3,28 BIA/ha) még ennél is kedvezőbb. A jelölt 

lakóterületet (narancssárga szín) É-on és Ny-on mezőgazdasági 

területek határolják, így a tervezett településrész átszellőzése 

biztosított. A városrész alacsony biológiai aktivitásértékű 

területei a Pozsonyi úti és a Faller Jenő utcai gazdasági területek. 

A Szent Mihály temető zöldfelületi kondicionáló hatása magas 

kihasználtsága miatt nem tekinthető városi szinten jelentősnek. 

71. ábra: A Belváros zöldterületi ellátottsága a TSZT alapján 

72. ábra: Kurucdomb zöldterületi ellátottsága a TSZT alapján 

73. ábra: Az Északi városrész zöldterületi 
ellátottsága a TSZT alapján 
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Jereván városrész hektáronkénti átlagos biológiai aktivitásértéke 

alacsony (1,72 BIA/ha). Az egy főre jutó átlagos biológiai 

aktivitásérték még ennél is kedvezőtlenebbül alakul 

(0,15 BIA/fő), a Belváros értékénél csak minimálisan magasabb. 

A közel negyven éves lakótelep faállománya érett korban van, 

jelentős lombfelület szolgálja a klíma szélsőségeinek 

mérséklését. Korábban, a növényállomány telepítésekor a gyors 

eredmény érdekében gyorsan növő fajokat, főleg nyárakat is 

ültettek. Ezeket a növényfajokat alátelepítéssel fokozatosan le 

kellene cserélni, mivel ezek már csak pár évig lesznek alkalmasak 

feladatuk ellátására. 

A Lőverek városrész hektáronkénti átlagos biológiai 

aktivitásértéke (3,62) meghaladja a kertvárosias lakóterületek 

ÖTM rendeletben meghatározott értékét (3). A Lőverek 

sajátossága, hogy a várost D-ről és 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. 

A XX. században a természettel harmonizáló 

kertgazdálkodást felváltotta 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 váltották fel. Ezt a folyamatot 

szerette volna megállítani a Lőverek jellegét védő 

rendelet201, ami azonban alig ér célt, mivel a 

lakók körében nem tudatosult, végrehajtásának 

ellenőrzése pedig gyatra. 

Az Iparterületek a város legalacsonyabb hektáronkénti biológiai aktivitásértékkel rendelkező 

városrésze. Az Iparterületek belső területeinek beépítettsége új zöldfelületek kijelölésére nem ad 

lehetőséget. A Keleti Iparterület hatályos szabályozási terve több helyen is védőfásítást ír elő. 

Figyelembe véve a terepi és az éghajlati adottságokat, környezeti szempontból a Keleti Iparterület 

fekvése kedvezőbb a nyugatiénál. Az ortofotók alapján ebben a városrészben is kedvezőbb képet mutat 

 
201 37/1992. (XII. 30.) Sopron Város Önkormányzati rendelet a Lőverek jellegvédelméről 

74. ábra: Jereván városrész zöldterületi 
ellátottsága a TSZT alapján 

75. ábra: Lőverek városrész zöldterületi ellátottsága a TSZT 
alapján 

76. ábra: Az Iparterületek városrész zöldterületi ellátottsága a TSZT alapján 
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a légifotó zöldfelületi aránya, mint a területfelhasználási kategóriákból generált aktivitásérték-térkép. 

Ez döntően a még nem beépült területegységeknek köszönhető. 

Az Egyéb belterületek zöldfelületi ellátottsága 

kedvező, átlagos hektáronkénti biológiai 

aktivitásértékük 3,21 BIA/ha. A területek jó 

zöldfelületi adottságait Görbehalom, 

Óhermes, Újhermes és Brennbergbánya 

esetében erősíti a környező területek magas 

biológiai aktivitása (erdőterületek). 

Sopronkőhida és Tómalom területén a 

lehatárolt zöld-, vízgazdálkodási-, valamint 

erdőterületek a meghatározó zöldfelületi 

elemek. Balf zöldfelületi rendszerének 

legjelentősebb elemei a nagyméretű hátsó- és 

haszonkertek.  

A Külterületek jellemzően biológiailag magas aktivitásértékű területek (erdőterületek, vízgazdálkodási 

terület). Ezek a közepes biológiai aktivitásértékű területekkel (mezőgazdasági területek) szegélyezik a 

fokozatosan terjeszkedő belterületeket. 

A Soproni-hegység erdőtakarója ma is csaknem összefüggő, mindössze kis kiterjedésű irtásrétek 

szakítják meg, a jelenlegi vegetációban azonban igen jelentős a kultúrfenyvesek aránya. Ettől 

függetlenül az erdők természetközeli állapotúak, amit az is jelez, hogy az akácosok részesedése 

mindössze 0,3%. A Fertőmelléki-dombságban az erdők területaránya ma is jelentős a korábbi intenzív 

erdőhasználat miatt, azonban sok a leromlott állapotú állomány, továbbá magas az akácosok (6,5%) és 

a kultúrfenyvesek térfoglalása (Király 2006). A Sopron-környéki erdők nagy része védett: a Szárhalmi 

erdő a Nemzeti Park része, a hegyvidéki városi erdő tájvédelmi körzet. 

A gyepek tekintélyes részét már évtizedek óta 

nem legeltetik és csak kisebb hányadukat 

kaszálják, ezért teret hódítanak rajtuk a 

magaskórósgyomok 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. 79. ábra: A Külterületek zöldterületi ellátottsága a TSZT 
alapján 

78. ábra: Az Egyéb belterületek (Sopronkőhida és Tómalom; Görbehalom; Óhermes, Újhermes, Brennbergbánya; Balf) 
zöldterületi ellátottsága a TSZT alapján 

77. ábra: Az Egyéb belterületek zöldterületi ellátottsága a TSZT alapján 
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2.1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A külterületi zöldfelületekre veszélyt jelent a város robbanásszerű fejlődése. Az egyre nagyobb 

területek belterületbe vonása, a beépítések kitolódása komoly veszélyforrás a – fogyatkozó, biológiai 

aktivást tekintve kedvezőbb helyzetben lévő – külterületek számára. A város terjeszkedése 

fokozatosan megszünteti az olyan hagyományos zöldfelületi elemeket, mint a kisparcellás 

szőlőművelés és a városkörnyéki kiskertek, gyümölcsösök. 

A zöldterületekre vonatkozóan a város vezetésének nem állnak rendelkezésére megbízható adatai. 

Nem ismeretes a fás vegetáció faji összetétele, kormegoszlása, területi elhelyezkedése és egészségi 

állapota sem. Mindezek következtében zöldfelületi, zöldterületi és fás növényzeti statisztikák nem 

számíthatók, és nem állapíthatók meg ezen statisztikai adatok időbeli változásai sem. A zöldterületek 

közösségi ingatlanvagyon jogszabály szerinti számbavétele nem történt meg. Az elmúlt évtizedekben 

az új lakóterületek kiépülése, közlekedési pályák átalakítása és újak építése által új közösségi és egyéb 

tulajdonviszonyú zöldfelületek jöttek létre, amelyekről szintén nincs rendezett, ellenőrzött 

információ.202 

Az utcai sorfák egészségügyi helyzete a teljes körű felmérés hiánya miatt szabatosan nem állapítható 

meg, azonban egyes részleges felmérések összefüggést találtak a fák állapota és a környezet 

szennyezettsége között. A közlekedési felületek sózása súlyosan mérgezi a talajt és az utcafák 

állapotromlásához, majd néhány év alatt pusztulásához vezet, kivéve egy-két magas sótartalmat tűrő, 

de tájidegen fafajt. A só felhasználása folyamatosan növekszik egyrészt a bővülő közlekedési felület, 

másrészt a lakosság „feketére síktalanítás” igénye miatt. Különösen a nagy forgalmú utak, egyes 

burkolati minőségek, vagy a lejtőviszonyok fokozzák a só felhasználást, amely utak (Csengery utca, 

Béke út, Ady E. utca, Fapiac stb.) mentén a sorfák kezelése jelentős költségtöbblettel jár.203 

Az egyes városrészeknél már részletesen említett problémák: 

- Papréten: a platánfák lombkoronájának a gondozása és a platánfákon megtelepedő 
madárfauna okoz gondot; 

- Jereván ltp.: a gyorsan növő fajokat, főleg nyárakat alátelepítéssel fokozatosan le kellene 
cserélni; 

- Fertőmelléki-dombság: leromlott állapotú faállomány, magas az akácosok (6,5%) és a 
kultúrfenyvesek térfoglalása. Nincs legeltetés és elenyésző mértékű a kaszálás, ezért 
elszaporodnak a magaskórósgyomok, bokrok. 

- Lőverek: a természettel harmonizáló kertgazdálkodást felváltották a díszkertek, nyírt gyepek. 
A helyben szelektálódott gyümölcsfajták helyett intenzív gondozást (kémiai növényvédelmet) 
igénylő fajtákat telepítettek. 

A légszennyezés a fák lombozatán is kifejti hatását. A légszennyezés hatása nekrotikus foltok 

formájában figyelhető meg a levéllemezeken, ami csökkenti az asszimiláló felületet, csökkenti a fák 

ellenálló képességét és így egészségromláshoz, majd az összesített hatások miatt akár pusztuláshoz is 

vezethet. Az utóbbi tíz évben a légszennyezettség hatása különösen a hársakon és a juharokon 

figyelhető meg, amely fafajok Sopronban az utcafák állományának 18 és 31 százalékát adják. 

Megfigyelhető, hogy egyes ózonra érzékeny lágyszárú fajok (pl. díszdohány) az ózonkoncentráció 

 
202 Forrás: TSZT 
203 Forrás: TSZT 
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emelkedésekor károsodnak, vagy akár el is pusztulhatnak (Lackner K. u. Laktanya utca kereszteződés, 

2008 nyarán).204 

A klímaváltozás és a város zöldfelületeire gyakorolt hatására nincs vizsgálat, azonban egyes, tőlünk 

délebbre fekvő tájakon ismert, de eddig itt ismeretlen kártevők megjelenése (pl. amerikai lepkekabóca 

a kerti tamariskán, eperfa pajzstetű a szivarfákon és gömbakácokon) valószínűleg összefüggésbe 

hozható az elmúlt 30 év átlaghőmérsékletének emelkedésével.205 

  

 
204 Forrás: TSZT 
205 Forrás: TSZT 
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2.1.15 Közlekedés 

2.1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Sopron MJV területét számos közlekedési (út, vasút) nyomvonal érinti, illetve tárja fel, valamint vasúti 

és közúti határátkelőhellyel is rendelkezik a település. A város a két szomszédos külföldi fővárosból, 

Bécsbő és Pozsonyból is gyorsabban megközelíthető közúton (Bécsből vasúton is), mint Budapestről, 

mely elsősorban a földrajzi értelemben vett közelségüknek köszönhető. 

2.1.15.2 Közúti közlekedés 

A város gyorsforgalmi úton jelenleg már megközelíthető, 2020 év végén az M85-ös autóút elérte a 

várost. Ausztria felől a legközelebbi gyorsforgalmi összeköttetést az S31 jelzésű autóút és az A3-as 

autópálya biztosítják, melyek jelenleg a határtól mindössze 10 km-re elérhetők. A gyorsforgalmi 

utaknak köszönhetően Graz és Ausztria belső területei felé biztosított a gyors elérés. 

Sopronban a fő közlekedési csatornát a városon keresztül haladó a 84. sz. főútvonal jelenti, amely 

Nagycenknél egyesül a Győr felé haladó 85. számú főútvonallal. A térségben a soproni és a Kópházától 

délre fekvő határátkelők a legforgalmasabbak, ezen felül további átkelők találhatók Ágfalvánál és 

Sopronkőhidánál.  A határ menti elhelyezkedés, valamint a Sopronon áthaladó főútvonal miatt nagy 

forgalom áramlik keresztül a városon, bár az M85 meghosszabbítása a sopronkőhidai határátkelő felé 

valamelyest csökkentette a város belterületén keresztülhaladó forgalmat. 

 
80. ábra: Sopron főbb útszakaszainak átlagos napi forgalma (járműegység/nap; 2021.10.10.)206 

 
206 Forrás: KIRA  

Napi átlagos forgalom (E/nap) 
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A helyi úthálózat a folyamatosan bővülő cél- 

és áthaladó forgalom miatt továbbra is 

telített, ezáltal az autóút befejezése komoly 

terhet vesz majd le a városról. A belsőbb 

területeken súlyos gondokat okoz a 

forgalom, napközben általánosak a 

torlódások. A város egyik ütőerének számító 

Csengery út (86107. sz. bekötőút) esetében 

a belvárosi részeken a napi átlagos 

kapacitás-kihasználtság 2020-ra már elérte a 

179 %-ot, az átlagos forgalom 19.868 

egységet (ebből 879 db nehézgépjármű) 

jelentett naponta. A 84. sz. II. rendű főút 

esetében 25.048 egységnyi átlagos forgalmat 

(ebből 552 db nehézgépjármű) mértek a 

legforgalmasabb részeken, ami 68%-os 

kihasználtságot jelent.207  Bár a Belváros, illetve a Várkerületre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre 

forgalomszámlálási adatok, de az Utinform.hu információ szerint a Csengery úthoz hasonló 

jelentőségű, de lényegesen kisebb kapacitású, illetve áteresztő-képességű belvárosi útszakaszokon is 

jelentős torlódások tapasztalhatók. A soproni közutak minőségével kapcsolatosan igen eltérőek a 

lakossági vélemények. A nagyon elégedettek (7%) és az egyáltalán nem elégedettek (12,8%) között 

szóródnak a lakossági válaszok. Az elmúlt években jelentősen romlott a városi gyűjtőutak minősége, 

ezek ütemezett megújítása mind sürgetőbb feladattá válik. A legalacsonyabb rendű városi utak nagy 

többsége szilárd burkolattal rendelkezik, de ezen a téren is komoly lakossági igény mutatkozik a még 

burkolatlan utak arányának csökkentésére, minimalizálására – különösen az elmúlt években kialakult, 

gyors fejlődésen átesett városrészekben. 

Az említett utakat összesen 26.997 helyi személygépkocsi használta (a tulajdonos lakóhelye szerint). 

Ebből fakadóan a 62.900 soproni lakosra eső autók számából 429-es motorizációs mutató adódik. A 

soproni autók száma 79%-kal nőtt 2000 óta, ami a 82. ábrán is látható. 

 
207 https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/ 

81. ábra: Soproni forgalom hétköznap délután 17 óra körül. A zöld 
útszakaszok a torlódásmentes utakat jelölik, a sárga-piros jelölésű 

utak a torlódásokat (a sötétebb tónusok nagyobb torlódásokat 
jelölnek) 

https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
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82. ábra: A soproni autók számának változása a lakosságszám változásához viszonyítva208 

A soproni személygépjárművek közül mindössze 629 egyéb meghajtású (pl. elektromos és nem gázolaj 

vagy benzin meghajtású).209 Azaz az elektromos meghajtású kocsik elterjedtsége még igen alacsony 

szintű a városban. Mindazonáltal az Önkormányzat példamutató módon rendelkezik már két darab 

elektromos személygépkocsival és elektromos kerékpárokkal, továbbá az önkormányzati cégek közül 

a Pro Kultúra Nonprofit Kft. üzemben tart egy darab elektromos „golfkocsit”, illetve az STKH egy darab 

hibrid meghajtású autót. Sopronban az autó- és robogómegosztó szolgáltatók egyelőre nem jelentek 

meg 2022-ig, habár autó- és robogóbérlésre több helyen is van lehetőség a városban.  

Sopronban több taxitársaság is működik. A nagyobbak honlappal, applikációval, facebook oldallal is 

rendelkeznek, illetve több egyéni vállalkozó is hirdeti taxiszolgáltatását az interneten, segítve a helyi 

lakosság autótartási kényszerének csökkentését. A jelentősebb társaságok közül csak a Lővér taxi és a 

Sopron taxi árai érhetők el: a nem leszerződött partnerek számára legalább 1.000/1.240 Ft-os alapdíj 

mellett legalább 500/100 Ft-os km díjjal nyújtják szolgáltatásukat városon belül. 

A személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma jelentősen csökkent Sopronban az utóbbi években a 

KSH adatai alapján. A 2011-ben tapasztalt 137 eset fokozatosan csökkent a 2020-as értékre, 64 

balesetre, ami a 83. ábrán is nyomon követhető. A soproni közúti balesetek döntő többsége lakott 

területen következik be, lakott területen kívül a belesetek kevesebb mint 10% történik. A lakott 

területen kívüli balesetek száma a 2011. évi érték mindössze 13%-ára csökkent. A személyi sérülést 

okozó balesetek 10%-át ittas személy okozza. Sopronban (is) a személygépjárművek jelentik a 

legnagyobb veszélyt a közúti közlekedőkre. Az esetek közel 69%-áért az autók felelősek. 2011 óta a 

soproni közúti balesetek átlagosan évi 3 emberéletet követeltek, azonban 2020-ban szerencsére egy 

haláleset sem történt. 

 
208 Adatforrás: KSH 
209 Forrás: KSH, 2020.dec.31. 
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83. ábra: A közúti balesetek főbb esetszámainak alakulása 

2.1.15.3 Parkolás 

A parkolás több okra visszavezethetően is problémaként jelentkezik a városban. A parkolási igények 

sok esteben meghaladják a kapacitásokat. A rendelkezésre álló kapacitásokat első sorban a történelmi 

városszerkezet, a város élhetőségét biztosító (a 0. alfejezetben részletezett) zöldfelületek és egyéb 

városi szolgáltatások korlátozzák. A helyiek (növekvő) parkolási igényein felül jelentkezik a térségi 

lakosság parkolási igénye a különféle Sopronban elérhető szolgáltatások igénybevétele és a 

munkalehetőségek miatt; jelentős az országos és nemzetközi turizmus parkolási igénye; a helyi 

rendezvények idején megnövekvő parkolási igények; illetve a telken belüli parkolóhelyek helyett 

tapasztalható közterületi parkolás. 

A belvárosi parkolási igények számának csökkentés érdekében a város bevezette a fizetős parkolást. 

Sopronban a fizető parkolás 1997. június 1-én került bevezetésre, jelenleg 1800 fizető parkolóhely 

található a városban, három zónára bontva. A parkolási övezetek az övezet kezdete és vége táblákkal 

vannak megjelölve, melyeken a legfontosabb információk is szerepelnek. 

A parkolási költségek zónánként eltérő nagyságúak, a város központjából kifelé haladva csökken 

mértékük. Személyautók számára 480/360/240 Ft/óra zónától függően. Autóbusz, vontató, 

tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi a két belső zónában nem parkolhat. A 

III. zónában 645 Ft/óra a parkolási költségük. 
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A közterületi parkolási szolgáltatás bérlettel is igénybe-vehető – a mellékelt ábrán látható feltételek 

szerint. Időkorlátozás kizárólag az I. zónában van: a maximális parkolási idő 3 óra.  

84. ábra: A soproni parkolási zónák 

33. táblázat: A soproni parkolási bérletek 
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A parkolási rendszer üzemeltetése és fejlesztése a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt. feladata. A 

társaság jelenleg 66 parkolóautomatát üzemeltet a város területén, ezek készpénz mellett bankkártyát 

is elfogadnak. Ezen felül parkolójegy váltható mobiltelefonnal, illetve mobilapplikációkkal (pl. simple 

pay) is. A bérleteket interneten is meg lehet vásárolni. A parkolóházak telítettségét jelző rendszer is 

segíti az autósokat. 

A Vagyonkezelő Zrt. öt parkolót (mélygarázs, teremgarázsok, parkolóház, felszíni parkoló) is üzemeltet 

a városban. Ezek különböző feltételekkel vehetők igénybe. A teremgarázsokat csak bérleti 

konstrukcióban vehetik igénybe az érdeklődők, jelenleg a két teremgarázs 100%-os kihasználtságú. Az 

Aranyhegyi és a Sopron Pláza melletti murvás parkolók egyaránt kedvező áron biztosítanak tartós 

parkolási lehetőséget a belvárostól távolabb – egyelőre mindkettő kihasználtsága viszonylag alacsony. 

A Petőfi téri mélygarázs telítettsége évekig nagyon magas volt, a 2020. január 1-től bevezetett 

díjemelést210 követően azonban számottevően csökkent. Az Árpád utcai parkozóház nemrég nyitott 

meg, bevezetési szakaszban van, így kihasználtsága még nem értékelhető. Napközben mindkét 

létesítmény a belvárosi I. zónának megfelelő közterületi parkolással megegyező díjszabással működik, 

azonban a közterületi parkolással szemben ezek éjszaka is díj ellenében vehetők igénybe, bár 

csökkentett (250 Ft/óra) áron. 

A város P+R parkolója szintén térítés ellenében vehető igénybe a GYSEV pályaudvar szomszédságában. 

Az ingyenesség csak abban az esetben biztosított, ha legalább 40 km-es vonatjeggyel rendelkezik a 

parkolóhelyet igénybe vevő. Az állomás melletti B+R parkolási lehetőség 110 fedett és 28 nyitott 

kerékpártárolóból áll.211 A parkolókapacitás a közösségi közlekedési csomópontoknál jelenleg még 

megfelelőnek nevezhető. Viszont az áremelkedések (gázolaj) hatására növekedett a közösségi 

közlekedést használók száma, így most látható, hogy a jelenlegi kapacitásokat bővíteni kellene – 

különösen, ha az a szándék, hogy még ennél is szélesebb kör is letegye az autót és közösségi 

közlekedéssel folytassa útját –; erre vonatkozóan a GYSEV Zrt. rendelkezik fejlesztési tervekkel.  

Az önkormányzat a megnövekedett számú személyautók kontrollálatlan parkolása ellen több belvárosi 

utcában egyirányú autóforgalmat vezetett be, valamint parkolóhelyeket jelölt ki – jelentős részüket a 

megszüntetett ellenkező irányú sávban, de szintén sokat legalább részben a gyalogos közlekedésre 

szolgáló járdán. Ezek a megoldások sajnos mind az értékesebb területhasznosítás elől veszik el a teret, 

illetve nehezítik a gyalogos közlekedést. A parkolási zónák fizetőssé válása nyomán a parkolási 

problémák a zónák határain túl is megjelentek. 

  

 
210 Egyúttal az első fél óra díjmentessége is megszűnt. 
211 Forrás: GYSEV honlap 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

187 
 

A parkolási nehézségek a lakossági felmérésből is kirajzolódnak. Sokan egyáltalán nem elégedettek a 

parkolási lehetőségekkel, amint az a kérdésekre adott válaszokból kiderült: 

Parkolás általánosan a kiemelt 
közintézmények közelében 

Parkolás kereskedelmi 
létesítmények közelében 

Parkolás az autóbusz- és 
vasútállomás közelében 

   

Jelmagyarázat 

 
85. ábra: A soproni lakosság elégedettsége a parkolási lehetőségekkel212 

  

 
212 Adatforrás: Lakossági felmérés, 2022. 
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2.1.15.4 Közösségi közlekedés 

Közúti közösségi közlekedés  

Sopron közúti tömegközlekedését a Volánbusz Zrt. biztosítja – a stabil üzemeltetés és tervezhetőség 

érdekében nemrég 9 évre újította meg az Önkormányzat a vonatkozó közszolgáltatási szerződést. A 

helyi és a helyközi járatok is az állami vállalat fenntartásában üzemelnek.  

A településen 39 különböző helyi buszjárat üzemel (rövidített és kiegészített útvonalú járatokkal 

együtt) összesen 69,2 km hosszú vonalhálózaton213, ami jelentős bővülés a korábbi ITS készítése idején 

(2014) rendelkezésre álló 56,5 km hosszú hálózathoz viszonyítva. A városban 27 helyi autóbusz üzemel, 

azonban ez az állomány kiegészül a regionális közlekedésben használatos buszokkal. A járatok egy 

részének esetében regionális autóbuszjáratok közlekednek. Éjszakai autóbuszjárat nem üzemel a 

városban – kivéve a VOLT fesztivál idején. A 39 járat közel harmada napi 1-6 alkalommal közlekedik, a 

többi jellemzően óránként egy vagy két alkalommal. Az utasokat 10 megállóhelyen intelligens 

 
213 Adatforrás: KSH 

86. ábra: Sopron és környékének közúti és vasúti tömegközlekedési hálózata (2022) 
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utastájékoztató oszlop is segíti. A menetrendek online is elérhetőek a volánbusz honlapján. Az egyes 

buszok élőben is nyomon követhetők, illetve utazástervező is működik az említett honlapon.214 

A közszolgáltatást egy utazásra érvényes jegyekkel (320 Ft), vagy legalább egy napos, maximum féléves 

összvonalas bérletekkel lehet igénybe venni – az ingyenesen utazókon kívül –, időalapú jegy nem 

elérhető a rendszerben. A fizikailag megjelenő jegyeket az autóbusz-állomás jegy- és 

bérletpénztárából, a Soproni Utazási Irodától, a Magyar Posta fiókjaitól (9 db), valamint a buszokon – 

jellemzően sofőröktől (390 Ft), de öt busz esetében buszra telepített jegykiadó pénztárgépből – 

lehetséges beszerezni. A Volánbusz online jegyértékesítő rendszere még nem terjedt ki a soproni helyi 

járatokra, azonban az online fizetési rendszerek (pl. simple pay) már elérhetővé teszik az online jegy- 

és bérletvásárlást/felmutatást.  A városi honlapon nem érhetők el információk a helyi 

tömegközlekedésről. 

A helyi járatok jól feltárják a várost, mindössze Felsőlőverek, Kertváros és a külterületen fekvő 

lakóingatlanok esetében szükséges nagyobb távolságokat megtenni a tömegközlekedés eléréséhez. A 

GYSEV pályaudvart 7 buszjárat is érinti – biztosítva a részleges intermodalitást. 2020-ban összesen 

13.365 fő utazott a helyi buszjáratokon215, ami a korábbi évekhez képest jelentős utasszámcsökkenést 

jelent, bár valószínűleg ez jelentős részben a járványhelyzet közvetlen és közvetett hatásainak216 

tulajdonítható. 2019-ben még 15.403 fő használta a helyi buszokat. 

A Volánbusz Zrt. az esélyegyenlőség jegyében számos alacsonypadlós autóbuszt üzemeltet, melyeket 

kerekesszékesek és babakocsival közlekedők is használatba vehetnek. Ezen felül további segítségkérés 

esetén a fogyatékossággal élők a tervezett indulása előtt legalább 36 órával felvehetik a társasággal a 

kapcsolatot és az utasok segítséget kaphatnak az autóbusz-állomás területén lévő közlekedésben, a 

poggyászának kezelésével kapcsolatban, a járműre való fel és leszállás során, a segítő kutyával együtt 

történő közlekedésben, illetve az autóbuszon belül az üléshez történő eljutásban.

 
214 https://sopronbusz.volanbusz.hu/ 
215 Adatforrás: KSH 
216 Egészségügyi félelmek, közösségi korlátozások, home office terjedése 

https://sopronbusz.volanbusz.hu/
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87. ábra: Sopron MJV helyi buszjáratai 
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Kötöttpályás közösségi közlekedés  

Sopronban a kötöttpályás közlekedésért a GYSEV217 felel. A 

társaság a 8-as (Győr felé) és a 15-ös sz. (Szombathely felé) 

vonal tulajdonosa és fenntartója is egyben. A vasútvonalak 

a határtúloldalán is folytatódnak. A vonalszakaszok 

többsége villamosított egyvágányú vasútvonal. Ez alól a 

Sopron és a Lépesfalva-Somfalva közti szakasz képez 

kivételt. 

Sopronban kizárólag a GYSEV pályaudvar bonyolít 

utasforgalmat, a városon belül nem lehetséges 

kötöttpályás közlekedést igénybe venni. A korábban 

bemutatott 87. ábra alapján látható, hogy Sopron összes 

városrészéből tömegközlekedéssel is elérhető a 

vasútállomás, bár több esetben egy átszállásra is szükség 

van a vasút eléréséhez. 

A vasútvonalak és a vasútállomás a várost területileg megosztják, ami a közúti közlekedési problémák 

egyik alapja. A Lővérek városrész, illetve az iparterületek csak korlátozottan közelíthetőek meg a többi 

városrész felől. A vasúti átkelők koncentrálják a forgalmat, illetve az egy szintben lévő csomópontok 

esetében időszakosan fel is tartóztatják a közúti, a kerékpáros és a gyalogosforgalmat. 

A következő alfejezetből látható, hogy a vasút kerékpárúton/kerékpársávon nem megközelíthető, bár 

ennek ellenére az állomás kerékpártárolói magas kihasználtsággal működnek – további bővítésük 

tervezett. A GYSEV hangsúlyt fektet a kerékpáros közlekedés támogatására. A többi európai 

vasúttársasághoz hasonlóan járművein szállítható kerékpár, a soproni állomáson több kerékpártárolót 

is kialakított. A vasúttársaság „Tekergő jegy” címen kerékpáros túrákat is kínál a térségben, illetve 

Sopronban, valamint a vasút és a kerékpár közti intermodalitást támogató projektet is megvalósított. 

Ennek részeként a klímabarát (autómentes) intermodalitást népszerűsítették, illetve elkészítettek egy 

tanulmányt egy határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer megvalósításához. 

Az említett projekten kívül számos Sopront (is) érintő projektben vesz részt a GYSEV. Ezek több esetben 

többféle céllal rendelkező, összetett projektek. A projektek a vasúti közlekedés színvonalának 

emelését, gyorsítását, az intermodalitás erősítését218, illetve a közlekedésbiztonság fokozását célozzák. 

2.1.15.5 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A soproni kerékpáros és gyalogos útvonalak pontos hosszáról csak a város egészére érvényes 

statisztikai adatok állnak rendelkezésünkre. Ez alapján Sopronban 2021-ben 212,3 km volt az 

önkormányzati járdák hossza, amely 2,3%-os emelkedés az elérhető legkorábbi, 2006-os adatokhoz 

képest. Ez azt jelenti, hogy lényegében változatlan maradt a járdák hossza a városban, miközben 

folyamatos volt a népességnövekedés és a beépített területek aránya is növekedett. A kiépítetlen járda 

hossza városszerte 10,8%-ot csökkent 50,8 km-ről 45,3 km-re. Ezzel párhuzamosan a kiépített járda 

hossza 6,6%-ot bővült 156,7 km-ről 167 km-re.  

 
217 Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút 
218 Ennek egyik lehetséges eszköze a vasúton és a helyi autóbuszokon egyaránt igénybe vehető, integrált 
bérletek bevezetése. 

88. ábra: A Sopront érintő vasútvonalak 
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A város belső területein jól kiépültek a járdafelületek, ezzel szemben az iparterületeken és a kertvárosi 

részeken nem teljeskörűen alakították ki a gyalogos közlekedés elkülönített felületeit. A kertvárosias 

beépítésű területek kiépült járdaszakaszain sok esetben parkoló autók állnak, ellehetetlenítve a járdán 

történő közlekedést. A város meglévő járdafelületei sok esetben rossz állapotban vannak, 

töredezettek. Babakocsival vagy kerekesszékkel több szakaszon kihívást jelent a gyalogos közlekedés. 

A Belváros Várkerületen túli részein szintén több útvonalon is túl keskenyek a járófelületek.  

A belvárosban a történelmi városszerkezet, a gépjárműforgalom és a gépjárműparkoltatás erősen 

korlátozza a gyalogos közlekedés számára rendelkezésre álló teret. 

A lakossági elégedettség a lakókörnyezetükben meglévő járdákkal vegyes képet mutat. A 2022-ben 

végzett lakossági felmérés alapján az egyáltalán nem elégedett és a nagyon elégedett kategória is sok 

megjelölést kapott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Várkerületen belül csak engedéllyel közlekedhetnek és parkolhatnak az autók. Ebből fakadóan a 

történelmi belváros a leginkább gyalogosbarát területe a városnak.  A jellemzően macskaköves 

útfelületeket a kerékpár és a mikromobilitási eszközöket használók számára sem kedvezőek, így 

jellemzően ők sem zavarják a Várkerületen belül közlekedő gyalogos turistákat és helyi lakosokat.  

A gyalogos közlekedési felületek esetében az esélyegyenlőség szempontjai még nem terjedtek el 

széleskörűen. A járdák szélességén kívül problémát jelent, hogy a vakokat és gyengénlátókat segítő 

infrastruktúrát még csak néhány gyalogos-átkelőhelynél építettek ki. A járdába elhelyezett barázdák 

és kitüremkedések elsősorban a Várkerület mentén jelentek meg a városban.  

A kerékpáros útvonalakat illetően jelentősen nagyobb mértékű volt a bővülés a járdafelületekhez 

képest.  2006-2020 között 131%-kal növekedett a kerékpárutak teljes hossza (19,6 km219) – ugyanakkor 

meg kell jegyezni, hogy a kiindulási érték (8,5 km) viszonylag alacsony volt. A kiépített kerékpárutak 

hálózata a következő ábrán látható. 

  

 
219 Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza (km) 

89. ábra: A járdák minőségével kapcsolatos elégedettség a helyi lakosok lakókörnyezetében 
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90. ábra: Sopron kerékpárúthálózata (kerékpárút és kerékpársáv együttesen)220 

Az ábrán jól látható, hogy a soproni kerékpárhálózat egyelőre még hiányos. A kerékpárosoknak (és az 

egyéb mikromobilitási eszközzel rendelkezőknek) általában a gépjárművek között kell közlekedniük, 

ami valószínűleg sokakat eltántorít a mindennapos biciklis/mikromobilitási eszközökkel történő 

közlekedéstől. A meglévő hálózat minősége is különböző minőségű kerékpárutakat takar. A kétsávos 

aszfaltozottól a szilárd burkolattal nem rendelkező szakaszokig széles minőségi palettát mutat be az 

ábra. Az említett lakossági felmérés alapján a meglévő kerékpárutak a lakosok véleményei szerint nem 

rossz minőségűek. A kerékpárhálózat kiépítetlensége ellenére 6 nemzetközi kerékpáros útvonal halad 

keresztül a városon (sok esetben a gépjárművek között vezetett szakaszokon):  

- EuroVelo 13 („Hubertus kerékpárút” és „Borostyánkő kerékpárút”); 
- B322 – „Nagymartoni kerékpárút”; 
- B10 – „Fertő-tó kerékpárút”; 
- B14 – „Páneurópai Piknik kerékpárút”; 
- „Széchenyi István kerékpárút”; 
- „Kékfrankos kerékpárút”; 
- „Greenway Castanea Zöld Út”. 

A felsoroltak közül kettő útvonal áthalad a belvároson is. A belváros északi részén fut az Ikvahíd utcából 

kiinduló Hubertus kerékpárút, amely a 84. sz. főút mentén hagyja el a várost Ausztria irányába. Az 

ausztriai Nagymartonból érkező B322 kerékpárút keresztülszeli a belvárost a Deák tér mentén a 

Csengery út-Győri út kereszteződésénél lévő végpontjáig. 

A Belváros Sopron kerékpáros szemszögből kiemelkedő úti célja. Ezen városrészben találhatók a 

legfontosabb hivatalok, oktatási-nevelési és kulturális intézmények, a Liszt Ferenc Művelődési 

Központ, a Petőfi Színház, templomok, bankok és pénzintézetek, a belváros műemlékei és a város 

legforgalmasabb turisztikai látnivalói. Ennek ellenére kevés az épített vagy kitáblázott kerékpárút, azok 

is csak igen későn kerültek létesítésre. A történelmi belvárosban a kerékpáros közlekedés nem tiltott, 

azonban nem áll rendelkezésre külön tér, illetve a gyalogosok szempontjai szerint kialakított 

macskaköves útburkolat sem teszi népszerű kerékpáros zónává.  

A lakossági felmérés alapján a helyi lakosok harmada inkább elégedett a kiemelt közintézmények 

közelében kiépült kerékpárosokat támogató infrastruktúrával (8,5% nagyon elégedett). A válaszadók 

 
220 Forrás: KENYI (https://kenyi.kozut.hu/), 2022. Az ábra hibákat is tartalmaz, pl. a Tómalom utcán nincs 
kerékpáros infrastruktúra. 
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21,4 %-a tekinthető valamilyen szinten elégedetlennek. A kereskedelmi létesítmények, az autóbusz- és 

a vasútállomás közelében csak minimálisan kedvezőbb a soproni helyzetkép megítélése. 

A Belváros (Várkerület és a Hátsókapu utca sarkától) 5 és 15 perces kerékpáros elérhetőségét 

áttekintve jól látható, hogy 15 perces kerékpározással a Belváros szinte minden városrészből jól 

megközelíthető, a városmagtól elkülönülő belterületek kivételével. Ezek közül Sopronkőhidáról és 

Tómalomról is elérhető 15 percen belül a Várkerület és a Belváros. 

  

91. ábra: Sopron belvárosának 5 és 15 perces elérhetősége kerékpárral221 

A városi felületek gyalogos és kerékpáros használhatósága még nem biztosított teljeskörűen, számos 

akadállyal kell megküzdenie a környezetkímélőbb közlekedési módokat választóknak. 

  

 
221 A kékkel jelölt útszakaszok érhetők el 5, illetve 15 perc alatt. Forrás: Bikecitizens 
(https://map.bikecitizens.net/hu-sopron#/!/1/0/47.68322,16.59165/*,15) 

https://map.bikecitizens.net/hu-sopron#/!/1/0/47.68322,16.59165/*,15


 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

195 
 

2.1.16 Közművesítés 

Sopronban a közművekkel való ellátottság kedvező: az e-közmű adatbázisa szerint 14 közműhálózat 
van a városban, lefedve csaknem a város teljes területét. 

Közmű típusa Hálózatok száma Szolgáltatók 

Vízellátás 1 Soproni Vízmű Zrt. 

Vízelvezetés 1 Soproni Vízmű Zrt. 

Villamos-energia 2 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Veolia Energia Magyarország Zrt. 

Szénhidrogén 1 MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 

Távhő 2 ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. 

Sopron Holding Zrt 

Hírközlési 7 AH NET Zrt. 

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. 

Invitech ICT Services Kft. 

Magyar Telekom 

P-Watt Kft. (felszámolás alatt) 

Vodafone 

ZNET Telekom Zrt. 

34. táblázat: Közműhálózatok és -szolgáltatók Sopronban222 

2.1.16.1 Víziközművek 

Sopron és környéke ivóvízellátását és szennyvízkezelését, a soproni Lőver uszoda és strand, valamint a 
Tómalom fürdő üzemeltetését a Soproni Vízmű Zrt. biztosítja. A szolgáltató Sopronban 130 éve 
működik, jelenlegi szolgáltatási területe a megyei jogú város mellett további 40 környékbeli településre 
terjed ki: a térségben az ivóvízszolgáltatás teljes körű, a csatornaszolgáltatás kiépítettsége 96%-os. A 
100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltató többségi tulajdonosa Sopron MJV 
Önkormányzata (54,74%-os tulajdonrésszel). A cég ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 
minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal, valamint ISO 50001:2018 
energiairányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik. Saját akkreditált laboratóriumot működtetnek a 
víz minőségének vizsgálatára, mely országos viszonylatban is kiugróan jó minőségű rétegvizekből 
származik. 

V ízgazdálkodás és vízellátás (ivó -, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz  hasznosítás)223 

A Soproni Vízmű Zrt. 50 településen szolgáltat ivóvizet. A vízellátás biztosításához a vizet három 
különböző vízbázisból termelik ki (Sopronkőhida-Tómalom-Csalánkert vízbázis, Fertőrákosi vízbázis, 
Hegykő-fertőszentmiklósi regionális vízbázis). A víziközmű-szolgáltató ellátási területén, így Sopron 
városában is teljes körű az ivóvíz-szolgáltatás. 

 
222 Forrás: e-közmű adatbázis 
223 Forrás: www.sopronivizmu.hu 

http://www.sopronivizmu.hu/
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92. ábra: A Soproni Vízmű Zrt. ellátási területe – ivóvízellátás224 

Az ellátási területen a víziközmű-hálózat hossza 720 km, kapacitása több mint 20 ezer m3/nap. A 
kitermelt 6,25 millió m3 éves vízmennyiség kb. 90%-a kerül értékesítésre (a hálózati vízveszteség 
aránya 11%); zömében lakossági felhasználásra (70%), kisebb mértékben vállalkozásoknak (24%) és 
intézményeknek (6%). Az elmúlt 10 év alatt a vállalkozások vízfelhasználása nőtt a legnagyobb 
mértékben (137%), ezt a lakossági vízfelhasználás növekménye követte (124%), míg az intézményi 
fogyasztás csaknem a felére esett vissza. 

A szolgáltatott ivóvizet jellemzően mélyfúrású kutakból termelik ki (a teljes ellátási területen 27 db 
üzemelő mélyfúrású termelőkút és egy sekély felszín alatti vizeket összegyűjtő gravitációsan lefektetett 

 
224 Forrás: www.sopronivizmu.hu 

http://www.sopronivizmu.hu/
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galéria, az ún. somfalvi galéria segítségével).225 A víz kiváló minőségű, magas ásványianyag-tartalmú. 
Az ivóvíz vegyszert, fertőtlenítőszert, vagy klórt nem tartalmaz. A magas kalcium- és 
magnéziumtartalomnak köszönhetően élettani hatása kedvező, ugyanakkor felhasználását 
megnehezíti a magas keménységi érték.  

A térségi vízhálózat részben felújítást igényel; a vezetékrendszerben ugyanis jelentős részarányt 
képviselnek az 1970-80-as években épült azbesztcement vezetékek az újabb KPE vezetékek mellett. 
Emiatt hálózati vízveszteséggel is számolni kell (melynek mértéke kb. 11%). 

Az ellátási területen belül a Sopron-Fertőd Térségi Vízellátó Rendszer része Sopron, Fertőszentmiklós, 
Fertőd, Fertőrákos, Ágfalva, Kópháza, Harka, Hegykő, Fertőszéplak, Sarród, Petőháza, 
Agyagosszergény, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőboz, Hidegség települések. A Sopron-Fertőd Térségi 
Vízellátó Rendszerhez tartozik a teljes térségi víziközműhálózat 65%-a; az itt kitermelt vízmennyiség 
(16.100 m3/nap kapacitással) a teljes térségi vízmennyiség 78%-át adja. 

A térségi vízellátó rendszer fő adatai: 

A vízellátó rendszer fő adatai, 2020 Teljes ellátási 
terület 

Sopron-Fertőd Térségi 
Vízellátó Rendszer 

Víziközmű hálózat hossza  720,23 km 469,62 km 

Kapacitás 20 258 m3/nap 16 100 m3/nap 

Kitermelt víz 7 088 912 m3/év 5 558 791 m3/év 

Értékesített ívóvíz 6 248 640 m3/év 4 972 682 m3/év 

Hálózati vízveszteség  840 272 m3/év 586 109 m3/év 

Bekötések száma 56 212 db 44 917 db 

35. táblázat: A vízellátó rendszer fő adatai, 2020 226 

Sopronban a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 278,6 km volt 2020-ban a KSH adatai szerint. 
Ugyanebben az évben a városban az értékesített víz éves mennyisége 3.785 ezer m3 volt, amely a 
víziközmű-szolgáltató által értékesített teljes vízmennyiség (6.249 ezer m3/év) 60%-át adta. A 
vízmennyiség kétharmadát (2.425 ezer m3/év) a háztartások használták fel.227 A közüzemi 
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 29.125 db volt, az év folyamán 208 lakás bekapcsolására 
került sor. A teljes lakásállományhoz viszonyítva tehát a vezetékes ivóvízzel rendelkező lakások aránya 
100%-nak tekinthető. 

20 éves trendet nézve az összes szolgáltatott víz mennyisége csökkenő tendenciát mutat, ezzel 
szemben a háztartásoknak szolgáltatott vízmennyiség növekszik, azaz e fogyasztói szegmens súlya nő 
az összes fogyasztáson belül.  

 
225 Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021.), 106. oldal 
226 Forrás: Soproni Vízmű Zrt. közérdekű adatok (www.sopronivizmu.hu) 
227 Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 

http://www.sopronivizmu.hu/
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93. ábra: A szolgáltatott vízmennyiség változása Sopronban, 2000-2020 228 

A vízfogyasztás napi átlaga a teljes értékesített vízmennyiség alapján 10,37 ezer m3; míg a háztartási 
fogyasztás alapján 6,65 ezer m3: előbbi stagnált, utóbbi kb. negyedével növekedett 20 év alatt. 

A háztartások egy főre jutó felhasznált vízmennyisége a 2011-ig tartó csökkenés után ismét 
növekedésnek indult, és 2020-ban húsz éves csúcsot ért el (2007-2011 között 37,10 m3/főről 34,26 
m3/főre csökkent, majd 2020-ra 38,51 m3/főre emelkedett a lakónépesség számára vetítve). Ez 
naponta 105 liter/fő fogyasztást jelentett 2020-ban. A 2000. évben mért adathoz képest ez kb. 10%-os 
növekedést jelentett, azaz a háztartások vízfogyasztásának növekedése elsősorban a lakosságszám 
bővülésének következménye, de ehhez az átlagos fejenkénti fogyasztás emelkedése is hozzájárult. 

Sopronban 9 db közkifolyó üzemel, ezek száma jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben (a 2000-es 
évek elején még 19 db volt). 

A városi ivóvízellátás fő adatait az alábbi táblázat összegzi: 

Az ivóvízellátás fő adatai, 2020 Sopron város 

Összes szolgáltatott víz mennyisége 3 785 021 m3/év 

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2 425 440 m3/év 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 29 125 db 

Az év folyamán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 208 db 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 278,6 km 

Üzemelő közkifolyók száma 9 db 

Egy lakosra jutó éves háztartási ivóvízfogyasztás* 38,5 m3/fő/év 

Egy lakos egy napjára jutó háztartási ivóvízfogyasztás * 105,5 liter/fő/nap 

36. táblázat: Az ivóvízellátás fő adatai Sopronban, 2020 229 

A térségen belül a legnagyobb vízigénnyel természetesen Sopron város bír: mind a lakosságszám, mind 
a vállalkozások száma miatt itt összpontosul a térségi vízfelhasználás nagy része. A vízellátás jelenleg 
is szezonális kapacitásproblémákkal küzd: a megfelelő nagyságú vízbáziskapacitás nem biztosított, 
problémát jelent a nyári csúcsidőszakban jelentkező igények kiszolgálása és a szolgáltatás 
üzembiztonságának garantálása. A somfalvi galéria vízbázis védhetősége, hidrogeológiai 

 
228 KSH Tájékoztatási adatbázis  
229 Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis; *számított adatok 

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2000.
év

2002.
év

2004.
év

2006.
év

2008.
év

2010.
év

2012.
év

2014.
év

2016.
év

2018.
év

2020.
év

Háztartásoknak szolgáltatott
víz mennyisége (1000 m3)

Összes szolgáltatott víz
mennyisége (1000 m3)



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

199 
 

védőterületének a védelme – mivel a vízbázis beékelődött a beépített lakóterületek közé – pedig már 
középtávon sem biztosítható, így kiváltására van szükség. Ehhez elsőként a kieső vízmennyiség pótlását 
kell megoldani más vízbázisból. 

Az elmúlt évekre jellemző trend Sopronban a lakónépesség számának folyamatos növekedése: 
amennyiben a tendencia folytatódik, az a lakossági és a lakosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatási, 
intézményi vízigény növekedését prognosztizálja. A város gazdaságfejlesztési törekvései között 
szerepel további vállalkozások betelepülésének ösztönzése is a szükséges infrastrukturális feltételek 
megteremtésével: az ipari park területének tervezett bővítése, a helyi KKV-k számára közművesített 
területek kialakítása, illetve a turisztikai-rekreációs célú fejlesztések ugyancsak növelik a 
vízfelhasználás mértékét. 

A várhatóan dinamikusan bővülő lakossági, illetve ipari-turisztikai kapacitási igények kiszolgálása 
érdekében a biztonságos vízellátás feltételeinek megteremtése ezért már rövid távon is prioritást 
jelent: ehhez mind a vízmegtartás javítására, a hálózati vízveszteség csökkentésére, mind a 
kitermelhető ivóvízmennyiség növelésére szükség lehet, de ez felveti a vízfelhasználás csökkentését 
szolgáló beavatkozások, fejlesztések és a szemléletformálás sürgető igényét is. 

Ennek érdekében a korábbi városfejlesztési dokumentumokban, illetve a városvezetés elképzelései 
között az alábbi tervek merültek fel: 

- A hegykői regionális rendszer újbóli üzembe helyezése, bekötése Sopron vízellátásába: ezzel a 

térségi ivóvízkapacitás 32.560 m3/nap értékre növekedhet, amely akár 20-30 év távlatában is 

kielégítheti a többletigényeket, a somfalvi galéria kiváltására is lehetőséget adva.230 

- Vízmegtartás fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata: a hálózat korszerűsítése új fővezetékek és 

elosztóhálózat kiépítésével, illetve a meglévő hálózat rekonstrukciójával.231 

- Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon–Fertő régióban (Aqua Burgenland): mindkét 

határmenti térség ivóvízellátásának biztonságát szolgálná a határon átnyúló ivóvízellátó 

rendszer kiépítése (a két ország vízművei szükség esetén kölcsönösen vizet tudnak átadni 

egymás területére), mely fejlesztés engedélyei, engedélyes és tender tervei már rendelkezésre 

állnak. Magyar oldalon ez biztosítani tudná a Sopron, a Fertő-menti és Nagycenk térségi 

összekapcsolt vízellátó rendszerek hosszú távú biztonságos üzemeltetését és a megnövekedett 

igényeknek megfelelő többletkapacitásokat.232 

Tűzoltóvíz  

A tájépítészeti és közműkoncepciók kialakítása során mérlegelni kell tűzivíz tározására alkalmas 

vízfelületek, tófelületek kialakítását. Ezek a vízfelületek nemcsak tűzivíz tározóként szolgálhatnak, 

hanem a csapadékvíz puffertározójaként, illetve rekreációs területként is funkcionálhatnak.233  

 
230 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020; módosítva 2020. 
február; 56. oldal 
231 Forrás: ITS felülvizsgálata 
232 Forrás: Sopron Megyei Jogú Város és térségének 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója, 2021. március 18.; 8. 
oldal 
233 Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata (Váti Városépítési Kft., 2012) 
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Öntözővíz  

Sopron MJV területén a mezőgazdasági tevékenység ma már kevéssé jelentős, a város külterületének 

legnagyobb részét erdő, illetve a Fertőnél nádas-mocsaras terület alkotja. A mezőgazdasági területek 

nagysága az összes terület kb. 19%-a; jelentősebb szőlőterületek találhatók Balfon. Az öntözés 

szempontjából a legfontosabb feladatot a csapadékvíz gyűjtése és hasznosítása jelenti. 

Termálvíz hasznosítása  

Míg az ország legnagyobb részén 3.000 – 4.000 m, addig Sopron körzetében csak 5.000 – 5.500 m 

között érhető el a 200°C-os kőzethőmérséklet. A geotermikus energia jelentős kitermelésével tehát 

nem lehet számolni e területen.  

A termálvíz hasznosítása Sopronban ezért csak gyógyászati-rekreációs célú: a Soproni Gyógyközpont 

balfi részlegén a mozgásszervi betegségben szenvedők kezelése és rehabilitációja folyik, kihasználva 

ebben a magas kénhidrogén-tartalmú balfi gyógyvíz jótékony hatásait. Más hazai gyógyfürdőkkel 

ellentétben a balfi gyógyfürdő által használt gyógyvíz hideg, 11-13 °C hőmérsékletű. 

Szennyvízelvezetés  

A Soproni Vízmű Zrt. ellátási területén 

lévő 50 önkormányzat közül 41 

település (ellátási terület lakosságának 

95%-a) esetében megoldott a 

szennyvizek elvezetése és tisztítása, 

összesen több mint 49 ezer bekötési 

hellyel. A szennyvízelvezetéssel és a 

szennyvíztisztítással kapcsolatos 

feladatokat három üzemmérnökség 

látja el.  

A szennyvíz-csatornahálózat hossza a 

szolgáltatási területen közel 650 km. A 

vezetékhálózat vegyes összetételű és 

állapotú, de jelentős arányban vannak 

jelen az elmúlt évtizedekben 

lefektetett kőagyag, illetve műanyag 

vezetékek. A településekről 

jellemzően nyomott üzemű 

transzportvezetékek továbbítják a 

szennyvizeket a szennyvíztisztító 

telepekre. Összesen 9 szennyvíztelep 

működik a térségben, a 

szennyvízátemelők száma pedig 209 

db. A teljes térségi szennyvízrendszer 

névleges kapacitása közel 28 ezer 

m3/nap; terhelése 19 ezer m3/nap 

(tehát többletkapacitás áll 

rendelkezésre). Az elszállított 

szennyvíz mennyisége alapján a 

94. ábra: A Soproni Vízmű Zrt. ellátási területe – szennyvízkezelés1 
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térségi csatornaszolgáltatás 68%-át a lakosság veszi igénybe, a vállalkozások aránya 27%, az 

intézményeké 6%. Az elmúlt 10 év során leginkább a vállalkozások súlya nőtt (140%), ezt a lakossági 

fogyasztók követték (128%), míg az intézményi fogyasztóktól elvezetett szennyvíz mennyisége 

csaknem a felére csökkent.234 

A Sopron Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerhez Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka, 

Kópháza települések tartoznak. Egy szennyvíztelep látja el a térséget, a soproni. 2004-2009 között EU-

s támogatással valósult meg a Sopron Régió Csatornázási és Szennyvíztisztítási Program, amelynek 

keretében sor került a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep fejlesztésére és kapacitásbővítésére 

komplett új szennyvíztisztítási és iszapkezelési vonal kiépítésével. Ennek köszönhetően jelenleg a 

csatornahálózat hossza 290 km; a soproni szennyvíztisztító telep 21.000 m3/nap hidraulikai kapacitású 

(teljes térségi kapacitás 75%-a), amely távlatilag is elegendő a víziközmű-szolgáltató szerint a terület 

ellátására. Megvalósult a telep automatikus üzemének feltételrendszere is, így az üzem működtetése 

„magára hagyható”. 

A szennyvíztelepre 9 szennyvíz-átemelő telepről vezetik át a szennyvizet. 2013-as KEOP pályázati 

támogatással megvalósult a balfi szennyvíztisztítótelep korszerűsítése is: a fejlesztés keretében 

szennyvíznyomó vezeték létesült a balfi és a soproni szennyvíztisztító telep között, átalakították a balfi 

telepet, amely így végátemelőként funkcionál. A projektnek köszönhetően a tisztított szennyvíz immár 

nem a Fertő tóba kerül, hanem a balfi telep előtisztítóként működik, biológiai oxidáció mellett a 

megtisztított vizet a Soproni Szennyvíztisztító Telepre vezetik, ahol korszerű tisztítási eljárás keretében 

tovább tisztul, majd a tisztított víz az Ikva patakba kerül.235 A térségi szennyvízrendszer fő adatait az 

alábbi táblázat összegzi: 

A szennyvízrendszer fő adatai, 2020 Teljes ellátási 
terület 

Sopron térségi 
szennyvízrendszer 

Csatornahálózat hossza 646,54 km 290,53 km 

Szennyvíztelepek száma 9 db 1 db 

Átemelők száma 209 db 54 db 

Névleges kapacitás 27 932 m3/nap 21 000 m3/nap 

Bekötések száma 49 344 db 34 884 db 

Terhelés 19 231 m3/nap 14 430 m3/nap 

Meghibásodás – dugulás 163 db 106 db 

Meghibásodás – csőtörés 3 db 0 db 

37. táblázat: A szennyvízrendszer fő adatai, 2020 236 

Sopronban a közcsatornahálózat hossza 315,6 km volt 2020-ban a KSH adatai szerint, amely teljes 

egészében elválasztott rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat. Az elmúlt években átlagosan 2-3 km új 

csatornaszakasz lefektetésére került sor.   

 
234 Forrás: www.sopronivizmu.hu 
235 http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=48191 
236 Forrás: Soproni Vízmű Zrt. közérdekű adatok (www.sopronivizmu.hu) 

http://www.sopronivizmu.hu/
http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=48191
http://www.sopronivizmu.hu/
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A városban 2020-ban a közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége 4.780 ezer m3 volt, 

amely csaknem teljes egészében (98%) tisztítottan elvezetett, mégpedig biológiailag is tisztított 

szennyvíz volt. A víz-szennyvíz arány 96%-os. 

A közcsatornahálózatba 28.608 db lakás volt bekötve 2020-ban (az év folyamán 235 db lakást 

kapcsoltak be a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba). Ez a teljes lakásállomány 97,9%-át jelentette. A 

háztartásokból a közcsatorna-hálózatban elvezetett szennyvíz mennyisége a közüzemi 

szennyvízgyűjtő-hálózatban elvezetett összes szennyvíz mennyiségének csaknem a felét (48%-át) adta. 

Ahogy az alábbi ábrán látható, a háztartásokból elvezetett szennyvíz mennyisége kisebb mértékben, 

de folyamatosan növekedett az elmúlt 20 év során; az összes elvezetett szennyvíz mennyisége 

erőteljes ingadozások mellett szintén emelkedő tendenciát mutatott. 

 

95. ábra: Közcsatornában elvezetett szennyvíz mennyiségének változása Sopronban, 2000-2020 237 

 
237 KSH Tájékoztatási adatbázis  
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A szennyvízelvezetés és –kezelés fő adatait Sopron városban az alábbi táblázat összegzi: 

A szennyvízelvezetés és –kezelés fő adatai, 2020 Sopron város 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 315,6 km 

Ebből elválasztó rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 315,6 km 

Az év folyamán újonnan fektetett közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 2,4 km 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban elvezetett összes szennyvíz mennyisége 4 780 290 m3/év 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban tisztítottan elvezetett összes szennyvíz mennyisége 4 698 090 m3/év 

A közcsatornán elvezetett összes tisztított szennyvízből biológiailag is tisztított szennyvíz 
mennyisége 

4 698 090 m3/év 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz mennyisége 82 200 m3/év 

A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások száma 28 608 db 

Az év folyamán a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások száma 235 db 

Háztartásokból a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban elvezetett szennyvíz mennyisége 2 297 880 m3 

Közműves szennyvíztisztító telepek tervezett kapacitása 10 134 kgO2/nap 

A településről közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított folyékony hulladék 7 920 m3 

Víz-szennyvíz arány 96% 

38. táblázat: A szennyvízelvezetés és –kezelés fő adatai Sopronban, 2020 238 

A vízfelhasználásnál bemutatott tendenciák természetesen a szennyvíz mennyiségére is – arányos – 

hatással vannak. A szennyvízhálózat Sopron városában megfelelőnek mondható, a soproni 

szennyvíztisztító telep fejlesztésének köszönhető 21.000 m3/nap hidraulikai kapacitás távlatilag is 

elegendő a víziközmű-szolgáltató szerint a terület ellátására; a technológia műszaki színvonala, a 

tisztítás hatásfoka is megfelelő.  

A soproni szennyvíztelepen végzik a környékbeli szennyvízátemelőkből átvezetett szennyvíz tisztítását 

is. A hosszabb ideig „utaztatott” szennyvíz tisztításakor problémák léphetnek fel, továbbá az így 

tisztítandó nagyobb mennyiség nagyobb terhelést is ró a befogadó Ikva-patakra.239 A város fejlesztési 

tervei között szerepel egy szennyvízelvezetési és belterületi vízrendezési program a dinamikusan 

bővülő városrészekben: az új lakóövezetek közműellátottságának fejlesztése szennyvízelvezetési 

rendszerek kiépítésével a Virágvölgy, Lőverek, Gidapatak-lakópark területén.240 

  

 
238 Forrás: Soproni Vízmű Zrt. közérdekű adatok (www.sopronivizmu.hu) 
239 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020; módosítva 2020. február; 64. 
oldal 
240 Sopron Megyei Jogú Város és térségének 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója, 2021. március 18.; 6. oldal 
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Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés  

Sopron közigazgatási területe részben a Fertő, részben az Ikva-völgy vízgyűjtő területéhez tartozik. A 

Sopron és Fertőrákos közötti terület, valamint Balf térsége forrásokban igen gazdag (Kis- és Nagy-

Tómalom környéke; a gyógyvíz források közül a legismertebbek a balfiak). 

A város a Soproni-hegység és a Balfi-dombság közötti völgyben fekszik. Sopron domborzati viszonyai a 

csapadékcsatornázás szempontjából kedvezőek; a gravitációs vízelvezetés biztosítható. Ugyanakkor a 

csapadékvíznek a befogadó vízfolyásokba való elvezetése nem mindenhol megoldott. 

Sopron térségében a csapadékvízelvezetés csaknem teljes egészében elkülönített a 

szennyvízhálózattól.241 A csapadékvizek elvezetése nyílt, illetve zárt rendszerű. A városban épült 

csapadékvíz-csatornák összes hossza 60 km. 

Ökológiai szempontból általános érvényű elv, hogy a területre lehulló csapadékvizet a legnagyobb 

mértékben helyben kell tartani. Ehhez záportározó felületek kialakítása szükséges: a záportározók 

révén a zöldfelületekre, épületekre, burkolt felületekre hullott és a szükséges mértékben megtisztított 

csapadékvíz helyszínen szikkasztható és/vagy tározható, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a 

csatornahálózat tehermentesítéséhez.  

Az elmúlt években a növekvő lakosságszámból adódóan új lakóövezetek kerültek kialakításra a város 

területén. E területek közműellátottsága azonban még nem teljesen kiépült. A város domborzati 

viszonyai miatt a rendezetlenül lefolyó csapadékvíz komoly károkat okoz. Különösen nagy problémát 

jelent a Lőverek felől lefolyó hordalékkal terhelt csapadékvíz megfelelő keresztmetszetű levezetése 

(pl.: vízmosások megkötése, burkolt felületek felülvizsgálata, árkok kapacitásnövelése, vízvisszatartó 

műtárgyak építése). Emiatt szükséges az integrált csapadékvíz-gazdálkodás céljainak 

figyelembevételével kialakítani az érintett területek vízelvezető rendszereit a Virágvölgy, a Lőverek, a 

Gidapatak-lakópark területén. 

A felszíni vízrendezés szempontjából problémás terület az Ikva-patak és a Sós-patak környezete, a 

patakok árhullámainak kezelése ugyanis jelenleg nem megoldott. Bár a belterületi vízrendezést segítő 

beruházásként megvalósult a Rák-patak 2,2 km hosszú belterületi szakaszának meder rekonstrukciója 

a vízkár-veszélyeztetettség csökkentése érdekében (NYDOP-4.1.1/B-09 pályázati támogatással), 

bizonyos mederszakaszai még mindig rendezetlenek, a problémás helyeken az akadálytalan levezetés 

nem biztosított. 

A korábbi városfejlesztési dokumentumokban, illetve a városvezetés elképzelései között az alábbi 

fejlesztési tervek merültek fel a csapadékvíz elvezetésével, hasznosításával kapcsolatban: 

- Szennyvízelvezetési és belterületi vízrendezési program a dinamikusan bővülő városrészekben: 

új lakóövezetekben az integrált csapadékvíz-gazdálkodás céljainak megfelelő 

csapadékvízelvezető rendszerek kiépítése; 242 

- Záportározók építése – és akár rekreációs helyszínként hasznosítása – az Ikva-patak és a Sós-

patak árhullámainak kezelésére; 243 

- A Rák- és az Ikva-patak problémás mederszakaszainak rendezése, az akadálytalan levezetés 

biztosítása; 244 

 
241 Forrás: www.sopronivizmu.hu 
242 Sopron Megyei Jogú Város és térségének 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója, 2021. március 18.; 14. oldal 
243 Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020; módosítva 2020. február; 57. oldal 
244 Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020; módosítva 2020. február; 58. oldal 

http://www.sopronivizmu.hu/
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- A Lőverek felől lefolyó hordalékkal terhelt csapadékvíz megfelelő keresztmetszetű 

levezetésének biztosítása (pl.: vízmosások megkötése, burkolt felületek felülvizsgálata, árkok 

kapacitásnövelése, vízvisszatartó műtárgyak építése); 

- Tómalom u., Nemeskút u., Boldogasszony u. által határolt lakóterületen csapadékvíz befogadó 

kiépítése/kijelölése; 

- A csapadékvíz megtartását szolgáló beruházások megvalósítása; környezettudatosság 

erősítése és az elvezetés helyett a csapadékvízzel való gazdálkodás (pl. gyűjtés) elvének 

alkalmazása. 245 

2.1.16.2 Energia 

Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek)  

Villamos energia 

Sopronban két villamosenergia-hálózat található az e-közmű adatbázis szerint: az E.ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Veolia Energia Magyarország Zrt. által működtetett hálózatok.  

- A város nagy részének energiaellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében 

lévő középfeszültségű hálózatok biztosítják.  

- A Veolia Energia Magyarország Zrt. soproni gázmotoros kiserőműve 13 MW beépített 

teljesítményű. A kogenerációs erőmű kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést folytat; 6 

gázmotorral állítja elő a villamosenergia-termelésének melléktermékeként a hőt, melyet a 

Sopron Holding Zrt.-nek ad át a távhőszolgáltatáshoz. 

Sopron város villamosenergia-ellátása 120 kV-os főelosztó hálózaton keresztül történik, mely főelosztó 

vezetékek táplálják a két városi nagyfeszültségű alállomást, egy középfeszültségű al- és egy ipari 

transzformátor állomást (ezek mindegyike ipari, kereskedelmi övezetben van). 

A középfeszültségű hálózatok különböző közép- és kisfeszültségű transzformátor állomásokat 

táplálnak. A háztartási energiaellátást az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő 20, 

illetve 10 kV-os középfeszültségű hálózatok biztosítják; 35 kV-ról a nagyipari fogyasztók és a Soproni 

Erőmű kap villamos-energiát. 

A középfeszültségű hálózaton belül megtalálhatók földkábeles és légkábeles hálózattípusok is: a város 

központi belterületének, az intenzívebb beépítésű területeknek az ellátása 10 kV-os földkábeles 

középfeszültségű hálózatról biztosított; a központi belterületen kívüli településrészeken –

Brennbergbánya, Tómalom, Sopronkőhida, Balf, Bánfalva keleti része – oszlopra szerelt, 

szabadvezetékes hálózattípus jellemző. A műemlék jellegű területeken belül több utca jelenleg is 

szabadvezetékes kialakítású elektromos hálózattal rendelkezik. 

A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza összesen 373 km. Ezen megtalálható 

földkábeles, csupasz szabadvezetékes és szigetelt szabadvezetékes hálózattípus is. 

Meg kell említeni továbbá a Soproni Erőművet, amely a hőtermeléssel párhuzamosan, a kapcsolt 

technológia alkalmazásával villamos energiát is termel; jelenlegi beépített és igénybevehető 

 
245 Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020; módosítva 2020. február; 58. 
oldal 
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villamosenergia-termelő kapacitása 6 MW (az erőműről további információkat ld. Távfűtés 

alfejezetben). 

A KSH 2020-as adatai szerint összesen közel 39,5 ezer villamosenergia-fogyasztó van a városban, ezek 

döntő többsége (91%-a) háztartási fogyasztó. A teljes lakásállományra vetítve a villamosenergia-

hálózatba bekapcsolt háztartások aránya 122%, azaz az ellátottság teljesnek mondható, vannak olyan 

lakások, ahol több bekötési pont (mérőóra) is van. 

Éves szinten közel 242 ezer kWh volt a szolgáltatott összes villamos energia mennyisége 2020-ban. 

Ennek 29%-a háztartási fogyasztás volt. A villamosenergia-fogyasztás összes mennyisége stagnált az 

elmúlt időszakban. Ezzel szemben a háztartások fogyasztása folyamatos növekedést mutatott és 2020-

ban 20 éves csúcsot döntött (közel másfélszeres bővülés volt tapasztalható 20 év alatt). 

 

96. ábra: Villamosenergia-fogyasztás Sopronban, 2000-2020246 (a szolgáltatott összes villamosenergia-mennyiségre 
vonatkozó adatok csak 2007-től érhetők el) 

A lakosságszám alapján a háztartások egy főre eső éves villamosenergia-fogyasztása 1128 kWh, napi 

átlagfogyasztása pedig 3,1 kWh volt 2020-ban. Ez jelentős, 29%-os növekedést jelentett 20 év 

távlatában. A háztartási villamosenergia-fogyasztás növekedése tehát csak részben magyarázható a 

lakosságszám növekedésével a vizsgált időszakban, ehhez az egy főre eső fogyasztás bővülése is 

nagyban hozzájárult. A villamosenergia-ellátás fő adatait az alábbi táblázat összegzi:  

Villamosenergia-ellátás fő adatai, 2020 Sopron város 

A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 373,2 km 

Villamosenergia-fogyasztók száma 39.457 db 

Háztartási villamosenergia-fogyasztók száma 35.773 db 

 
246 KSH Tájékoztatási adatbázis 
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Villamosenergia-ellátás fő adatai, 2020 Sopron város 

Szolgáltatott összes villamos energia mennyisége 241.697 ezer kWh 

A háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyisége 71.061 ezer kWh 

Egy lakosra jutó éves háztartási villamosenergia-felhasználás* 1.128 kWh/fő/év 

Egy lakos egy napjára jutó háztartási villamosenergia-felhasználás* 3,1 kWh/fő/nap 

39. táblázat: A villamosenergia-ellátás fő adatai Sopronban, 2020247 

Összességében tehát a város villamosenergia-ellátása teljes körű. A lakosságszám és az ipari fogyasztók 

számának növekedésével, valamint a háztartásokra jellemző fogyasztásnövekedés trendje szerint 

folyamatos igénybővülés prognosztizálható, amely a jelenlegi ellátási kapacitás mellett kielégíthető. 

Ugyanakkor problémát jelent, hogy a két városi nagyfeszültségű alállomás közül az egyik kiesése esetén 

a fogyasztók azonos feszültségszinten való elláthatósága jelenleg nem biztosított: ennek megoldására 

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. stratégiai tervei között szerepel középfeszültségű kábelívek 

létesítése új szabadvezetékes szakaszok építésével és kábelhálózat létesítésével. A villamosenergia-

ellátási hálózat műszaki színvonala megfelelőnek mondható; ugyanakkor több esetben még 

megoldandó probléma a műemléki területeken a szabadvezetékes kábelek kiváltása. 

Közvilágítás  

Jelenleg 6.140 db lámpatest biztosítja az esti közvilágítást, ennek éves villamosenergia-igénye közel 

1680 GWh.248 Az energiaellátást az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja kisfeszültségű 

villamosenergia-elosztóhálózaton keresztül. 

A műemlék jellegű területek közül a Várkerület - Ógabona tér - Széchenyi téren belül a közvilágítási 

hálózat kiépítése földkábeles jellegű, korhű kovácsoltvas kandeláberekkel megoldott. Az e területen 

kívüli belvárosi részeken szintén földkábeles kiépítésű a közvilágítás. A kandeláberek jellemzően íves 

acél-, vagy beton kandeláberek, de előfordulnak útátfeszítéses lámpatestek is. Ezek a közvilágítási 

berendezések a 70-es 80-as években épültek, településképi megjelenésük kedvezőtlen. A 

lakótelepeken szintén földkábeles, a családi házas övezetekben viszont szabadvezetékes a hálózat 

kivitelezése. Egyes műemlék jellegű területeken lévő utcákban is megtalálható még a szabadvezetékes 

megoldás, amely településképi szempontból nem kívánatos. A műemléki területeken tehát a 

szabadvezetékes hálózat kiváltására, a településképet javító közvilágítási megoldásokra lenne szükség. 

A városban az elmúlt években fokozatosan cserélték és cserélik le az elavult lámpatesteket korszerű 

LED-es megoldásokra: az elnyert KEOP támogatásnak köszönhetően (408.629.444 Ft támogatásból) 

közel 2.500 db lámpatest újult meg, így csökkent a közvilágításra fordított villamos energia 

mennyisége. A fényerőszabályozás alkalmazásával 20-35%-os energiamegtakarítás ért el a város. 

Sopronban is elérhető az E.ON mobiltelefonos applikációja a közvilágítás hibáinak bejelentésére. 

Gázellátás  

Sopron vezetékes gázellátása az országos nagynyomású rendszerről történik. A MOL Nyrt. gázátadó 

állomása 40 000 m3/nap kapacitású, innen négy nagyközép-nyomású gerincvezeték szállítja a gázt az 

ellátást biztosító körzeti nyomásszabályozókhoz, illetve a nagyfogyasztókhoz. A további fogyasztók 

 
247 Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, *számított adatok 
248 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája, 81. oldal (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021) 
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számára az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. biztosítja a vezetékes gázszolgáltatást a körzeti 

gázfogadó állomásokon és nyomásszabályozó állomásokon keresztül (nyomáscsökkentést követően). 

Sopronban az összes gázcsőhálózat hossza 265 km; a kiépített gázvezetékek anyaga acél, illetve 

műanyag, mind a nagyközép-nyomású, mind a közép- és kisnyomású vezetékek esetében. 

A KSH adatai szerint 2020-ban összesen 26,3 ezer gázfogyasztó volt a városban, döntő többségében 

(93%-a) háztartási fogyasztó. A nagyobb ipari üzemek önálló hőbázist, kazánházat üzemeltetnek (ezek 

is jellemzően a földgázt használják primer energiahordozóként). A távhőellátás primer 

energiahordozója szintén a földgáz.  

A háztartási gázfogyasztók számát a lakásállománnyal összevetve megállapítható, hogy a vezetékes 
gázzal ellátott lakások aránya 83% volt 2020-ban. A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók 
aránya 79% volt, ez az arányszám jelentősen növekedett az elmúlt húsz év során (2000-ben a 
háztartásokcsupán 56%-a volt még csak fűtési fogyasztó). Ma is jelentős számban találhatók a városban 
olyan lakások, amelyek nem vezetékes energiahordozókat alkalmaznak a fűtésre (szén, fa, olaj és PB 
gáz). Emellett a brikettfelhasználás is számottevő. 

2020-ban az összes szolgáltatott gáz mennyisége 43,7 millió m3 volt. Ennek mintegy fele (47%-a) volt a 

háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége. A gázfogyasztás összességében (kisebb kilengésektől 

eltekintve) csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt két évtizedben (2000-2020 között 67%-ra esett 

vissza). A lakossági fogyasztás stagnált. 

 

97. ábra: A szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége Sopronban, 2000-2020 249 

A háztartási gázfogyasztás 1 főre eső éves mennyisége 2020-ban 327 m3 volt, amely közel 10%-kal 

csökkent a vizsgált 20 év távlatában. A lakosságszám növekedése tehát az összes gázfogyasztás 

kismértékű emelkedését vonta maga után, az átlagfogyasztás azonban csökkent. 

Gázellátás, gázfogyasztás fő adatai, 2020 Sopron város 

Az összes gázcsőhálózat hossza 265,1 km 

Összes gázfogyasztók száma 26.260 db 

Háztartási gázfogyasztók száma 24.388 db 

 
249 KSH Tájékoztatási adatbázis  
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Gázellátás, gázfogyasztás fő adatai, 2020 Sopron város 

A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma 19.238 db 

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 43.737.200 m3 

Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz 
mennyisége (átszámítás nélkül) 

20.617.400 m3 

Egy lakosra jutó éves gázfogyasztás* 327 m3/fő/év 

Egy lakos egy napjára jutó gázfogyasztás* 0,9 m3/fő/nap 

40. táblázat: A gázellátás, gázfogyasztás fő adatai Sopronban, 2020 250 

Összességében tehát a város vezetékes gázellátása megfelelőnek mondható mennyiségi és minőségi 

szempontból egyaránt. A meglévő ellátási kapacitás az igényeket kielégíti, a fogyasztás csökkenési 

trendje alapján a jövőben sem várható kapacitásprobléma. A környezetvédelmi szempontból 

problémát jelentő, nem vezetékes energiahordozókat (szén, fa, olaj és PB gáz) alkalmazó háztartások 

száma a felújításoknak és a legtöbb esetben díjmentesen igényelhető lakossági gázbekötésnek is 

köszönhetően fokozatosan csökken. 

Távhőellátás  

A város energiaellátásában jelentős szerepet játszik a távhő. A városban két szolgáltató vesz részt a 
távhőellátásban az e-közmű adatbázisa szerint: a Sopron Holding Zrt. és az ALTEO-Therm Hő- és 
Villamosenergia-termelő Kft. (a volt Soproni Erőmű Kft.). 

- A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2005-ben jött létre négy önkormányzati cég 
egybeolvadásával. Tevékenységi körébe tartozik a távhőszolgáltatás mellett, többek között, a 
zöldfelületek fenntartása, a közterületi játszóterek karbantartása, útkarbantartás, 
sportterületek és sportlétesítmények fenntartása, városi piac üzemeltetése, társasházkezelés 
stb. A Zrt. tulajdonában egy fűtőmű van, ahol földgáz fűtőanyaggal működő kazánok termelik 
a távfűtéshez és melegvízszolgáltatáshoz a hőt. 2003-2004-ben üzembe helyezték a meglévő 
két nagy rendszert összekötő (Kőfaragó tér - Észak-Nyugati) távhővezetéket és a hőenergiát is 
biztosító kogenerációs erőművet (amelynek üzemeltetője a VEOLIA Energia Magyarország Zrt. 
– ld. fentebb a Villamos energia alpontban). 

- Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. üzemelteti a Soproni Erőművet, amely 
elsősorban a város ipari területén elhelyezkedő vállalatok hőenergia-ellátását biztosítja, 
emellett hőt szolgáltat a Sopron Holding részére is. A Soproni Erőmű a hőtermeléssel 
párhuzamosan, a kapcsolt technológia alkalmazásával villamos energiát is termel. Az erőművet 
2011-ben korszerűsítették. Jelenlegi beépített és igénybevehető villamosenergia-termelő 
kapacitása 6 MW, a termelt hőteljesítmény 38 MW.251 

A távhőellátás primer energiahordozója a földgáz. Az ellátás alternatív tüzelőanyaga a fűtőolaj, mely a 
csúcsigények ellátásának kielégítésére is használatos. 

A Sopron Holding Zrt. adatai szerint 2019-ben 6.635 ügyfelet szolgáltak ki távhővel: a garázsok, közös 
helyiségek, közületek mellett az ügyfelek döntő többsége lakossági fogyasztó volt.  

A KSH 2020-as adatai szerint a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma Sopronban 6.385 db és közel 
ugyanennyi (6.306 db) a melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma is. A városi teljes 

 
250 Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, *számított adatok 
251 https://alteo.hu/eromuvek/futoeromuvek/soproni-eromu/ 

https://alteo.hu/eromuvek/futoeromuvek/soproni-eromu/
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lakásállományra vetítve tehát minden 5. lakás bekapcsolt a távfűtésbe és a melegvízellátásba. A 
távhőellátásban érintett lakások száma 2014-ig csökkent; ezt követően azonban ismét növekedésnek 
indult és 2020-ban már meghaladta a 2004-ben regisztrált értéket. A teljes lakásállományra vetítve 
azonban csökkent a távhőellátásba bevont lakások aránya a vizsgált időszakban (a 2004-es 27%-ról 
2020-ra 22%-ra), azaz az új építésű lakások jellemzően más (főként házközponti) fűtési rendszert 
alkalmaznak. 

 

98. ábra: A távhőellátásba és melegvíz-hálózatba bekapcsolt lakások száma és ezek aránya a teljes lakásállományra vetítve, 
2004-2020 252 

A KSH adatai szerint 2020-ban közel 102 ezer GJ volt a lakosság részére távhőellátásra felhasznált 
hőmennyiség és 201 ezer m3 a szolgáltatott melegvíz mennyisége. Mindkét mennyiség csökkenő 
tendenciát mutatott az elmúlt időszakban. Összevetve ezt a távhőellátásba bevont lakások számával 
látható, hogy a fajlagos (azaz az egy lakásra eső) fogyasztás mennyisége jelentősen csökkent:  

- A távfűtés esetében az egy lakásra eső felhasznált hőmennyiség 2020-ban 16 GJ volt, a 2009-
ben mért érték (27 GJ/lakás) mindössze 59%-a. A fajlagos felhasználás csökkenésének „legfőbb 
oka, hogy távfűtéssel leginkább az iparosított technológiával épült épületek rendelkeznek, 
amelyek az évek során korszerűsítésen estek át a panel programnak köszönhetően.” 253 

- A szolgáltatott melegvíz lakásonkénti mennyisége szintén csökkent, igaz, a távfűtésnél 
tapasztaltnál kisebb mértékben (a 2009-es 39 m3/lakás értékről 2020-ra 32 m3/lakás értékre). 

 
252 KSH Tájékoztatási adatbázis  
253 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája, 80. oldal (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021) 
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99. ábra: A lakosság részére szolgáltatott melegvíz mennyiség és távhőellátásra fordított hőmennyiség változása,  
2009-2020 254 

A felhasznált melegvíz mennyiségét ma már többségében a lakás mérőórája alapján számlázzák és 
növekszik a fűtési energia egyedi mérésének lehetőségét megteremtők száma is Sopronban.255 A 
távhőellátás fő adatait az alábbi táblázat összegzi: 

Távhőellátás fő adatai, 2020 Sopron Város 

Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 6.385 db 

Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 6.306 db 

Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség a lakosság részére 101.827 GJ 

Szolgáltatott melegvíz mennyisége a lakosság részére 201.000 m3 

Lakosság részére távhőellátásra felhasznált hőmennyiség fajlagos értéke* 16 GJ/lakás 

Lakosság részére szolgáltatott melegvíz fajlagos mennyisége* 31,9 m3/lakás 

41. táblázat: A távhőellátás fő adatai Sopronban, 2020 256 

A soproni távhőellátás 1963-ban indult. Mára a hálózatok elöregedtek, hőszigetelési tulajdonságuk 
leromlott, ezért a szolgáltató folyamatosan fejleszti azokat. 2015-ben KEOP támogatással sor került a 
távhőrendszer energetikai korszerűsítésére. A meglévő beton védőcsatornában új előreszigetelt 
vezetékeket helyeztek el, a szekunder hálózatot csökkentve új primer szolgáltatói hőközpontot 
alakítottak ki, vezeték építéssel biztosították új fogyasztók belépését a távhőszolgáltatásba. 2018-ban 
szintén KEOP támogatással a Sopron Holding Zrt. kazánházát fejlesztették: a fejlesztésnek 
köszönhetően a fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges földgázfelhasználás kb. 10%-kal csökkent, 
jelentős költségmegtakarítást és – a számítások szerint – közül 900 tonna CO2 egyenérték 
üvegházhatást okozó gáz kibocsátás csökkentést eredményezve. 

 
254 KSH Tájékoztatási adatbázis  
255 https://www.sopronholding.hu/cikk/tavho-szolgaltatas 
256 Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis 
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Összességében tehát a távhőellátásnak még mindig nagy szerepe van a városban, de a fogyasztók 
számának stagnálása mellett a fajlagos fogyasztás jelentős visszaesése látható. E trendek mellett a 
távhőellátás az igényeket várhatóan a jövőben is ki tudja elégíteni a meglévő kapacitások mellett (de 
szükség esetén a szolgáltató biztosítani tudná új fejlesztési területek távhőigényét a hálózatok 
továbbépítésével). Így a kapacitásbővítés helyett a távhőellátás zöld energiára való átállására 
szükséges hangsúlyt fektetni. 

Lakások komfortfokozata 

A lakások komfortfokozatára vonatkozó hivatalos településszintű statisztika a 2011-es népszámlálási 
adatokból áll csak rendelkezésre. Ezek alapján Sopronban a lakások 80%-a összkomfortos, 17%-a 
komfortos volt a vizsgált időszakban. Mindössze 2% volt a félkomfortos és csupán 1% a komfort nélküli 
– azaz vezetékes ivóvízzel és elektromos árammal nem ellátott – lakások aránya. Ezek az arányok a 
2016-os mikrocenzus járási adatainak is megfelelnek, így nagyságrendi változás e tekintetben 
valószínűleg nem történt.257 A lakások komfortfokozat szerinti megoszlását az alábbi táblázat összegzi: 

Lakások komfortfokozata, 2011 Sopron város 

Összkomfortos lakások száma (db) 21.303 

Komfortos lakások száma (db) 4.521 

Félkomfortos lakások száma (db) 544 

Komfort nélküli lakások száma (db) 318 

42. táblázat: Lakások komfortfokozata Sopronban, 2011 258 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei  

Sopronban az energiafelhasználása elsősorban fosszilis energiahordozókon alapul: még mindig 

meghatározó energiahordozó a földgáz – azonban ennek fűtési célú felhasználása csökkenő az 

épületek hőtechnikai korszerűsítésével és a megújuló energiaforrások térnyerésével. A város a 

Veoliától és az Alteo-Therm Kft-től kapcsolt energiából származó hőt vásárol.  A földgázzal ellentétben 

a villamos energia használata növekvő tendenciát mutat.  

Az utóbbi évtizedben több beruházás is szolgálta a fosszilis energiahordozók kiváltását, illetve 

felhasználásuk csökkentését mind a magánszektorban, mind a közintézményeknél – részben 

épületenergetikai fejlesztésekkel, részben megújuló energia hasznosítással.  

Előbbi beruházások elsősorban a nyílászzárók cseréjére, a tető- illetve homlokzatok hőszigetelésére, 

valamint a fűtéskorszerűsítésre (szekunder oldali fűtési rendszerek cseréje, korszerűsítése) irányultak.  

A megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések szinte kizárólag napelemes rendszerek beépítését, 

néhány esetben napkollektorok telepítését jelentették – a napenergia hasznosítási technológia magas 

beruházási költségei miatt e területen a pályázati támogatással megvalósított projektek domináltak. A 

napenergiára építő beruházások megtérülését meghatározza ugyanis, hogy Sopron mérsékelten hűvös 

éghajlatú, az ország átlagosan legkevesebb napsugárzást kapó területei közé tartozik; ugyanakkor a 

 
257Az újabb építések miatt az összkomfortos lakások aránya növekedhetett, így arányaiban tovább csökkenhetett az 
alacsonyabb komfortfokozatú lakások részaránya a teljes lakásállományon belül 
258 Forrás: KSH népszámlálási adatok 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

213 
 

napenergia a téli hónapokban – a soproni éves átlagot jelentősen meghaladó településeknél is 

kedvezőbb havi átlagos globális sugárzás következtében – jelentős értéket képvisel. 

Mind a víz-, mind a szélenergia hasznosításának történelmi előzményei vannak Sopronban és 

környékén: a városban több szélmalom is üzemelt (pl. a Kurucdombon), a Rák-patak mentén 

vízimalmok sorakoztak. Ezek a megújuló energiaforrások azonban jelenleg nem, vagy csak alig 

hasznosulnak. Sopron szeles város, ugyanakkor – valószínűleg a medence-peremi elhelyezkedés miatt 

– a viharkárok kevésbé érintették a települést az utóbbi időszakban. A térségre a hazai átlagot 

meghaladó, élénk szél jellemző, ami a szélenergia hasznosítása szempontjából kedvező lehet – a 

hatályos nemzeti szabályozás ugyanakkor jelenleg nem teszi lehetővé új szélerőművek telepítését. A 

vízenergia hasznosításának lehetősége még vizsgálandó. 

A biogáz felhasználás csekély mértékű a városban, a soproni szennyvíztisztító telepen és a régi 

hulladéklerakó telepen van kiépítve (de az ebből nyert energia csak a telepek saját energiaigényének 

– részbeni – kielégítésére elegendő). A szennyvíztelepen a tisztítási eljárás során melléktermékként 

keletkező iszapból biogázt és a mezőgazdaságban értékes komposzt anyagot állítanak elő. A keletkező 

napi 1.500 m3 biogáz a telep hőenergia- és villamos energia igényének jelentős részét fedezi.  

Míg az ország legnagyobb részén 3.000-4.000 m, addig Sopron körzetében csak 5.000-5.500 m között 

érhető el a 200°C-os kőzethőmérséklet. A geotermikus energia jelentős kitermelésével tehát nem lehet 

számolni e területen, ugyanakkor egyre több zöldmezős építkezés során telepítenek kis léptékű, 

geotermikus energiával táplált fűtés-hűtés rendszereket. A talajszondás mellett a levegős hőszivattyúk 

beépítése is mind gyakoribb. 

A pályázati támogatással megvalósított fejlesztéseket az alábbi táblázat összegzi: 

Pályázó Projekt címe 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola 

Épületenergetikai fejlesztés a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda 
és Általános Iskolában 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola 

A soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola használati 
melegvíz igényének kielégítése napkollektor rendszer telepítésével 

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum) Szakképző Iskola és Kollégium 

A Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum épületenergetikai fejlesztése 

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) 
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

Használati melegvízigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a 
létesítendő "Ökoházban az örökbe fogadott jövőért" 

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) 
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum beruházási munkálatai az 
energiatakarékosság jegyében. 

GA-VESTOR Ingatlanhasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Napkollektoros melegvíz-ellátó rendszer telepítése a GA-VESTOR Kft.-nél 

Szent Benedek Idősek Háza Szent Benedek Idősek Háza melegvíz előállítása napkollektor segítségével 

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Napelemes rendszer telepítése az STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szemétlerakó 

telepén 

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon A Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
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Pályázó Projekt címe 

"Caminus" Zrt. (harmadik feles 
finanszírozás) 

A soproni Fogyatékos Gyermekek Otthonának fűtéskorszerűsítése a 
"Caminus" Zrt. beruházásaként a Szemünk Fénye Program keretében 

"Caminus" Zrt. (harmadik feles 
finanszírozás) 

A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium világításkorszerűsítése a "Caminus" Zrt. beruházásaként a 

Szemünk Fénye Program keretében 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 
energetikai korszerűsítése keretében megvalósuló fűtéskorszerűsítés és a 

nyílászárók cseréje 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Soproni közvilágítási rendszer korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09. 
Épületenergetikai fejlesztések) 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14. 
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása) 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a 

Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai 
korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-SP1 - Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése) 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai 

korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-SP1 - Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése) 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban: a Százszorszép Bölcsőde 
fejlesztése (TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001: Családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban: a Bánfalvi Óvoda - Ady 
Endre utcai panel épület fejlesztése, a Hermann Alice Óvoda - István Bíró 
utcai épület fejlesztése, a Trefort téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztése 

(TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003: Családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet 

A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet energetikai felújítása 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet 

A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épületének energetikai 
korszerűsítése 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet 

Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézet 

MRI berendezés cseréje a Soproni Gyógyközpontban 

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Soproni Távhőrendszer energetikai korszerűsítése (hőközpontok 
szétválasztása, új fogyasztó bekötése, vezeték felújítás) 

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. (NFP) Sopron Holding Zrt. Kazánház fejlesztés 2017 (kazáncsere, korszerű 
kondenzációs, melegvizes kazán füstgázhasznosítóval ellátva a 40 éves 

forróvizes kazán helyett) 
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Pályázó Projekt címe 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fogyatékos Gyermekek Otthona soproni épületének energetikai 
korszerűsítése 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai 

fejlesztése 

Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző 
Iskola és Kollégium 

A Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi 
épületének energetikai korszerűsítése 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és 
Gimnáziuma energetikai fejlesztése 

Soproni Szakképzési Centrum Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Soproni Szakképzési Centrum 
épületein 

Soproni Szakképzési Centrum A Soproni Szakképzési Centrum kezelésében lévő kollégium épületének 
energetikai korszerűsítése 

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet 
Kft. 

Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája 
energetikai korszerűsítése 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Egyetem intézményeinek napelemes rendszere 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sopron térségében, 
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Sopron Holding Zrt. kazánház fejlesztés 2017. 

43. táblázat: Energetikai pályázatok Sopronban 259 

A fentiek mellett a lakossági szemléletformálást célzó projektek is megvalósultak. Sopron MJV 

Önkormányzata KEHOP pályázati támogatással helyi klímastratégiát dolgoztatott ki (KEHOP-1.2.1-18 - 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás). 

A fentiek mellett a város kiemelt figyelmet fordít a fenntartható közlekedésfejlesztésre is (ld. 2.1.15. 

alfejezet). 2019-ben pályázat támogatással 2 db elektromos gépjármű beszerzésére került sor; a „Jedlik 

Ányos Terv” és az E-MOBI pályázat keretében pedig 7 elektromos gépjármű töltőpont létesült a város 

több pontján. Az Önkormányzat további pályázatai kapcsán is hangsúlyt fektet a fenntartható 

közlekedés ösztönzésére, így például a GINOP gyógyhelyfejlesztési pályázata is magában foglalta 

elektromos töltőállomások létesítését Balfon és a Lőverekben. 

A megújuló energiahasznosítás terén bőven van még teendő a városban: mind a középületek, mind az 

ipari létesítmények és a lakóépületek esetében szükség van az energetikai korszerűsítésre és a fosszilis 

energiahordozók kiváltására. Különösen igaz lehet ez, ha figyelembe vesszük azt, hogy Sopronban a 

lakások több mint a fele (57%-a) 1980 előtti és minden 5. lakás az 1945-ig terjedő periódusban épült. 

Bár az újépítésű lakások száma folyamatosan emelkedett az elmúlt években, az új és korszerű lakások 

 
259 palyazat.gov.hu 
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aránya a teljes lakásállománynak egyelőre csak a töredékét adja (a 2011 után épült lakások aránya a 

teljes lakásállomány 8%-a). 

 

100. ábra: Soproni lakások összetétele az építés éve szerint, 2020 260 

Kiváltképp kedvezőtlen műszaki állapotúak az önkormányzati bérlakások (ld. 2.1.10.5 alfejezet). Az 

Önkormányzat felmérte az önkormányzati bérlakás- és egyéb helyiségállomány állapotát, energetikai 

tulajdonságait és a felmérés eredményeként sor került a felújítások ütemtervének és részletes műszaki 

tartalmának kidolgozására. 

A korábbi városfejlesztési dokumentumokban, illetve a városvezetés elképzelései között az alábbi 

fejlesztési tervek merültek fel, melyek továbbra is aktuálisak: 

- Az önkormányzati intézményállomány energetikai megújítása: az önkormányzat által 

működtetett intézményállomány energiahatékonyság-központú rehabilitációja (kazánházak 

felújítása, hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), illetve az épületek 

hőszigetelésének javítása és külső nyílászáróinak cseréje (cél a hőtechnikai adottságok javítása, 

a hőveszteségek csökkentése). 

- Az önkormányzati bérlakás- és egyéb helyiségállomány korszerűsítése: az önkormányzati 

bérlakás- és egyéb helyiségállomány energiahatékonyság-központú rehabilitációja. 

- Jereván lakótelep korszerűtlen lakóépületeinek energiahatékony felújítása: a Jereván 

lakótelepen a lakóépületek korszerűsítésének folytatása az épületgépészeti berendezések 

komplex megújításával, homlokzat- és tetőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, opcionális 

jelleggel napkollektorok vagy napelemek üzembe állításával. 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése  

Sopron Város közintézményeinek a fűtése és használati melegvízellátása az intézmények többségénél 

vezetékes gázzal valósul meg, több intézmény pedig a távhőellátásra kapcsolt. 

Sopron város az érintett épületállomány állapotát, energetikai tulajdonságait felmérte és ennek 

eredményeként, illetve az Önkormányzat Fenntartható Energia Akciótervének kidolgozása (KLI-1. 

 
260 KSH Tájékoztatási adatbázis (2011-es népszámlálási adatokkal együtt) 

22%

14%

21%

10%
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8% Az 1945-ben és korábban épített lakások száma (db)

Az 1946-1970 között épített lakások száma (db)

Az 1971-1980 között épített lakások száma (db)
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Az 1991-2000 között épített lakások száma (db)
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projekt) során kialakításra került a felújítások részletes ütemterve. A megvalósítás a rendelkezésre álló 

források függvényében történik. 

Az elmúlt években több projekt szolgálta az önkormányzati fenntartású/működtetésű intézmények 

energiahatékonyságának javítását: valamennyi általános iskola épületének részleges vagy teljes 

energetikai korszerűsítése megvalósult, emellett több – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

által fenntartott, de az Önkormányzat által működtetett – középfokú oktatási intézmény épületének 

felújítására is sor került. Az épületenergetikai fejlesztések mellett több esetben napelemes rendszer 

beépítése is megvalósult. 

- Zöld Ág Bölcsőde korszerűsítése: az NYDOP-5.1.1/B-2008-0003 pályázat keretében a bölcsőde 

bővítése és homlokzati energetikai korszerűsítése valósult meg külső homlokzati 

hőszigeteléssel, terepszint alatti falszerkezetek vízszigetelésével, nyílászáró cserével. 

- Trefort Téri Óvoda korszerűsítése: az NYDOP-5.3.1/2F-2f-2010-0002 pályázat keretében az 

óvoda bővítése és teljes felújítása, homlokzati energetikai korszerűsítése valósult meg (külső 

falszerkezet hőszigetelése, nyílászáró csere). 

- Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban: a Százszorszép Bölcsőde fejlesztése a TOP-6.2.1-
15-SP1-2016-00001: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése című konstrukció keretében, 81 millió Ft elnyert támogatással. A beruházás a 
homlokzati nyílászárók cseréjét, a homlokzat hőszigetelését, a fűtés korszerűsítését, valamint 
az akadálymentes WC és rámpa kialakítását foglalta magába. Elvégezték emellett a tető hő- és 
vízszigetelését, így az épület energiahatékonyabban működtethető. 

- Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban: három óvodaépület fejlesztése (energetikai 
korszerűsítés és projektarányos akadálymentesítés) a TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003: 
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című 
konstrukció keretében, összesen 277 millió Ft értékben. Mindhárom projekthelyszínen 
hasonló beavatkozás történt: a Bánfalvi Óvoda - Ady Endre utcai panel épület, a Hermann Alice 
Óvoda - István Bíró utcai épület és a Trefort téri Óvoda - Kék Tagóvoda fejlesztésének részeként 
egyaránt homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, tetőszigetelés és fűtéskorszerűsítés, 
valamint egyéb kiegészítő munkálatok valósultak meg. 

- A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001): a TOP-6.5.1-15-SP1 - 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati konstrukció keretében több 

mint 960 millió Ft pályázati támogatással 4 önkormányzati tulajdonban lévő oktatási 

feladatokat ellátó intézmény épületenergetikai korszerűsítésére került sor (a projekt 2019-ben 

zárult).261 

o A Deák Téri Általános Iskola épülete új nyílászárókat kapott, sor került a homlokzatok 

és a tetőszerkezetek hőszigetelésére, a vízelvezetés megoldására, a fosszilis 

energiahordozó alapú hőtermelő berendezésekhez kapcsolódó fűtési rendszerek 

korszerűsítésére (a távhőellátásra kapcsolt épület szekunder oldali gépészeti elemek 

korszerűsítésével és a hőleadó berendezések cseréjével). A radiátorok termosztátfejet 

kaptak. Emellett 7,6 kW névleges teljesítményű napelemrendszert is beépítettek. 

o A Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületét szintén új 

nyílászárókkal szerelték fel, a homlokzatfelületek új hőszigetelési rendszert kaptak, a 

padlástérben a zárófödém hőszigetelése is elkészült. Új, korszerűbb fosszilis alapú 

 
261 http://www.energetikai-fejlesztes1.sopron.hu/ 

http://www.energetikai-fejlesztes1.sopron.hu/
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hőtermelő kazán került beépítésre; a fűtési vezetékeket, radiátorokat korszerűbbre 

cserélték, a radiátorok termosztátfejet kaptak. 

o A Gárdonyi Géza Általános Iskola esetében a padlástérben készült el a zárófödém 

hőszigetelése, lecserélték a fűtési vezetékeket, radiátorokat; a radiátorok 

termosztátfejet kaptak. 

o A Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola épületében sor került 

a nyílászárók cseréjére, a padlásfödém hőszigetelésére. A távhőellátásra kapcsolt 

épület szekunder oldali gépészeti elemeit korszerűsítették, az elhasználódott fűtési 

vezetékeket, radiátorokat lecserélték, a radiátorok termosztátfejet kaptak. 

- A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola és a 

Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002): a 

TOP-6.5.1-15-SP1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázati konstrukció 

keretében, közel 750 millió Ft-os támogatással 3 db önkormányzati tulajdonban lévő 

intézmény felújítására került sor (a projekt 2020 nyarán zárult).262 

o A Német Nemzetiségi Általános Iskola esetében a projekt célja az elavult homlokzati 

héjburok és a fűtés korszerűsítése volt a nyílászárók cseréjével, a homlokzat és a 

tetőszerkezet hőszigetelésének megvalósításával, a radiátorok cseréjével. 

o A Lackner Kristóf Általános Iskola épületének energiahatékonyság-központú 

fejlesztése a nyílászárók cseréjét, a homlokzatok és a tetőszerkezetek hőszigetelését, 

a távhőellátásra kapcsolt épület szekunder oldali gépészeti elemeinek korszerűsítését 

és a hőleadó berendezések cseréjét foglalta magában, emellett 17 kW névleges 

teljesítményű napelem rendszer telepítésére is sor került. 

o A Gyermek- és Ifjúsági Központ épületében szintén megtörtént a nyílászárók cseréje, 

a homlokzatok és a tetőszerkezetek hőszigetelése; 2 db korszerűbb, fosszilis alapú 

hőtermelő kazán került beépítésre; és cserélték az elhasználódott fűtési vezetékeket, 

radiátorokat is. A radiátorok hőszabályzó termosztátfejet kaptak. 

- A soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola energetikai 

korszerűsítésére is megvalósult (KEOP-5.3.0/A/09-2009-0122): a KEOP támogatással 

megvalósított beruházás keretében a homlokzat hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a 

tető hő- és vízszigetelésére, a fűtési rendszer korszerűsítésére, radiátorszelepek beszerelésére 

került sor.  

- A Soproni Szakképzési Centrum energetikai fejlesztését több projekt is szolgálta: a KEHOP-

5.2.11-16-2017-00127 keretében a Szakképzési Centrum hat épületén napelemes rendszert 

telepítettek. A KEHOP-5.2.10-16-2016-00031 projekt keretében a kollégium épületének 

energetikai korszerűsítésére került sor az épület teljes homlokzati és födém hőszigetelésével, 

nyílászárók cseréjével és napelemes rendszer telepítésével. A KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 

projekt elnyert támogatását a Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítésére 

használták fel. 

Természetesen a város a nem kifejezetten energetikai célú fejlesztései esetében is figyelmet fordít 
arra, hogy a beruházásokkal érintett létesítmények a korszerű energetikai követelményeknek 
megfeleljen. 

A városi intézmények harmadában korszerű vagy felújított kazán található, harmadában az üzemelő 
kazánok jobb megfelelősége, a fűtési rendszer hatékonysága érdekében további beruházásokra van 
szükség. Az intézmények fennmaradó harmadában kazáncsere és komplex épületgépészeti 

 
262 http://www.energetikai-fejlesztes2.sopron.hu/ 
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korszerűsítés szükséges. A korszerűtlen, régi épületek hőtechnikai adottságainak javítása, 
hőveszteségük csökkentése legtöbb esetben az épületgépészeti beavatkozásoknál is nagyobb 
költségigényű. Az önkormányzati intézményeket érintő energiahatékonysági fejlesztéseket tehát 
folytatni szükséges, emellett célszerű okos megoldások bevezetése az üzemeltetés, monitoring 
területén. 263 

2.1.16.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

Az e-közmű adatbázisa szerint Sopronban 6 aktív távközlési szolgáltató hálózata van jelen: 

- Magyar Telekom; 

- Vodafone; 

- AH NET Zrt.: távközlési szolgáltatások elsősorban az MVM Csoporton belüli, állami, illetve 
nagykereskedelmi ügyfelek számára; 

- Celldömölki Kábeltelevízió Kft.: kábeltelevízió, digitális TV, internet és telefon szolgáltatás; 

- Invitech ICT Services Kft.: infokommunikációs szolgáltatások a közép-és nagyvállalati, 
intézményi ügyfélkör számára; 

- ZNET Telekom Zrt.: lakossági és üzleti szolgáltatások (internet, telefon, bérelt vonal stb. 
szolgáltatások);  

- P-Watt Kft. (felszámolás alatt a céginformációs adatbázisok szerint). 

A KSH adatai szerint 2019-ben 21.861 db kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakás volt Sopronban, ez 
a lakásállomány háromnegyedét (76%-át) jelentette. Bár a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt 
lakások száma folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedekben, ez a lakásállomány növekedési 
ütemétől elmaradt (az új lakásokban élők tehát már nem feltétlenül kábeltévét néznek). 

Az internetelőfizetések száma 2020-ban 24.683 db volt, amely folyamatosan emelkedett a 
rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján (2013-hoz képest 37%-kal). A lakásállományra vetítve az 
internetelőfizetéssel bírók aránya – folyamatos növekedés mellett – 84% volt 2020-ban. A 
lakónépességre vetítve ez az arány 39%-os volt. 

Rézvezetőjű hálózattal a város gyakorlatilag 100%-ban lefedett, ám ez a technológia csupán kismértékű 
sávszélesség-növelésre biztosít lehetőséget. A hálózatbővítéseket az üzleti és intézményi fogyasztókig 
már optikai kábellel építették ki. 

2020-ban az internetelőfizetések többsége (65%-a) kábeltelevíziós hálózaton volt; ezt az optikai 
hálózat követte 16%-os, majd az xDSL hálózat 14%-os részaránnyal.  

Közel 26,5 ezer bekapcsolt fővonal volt a városban 2020-ban, ezek száma 2018-ig valamelyest nőtt, 
majd csökkenésnek indult. Ez nagyrészt a vezeték nélküli szolgáltatásoknak tudható be. Jelenleg a 
távbeszélő fővonalak döntő része (84%-a) egyéni, 15%-a üzleti fővonal. Mindössze 21 db nyilvános 
fővonal volt 2020-ban Sopronban, ezek száma jelentősen csökkent az elmúlt években.  

Az utóbbi években természetesen a mobiltelefonos előfizetések száma nagymértékben növekedett a 
városban: 2010-ben a mobil üzletág teljes ügyfélszáma alapján számítva száz főre 117,91 előfizetés 
(hívásfogadásra alkalmas SIM-kártya) jutott. Mindhárom nagy mobilszolgáltató elérhető Sopronban, a 
Magyar Telekom, a Yettel és a Vodafone is 4G lefedettséget biztosít a város jelentős részén; 

 
263 Sopron Megyei Jogú Város és térségének 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója, 2021. március 18.; 14. oldal 
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ugyanakkor az 5G-s mobilszolgáltatás még nem áll rendelkezésre. Sopron központi belterületén a Digi 
mobil 4G hálózata is elérhető. 

10 db postai szolgáltatóhely van a városban, ezek mindegyike saját üzemeltetésű. 

Az elektronikus hírközlés fő adatait az alábbi táblázat összegzi: 

Az elektronikus hírközlés fő adatai, 2020 Sopron város 

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 21.861 db 

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya* 76% 

Internetelőfizetések száma 24.683 db 

Internetelőfizetések száma a teljes lakásállományra vetítve* 84% 

Internetelőfizetések száma kábeltelevíziós hálózaton 16.083 db 

Internetelőfizetések száma optikai hálózaton 4.033 db 

Internetelőfizetések száma xDSL hálózaton 3.438 db 

Internetelőfizetések száma egyéb kapcsolaton keresztül 1.129 db 

Bekapcsolt fővonalak száma 26.467 db 

Egyéni fővonalak száma 22.260 db 

Üzleti fővonalak száma 4.011 db 

Nyilvános fővonalak száma 21 db 

Egyéb fővonalak száma 175 db 

Postai szolgáltatóhelyek száma 10 db 

44. táblázat: Az elektronikus hírközlés fő adatai Sopronban, 2020264 

  

 
264 KSH Tájékoztatási adatbázis, *számított adatok 
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2.1.17 Környezetvédelem 

Sopron változatos tájképpel rendelkezik: a várost erdős területek ölelik körül (Lőverek, Soproni 
Parkerdő), elsősorban a balfi városrész környékén jelentősebb szőlőültetvények (Soproni Borvidék 
része) találhatók a lankás domboldalakon, a város beépítettségében a műemléki terület, a 
nagyvárosias és a falusias beépítés egyaránt megtalálható.  

2.1.17.1 Talaj 

Sopron fekvésének köszönhetően – ti. a város területe túlnyomórészt a Soproni-medencében, a 
Soproni-hegység és a Fertőmelléki-dombság között található – változatos földtani és talajtani 
jellemzőkkel bír. Megtalálhatók itt kavicsos, köves-sziklás váztalajok (középhegységi meredekebb 
területeken), különböző barna erdőtalajok, rendzina talajok, réti- és öntéstalajok. Utóbbiak remek 
termőképességűek. A kedvező vízgazdálkodású és termőképességű barnaföld részben szántóként, 
részben szőlőként hasznosul, és adja a jó minőségű soproni borok termőhelyét. 

Az elmúlt évtizedben a beépítések, a belterületbe vonás következtében Sopron város területén 
jelentősen csökkent a termőtalajok mennyisége. A városban nagy területen burkolt felületeket, 
parkolókat, illetve kerteken belüli utakat létesítettek (a rendszeresen tisztított közterületből a burkolt 
belterületi utak területe 1.117.000 m2 volt 2020-ban a KSH adatai szerint, amely jelentősen, 60%-kal 
növekedett az elmúlt tíz év során). Ezek megnehezítik vagy megakadályozzák a csapadékvíz talajba 
szivárgását, illetve a talaj gázcseréjét. Ráadásul az újonnan létesített lakóterületeken több esetben 
nem megfelelő módon került kiépítésre a vízelvezető rendszer. Mindez az elmúlt években jelentős 
eróziós károkat okozott a városban. Különösen nagy problémát jelent a talajerózió a Lőverek lejtős 
területein.  

Ugyancsak gondot okoz a talajsavanyodás, amely nagy területet érint Sopronban. A Soproni-
hegyvidéken található hazánk legsavanyúbb talaja. A savanyú alapkőzet, a nagy mennyiségű csapadék 
kilúgzó hatása és az erdőállomány avartakarójának savanyító hatása mellett ebben a savas ülepedés is 
nagy szerepet játszott. Így fokozott figyelmet kell fordítani a talajok megfelelő kémiai állapotára.265 

Más talajszennyezés csak minimális mértékben és lokálisan fordul elő Sopronban.  

A város területén korábbi hulladéklerakás, illetve ipari-bányászati tevékenység miatt roncsolt, 
rekultiválatlan felületek is találhatóak. 

2.1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek  

A terület vízrajzát bő csapadék, magashegységi háttér és kis vízáteresztő-képességű kőzetek 

jellemzik.266 

Sopron fő vízfolyása az Ikva. A folyó a Soproni-hegységben (Ausztria területén) ered és Sopron városán 

keresztül Tőzeggyármajornál torkollik a Hanság-főcsatornába. Vízgyűjtő területe 688 km². Emellett 

több kisebb vízfolyás érinti a várost, így a Sós-patak, a Rák-patak, a Rákos-patak, a Kecske-patak, 

valamint a Brand-majori-csatorna. 

Sopron közigazgatási területéhez tartozik a Fertő egy része. A Fertő Közép-Európa harmadik 

legnagyobb tava, felülete 310 km2. Vizének magas a sótartalma, iszapját gyógyhatásúnak tartják. A 

mintegy 20 ezer éves sztyepptó és szikterület nagyobb része Ausztriához, kisebb része 

Magyarországhoz tartozik. A Fertő-táj természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű terület. 

A XX. század első harmadában a tó és a vele vízrajzilag összefüggő Hanság szabályozása miatt a tópart 

 
265 Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata (Váti Városépítési Kft., 2012) 
266 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021.), 45. oldal 
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jelentősen elnádasodott. A nádasok között kisebb-nagyobb foltokban gyékényes és telelősás 

állományok, a part menti területeken pedig magassásosok találhatók. A terület gazdag állatvilágnak 

biztosít élőhelyet. Nagy kócsag, bíbic, kanalasgém és nyári lúd mellett a madárvonulások idején 

láthatók itt cankók, partfutók, énekesmadarak is, de olyan ritka fajok is előfordulnak, mint például a 

vörösnyakú lúd, a vörös gém, a réti sas vagy a kékes rétihéja. Magyarországi partvidékén a Fertő-

Hanság Nemzeti Park, az ausztriain a Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park található. A 

Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj 2001 óta az UNESCO Világörökség része: a világörökségi státuszt a határ 

két oldalán található, nemzeti parkok által védett, változatos növény- és állatvilágával, népi 

építészetével, műemlékeivel, régészeti emlékeivel, valamint szőlő- és borkultúrájával érdemelte ki.267 

A Fertő tavi vízitelep fejlesztése turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű – a természeti értékek 

megőrzése mellett. 

A Fertő mellett kisebb állóvizek találhatók még Sopronban: Kis és Nagy Tómalom, Fehér úti-tó, 

Szalamandra-tó, Ibolya-tó és Gida-pataki tározó.  

A Fertő környéke változatos vízföldtani adottságokkal rendelkező terület. Legidősebb földtani 
képződménye a Ruszt-Mörbisch-Balf-Harka-Deutschkreutz-törés, mely törésvonal mentén számos 
kénes, lítiumos, szénsavas, glaubersós hideg vizű forrás tört a felszínre, de több helyszínen termálvizet 
is feltártak. A felszín alatti ásványvizek mellett a Fertő maga is ásványvíz. A balfi a Pannon-medence 
egyik legrégebben ismert és hasznosított vize.268  

A felszíni vizek esetében általános probléma, hogy a patakok a településeken keresztülhaladva 

elszennyeződnek. Emiatt a Fertő tóba is sok esetben szennyezett víz kerül. A Rákos-patak vize ma már 

egy nádas szűrőmezőnek nevezett kazettában tisztul meg és alakul át Fertő tó típusú vízzé. A Fertő 

vízminőségét nagyban javította a szennyvíztisztító rendszer fejlesztése (lásd 2.1.16. fejezet). 

Sopron térségében további több mint 50 forrás található, elsősorban a Soproni Parkerdő területén, 

amelyek évszázadok óta a lakosság ivóvízellátását biztosították: ilyen például a Természetbarát-forrás, 

a Deák-kút, a Hidegvíz-forrás. A balfi „savanyúvíz” 1980 óta elismert ásványvíz minősítésű, palackozva 

megtalálható országszerte a kiskereskedelmi üzletláncok polcain. A balfi természetes ásványvíz egyike 

annak a hat magyarországi ásványvíznek, amelyek oldott ásványianyag-tartalma literenként 

meghaladja az 1000 mg-ot (a balfi víznél mért, 1890 mg/liter kalcium-, magnézium- és hidrogén-

karbonát tartalom az egyik legmagasabb). 

Sopron területének nagy része talajvízmentes terület269, kisebb részein 0-2; 2-5; illetve 5-10 méterrel 

a felszín alatt mérhető a talajvíz mélysége.  

 
267 Fedezze fel Sopron-Balf látnivalóit! – mobilapplikációs tartalom (készítette: BURST Nonprofit Kft.)  
268 Fedezze fel Sopron-Balf látnivalóit! – mobilapplikációs tartalom (készítette: BURST Nonprofit Kft.) 
269 A felszíntől számított 20 méteres mélységig nem észlelhető talajvíz 
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101. ábra: Sopron talajvízszintje270 

Sopron az országos vízminőség-védelmi terület övezetéhez tartozik; a felszín alatti vízbázisok 

fokozottan érzékeny besorolásúak. 

A talaj szempontjából Sopron város nitrátérzékeny terület, ezért fennáll a talajvíz nitráttal való 

elszennyeződésének veszélye. A rétegvizek – a felsőket leszámítva – megfelelő tisztaságúak. A felszín 

alatti vízkészletet fogyasztó és esetlegesen szennyező magánkutak, hőszivattyúk összességében 

lényeges mennyiségű vízkészletet fogyaszthatnak, jelentős szennyezések forrásai lehetnek. 

Sopron-Balf egyediségét a gyógyvíz adja. A balfi gyógyfürdő – köszönhetően az itt feltörő több kénsavas 

gyógyforrásnak – már a római korban is ismert volt. Az 1970-es évek óta fúrt kutak biztosítják a fürdő 

vízellátását. A balfi ásványvizet 1975-ben nyilvánították gyógyvízzé. Jelenleg 4 kút rendelkezik gyógyvíz 

minősítéssel: a Fekete-kút, a Silvanus-kút, valamint a Farkasd I. és II. kutak, amelyek 6,0-9,5 m; 17-28 

m és 20-30 m között tárnak fel vízadó rétegeket. Más hazai gyógyfürdőkkel ellentétben a balfi 

gyógyfürdő által használt gyógyvíz hideg, 11-13 °C hőmérsékletű. Az értékes gyógyvízre épülő balfi 

gyógyhelyen ma a Balfi Gyógyfürdőkórház működik, a létesítményegyüttest kórház és szanatórium, 

gyógykastélyszálló és gyógyfürdő alkotja.  

2.1.17.3 Levegőtisztaság és védelme  

Sopron MJV Klímastratégiája271 szerint a levegő minősége összességében (Légszennyezettségi index a 

legmagasabb komponens alapján) jó a városban az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Jereván 

lakótelepen működő mérőállomásának adatai alapján: az egyes komponenseket külön vizsgálva a 

levegőminőség a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok (ezen belül külön a nitrogén-dioxid) és a szén-monoxid 

alapján kiváló, a szállópor, a benzol és az ózon alapján pedig jó minősítést kapott 2018-ban és 2019-

ben is. A korábbi évek is hasonló eredményeket hoztak (egyes komponensek jó/kiváló besorolása 

változott csak valamelyest), 2004 óta megfelelő minősítést csak 3 évben kapott a város a magasabb 

szállópor koncentrátum miatt. A városi mérőállomás által mért légszennyezettségi indexek alakulását 

az alábbiakban összegezzük: 

 
270 https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/ 
271 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021. 

https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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Komponens Fő forrása Légszennyezettségi index 

SO2  Erdőtüzek, szén és olaj 
elégetése 

2019: Kiváló 

A kén-dioxid légszennyezettségi indexe alapján a városi levegő kiváló 
minősítésű volt 2019-ben és az azt megelőző években is; határérték-
átlépésre a mérési adatok rendelkezésre állása óta (2004) egyszer sem 
került sor. 

CO Szénvegyületek 
tökéletlen égése, főleg 
belső égésű 
motorokban 

2019: Kiváló 

A szén-monoxid légszennyezettségi indexe alapján a városi levegő 
kiváló minősítésű volt 2019-ben és az azt megelőző években is; 
határérték-átlépésre a mérési adatok rendelkezésre állása óta (2004) 
egyszer sem került sor. 

NOx Tüzelés, közlekedés, 
vegyipar, 
nitrogénművek 

2019: Kiváló 

A nitrogén-oxidok légszennyezettségi indexe alapján a városi levegő 
kiváló minősítésű volt 2019-ben és egyetlen év (2006) kivételével az 
azt megelőző években is; határérték-átlépésre a mérési adatok 
rendelkezésre állása óta (2004) napi átlagban egyszer sem került sor. 

NO2 Tüzelés, közlekedés, 
vegyipar, 
nitrogénművek 

2019: Kiváló 

A nitrogén-dioxid légszennyezettségi indexe alapján a városi levegő 
kiváló minősítésű volt 2019-ben. A korábbi években leggyakrabban jó 
minősítést kapott, néhány évben kiválót. Határérték-átlépésre a 
mérési adatok rendelkezésre állása óta (2004) napi átlagban egyszer 
sem került sor. 

PM10 Erdőtüzek, szilárd 
tüzelőanyagok (pl. fa, 
szén) égetése, 
kétütemű motorok és 
dízelmotorok 
üzemanyagának 
tökéletlen égése 

2019: Jó 

A szállópor légszennyezettségi indexe alapján a városi levegő jó 
minősítésű volt 2019-ben. A korábbi években is leggyakrabban jó 
minősítést kapott, három évben (2005, 2006, 2011) viszont csak 
megfelelőt. Határérték-átlépésre a mérési adatok rendelkezésre állása 
óta (2004) éves átlagban nem, de napi átlagban többször is sor került, 
igaz, csökkenő tendencia látható az érintett napok számában. 

Benzol Benzinüzemű 
belsőégésű motorok 
működése 

2019: Jó 

A benzol légszennyezettségi indexe alapján a városi levegő jó 
minősítésű volt 2019-ben. A korábbi években leggyakrabban – 2009, 
2011 és 2018 kivételével – kiváló minősítést kapott, azaz e tekintetben 
romlott a levegő minősége az elmúlt két év során. Határérték-
átlépésre a mérési adatok rendelkezésre állása óta (2004) éves 
átlagban nem, napi átlagban is csak néhány alkalommal került sor. 

O3 Fotokémia folyamatok 
során; 
kipufogógázokból, 
égési folyamatokból 

2019: Jó 

Az ózon légszennyezettségi indexe alapján a városi levegő jó 
minősítésű volt 2019-ben, akárcsak a korábbi évek mindegyikében. 
Határérték-átlépésre a mérési adatok rendelkezésre állása óta (2004) 
éves átlagban nem, napi átlagban azonban többször sor került (nyári 
időszakban), de ez minden esetben a határérték átlépési korlát alatt 
maradt. 

45. táblázat: Légszennyezettségi indexek272 

 
272 Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021. 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

225 
 

Sopron levegőtisztaságára jótékony hatást gyakorolnak a várost körülölelő erdős területek: a 

legjelentősebb a Lőverek városrésznél található Soproni-hegység csaknem összefüggő erdősült 

területe (erdőaránya 84%), de a Fertőmelléki-dombság is jelentősebb erdőterületekkel borított. A 

Soproni Tájvédelmi Körzet a Fertő-Hanság Nemzeti Park része. A több mint 4.000 hektár területből 705 

hektár fokozottan védett, értékes növény- és állatvilággal bír. A Lővér kemping környéke Natura 2000 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. 

A Lőverek erdeinek magas páratartalmú, oxigéndús levegője, valamint a nagy erdősültségnek 

köszönhető minimális zaj- és porszennyezés miatt a Lőverek klimatikus gyógyhely minősítést kapott, 

szubalpin klímája egészségügyi céllal is hasznosítható; többek között szívbetegségek gyógyítására 

alkalmas. 1956-ban megkezdte működését itt az Állami Szívszanatórium, amelynek utódjaként ma a 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház Várisi úti Rehabilitációs Intézete folytat kardiológiai és neurológiai 

betegségekkel összefüggő mozgásszervi rehabilitációt a területen. 

Összességében tehát Sopron MJV levegőminősége kiválónak mondható. Leginkább a szállópor 

szennyezi azt, de még e komponens tekintetében sem beszélhetünk számottevő negatív hatásról. A 

levegőminőség további javítása elsősorban a közlekedésből származó szennyezés (szállópor, 

belsőégésű motorok által kibocsájtott károsanyagok) csökkentésével, valamint a szilárd tüzelőanyagok 

égetésének visszafogásával (amely a fűtési módoknál érzékelhető módon megjelenik) lehetséges. 

A közlekedésből származó környezetterhelés elsődleges oka, hogy a vidéki városok közül Sopron az 

elsők között található a gépkocsik számát illetően a nagyszámú ingázó munkavállaló miatt. A 

közlekedés környezetterhelésének csökkentése érdekében a város számos projektet valósított már 

meg az elmúlt években (ld. kerékpáros infrastruktúra fejlesztése; Fenntartható Városi Közlekedési 

Rendszerek, GUTS – Green Urban Transport Systems elnevezésű nemzetközi partnerségi projektben 

vezető partnerként való részvétel). Az M85 gyorsforgalmi út megépítése jelentősen enyhítette a várost 

terhelő gépjárműforgalmat. A városfejlesztési tervek között szerepelnek további beruházások is a 

fenntartható, élhető városi környezet megteremtése érdekében: Sopron Megyei Jogú Város és 

térségének 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója célul tűzte ki a közlekedési infrastruktúra 

modernizálását, a fenntartható közlekedési módok elterjedésének elősegítését, infrastruktúrájának 

kiépítését.  

2.1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés 

Sopron közigazgatási területén a zaj- és rezgésterhelés az ipari-gazdasági tevékenységből, a 

közlekedésből és a szabadidős tevékenységekből származtatható, de jelentős zaj- illetve rezgésterhelés 

nem áll fenn. Stratégiai zajtérkép 2006-ban készült a városban, de a helyi szakemberek szerint ennek 

megújítása nem indokolt, mert nincsenek olyan új zajforrások, melyek érdemi beavatkozást 

igényelnének.  

- A hatósági előírások eredményeképpen az ipari üzemek esetén a lakóterületeken határérték 

feletti üzemi jellegű zajterhelés nem észlelhető. Sopron közigazgatási területén nincs olyan 

üzemi létesítmény, melyre hatásterület megállapítása történt volna.  

- A városban rendezett nagyszabású szabadtéri rendezvények idején (VOLT Fesztivál, majális 

stb.) jelentkeznek egyedi panaszok a zajra, ezek a rendezvények azonban időszakos, viszonylag 

rövid ideig tartó zajhatásokat eredményeznek. Egyedi panaszok a vendéglátóipari 

létesítmények zajkibocsátása miatt esetenként jellemzőek (érkező és távozó vendégek 

hangoskodása). 
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- A legnagyobb zaj- és rezgésterhelést a közlekedés okozza a városban. A közúti közlekedés 

szempontjából 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, az Ágfalvi úti lakópark, valamint a 

bevásárlóközpontok környékén. A vasúti közlekedés zajterhelése a zajmérések eredményei 

szerint a Kismartoni soron, a Béke utcában, a Lóki soron, valamint a Csengery utcában 

magasabbak a határértéknél, de a túllépés mértéke nem haladja meg a 10 dB-t. 

 

102. ábra: Sopron város stratégiai zajtérképe, 2006273 

2.1.17.5 Sugárzásvédelem  

Sopron környezetében sugárzásveszélyes magyarországi létesítmény nem található, a legközelebbi 

atomerőmű a szlovákiai apátszentmihályi (Jaslovské Bohunice) létesítmény, amely Soprontól 120 km-

re fekszik. A létesítménynek két erőműve van, mindkettő 2-2 reaktorral felszerelt. Mivel a reaktorok 

nem felelnek meg az előírt szabványoknak, az első erőmű két reaktorát 2006-ban, illetve 2008-ban 

leállították és a szlovák kormány vállalta az EU-csatlakozás részeként, hogy a másik két reaktor 

működését is beszünteti 2025-ig. 

 
273 Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének felülvizsgálata, VÁTI Városépítési Kft., 2012 
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2.1.17.6 Hulladékkezelés  

Sopronban és térségében a szilárdhulladék gyűjtését és kezelését az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A közszolgáltató tulajdonosa 99,9%-

ban Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 0,1%-ban a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.  

A szervezet jelenleg Sopron és további 260 település hulladékának kezeléséért felelős, összesen 400 

ezer lakossági ügyfelet szolgálnak ki. A kommunális és szelektív hulladékgyűjtésen kívül zöldudvarok 

működtetésével, lomtalanítással, lombhulladék-kezeléssel, szelektív gyűjtőszigetes visszagyűjtéssel, 

lerakó és átrakó állomások üzemeltetésével foglalkoznak. A cég ISO 9001:2015 minőségirányítási 

rendszer, ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer és ISO 

50001:2018 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványok szerinti minősítésekkel rendelkezik.274 

A cég Sopronban hulladéklerakót működtet: a Harkai dombi átrakóállomáson kommunális és 

lomhulladékot fogadnak. A kezelőtelepen szigetelt depóniatér 10.120 m2 alapterületű és 177.500 m3 

kapacitású. A hulladékkezelő telepen teljes egészében kiépített infrastruktúra található; 2015-ben 

KEOP támogatással napelemes rendszert telepítettek a szemétlerakó telepen. Inert hulladéklerakó a 

Pozsonyi úton van a 4902/17 helyrajzi számon; területe: 7,1553 ha.  

Sopronban a szelektív hulladékgyűjtés a családi házas övezetekben a házhoz menő zsákos gyűjtés 

formájában, míg társasházas területeken szelektív gyűjtőszigeteken valósul meg. Szelektív 

hulladékgyűjtő sziget Sopronban 26 helyszínen található.275 Sopronban a zöldudvar és a komposztáló 

szintén a Harkai úton található (a zöldhulladékból készült komposzt meg is vásárolható a telephelyen). 

A zöldudvarban leadhatók a lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékok, valamint a lakosságnál 

keletkező veszélyes hulladék is. 

Sopronban a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 100%. 

A KSH adatai szerint 2020-ban az összes elszállított települési hulladék mennyisége több mint 28,2 ezer 

tonna volt Sopronban. Ennek több mint háromnegyede (77%-a) a lakosságtól elszállított települési 

hulladék volt; ötödét (21%-át) az egyéb szervektől elszállított hulladék mennyisége adta, a fennmaradó 

2% pedig a közterületek tisztításából származott.  

Az elszállított hulladék mennyisége – mind összesen, mind a lakossági hulladékot nézve – 2007-től 

2012-ig folyamatosan csökkent, majd ismét növekedésnek indult. A lakossági hulladékmennyiséget 

vizsgálva, 2020-ban az egy főre eső hulladék éves mennyisége 363 kg volt, amely csökkenő tendenciát 

mutat: az összes hulladékmennyiség növekedése tehát nem az egyéni hulladéktermelés 

emelkedésével, hanem a lakosságszám bővülésével magyarázható. 

 
274 www.stkh.hu 
275 https://stkh.hu/wp-content/uploads/2021/11/Szigetek_2021.pdf 

http://www.stkh.hu/
https://stkh.hu/wp-content/uploads/2021/11/Szigetek_2021.pdf
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103. ábra: Elszállított települési hulladék mennyisége összesen, illetve a lakosságtól, 2007-2020 276 

A lakossági hulladék kétharmadát hagyományos módon, negyedét elkülönített gyűjtéssel szállították 

el és 12% volt a lakosságtól lomtalanítással elszállított hulladék mennyiségének aránya. Az elmúlt 

években a hagyományos módon elszállított hulladék mennyisége folyamatosan csökkent, míg a 

szelektíven gyűjtött és elszállított hulladék aránya növekedett. 

 

104. ábra: Lakosságtól elszállított hulladék megoszlása a hulladékgyűjtés módja szerint, 2017-2020 277 

2020-ban a hulladék döntő részét (75%-át) nem hasznosították, az műszaki védelemmel ellátott 

lerakókban került elhelyezésre. Az újrafeldolgozással hasznosított hulladék aránya 18% volt (ennek 

tizede komposztálásra került), energiahasznosítással történő égetéssel pedig a hulladékmennyiség 6%-

a hasznosult. Pozitívum, hogy az utóbbi években folyamatosan nőtt a valamilyen módon hasznosított 

hulladékmennyiség aránya és egyre kisebb mennyiség kerül hasznosítás nélkül hulladéklerakókba (pl. 

2017-ben 82% nem hasznosult). 

 
276 KSH Tájékoztatási adatbázis 
277 KSH Tájékoztatási adatbázis 

0

10000

20000

30000

40000

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

2019.
év

2020.
év

Elszállított települési hulladék mennyisége összesen, illetve a 
lakosságtól, 2007-2020

Összes elszállított települési hulladék (tonna)

A lakosságtól elszállított települési hulladék (tonna)

95%

74%

74%

64%

2%

17%

20%

26%

3%

9%

7%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

Lakosságtól elszállított hulladék megoszlása a hulladékgyűjtés módja 
szerint, 2017-2020

Lakosságtól hagyományos módon elszállított hulladék

Lakosságtól elkülönített gyűjtéssel elszállított hulladék

Lakosságtól lomtalanítással elszállított hulladék

http://www.sopronivizmu.hu/
http://www.sopronivizmu.hu/


 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

229 
 

 

105. ábra: Lakossági hulladék kezelésének, hasznosításának módja, 2017/2020278 

A hulladékgazdálkodás főbb adatait az alábbi táblázat összegzi: 

Hulladékgazdálkodás főbb adatai, 2020 Sopron város 

Összes elszállított települési hulladék 28.202,2 tonna 

A lakosságtól elszállított települési hulladék 21.669,3 tonna 

A lakosságtól elszállított települési hulladék éves mennyisége egy főre vetítve 
(lakónépesség száma alapján) * 

363 kg/fő/év 

Lakosságtól hagyományos módon elszállított hulladék mennyisége 13.891,3 tonna 

Lakosságtól elkülönített gyűjtéssel elszállított hulladék mennyisége (tonna) 5.106,6 tonna 

Lakosságtól lomtalanítással elszállított hulladék mennyisége 2.671,4 tonna 

A lakosságtól elkülönített gyűjtéssel elszállított hulladék egy főre vetített mennyisége 
(lakónépesség száma alapján) * 

81 kg/fő/év 

Energiahasznosítással történő égetéssel hasznosított hulladék mennyisége 1.820,8 tonna 

Újrafeldolgozással hasznosított hulladék mennyisége 5.135,6 tonna 

Ebből: az újrafeldolgozott hulladékból komposztálással hasznosított hulladék mennyisége 2.107,1 tonna 

Műszaki védelemmel ellátott lerakókban elhelyezett szilárd hulladék mennyisége 21.246,5 tonna 

Összes elszállított települési hulladék 28.202,2 tonna 

A lakosságtól elszállított települési hulladék 21.669,3 tonna 

46. táblázat: Települési hulladékgazdálkodás adatai279 

 
278 KSH Tájékoztatási adatbázis 
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Összességében tehát a városi hulladék összegyűjtése és kezelése megfelelő keretek között zajlik, a 

soproni hulladékkezelő telep kiépült infrastruktúrával ellátott. 2018-ban A Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere című projekt keretében a meglévő hulladékkezelési 

technológia korszerűsítésére került sor, a következő időszakra szóló tervek között pedig a kommunális 

hulladék mechanikai előkezelése (utóaprítás kiépítésével), szelektív hulladékgyűjtő edények 

beszerzése, kommunális hulladékgyűjtő autók, szállítójármű beszerzése a hulladékudvarok és a 

lomtalanítás jobb és akadálymentes elvégzésére, zöldhulladékgyűjtő tehergépkocsi munkába 

helyezése, valamint egy zártfülkés targonca üzembe állítása a soproni válogató csarnoki munkához 

szerepelt. Az utóbbi években folyamatosan nőtt a városban termelt hulladékmennyiségen belül a 

szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, és a valamilyen módon hasznosított hulladékmennyiség 

aránya is; de e területeken további fejlődésre van még szükség. A városkörnyéki erdőkben, mezőkön 

gyakori az illegális – sok esetben egyértelműen beazonosítható módon Ausztriából származó – hulladék 

elhelyezés. 

2.1.17.7 Vizuális környezetterhelés  

Sopron lakossága az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt, amely a lakóövezetek bővítését tette 

szükségessé, a beépítettség növekedéséhez és a lakóingatlanok felaprózódásához vezetett. A 

lakosságszám növekedésével párhuzamosan egyre több gépkocsi jelent meg a városban, amely szintén 

befolyással volt a településképre: „a gépjárművek elhelyezésére szolgáló területek, parkolók, útmenti 

parkolósávok, telken belüli gépjármű elhelyezési területek és bár változó jelleggel, de maguk a parkoló 

járművek is utcakép alkotó/romboló elemmé váltak”280. A történeti városrészekben az új házak építése, 

a nem hagyományos anyaghasználat a településrész, az utca eredeti hangulatának, karakterének 

elvesztését okozhatja. Emellett olyan, az eredeti utcaképhez nem illeszkedő, disszonáns elemek jönnek 

létre, amelyek torzítják a területileg jellemző városképet. 

A város tájképi harmóniájára tehát veszélyforrást jelent a város erőteljes fejlődése, nagy területek 

belterületbe vonása, a beépítések kitolódása a tájba. Sok jellegzetes tájelem szorult vissza, így például 

a szőlők és a városon kívüli kertek, amelyek jelentős része kertvárosias beépítésű lakóterületté alakult 

át (pl. a Virágvölgy, a Pihenőkereszt beépítése, az Aranyhegy, vagy a Bánfalvi-patak déli partja menti 

szolgáltató központok létesítése).  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelme érdekében a helyi építészeti 

értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel 

kapcsolatos szabályokat jogszabályba foglalta: jelenleg hatályos a Sopron Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 12/2018. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelete. A jogszabály, többek között, rendelkezik a helyi védelem alá helyezés és a helyi védelem 

megszüntetésének szabályairól, a helyi egyedi védelem alatt álló elemekre vonatkozó építési 

korlátozásokról, tulajdonosi kötelezettségekről és a felújításhoz nyújtott önkormányzati támogatásról; 

az általános és a településképi szempontból meghatározó egyes területekre vonatkozó egyedi 

településképi követelményekről. Elkészült a város településképi arculati kézikönyve is.  

A rendelet településképi szempontból meghatározó területként az alábbiakat azonosítja, melyekhez 

az arculati kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg. Ezek, a teljesség igénye nélkül, a következők281: 

 
280 Sopron Településképi Arculati Kézikönyv (készítette: Sopron Városfejlesztési Osztály, 2018) 
281 Sopron Településképi Arculati Kézikönyv (készítette: Sopron Városfejlesztési Osztály, 2018.) 
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- Belváros és kapcsolódó városrészek: új beépítésnél az illeszkedés a legfőbb cél, felújításoknál 

törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására. Az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok 

figyelembevétele kötelező. A műemléki épületeket meg kell őrizni, akárcsak a történelmi 

hangulatot árasztó utcák vonalvezetését, beépítettségének jellegét, léptékét. A ritka 

zöldfelületeket nem szabad felélni, törekedni kell a telkeken belül is az élvezhető zöldfelület 

kialakítására. 

- Kis- és kertvárosi lakóterületek: a XIX-XX. századi kisvárosi és kertvárosi negyedek védendők, a 

szép polgárházak értékvesztése az építészeti arculat torzulásához vezet. Fontos az összhang, 

törekedni kell az igényes anyag- és színhasználatra, az épületgépészeti elemek eltakarására. A 

hagyományos építőanyagok dominanciáját a felújításoknál, új építéseknél is ajánlott 

biztosítani. Törekedni kell az élvezhető zöldfelület kialakítására. A Virágvölgyben törekedni kell 

a gyümölcsös és szőlőskertek megőrzésére vagy azok újratelepítésére. 

- Lőverek: a városrész egyes területeinek jellegzetes funkcióit – védett természeti területek, 

klimatikus gyógyhely, üdülők, villanegyed és magas presztízsű lakóterületek – meg kell őrizni. 

Ez egyaránt jelenti a természeti és épített környezet minőségét, valamint a környezet 

állapotát. A faverandás villaépületek irányadóak a Lőver-építők számára. Követendő a tisztán 

fa tartószerkezet alkalmazása, a nyitott és zárt felületek (faburkolatos, falazott részek) aránya, 

a funkció és a részletképzés fontossága, valamint a kortárs építészeti minőség. 

- Gazdasági területek: szorgalmazott a magasabb építészeti színvonalon kialakított, karakteres 

épületekkel megtöltött, korszerű városkapuk kialakítása. Korszerű, újrahasznosítható anyagok, 

egyszerű épületszerkezeti megoldások alkalmazandóak. Fontos a telephelyen belüli, nagy 

zöldfelületek kialakítása, a növényzet intenzitásának növelése. A ritka történeti jelentőségű 

ipari épületállomány megőrzendő. 

- Lakótelepek, lakóparkok: törekedni kell az egységes megjelenésre, az egymás melletti hasonló 

tömegek ugyanazzal a koncepcióval igazodjanak egymáshoz, fontos, hogy a lakótelepek 

épületei egységes vagy egymásra reagáló színezést kapjanak. A városképbe, környezetbe nem 

illő, magas lakóépület létesítését kerülni kell.  

- Sopronhoz kapcsolódó városrészek: külön ajánlások vonatkoznak az egyes városrészekre, pl. 

Balf esetében cél a központ arculatának megőrzése a meglévő értékek fenntartásával, a falu 

eredeti karakterének, hangulatának megóvása a jellegzetes épületek és a történeti beépítés 

megtartásával. 

- Erdő- és mezőgazdasági területek: a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra 

jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását figyelembe kell venni. 

Érvényesíteni kell a kilátóhelyek védelmét. Arra kell törekedni, hogy a kertkultúra ne szoruljon 

háttérbe. 

A rendeletben külön fejezetek foglalkoznak még az egyes sajátos építményekre, műszaki 

berendezésekre; a reklámokra és reklámhordozókra; valamint az utcabútorokra vonatkozó 

településképi követelményekkel. 

2.1.17.8 Árvízvédelem  

Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területének jelentősebb felszíni vízfolyásai hozamuk alapján 

patakok. A legnagyobb ezek közül az Ikva, további vízfolyásai a Rák-, a Liget-, a Sós- és a Rákos-patak. 
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Vízfolyás neve Vízgyűjtő terület nagysága 

Ikva-patak 39,4 km2 

Liget-patak 11,3 km2 

Sós-patak 12,0 km2 

Rák-patak 40,0 km2 

Rákos-patak 50,9 km2 

47. táblázat: Soproni vízfolyások és vízgyűjtő területeik282 

A felszíni vízfolyások vízjárását főként a vízgyűjtők jelentős erdősültsége befolyásolja. Sopron területe 

jelentősen – „A” kategóriai minősítésben – veszélyeztetett a kisvízfolyások tekintetében, a helyi árvizek 

vonatkozásában. A felszíni vízrendezés szempontjából problémás terület az Ikva-patak és a Sós-patak 

környezete, a patakok árhullámainak kezelése, a szabályozott vízvisszatartás ugyanis jelenleg nem 

megoldott. A Rák-patak bizonyos mederszakaszai is rendezetlenek, a problémás helyeken az 

akadálytalan levezetés nem biztosított.  

A Sós- és a Liget-patak rendezésén felül, az Ikva-patak belterületi szakaszára vonatkozóan elkészültek 

a vésztározási lehetőséget biztosító létesítmények tervei (az Ikva-patak deltájánál és Sopronban az 

Ikva- és a Sós-patakon). 

Sopron közigazgatási területe belvízzel nem veszélyeztetett. Legmélyebben fekvő részei a Fertő-

medencében vannak, amelyek katasztrófavédelmi szempontból kockázatmentesek a nagy kiterjedésű 

nádas, láprét miatt. 

2.1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák  

Az előző fejezetek tapasztalatai alapján Sopronban a környezetvédelmi problémák, konfliktusok 

elsősorban a város növekvő lakosságszámával és ezzel párhuzamosan bővülő beépítésével vannak 

összefüggésben és elsősorban a talaj, a vízgazdálkodás, a tájképi adottságok területén jelentkeznek. 

- A beépítések hatására csökken a termőtalajok mennyisége. A város erőteljes fejlődése a város 

tájképi harmóniájára is veszélyt jelent, hiszen a beépítések kitolódása miatt sok jellegzetes 

tájelem – főként a szőlők, kertek – szorult vissza. 

- A jelentős nagyságú burkolt felületek megnehezítik, vagy megakadályozzák a csapadékvíz 

talajba szivárgását, illetve a talaj gázcseréjét, amely jelentős eróziós károkat okoz. Különösen 

nagy problémát jelent a talajerózió a Lőverek lejtős területein.  

- A talajok mennyiségi csökkenése és főként antropogén eredetű eróziós hatásokra 

visszavezethető minőségi károsodása az utóbbi évtizedekben felgyorsult. Bár a savas ülepedés 

mennyisége csökkent, a Sopron talajait nagy területeken érintő talajsavanyodás potenciális 

problémaforrás. 

- Sopron területe jelentősen – „A” kategóriai minősítésben – veszélyeztetett a kisvízfolyások 

tekintetében, a helyi árvizek vonatkozásában. A felszíni vízrendezés szempontjából problémás 

terület az Ikva-patak és a Sós-patak környezete, a patakok árhullámainak kezelése ugyanis 

jelenleg nem megoldott. A Rák-patak bizonyos mederszakaszai is rendezetlenek, a problémás 

 
282 Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének Felülvizsgálata (Váti Városépítési Kft., 2012) 
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helyeken az akadálytalan levezetés nem biztosított. A felszíni vizek esetében általános 

probléma, hogy a patakok a településeken keresztülhaladva elszennyeződnek. 

- A felszín alatti vízbázisok fokozottan érzékeny besorolásúak. A talaj szempontjából Sopron 

város nitrátérzékeny terület, fennáll a talajvíz nitráttal való elszennyeződésének veszélye. A 

magánkutak, hőszivattyúk lényeges mennyiségű vízkészletet fogyaszthatnak, jelentős 

szennyezések forrásai lehetnek. A somfalvi galéria elhelyezkedése, környezetének 

beépítettsége, a becsült védőterületen levő területhasználat már középtávon sem teszi 

lehetővé a védhetőségét, ezért ennek kiváltása szükséges. 

- A levegőminőség a városban kiváló, további javítása elsősorban a közlekedésből származó 

szennyezés (szállópor, belsőégésű motorok által kibocsájtott károsanyagok) csökkentésével, 

valamint a szilárd tüzelőanyagok égetésének visszafogásával lehetséges (ma is jelentős 

számban találhatók a városban ugyanis olyan lakások, amelyek nem vezetékes 

energiahordozókat – hanem például szenet, fát – alkalmaznak a fűtésre). 

- A város környéki erdőkben, mezőkön gyakori az illegális hulladékelhelyezés.  

- A város területén korábbi hulladéklerakás, illetve ipari-bányászati tevékenység miatt roncsolt, 

rekultiválatlan felületek is találhatóak. 
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2.1.20 Városi klíma 

Sopron MJV Önkormányzata KEHOP pályázati támogatással helyi klímastratégiát dolgoztatott ki 
(KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás). Az alábbi fejezet Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája alapján készült.283 

2.1.20.1 Éghajlati jellemzők  

Sopron éghajlata mérsékelten hűvös, nyugaton mérsékelten nedves, amely kelet felé fokozatosan válik 
mérsékelten szárazzá.  

Sopronban a Kurucdombon található az Országos Meteorológiai Szolgálat helyi mérőállomása, amely 
1901 óta végez méréseket.  

Ennek adatai szerint Sopronban az éves középhőmérséklet 2019-ben 12,4°C volt, amely tendenciaszerű 
emelkedést mutatott az elmúlt évek során. A városban a leghidegebb hónap a január 
(középhőmérséklete -0,9°C), a legmelegebb pedig a július (középhőmérséklete 20,1°C) volt. A 
napsütéses órák éves száma kb. 1780-1800 óra, nyáron 680-690 óra körüli, télen mintegy 175 óra. A 
globális sugárzás átlagos évi összege 4176 MJ/m2, mely értékkel Sopron az ország legkevesebb 
sugárzást kapó területei közé tartozik. Ugyanakkor a téli hónapokban átlag feletti globális sugárzás éri 
a város területét. 

 

106. ábra: Évi középhőmérséklet alakulása Sopronban, 2010-2019, OMSZ adatok alapján284 

Bár Sopron térsége csak kismértékben sérülékeny a hőhullámokkal szemben (ezzel az országon belül a 
kedvezőbb helyzetben lévő területekhez tartozik), a forró napok száma az 1961-1990-es referencia 
időszak értékeihez viszonyítva 0-10 nappal, a hőhullámos napok száma pedig 0-5, vagy akár 10-15 
nappal nőhet meg 2021-2050 között a városi klímastratégia szerint. Ez pedig negatívan befolyásolja a 
társadalom, kiváltképp annak veszélyeztetett csoportjainak (idősek, kisgyermekek, betegek) 
egészségügyi állapotát. Szükség van tehát a lakosság szemléletformálására, intézkedési tervek 
kidolgozására és preventív intézkedések megtételére. A városi hősziget kialakulásának megelőzésére 
(amely leginkább a belváros sűrűn beépített területén jelent kockázatot) kiemelten fontos a városi 

 
283 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021., 47. oldal) 
284 https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/ 
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zöldfelületek arányának növelése, megvizsgálva az alternatív módszerek (pl. zöldtetők, 
zöldhomlokzatok telepítése) lehetőségeit is. 

 

107. ábra: Hőhullámokkal szembeni kitettség285 

A csapadék mennyisége 2019-ben 629 mm volt az OMSZ adatai szerint. A legtöbb csapadék nyár elején 
hullik, legkevesebb csapadékra január-februárban lehet számítani. A csapadék mennyisége 
tendenciózusan csökkent az elmúlt évek során, ezzel együtt a csapadékos napok száma is visszaesett 
(2019: 127 nap, 2010: 150 nap).  

 

108. ábra: Csapadék éves mennyisége és csapadékos napok száma Sopronban, 2010-2019, OMSZ adatok alapján286 

A klímaváltozás hatásaként egyaránt kell számolni aszályos időszakokkal és szélsőséges 
csapadékmennyiséggel is. 

Bár Sopron ár- és belvíz veszélyeztetettsége az átlagosnál alacsonyabb, Sopron térségére a 
klímamodellek 0-25 mm csapadékmennyiség emelkedést jeleznek és a jelentős mennyiségű 

 
285 NATéR térinformatikai adatbázis 
286 https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/ 
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csapadékos napok számának növekedését prognosztizálják. Az Ikva-patak medre Sopron belvárosi, 
sűrű beépítettséggel és műemlékekkel érintett területén halad át. A gyorsan lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék villámárvizet, az pedig jelentős károkat okozhat a klímastratégia megállapítása 
szerint. A nagy csapadékmennyiség a csapadékelvezető rendszerek túlterhelését is eredményezheti. 

 

109. ábra: A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra a 
RegCM klímamodell alapján (napok száma)287 

Országos viszonylatban – a jelentős kiterjedésű erdőknek köszönhetően – Sopron az aszályindex 
alapján a kevésbé veszélyeztetett térséghez tartozik, és az aszály mértékének lehetséges változása 
szerint is várhatóan középtávon szintén enyhén aszályos terület marad, ugyanakkor az ariditási 
(szárazsági) index értéke az utóbbi évtizedekben folyamatosan növekedett. 

 

110. ábra: A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a 2021-2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján288 

A klímaváltozás hat a vízbázisokra, ugyanakkor közvetlenebb hatása van a tartós meleg miatt 
megemelkedő vízfogyasztásra, melyet a meglévő víziközmű infrastruktúra már jelenleg sem tud 
biztonsággal kiszolgálni (ld. 2.1.16 Közművesítés fejezetben). A térség vízellátását biztosító vízbázisok 
közül a somfalvi galéria és a sopronkőhidai vízbázisok – alacsony mélységük és a porózus talaj miatt – 

 
287 NATéR térinformatikai adatbázis 
288 NATéR térinformatikai adatbázis 
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nagyon érzékenyek az éghajlatváltozásra (a Tómalom és Csalánkert nevű vízbázisok mélyebben 
vannak, klímaérzékenységük ezért mérsékelt). Mindkét rendszerrel kapcsolatban rendelkezik a város 
tanulmánytervekkel. 

Sopron szeles város. A térségben az élénk szél a jellemző, de a város medenceperemi fekvésének 
köszönhetően a viharkárok nem növekedtek az utóbbi évtizedekben. A Fertő mentén az Alpokat 
megkerülő szelek jellegzetesen észak-nyugati és déli irányúak; az átlagos szélsebesség 3,5 m/s, a 
hegycsúcsokon 4–4,5 m/s körüli. 

A (módosított) Köppen-féle éghajlati osztályozási rendszer alapján Sopron éghajlata a nedves 
mérsékelt Cfb32 övbe sorolandó. „Ez azt jelenti, hogy a leghidegebb hónap középhőmérséklete sem 
csökken -3°C alá (C), de a legmelegebb hónap középhőmérséklete, sem emelkedik 22°C fölé (b), 
valamint viszonylag kiegyenlített csapadékeloszlás jellemzi, nem alakul ki a nyári vagy téli évszakban 
szárazság (f).” 289 

Környezetvédelmi szempontból veszélyt jelent az anticiklonális helyzetekben jelentkező völgyi szmog 
kialakulásának lehetősége, valamint a szél által fölkevert por. 

2.1.20.2 Zöldfelületek 

Sopron jelentős kiterjedésű zöldfelülettel bír, amely a város egészének időjárására (mezoklíma) is 
kedvezően hat. A Soproni-hegység felől lesüllyedő, tiszta, hűvösebb levegő kiszorítja a városban 
felhalmozódott légszennyeződéseket. Az erdők és zöldterületek megőrzése ezért kulcsfontosságú a 
városi klíma szempontjából. 

A város zöldfelületi rendszerét három különböző aktivitásértékű szint, gyűrű jellemzi290: 

- A város közigazgatási területét biológiailag magas aktivitásértékű területek (erdőterületek, 
vízgazdálkodási terület) szegélyezik. 

- Az ezekkel szomszédos belsőbb területeket közepes biológiai aktivitásérték (mezőgazdasági 
területek) jellemzik. 

- A belvárost már az alacsony aktivitásértékű beépítésre szánt területek határozzák meg. 

Sopron város zöldterület-gazdálkodását a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. végzi. 

A városban az összes önkormányzati tulajdonú zöldterület nagysága 1.452.539 m2 volt 2020-ban a KSH 
adatai szerint. Ez az érték csak minimálisan csökkent az elmúlt időszakban. A rendszeresen tisztított 
közterületből a burkolt belterületi utak területe 1.117.000 m2 volt, amely jelentősen, 60%-kal 
növekedett az elmúlt tíz év során (2010-ben 698.000 m2 volt). Mivel az Önkormányzat nem rendelkezik 
a zöldfelületeket és zöldterületeket számontartó digitális adatbázissal, ezért a burkolt és burkolatlan 
felületek megoszlásáról, illetve a fásítottság mértékéről nem áll rendelkezésre információ. 

Zöldfelületi lefedettség szempontjából három városrész emelhető ki: a Lőverek védelmi rendeltetésű 
erdőterülete (14,53%); a Jereván lakótelep zöldterülete (7,59%); az Északi városrész, valamint a 
Tómalom és Sopronkőhida természetközeli területe (1,46%) és gazdasági rendeltetésű erdőterülete 
(0,82%). Zöldterület a többi városrészben is megtalálható, arányuk 1,5-4,66% között mozog. A 
jellemzően lakó funkciójú városrészek közül a Belvárosban a legalacsonyabb a biológiailag aktív 
felületek aránya. A Kurucdomb átlagos biológiai aktivitásértéke a falusias lakóterületek értékéhez áll 
közel, a településrészt kettészeli az átszellőzést elősegítő, zöldfelületi elemként is jelentős Ikva-patak. 
A város legalacsonyabb hektáronkénti biológiai aktivitásértékű városrésze az Iparterületek. 

 
289 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021., 46. oldal) 
290 Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Megalapozó vizsgálat, felülvizsgálva 
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A városban 619.859 m2 védett természeti terület volt megtalálható 2020-ban, amely kismértékű 
növekményt mutatott az előző évekhez képest. A Soproni Parkerdő, a Lőverek erdős területei mellett 
jelentős zöldfelületet képvisel az Erzsébet-kert, a Múzeumkert, a Paprét, a Harkai fás legelők stb. 

Sopronban összesen 79 db játszótér, tornapálya, pihenőhely volt 2020-ban, 53.636 m2 összterülettel. 
A legtöbb ilyen létesítmény a Lőverek területén, a Soproni Parkerdőben található, míg a legkevesebb 
a belvárosi övezetben. A Soproni Parkerdő, a Lőverek és Balf fejlesztései e létesítmények számát 
tovább növelték az elmúlt évek során. 

Összességében tehát a város zöldfelületi ellátottsága – hasonló városokhoz képest – jónak mondható, 
ugyanakkor területileg jelentős eltérések tapasztalhatók: a belvárosban minimális a közterületi 
zöldfelületek kiterjedése, a biológiailag aktív felületek aránya, ezért itt különösen nagy kockázata van 
a városi hősziget kialakulásának. 

2.1.20.3 Éghajlati hatások az élővilágra 

A természetes növényzet a domborzati tényezőktől függően változik. A Soproni-hegység erdőterület, 
a Fertőmelléki-dombság vegetációtípusát gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és cseres-tölgyesek 
alkotják, északon bükkösök és sziklaerdők alakultak ki. A hegységperem nevezetes kultúrállományai a 
szelídgesztenyések.  

Sopron erdős területei országos összehasonlításban közepesen sérülékenyek a klímaváltozás 
hatásaival szemben. Az inváziós terhelés jelenleg alacsony, leginkább a határsávi akácosok említhetők, 
de a klímaváltozás hatására meghosszabbodó vegetációs időszak, a melegebb időjárás az allergén 
növények térbeli és időbeli elterjedésének kedvez.  

A beépítések hatására csökkenő természetes élőhely szintén a biológiai sokféleség visszaszorulásához 
és az invazív fajok előretöréséhez vezethet. A viharkárok, aszályok a városi zöldfelületek károsodását 
idézhetik elő. 

Az értékes soproni faállomány megőrzését, klímaváltozásra való felkészítését szolgálja a Soproni 
Egyetem „Okoserdő” projektje: az intelligens szenzorok rendszerére épülő okoserdő nemcsak az erdei 
ökoszisztéma pontos megfigyelését és megértését teszi lehetővé, de segíti a hatékony és a 
fenntarthatóságot támogató beavatkozások tervezését és végrehajtását is. Az okosszenzorok 
„méreteket, mozgást, távolságot, meteorológiai adatokat rögzítenek, mérik a víz vagy a levegő 
összetevőit, fényt, levélvesztést, levélelszíneződést. Képesek akár hangok érzékelésére, képek 
alkotására és feldolgozására például a vadállományról vagy füstről.”291 

2.1.20.4 Érzékenység, sérülékenység 

Sopron MJV Klímastratégiája 12 kiemelt éghajlati problémakör szerint értékeli Sopron érzékenységét, 
sérülékenységét a klímaváltozás szempontjából: 

Kiemelt éghajlati 
problémakörök 

Érintettség 
mértéke 

Főbb hatások, elsődleges 
következmények 

Főbb érintett hatásviselők 

Árvíz  közepes visszatérő árvízi elöntések árvízveszélyes területen élő 
népesség 

Belvíz magas tartós és visszatérő belvíz elöntések belvízveszélyes területen élő 
népesség 

 
291 Soproni Egyetem - Okos lehetőségek az erdőkben is - Újszerű Kutatás a Soproni Egyetemen (uni-sopron.hu) 

http://uni-sopron.hu/okos-lehetosegek-az-erdokben-is-ujszeru-kutatas-a-soproni-egyetemen
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Kiemelt éghajlati 
problémakörök 

Érintettség 
mértéke 

Főbb hatások, elsődleges 
következmények 

Főbb érintett hatásviselők 

Villámárvíz, 
elöntések  

magas  nagy mennyiségű lokális csapadék 
rövid idő alatti lehullása miatti 

elöntések 

csatornahálózat, közlekedési 
csomópontok, villámárvíz-

veszélyes területen élő népesség 

Hőhullámokra 
visszavezethető 
egészségügyi 
problémák 

alacsony szív- és érrendszeri tünetek, hőguta, 
kiszáradás, többlethalálozás 

teljes lakosság, de különösen az 
idősek, szív- és érrendszeri 

betegek és a 3 évesnél fiatalabb 
gyerekek 

Viharkár, 
faállomány  

közepes homlokzati és tetőkárok, extrém 
csapadék okozta károk pl. beázás, fák 

kidőlése, károsodása 

lakóépületek, középületek, 
műemlékek, vonalas 

infrastruktúra, zöld infrastruktúra 

Károk a közlekedési 
infrastruktúrában  

közepes utak felfagyása, megolvadása lakosság, önkormányzat 

Levegőminőség  alacsony légzőszervi megbetegedések teljes lakosság 

Turisztikai vonzerő  alacsony városlátogató célpontok 
veszélyeztetettsége 

turisták 

Allergének, 
betegségterjesztő 
rovarok elterjedése  

magas allergiás megbetegedések és tünetek 
gyakoriságának növekedése 

teljes lakosság, de különösen az 
allergiával küzdők 

Erdőkárok  magas rovarkár, erdőtűz erdők, cserjések 

Természetes 
élőhelyek 
csökkenése  

magas biológiai sokféleség csökkenése, 
invazív fajok előretörése 

természeti értéket képviselő 
természetes területek élővilága 

Aszály  közepes városi zöldfelületek károsodása zöldhálózat-üzemeltetés 

48. táblázat: Kiemelt éghajlati problémakörök hatásai Sopronban292 

  

 
292 Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021., 122-123. oldal) 
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A klímastratégia szerint Sopron jövőképe: „Példamutató, energiahatékony és a klímaváltozás hatásaira 
felkészült, élhető zöld város”, mely jövőkép eléréséhez a tanulmány az alábbi beavatkozási 
szükségleteket azonosítja293: 

- Mitigációs intézkedések: 

o Épületek energiaveszteségének feltáró vizsgálata, energetikai auditok lefolytatása; 

o Középületek energetikai felújítása; 

o Lakóépületek energetikai felújításának ösztönzése; 

o Önkormányzati gépjárműállomány javítása; 

o Kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, kerékpározás népszerűsítése; 

o Gyalogos közlekedés feltételeinek fejlesztése; 

o Megújuló energia beruházások támogatása; 

o ÜHG kibocsátás csökkentés nyomon követése. 

- Adaptációs intézkedések: 

o Települési komplex hőségriadó terv felülvizsgálata; 

o A klímaváltozás miatt bekövetkező extra esőzések károsító hatásainak mérséklése, 
esővíz visszatartása; 

o Zöldinfrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése; 

o Adaptációt elősegítő jó gyakorlatok feltérképezése; 

o Természetes klimatizáló és csapadék-visszatartó kapacitások bővítése; 

o A klímaváltozás egészségügyi hatásaira való felkészülés. 

- Szemléletformáló intézkedések: 

o Klíma- és környezettudatosság fejlesztése a közintézmények és az önkormányzati 
dolgozók számára; 

o Települési Klímavédelmi Csoport létrehozása; 

o Klímavédelmi pályázat iskoláskorú gyermekek számára; 

o A hőhullámok elleni védekezésről felvilágosító kampány; 

o A települési energiahatékonysági, megújuló energia pályázathoz kapcsolódó 
tájékoztató kampány; 

o Lakossági szemléletformálás a klímaváltozás és klímavédelem témakörében. 

  

 
293 Forrás: Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021., 7. fejezet) 
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2.2 Területi lehatárolás 

Sopron megyei jogú városi ranggal rendelkezik, ami közigazgatási szempontból azonos szintet képvisel 

a megyével. Az ország tizennegyedik legnépesebb városaként jelentős vonzáskörzete van, a méretben 

hozzá közelítő hazai nagyvárosok (Tatabánya, Kaposvár, Veszprém) mind megyeszékhelyek. A soproni 

központú járásban a várossal együtt 39 település található. A KSH módszertana alapján megállapított 

Soproni nagyvárosi térség 12 településből áll, a napi szintű ingázók lakóhelyét tekintve azonban ennél 

jóval szélesebb körre terjed ki a város vonzáskörzete (térképi ábrázolását lásd a 2.1.1. alfejezetben). A 

közszolgáltatásokat üzemeltető önkormányzati társulás összetétele is arra utal, hogy a funkcionális 

várostérség nagyságrendileg 25-30 db településből tevődik össze. 

 Tényező Város szerepe Települések köre Települések száma és/vagy felsorolása 

A
.)

 K
ö

tö
tt

 

kö
zi

ga
zg

at
ás

i 

eg
ys

é
g megyeszékhely megye települései (nem releváns) 

járásközpont járás települései 
Soproni járás összetétele: 

Sopron + 38 település 

körjegyzőség 
léte 

körjegyzőségi 
központ 

a körjegyzőségéhez 
tartozó települések 

(nem releváns) 

B
.)

 R
u

ga
lm

as
 

agglomerálódás 
agglomerációs 
központ 

azon települések köre, 
ahová a városból 
jellemzően kiköltöznek a 
helyi lakosok, akik 
munkavégzés és 
szolgáltatások 
igénybevétele céljából 
továbbra is a városhoz 
kötődnek 

Soproni nagyvárosi 
településegyüttes294: 

Sopron + Ágfalva, Fertőboz, 
Fertőhomok, Fertőrákos, Harka, 

Hegykő, Hidegség, Kópháza, 
Nagycenk, Pereszteg, Pinnye 

foglalkoztatás vonzásközpont 

az adott városba 
irányuló munkavégzési 
célú ingázás kibocsátó 
településeinek köre  

Sopronba ingázó népesség 
lakóhelye295: 

Ágfalva, Agyagosszergény, 
Csáfordjánosfa, Csapod, Ebergőc, 
Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, 

Fertőendréd, Fertőhomok, 
Fertőrákos, Fertőszentmiklós, 
Fertőszéplak, Harka, Hegykő, 

Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, 
Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, 

Pereszteg, Petőháza, Pinnye, 
Pusztacsalád, Répcevis, 
Röjtökmuzsaj, Sarród, 

Sopronhorpács, Sopronkövesd, 
Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira 

funkcionális 
szolgáltató 
központ 

a város által nyújtott 
alap-, és középszintű 
köz- és piaci 
szolgáltatásokat napi 
szinten igénybe vevő 
térségi lakosok 
települései 

Közszolgáltatások terén: a Soproni 
járás települései. Az egyes piaci 

jellegű szolgáltatásokat tekintve: 
hazai oldalon Kapuvárig és Bükig, 

osztrák oldalon Eisenstadtig és 
Mattersburgig bezárólag.   

 
294 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/agglomeracio.pdf 
295 KSH Népszámlálás 2011. alapján 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo_telepuleshalozata/agglomeracio.pdf
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 Tényező Város szerepe Települések köre Települések száma és/vagy felsorolása 

szolgáltatói 
hálózati 
központok 

bizonyos térségi szinten 
szervezett (köz) 
szolgáltatásokban 
résztvevő települések 
köre 

A Sopron és Térsége Önkormányzati 
Társulás tagjai296: 

Sopron + Ágfalva, Csáfordjánosfa, 
Csapod, Csér, Egyházasfalu, Fertőboz, 

Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, 
Fertőrákos, Fertőszentmiklós, 
Fertőszéplak, Harka, Hegykő, 

Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, 
Nagycenk, Nemeskér, Pereszteg, 
Petőháza, Pusztacsalád, Sarród, 

Újkér, Völcsej, Zsira 

fejlesztési cél 
alapon 

konzorciumi 
partner 

közmű, turisztikai 
fejlesztések és 
szolgáltatások, 
beszállítói hálózatok 

Sopron-Fertő kiemelt turisztikai 
fejlesztési térség297: 

Sopron, Fertőboz, Fertőd, 
Fertőhomok, Fertőrákos, 

Fertőszéplak, 
Hegykő, Hidegség, Sarród, Fertőújlak, 

Fertőszentmiklós, Nagycenk, 
Röjtökmuzsaj, Sopronhorpács, 

Zsira, Bük, valamint a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park területe. 

 
A 84-es út felújítása Sopron és a 

megyehatár között: 
Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nemeskér, 

Pereszteg, Sopronkövesd, Újkér, 
Völcsej  

 
Ivóvízhálózat összekapcsolása: 

A Soproni Vízmű működési területén 
(40 település), illetve határon átnyúló 

kapcsolatok kiépítése  
 

Kerékpárúthálózati fejlesztések: 
Ágfalva, Fertőrákos, Harka 

49. táblázat: A soproni várostérség lehatárolása egyedi szempontok alapján 

Az önkormányzati társulásénál is szélesebb települési körben érzékelhető a Sopronban elérhető piaci 

jellegű szolgáltatások vonzereje, mivel – a Kisalföldre jellemző módon – sűrű kistelepülési, kisvárosi 

hálózat veszi körül, ahol piacképes módon nem alakulhattak ki magasabb szintű szolgáltatások. Ennek 

határa a Bük-Répcelak-Kapuvár félkörben húzható meg, a főbb közlekedési folyosók (M85, 84-es főút) 

mentén pedig ennél is messzebbre nyúlik. 

Egyes piaci jellegű szolgáltatások terén (pl. egészségügy, kozmetika) továbbra is érzékelhető az 

ausztriai vendégforgalom, melynek földrajzi kiterjedése a mindenkori piaci folyamatoktól függ, 

azonban a történeti Sopron vármegye gazdaságilag is szerves részét képező Eisenstadtot (Kismarton) 

és Mattersburgot (Nagymarton) feltétlenül magába foglalja. 

 
296 http://www.sopron.hu/Sopron/portal/country_show?contentId=54016 
297 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek 
meghatározásáról 

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/country_show?contentId=54016
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Fejlesztési alapon a megelőző uniós fejlesztési ciklusokban is együttműködött Sopron MJV 

Önkormányzata a környékbeli településekkel. A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

területét a 429/2016. (XII.15.) Korm. rendelet rögzíti, míg a megvalósítandó egyes fejlesztések forrásait 

az időről időre aktualizált 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. A 

megkezdett együttműködéseket lehet folytatni pl. a kerékpárúthálózat fejlesztése esetében. A 

korábban elkészült Fertő tó menti kerékpárúthoz kapcsolódva a hálózat bővítéséhez már újabb 

települések bevonására lesz szükség. Szintén több települést érintő ágazati kezdeményezésű fejlesztési 

elképzelés a Soproni Vízmű ellátási területén működő ivóvízhálózat különálló rendszereinek 

összekapcsolása. Ennek a projektnek a megvalósítása a klímaváltozás, a térségi szinten bővülő 

népesség és a gazdaságfejlesztést szolgáló beruházások együttes hatását figyelembe véve kiemelten 

fontos az ellátásbiztonság hosszú távú fenntartásához. Sopronon kívül más települések bevonását is 

szükségessé tevő állami koordinációjú hálózatos projektként azonosítható továbbá a 84-es út 

korszerűsítése, illetve a Győr-Sopron vasútvonal kétvágányúsítása. 
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2.3 Helyzetértékelés, szintézis 

2.3.1 Prosperáló város 

Szakági területek Értékelési szempontok 

A város, 
várostérség 
gazdasága 

P1: A térségi gazdasági és innovációs ökoszisztéma jellemzői 

Sopron hagyományosan nem tartozik a nagy gazdasági súlyú megyei jogú városok közé, 
a városban befizetett iparűzési adó abszolút és lakosságra vetített értéke alapján 
egyaránt ezen városok középmezőnyéhez tartozik. Az Önkormányzat iparűzési adó 
bevétele a koronavírus-járványt megelőző években az országos trendnek megfelelően 
dinamikusan emelkedett, relatív pozíciója ugyanakkor nem változott. A gazdaság 
szerkezete alapvetően kiegyenlített: a nettó árbevételt tekintve a Heineken Hungária 
Sörgyárak Zrt. súlya kimagasló, a foglalkoztatotti létszám alapján pedig a GYSEV Zrt.  Egyik 
vállalatról sem mondható el azonban, hogy dominálnák a városi gazdaságot – sőt a GYSEV 
munkavállalóinak jelentős része ténylegesen nem is Sopronban dolgozik. 

Sopron mellett a járás más településein is jelentős súlyú vállalatok működnek, térségi 
szempontból ugyanakkor ennél is meghatározóbb adottság a zárványszerű fekvés – a 
város természetes gazdasági vonzáskörzetének jelentős része Ausztria területére esik, 
melyet Sopron városa a két szomszédos térség nagyon eltérő gazdasági fejlettsége miatt 
nem képes dominálni.  A határ menti fekvésből adódóan akut munkaerőpiaci problémát 
jelent továbbá a hazai munkavállalók tömeges ingázása Burgenland és Alsó-Ausztria 
tartományokba, illetve Bécsbe. Ez a sajátosság alapjaiban határozza meg Sopron 
munkaerőpiacát (a köz- és a magánszféra esetében egyaránt), ingatlanpiacát; valamint a 
közlekedés és a humán közszolgáltatások szervezését, kapacitásigényeit. 

A helyi vállalatok versenyképességük javítása érdekében a hagyományos 
érdekképviseleti szervezetekkel (pl. Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, Sopron és 
Vidéke Ipartestület) való kooperáció mellett ágazati együttműködésekben is részt 
vesznek. Taglétszámukat tekintve a legjelentősebb soproni székhelyű klaszterek: a 
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter, a Sopron Régió Logisztikai Klaszter és az InnoDental 
Fogászati-és Egészségturisztikai Klaszter, melyek egyúttal a gazdaság térségi 
hálózatosodását is erősítik. A piaci, önkormányzati, oktatási-képzési és civil szféra 
együttműködései inkább esetlegesek, konkrét projektek szintjén maradnak – ugyanakkor 
jó példaként ugyanakkor megemlíthető a 2016-ban létrejött Soproni Foglalkoztatási 
Paktum. 

Sopronban az innovatív és a csekélyebb hozzáadott értékű vállalkozások egyaránt jelen 
vannak. A Soproni Egyetem, mint kutatóhely (pl. Erdészeti és Faipari Kutatóközpont, 
Központi Vizsgálólaboratórium) városi gazdaságba való erőteljesebb integrálódása még 
nem teljes körű. Az egyetemen folyó innovációs tevékenységet támogatja a Vállalati 
Kapcsolatok és Innováció Központ (VKIK), melynek célja egy jól működő interfész 
kialakítása a belső K+F+I kompetenciák és a piaci szereplők között.  

2019-ben civil kezdeményezésként indult a Startup Sopron azzal a deklarált szándékkal, 
hogy pezsgő vállalkozói ökoszisztémát fejlesszen Sopronban és régiójában, hosszú távon 
növelve Sopron versenyképességét, illetve a város és környéke pozícióját erősítve a 
közép-európai innovációs és technológiai térképen. 

P2: A humán erőforrás jellemzői 

A lakosság képzettségére, legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó teljes körű 
adatfelvétel kizárólag a népszámlálások során történik, ezért az erre vonatkozó, 
legfrissebb pontos adatok 2011-re datálódnak. Ez alapján 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 
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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 három megyei jogú város is 
megelőzi Sopront ezen a téren. Valószínűsíthető, hogy az elmúlt évtized során az 
országos tendenciához hasonlóan Sopronban is tovább emelkedett a felsőfokú 
végzettséggel, illetve érettségivel rendelkezők aránya. 

2020. év végén Sopron lakónépessége 62.900 fő volt, amely azonban csupán a lakóhellyel 
és tartózkodási hellyel rendelkező személyeket jelenti. A város tényleges lakossága ennél 
lényegesen, akár több tízezer fővel magasabb lehet. Különösen 2011-től kezdődően 
ugrásszerűen megnőtt az elsősorban gazdasági bevándorlók száma. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a munkavállalási cél elsődlegesen az ausztriai munkavállalást jelenti és csak 
másodsorban járul hozzá a városban tapasztalható helyi, akut munkaerőhiány 
mérsékléséhez. 

Az állandó népességszám ugyanakkor nem változott számottevően (az elmúlt években 
kismértékben csökkent is); a korcsoportok tekintetében ugyanakkor egyértelmű 
eltolódás tapasztalható az időskorúak irányába, ami az öregedési és az eltartottsági ráta 
emelkedését, egyúttal a gazdaságilag aktív népesség számának folyamatos csökkenését 
eredményezi. 

Az aktivitási arányra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre friss adatok, de 
egyértelműen megállapítható az általános és tartós munkaerőhiány miatt a 
munkavállalók viszonylag jó pozícióban vannak. A munkanélküliségi arány 2013 óta 1% 
körül mozog, melyet a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások is csak 
kismértékben és ideiglenesen emeltek meg; a regisztrált munkanélküliek száma 
mostanra már újra kevesebb, mint a pandémiát megelőző években. Kevésbé kvalifikált 
és jól képzett munkaerőből egyaránt súlyos és tartós hiány mutatkozik a városban, mert 
az ausztriai bérszínvonallal csak nehezen tudják felvenni a versenyt a magyarországi 
foglalkoztatók. Az ország más részeiről beköltözők és a frissen végzett fiatalok is gyakran 
csak ugródeszkaként tekintenek a Sopronban betölthető pozíciókra és sok esetben 
néhány hónap után felmondanak, amennyiben Ausztriában sikerül munkát vállalniuk. 

Sopronban a lakosság életminősége kifejezetten jónak mondható, ez azonban 
statisztikailag nehezen kimutatható, melyért elsődlegesen a munkavállalási célú ingázás 
tehető felelőssé. Az életminőséget ugyanis legegyszerűbben a lakók jövedelmi 
viszonyaival lehet meghatározni, ez azonban az osztrák határ közelében fekvő 
településeken nem a valós képet mutatja, mivel a külföldön munkát vállalók hazainál 
jóval magasabb jövedelme nem jelenik meg a NAV statisztikáiban. Az egy adófizetőre jutó 
személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem tekintetében Sopron a megyei jogú 
városok rangsorának utolsó helyezettjei között szerepel, sőt pl. Győr-Moson-Sopron 
megyén belül Győr mellett Mosonmagyaróvár és Csorna is megelőzi. Az alacsony relatív 
érték mögötti okokat vizsgálva a külföldön szerzett és adózott jövedelem mellett fontos 
megemlíteni a fejlett, innovatív ipari nagyvállalatok, illetve a piaci alapú K+F+I 
tevékenységek hiányát. A soproni lakosság magas általános életszínvonalát igazolja 
ugyanakkor az ezer lakosra jutó személygépjárművek magas aránya és az ingatlanpiaci 
folyamatok: a Sopronban jellemző négyzetméterárak az új építésű és használt lakások 
esetében is a budapesti árszínvonallal vethetők össze – lakásvásárlás és -bérlés esetén 
egyaránt. 

P3: Gazdasági igényeken alapuló humán infrastruktúra, oktatási-nevelési 
intézményrendszer jelenléte: 

A bölcsődei ellátás férőhelyei az igények folyamatos emelkedésével párhuzamosan, arra 
dinamikusan reagálva bővülnek, több fejlesztés is folyamatban van. A 
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magánszolgáltatókkal együtt a várostérségből érkező kisgyermekek is elhelyezésre 
kerülhetnek a szülők soproni munkavállalása esetén. A városi lakosságszámot tekintve az 
óvodai nevelés terén középtávon biztosítottak a férőhelyi kapacitások. 

A város széleskörű középfokú képzési palettával rendelkezik, a Szakképzési Centrum 
tanulói számos szakterületen vehetnek részt duális képzésben. A piacképes szakmai 
tudással rendelkező végzettek esetében erősen érezhető az ausztriai munkahelyek 
elszívó hatása. A gimnáziumi osztályban végző tanulók akár helyben a Soproni 
Egyetemen is folytathatják tanulmányaikat. Az Egyetem tradicionális erdőmérnöki, 
faipari és pedagógiai szakjai mellett a közgazdaságtan területén is elérhető a 
munkaerőpiacon jól hasznosítható felsőfokú tudás. Az intézmény elsősorban a kreatív 
ipar terén képzeli el a helyi gazdasági szereplőkkel és a várossal történő együttműködést. 

Az általános és középiskolák IKT-eszközparkja a digitális kihívásokra válaszul állandó 
fejlesztés alatt kell álljon. Az elvégzett lakossági felmérés lapaján a soproniak általános 
digitális felkészültsége kielégítő: 76%-uk az átlagosnál jobbnak tartja a saját digitális 
eszközhasználati készségeit. A közszolgáltatókkal való kommunikációjukban is 
megjelenik ez, attól függően, hogy a szolgáltatók maguk mennyire felkészültek erre, az 
emberek jelentékeny hányada (pl. az áramszolgáltató esetében 43%, a szociális ellátásnál 
69%) szokott valamilyen digitális eszközön keresztül kapcsolatba lépni velük. 

P4: Gazdasági szereplők tőkeereje 

Sopronban nemcsak országos, de megyei viszonylatban is kevés a tőkeerős nagyvállalat. 
A szocializmus idején betelepített iparvállalatok döntő többsége a rendszerváltást 
követően előbb-utóbb megszűnt vagy feldarabolódott, a város gazdasági 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. Az újonnan 
betelepült, gyakran külföldi tulajdonú vállalatok jellemzően kis hozzáadott értékű 
tevékenységet végeznek, működési hatékonyságuk változó. 

A KSH statisztikáit vizsgálva is az látható, hogy 2019-ben a Sopronban működő 5.790 
vállalkozás közül 2.297 db volt társas vállalkozás, melyek szinte kivétel nélkül a mikro-, 
kis- és középvállalatok kategóriájába tartoznak. Ekkor mindössze hat vállalat létszáma 
haladta meg a 250 főt (legnagyobbak: GYSEV Zrt., Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., 
A.W.F. Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft., valamint az IKEA Industry 
Magyarország Kft.), ami erősen behatárolja a saját erős fejlesztések lehetőségeit. 

A legnagyobb léptékű beruházási elképzelések az állami tulajdonú GYSEV Zrt. és GYSEV 
Cargo Zrt. esetében ismertek, ugyanakkor az M85 gyorsforgalmi út megvalósulása és a 
folyamatban lévő ipari alapinfrastruktúra-fejlesztések kiugróan vonzóvá tehetik az 
érintett területet a külső befektetők számára is. 

P5: A helyi gazdaság ágazati szerkezete 

Sopron közigazgatási területén a mező- és erdőgazdaság súlya kifejezetten csekély – az 
erdőgazdálkodás mellett szőlőművelést érdemes külön kiemelni. Az iparon belül az 
építőipar gazdasági súlya komoly mértékben bővült az elmúlt években, de megmaradt a 
feldolgozóipar vezető szerepe (azon belül pedig a gépipar, a fa- és bútoripar, valamint az 
autóalkatrész-gyártás kiemelendő). A szolgáltató szektor egyik legnagyobb gazdasági 
erejű képviselője a logisztika, míg a működő vállalatok számát vizsgálva a kereskedelmi 
és turisztikai szolgáltatók száma a legmagasabb. Sok vállalkozás foglalkozik még 
ingatlanügyletekkel és humán-egészségügyi ellátással. 

A legfontosabb gazdasági szereplők vizsgálata és a vállalatok szektorális megoszlása 
mellett az egyes ágazatok becsült bruttó hozzáadott értékének elemzése is jól jellemzi a 
helyi gazdasági ágazatok erőviszonyait. A 500 legnagyobb adófizető főtevékenységét és 
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releváns adózási adatait elemezve megállapítható, hogy a koronavírus-járványt 
megelőző időszakban a négy legjelentősebb ágazat (kereskedelem, gépjárműjavítás; 
szállítás-raktározás; élelmiszer, ital dohánytermék gyártása; pénzügyi, biztosítási 
tevékenység) együttesen az összes becsült bruttó hozzáadott érték 42,5%-át tette ki. 

Összességgében elmondható, hogy a soproni gazdaság szerkezete sokrétű és stabil, nincs 
egyetlen olyan ágazat, melynek teljesítménye alapjaiban meghatározná a 
munkaerőpiacot vagy a városi bevételeket – ennek köszönhetően az elmúlt ciklusokban 
a város gazdasága válságállónak bizonyult. 

P6: A helyi gazdasági infrastruktúra helyzete 

A város tradicionális iparterülete az északnyugati, mely közlekedésileg és az uralkodó 
szélirány tekintetében is kedvezőtlen elhelyezkedésű. 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 kisebb része barnamezőnek számít, de a viszonylag olcsó, 
közművesített területek vonzzák az alacsonyabb fizetőképességű ipari, logisztikai 
üzemeket. 

Sopronban jelenleg két ipari park működik. Az Aranyhegyi Ipari Park és annak központi 
épületét adó Innovációs Központ egyaránt 100%-os kihasználtsággal működik. Az ipari 
parkban ez 32,62 ha területet jelent, a betelepült vállalkozások száma 68 db. Az 
Innovációs Központ eredendően inkubációs céllal épült, de ma már teljes mértékben 
piaci alapon kerülnek bérbeadásra az itt található irodák. A terület bővítése a környező 
lakóingatlan-fejlesztések miatt már nem lehetséges. A város második, ipari park címmel 
rendelkező területe a magánberuházás keretében létrehozott Délkeleti Ipari Park. 
Hasznosítható területe 31,2 hektár; a betelepült 12 db vállalkozás által használt terület 
11,7 hektár, a fennmaradó részek nem közművesítettek. 

A városon belül található szabad ipari telephelyek száma tehát alacsony, 
infrastrukturálisan jellemzően elavultak vagy nem rendelkeznek bővítési lehetőséggel – 
barnamezős, alulhasznosított területek is csak nagyon korlátozottan állnak rendelkezésre 
a városban. A kínálati hiány orvoslása érdekében a Modern Városok Programba bekerült 
a soproni Innovációs és Technológiai Centrum előkészítése: az M85 Sopron-Kelet 
csomópont és a GYSEV Cargo konténerterminál között az Önkormányzat és a NIPÜF Zrt. 
megvalósításában új, zöldmezős ipari park jön létre: a város európai uniós forrásból az 
alapinfrastruktúra kialakításáért és a Sopron Holding Zrt.-vel konzorciumban egy új 
inkubátorház felépítésért felel, míg a NIPÜF Zrt. feladata a területszerzés és az ipari park 
első, 29 hektárt érintő fejlesztési üteme keretében a csarnoképületek (felépítmények) 
létrehozása. Az inkubátorház egy kétszintes irodaházból és egy műhelyeket magában 
foglaló csarnoképület részből álló, közel 2.700 m2 nettó alapterületű komplexum, 
melynek építési munkálatai már zajlanak. A teljeskörűen akadálymentesített, 
praktikusan használható irodaépületben 14 db iroda, három tárgyaló és egy előadóterem 
kap helyet a kiszolgáló helyiségek mellett, míg a korszerű műhelyépületben szimpla és 
dupla méretű műhelyblokkok bérlésére lesz lehetőség: a 12 db 84 m2-es, önálló öltöző- 
és mosdóblokkal rendelkező egység kínálatát négy db nagyobb, jellemzően 175 m2 
alapterületű, saját irodával és mosdóblokkal rendelkező egység egészíti ki. A helyi induló 
vállalkozások kedvezményes bérleti díjat fizetve költözhetnek majd be az épületbe.  

A város, 
várostérség 
szolgáltatási mixe 

P7: A helyi gazdaságot kiszolgáló szolgáltatási mix jelenléte 

A helyi gazdaság megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy megfelelő számú 
bölcsődei és óvodai férőhely álljon rendelkezésre a munkavállalók gyermekei számára.  

A 2000-es években jellemző általános bölcsődei férőhelyhiány a 2010-es években a 
legfiatalabb korosztályok számának kismértékű csökkenése, valamint az új kapacitások 
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kiépítésének következményeként mérséklődött. A közszolgáltatási formában működő 
bölcsődei férőhelyek száma jelenleg 347 fő, melyet hét családi bölcsőde is kiegészít 49 
férőhellyel. A Hillebrand utcában most épülő új önkormányzati bölcsőde 84 új férőhelye, 
valamint a Halász utcában önkormányzati–egyházi együttműködés keretében létrejövő 
28 férőhelyes bölcsőde hosszú távon is biztosítja a helyi és térségi igényeknek megfelelő 
kapacitást. 

A 2020. évi adatok alapján Sopronban összesen 25 feladatellátási helyen zajlik óvodai 
ellátás, a beírt gyermekek száma 2.024 fő. 2005 óta a nagyszámú beköltözésnek 
köszönhetően az óvodai ellátás iránti igény folyamatosan nőtt, melyre a fenntartók 
(Önkormányzat, egyházak, Soproni Egyetem) a férőhelyek számának ütemezett 
bővítésével reagáltak. Az éves szinten mért gyermeklétszám az elmúlt néhány évben 
2.000-2.100 fős létszám között ingadozott, melyet a rendelkezésre álló férőhelyi 
kapacitással (2020-ban 2.153 db) képes kezelni a város – különösen azt figyelembe véve, 
hogy a területi lefedettség javítása érdekében a Halász utcában az új bölcsődei csoportok 
mellett 44 fős új óvodai kapacitás is létrejön. 

A helyi gazdaságot támogató „általános” szolgáltatások (hagyományos közművek, 
telekommunikáció, pénzügyi és biztosítási szolgáltatások, bevásárlóközpontok, kultúra, 
szórakozás, sport-rekreáció) megfelelő mértékben kiépültek és rendelkezésre állnak. A 
fejlett üzleti szolgáltatások kevéssé jellemzőek a városra, amely részben abból adódik, 
hogy Sopronban nagyobbrészt a termelő, előállító, feldolgozó típusú üzemek vannak 
jelen, míg K+F+I tevékenységek súlya jóval mérsékeltebb – ugyanakkor ezek a 
vállalkozások is egyre inkább igénylik a XXI. századi üzleti szolgáltatásokat. Komoly 
jelentőséggel bírhat, ha a Modern Városok Program részeként a közeljövőben 
megvalósul egy új konferencia- és rendezvényközpont a Lőverekben. A főbb gazdasági 
szereplők a magas minőségű szálláshely-szolgáltatásokat régóta hiányolják Sopronból. 

Az 
önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

P8: Az Önkormányzat településfejlesztési forrásainak összetétele, megoszlása az 
elmúlt 5 évben 

Sopron MJV önkormányzatának összes költségvetési bevétele 23,3 milliárd Ft volt 2020-
ban298. A bevételek közel harmadát a felhalmozási célú támogatások adták, míg a 
működési támogatások aránya 28% volt. Mindkét bevételtípus aránya növekedett az 
elmúlt évek során, ezzel szemben a helyi adóbevételek súlya csökkent a városi 
büdzsében. 

A működési bevételek 42%-át a közhatalmi bevételek adták 2020-ban; de a helyi 
adóbevételekből befolyt összeg összegszerűen és arányaiban egyaránt csökkent a 2019-
es értékhez képest. A helyi adóbevétel zömét (71%-át) kitevő iparűzési adó összegét 
tekintve visszaesett és a COVID-19 járvány hatására az idegenforgalmi adóbevétel is 
csupán az előző évben realizált összeg negyede volt. Továbbá, a gépjárműadó elvonása 
miatt több mint 250 millió Ft-os bevételtől is elesett a város. Ugyanakkor az 
Önkormányzat működési támogatásai növekedtek: 2020-ban már ez adta az összes 
működési bevétel közel harmadát. 

Az elmúlt öt év során a költségvetési bevételeken belül nőtt a működési és csökkent a 
felhalmozási bevételek aránya. A költségvetési kiadásokon belül éppen fordítva történt: 
a működési kiadások részaránya csökkent, míg a felhalmozási kiadások súlya nőtt a 
költségvetésben. 

A településfejlesztési forrásokra fókuszálva az látható, hogy az Önkormányzat által 2016 
óta megvalósított fejlesztési projektek 45 milliárd Ft-os beruházási összértékének több 
mint felét a Modern Városok Program keretében a Magyar Állam finanszírozta. Az 

 
298 A KSH legfrissebb elérhető adata szerint. 
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európai uniós forrásból támogatott beruházások esetében a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) volt a legjelentősebb, valamint még a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) is említésre érdemes. A TOP 
keretében még 2022-ben is milliárdos nagyságrendű fejlesztések zajlanak, így ezek 
támogatási értéke a projektek lezárásához közeledve még jelentősen bővülni fog. A város 
egyéb hazai forrásból is több mint 3 milliárd Ft-nyi fejlesztést tudott megvalósítani az 
elmúlt hat évben. Mindezt ráadásul igen jelentős, összesítve közel 10 milliárd Ft-ot 
kitevő, saját forrásból megvalósított fejlesztéssel tudta kiegészíteni. 

P9: Az önkormányzati település- és gazdaságfejlesztési együttműködések 

A település- és gazdaságfejlesztésben egyaránt az érintett felek közötti szoros 
együttműködésre törekszik a város. Sopron MJV Gazdasági Programja szerint „Az 
Önkormányzat több, egymással párhuzamosan futó tevékenysége folytán a gazdasági 
szféra különböző szintjein próbálja az igényeket felmérni, valamint élénkíteni a 
gazdaságot”. 

A hagyományőrzés, -ápolás Sopron gazdasági együttműködéseire is érvényes. Az alábbi 
kooperációk jelenleg is működnek: 

Az Önkormányzat és a Sopron és Vidéke Iparkamara 2009-ben megállapodást kötött, 
mely kiterjed a gazdasági helyzetértékelésre, a város jövőjének stratégiai kérdéseire, a 
gazdaságpolitikai feladatok és célok pontosabb meghatározására, illetve az ipari és 
mezőgazdasági termelőkkel való kooperációra. A Kereskedelmi és Iparkamara által 
kezdeményezett Gazdasági Fórum keretében a 2010-es években folyamatos és 
rendszeres egyeztetések zajlottak, emellett ennek keretében a helyi gazdasági élet 
szereplői közvetlenül is elmondhatták javaslataikat a városvezetésnek; a Fórum 
megszűnését követően ezen egyeztetések ad-hoc módon, leginkább egyes 
gazdaságfejlesztési, illetve foglalkoztatási projektekhez kapcsolódóan zajlanak. 2010-től 
a helyi gazdaság szereplői és a civil szervezetek a releváns bizottságok külsős tagjaiként 
szavazati joggal rendelkeznek a helyi döntéshozatalban.  

A városvezetés Sopron legnagyobb adózóival minden évben személyes találkozót tart és 
bevezette a legnagyobb adófizetők köszöntésének hagyományát. A város a mecénásokat 
is rendszeresen köszönti299, az erre alapított a Lackner Kristóf-díj célja, hogy társadalmi 
megbecsülést és elismerést szerezzen a várost önzetlenül támogató vállalkozásoknak.  

Sopronban Helyi Érdekegyeztető Tanács (HÉT) működik, melyben Sopron Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala mellett a munkáltatók érdekképviseleti szervezetei (Sopron 
és Vidéke Ipartestület, Soproni Kereskedelmi és Iparkamara), munkavállalói 
szakszervezetek és a Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége is helyet 
kapott. 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. 

Sopron MJV belváros-rehabilitációs projektjéhez kapcsolódóan, a magánszféra 
fejlesztéseinek támogatására jött létre az ún. Portál-program, amelynek célja a 
történelmi belvárosban a kereskedelem és vendéglátás élénkítése, megtelepedésének 
ösztönzése, ezáltal a belváros életre keltése, mozgalmasabbá tétele – az örökségvédelem 
szempontjainak figyelembevételével.  

3002016 májusában jött létre a Soproni Helyi Közösség (SHK) városi helyi 
akciócsoportként. A konzorciumot 20 tagszervezet alkotja, melyben a civil (40%), az üzleti 

 
299 2002 óta a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára 
300 A TOP-7.1.1-16 pályázati konstrukció keretében. 
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(30%) és a közszféra (30%) egyaránt képviselteti magát. Az együttműködés célja helyi 
fejlesztési miniprojektek megvalósítása. 

A szintén 2016-ban létrejött Soproni Foglalkoztatási Paktum301 célja, hogy az érdekelt 
felek egységes stratégia mentén összehangolják a foglalkoztatási és humánerőforrás-
fejlesztési elképzeléseiket és közös megoldásokat keressenek a járás munkaerőpiaci 
problémáira. A Soproni Városfejlesztési Kft. keretein belül létrehozott Paktumiroda egyik 
fő feladata a minél szélesebb körű foglalkoztatásipartnerség kialakítása volt a helyi 
munkaadók aktív bevonásával. 

 

2.3.2 Zöldülő város 

Szakági területek Értékelési szempontok 

A város, 
várostérség 
szolgáltatási mixe 

Z1: Zöld hálózatok és zöld szolgáltatások térségi kiterjedése 

Sopron a zöld hálózatok kialakítása és zöld átállás terén már számottevő tapasztalattal 
rendelkezik. Hálózatos jellegű (pl. KEOP támogatásból a közvilágítást biztosító 
lámpatestek több mint 40%-a megújult, a szelektív hulladékgyűjtés rendszere kiépült) és 
pontszerű fejlesztéseket (pl. számos épület komplex energetikai felújítása, napelemek 
tetőre helyezése, korszerű zöldudvar működtetése a Harkai dombon) egyaránt 
végrehajtott az Önkormányzat; emellett a helyi lakosság és a helyi vállalkozások is 
bekapcsolódtak a folyamatba energiahatékonyságot növelő és megújuló energiát 
hasznosító beruházások megvalósításával. Összességében ugyanakkor megállapítható, 
hogy a város energiafelhasználása még döntően fosszilis energiahordozókon alapul. 

Sopronban a körforgásos gazdaság jelenleg leginkább a hulladékgazdálkodáshoz kötődik. 
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 
kommunális és szelektív hulladékgyűjtésen kívül zöldudvarok működtetésével, 
lomtalanítással, lombhulladék-kezeléssel, szelektív gyűjtőszigetes visszagyűjtéssel, 
lerakó és átrakó állomások üzemeltetésével foglalkozik. A lakossági hulladék 
kétharmadát hagyományos módon, negyedét elkülönített gyűjtéssel szállították el. 12%-
os volt a részesedése a lakosságtól lomtalanítással elszállított hulladék mennyiségének. 
Az elmúlt években a hagyományos módon elszállított hulladék volumene folyamatosan 
csökkent, míg a szelektíven gyűjtött és elszállított hulladékok aránya növekedett. 2020-
ban az újrafeldolgozással hasznosított hulladék aránya 18% volt (ennek tizede 
komposztálásra került), energiahasznosítással történő égetéssel pedig a 
hulladékmennyiség 6%-a hasznosult. Az elektronikus hulladékok átvétele és 
rendszerezése kapcsán megemlítendő még a FORENO Nonprofit Kft. fenntarthatóságot 
elősegítő tevékenysége is. 

A körforgásos gazdaság másik fontos eleme a szennyvíztisztítás. A tisztítás 
melléktermékeként keletkezett iszapból mintegy 2.000–2.500 köbméter biogáz 
keletkezik naponta. Ebből elektromos áramot termelnek, amely a szennyvíztelep 
villamosenergia-igényének mintegy felét fedezi. A folyamat legvégén megmaradt iszapot 
komposztálják, majd azt a mezőgazdaságban hasznosítják. 

Sopronban az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatása részben a csapadék fokozódó 
koncentráltságában testesül meg. A gyorsan lezúduló nagy mennyiségű csapadék 
villámárvizet, az pedig jelentős károkat okozhat, melynek megelőzése, illetve mérséklése 
záportározók létesítésével és a főbb vízgyűjtők mederrendezésével lehetséges. A térség 

 
301 A TOP-6.8.2-15 konstrukcióból támogatást nyert Helyi foglakoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város 
területén és várostérségében című projekt keretében. 
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vízellátását biztosító vízbázisok közül a somfalvi galéria és a sopronkőhidai vízbázisok 
kifejezetten érzékenyek az éghajlatváltozásra. A forróbb csapadékmentes időszakok, 
melyek jellemzően magasabb vízfogyasztással párosulnak, vízellátási problémákat 
okozhatnak a jövőben, ezért az ivóvízhálózat fejlesztése, bővítése szükséges. 

A település érintettsége magas a belvíz; az allergének, betegségterjesztő rovarok 
elterjedése esetében is. Az éghajlatváltozás közepes mértékben érinti az árvizek (a 
villámárvizeken felül) és az aszályok mértékét, mennyiségét. A településen a hőségnapok 
számának növekedése is várható. 

A város, 
várostérség 
gazdasága 

Z2: Városi és várostérségi gazdasági vállalkozások környezetre gyakorolt hatásai 

Sopron hagyományos, északnyugati iparterülete esetében évtizedeken át problémát 
jelentett, hogy a terület az uralkodó szélirányba esik, így a szél a város felé fújja a port, 
füstöt. Mára a szennyező iparágak bezárásával, illetve technológia-váltásával és az ebből 
eredő emisszió-csökkenéssel a közvetlen légszennyezésnél nagyobb problémává vált az 
üzemek szállítmányozásából származó környezetterhelés (légszennyezés, zaj- és 
rezgésterhelés). Mivel még nem épült ki a 84. sz. főutat a Bánfalvi úttal összekötő 8647. 
jelű út (északnyugati összekötő), a közúti szállítás teljes mértékben a városon keresztül 
bonyolódik ma is. Ilyen tekintetben sokkal kedvezőbb az Aranyhegyi Ipari Park és 
Délkeleti Ipari Park elhelyezkedése, hiszen 84-es út mentén, illetve az M85 gyorsforgalmi 
út közelében helyezkednek el. Ez még inkább igaz lesz az újonnan létrejövő Innovációs 
és Technológiai Centrumra. 

A gazdasági területek mellett az átmenő teherforgalom tekintetében is nagy 
jelentőséggel bír az M85 Sopront elkerülő szakasza, mely jelentős zaj- és 
rezgéscsillapítást, és a lokális légszennyezés csökkenését eredményezik a 84-es út 
közelében élők számára. A városon belül a közlekedési és fűtési eredetű légszennyezés 
is elsődlegesen a lakossági szektorhoz kötődik. A város egészére elmondható, hogy az 
ipari tevékenységhez kapcsolódóan a lakóterületeken határérték feletti üzemi jellegű 
zajterhelés nem észlelhető. Kevés a városban a barnamezős terület, rekultivációs igény 
is csak néhány esetben merül fel (pl. az egykori téglagyár területén). Az elmúlt 
évtizedben Sopronban és térségében több hulladéklerakó rekultivációja is megvalósult 
a Cséri Regionális Hulladéklerakó üzembe állítását követően. 

Az illegális hulladéklerakás problémát jelent a város egyes részein, ám tettenérés 
hiányában az érintettek nem vonhatók felelősségre. 

Az 
önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

Z3: Az Önkormányzat és intézményeinek energiagazdálkodása; energiahatékonyságot 
támogató településüzemeltetési intézkedések  

Az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítését több beruházás szolgálta az 
elmúlt időszakban, jellemzően pályázati források igénybevételével: 11 intézmény 
(bölcsőde, óvodák, iskolák, Gyermek és Ifjúsági Központ, Sportcentrum) energetikai 
korszerűsítése történt meg. Ezek jellemzően épületenergetikai felújítások voltak 
(nyílászárók cseréje, hőszigetelés), néhány esetben napelem-, illetve napkollektor 
beépítését is magukban foglalták. A város a nem kifejezetten energetikai célú fejlesztései 
esetében is figyelmet fordít arra, hogy a beruházásokkal érintett létesítmények a 
korszerű energetikai követelményeknek megfeleljenek. 

Mindezek ellenére Sopronban az önkormányzati intézmények energiafelhasználása még 
mindig elsősorban fosszilis energiahordozókon alapul: Sopron Város közintézményeinek 
a fűtése és használati melegvízellátása az intézmények többségénél vezetékes gázzal 
valósul meg, több intézmény pedig a távhőellátásra kapcsolt. Az intézmények 
számottevő részében már korszerű vagy felújított kazán található, a fennmaradók 
esetében viszont egyre növekvő modernizációs kényszer érezhető. A növekvő 
energiaárak és az egyre nagyobb részarányt képviselő közvetlen energiaköltségek, 
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másrészt a környezetvédelmi tudatosság is további lépéseket szorgalmaz az 
energiahatékonyság javítása érdekében.  

Sopron város az érintett épületállomány állapotát, energetikai tulajdonságait felmérte 
és ennek eredményeként, illetve az Önkormányzat Fenntartható Energia Akciótervének 
kidolgozása (KLI-1. projekt) során kialakításra került a felújítások részletes ütemterve. A 
megvalósítás a rendelkezésre álló források függvényében történik. 

Városi és 
várostérségi 
közművek 

Z4: Közműhálózat: Energiaközművek – megújuló energia 

Sopronban a közművekkel való ellátottság kedvező: az ivóvízellátás teljes körű; a 
szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya is csaknem teljes; a villamos áram- és a 
gázellátás mellett távhőszolgáltatás is rendelkezésre áll; a csapadékvíz-elvezetés szinte 
teljesen elkülönített a szennyvízrendszertől. 

Sopronban az energiafelhasználása elsősorban fosszilis energiahordozókon alapul: 
meghatározó energiahordozó a földgáz – bár ennek fűtési célú felhasználása csökken az 
épületek hőtechnikai korszerűsítésével és a megújuló energiaforrások térnyerésével. A 
villamos energia használata növekvő tendenciát mutat. Az utóbbi évtizedben több 
beruházás is szolgálta a fosszilis energiahordozók kiváltását/csökkentését, a 
magánszektorban és a közintézményeknél egyaránt – részben épületenergetikai 
fejlesztésekkel, részben megújuló energia hasznosítással. Előbbi beruházások elsősorban 
a nyílászzárók cseréjére, a tető- illetve homlokzatok hőszigetelésére, valamint a 
fűtéskorszerűsítésre (szekunder oldali fűtési rendszerek cseréje, modernizálása) 
irányultak. A megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések szinte kizárólag 
napelemes rendszerek beépítését, néhány esetben napkollektorok telepítését foglalták 
magukban – napjainkban a hőszivattyú is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 

Ugyanakkor összességében még mindig igen csekély megújuló energiahasznosítás 
aránya, a városban, ezért a középületek, az ipari létesítmények és a lakóépületek 
esetében egyaránt szükséges az energetikai korszerűsítés és a fosszilis energiahordozók 
kiváltása. Környezetvédelmi szempontból még mindig problémás a nem vezetékes 
energiahordozókat (szén, fa, olaj és PB gáz) alkalmazó háztartások viszonylag magas 
aránya, de ezek száma fokozatosan csökken. 

A napenergiára építő beruházások megtérülését elősegíti, hogy Sopron a téli 
hónapokban jelentős napenergia-értékkel bír. 

Mind a víz-, mind a szélenergia hasznosításának történelmi előzményei vannak 
Sopronban és környékén: a városban több szélmalom is üzemelt (pl. a Kurucdombon), a 
Rák-patak mentén vízimalmok sorakoztak. Ezek a megújuló energiaforrások azonban 
jelenleg nem, vagy csak alig hasznosulnak. A térségre az élénk szél jellemző 
(Magyarország egyik legszelesebb térsége), ami a szélenergia soproni hasznosítása 
szempontjából is kedvező lehet. A vízenergia hasznosításának lehetősége még 
vizsgálandó. 

A biogáz felhasználás csekély mértékű jelenleg a városban: a soproni szennyvíztisztító 
telepen és a régi hulladéklerakó telepen van kiépítve, az így nyert energia azonban csak 
a telepek részbeni saját energiaigényének kielégítésére elegendő. A szennyvíztelepen a 
tisztítási eljárás során melléktermékként keletkező iszapból biogázt és a 
mezőgazdaságban értékes komposzt anyagot állítanak elő. A keletkező napi 1500 m3 
biogáz a telep hőenergia- és villamos energia igényének jelentős részét fedezi. A sörgyár 
saját előtisztító telepén keletkező biogáz szintén helyben hasznosításra kerül. 

A geotermikus energia jelentős kitermelésével nem lehet számolni Sopron térségében, 
mivel ennek elérési mélysége nem lenne gazdaságos – a talajszondás hőszivattyúk 
telepítése azonban már nem példa nélküli. 
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Vízgazdálkodás, ivóvízellátás 

Sopron és környéke ivóvízellátását és szennyvízkezelését a Soproni Vízmű Zrt 
biztosítja.302 A térségben az ivóvízszolgáltatás teljes körű, a csatornaszolgáltatás 
kiépítettsége 96%-os.  

Sopronban a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 278,6 km volt.303 A városban az 
értékesített víz éves mennyisége 2020-ban 3.785 ezer m3 volt, amely a víziközmű-
szolgáltató által értékesített teljes vízmennyiség (6.249 ezer m3/év) 60%-át adta. A 
vízmennyiség kétharmadát (2.425 ezer m3/év) a háztartások használták fel. A közüzemi 
ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 29.125 db volt; 2020 folyamán 208 lakás 
bekapcsolására került sor. A teljes lakásállományhoz viszonyítva tehát a vezetékes 
ivóvízzel rendelkező soproni lakások aránya 100%-nak tekinthető.  

A soproni ivóvíz kiváló minőségű, azonban a megfelelő nagyságú vízbáziskapacitás nem 
biztosított: a nyári csúcsidőszakban jelentkező igények kiszolgálása nehézkes. A somfalvi 
galéria vízbázis védhetősége már középtávon sem biztosítható, így kiváltására van 
szükség. Ehhez elsőként a kieső vízmennyiség pótlását kell megoldani más vízbázisból. A 
várhatóan dinamikusan bővülő lakossági, illetve ipari-turisztikai kapacitási igények 
kiszolgálása érdekében a biztonságos vízellátás feltételeinek megteremtése ezért már 
rövid távon is prioritást jelent. Ehhez a vízmegtartás javítása, a hálózati vízveszteség 
csökkentése, illetve a kitermelhető ivóvízmennyiség növelése egyaránt szükséges 
lehet304 (); továbbá felveti a vízfelhasználás csökkentését szolgáló beavatkozások, 
fejlesztések és a szemléletformálás sürgető igényét is. 

A csapadékvíz kezelése, hasznosítása 

Az ivóvízfelhasználás csökkentésében szerepe lehet a csapadékvíz hasznosításának is. 
Ökológiai szempontból a területre lehulló csapadékvizet a legnagyobb mértékben 
helyben kellene tartani, melyhez záportározó felületek kialakítása szükséges.  

Az utóbbi években növekvő lakosságszám miatt új lakóövezetek kerültek kialakításra 
Sopronban, mely területek közműellátottsága azonban még nem teljesen kiépült. 
Különösen nagy problémát jelent a Lőverek felől lefolyó hordalékkal terhelt csapadékvíz 
megfelelő keresztmetszetű levezetése. Emiatt az integrált csapadékvíz-gazdálkodás 
céljainak figyelembevételével szükséges az érintett területek vízelvezető rendszereinek 
kialakítása a Virágvölgy, a Lőverek, a Gidapatak-lakópark területén. 

A felszíni vízrendezés szempontjából problémás terület az Ikva-patak és a Sós-patak 
környezete, mivel a patakok árhullámainak kezelése jelenleg nem megoldott. A Rák-
patak bizonyos mederszakaszai is rendezetlenek, itt az akadálytalan levezetés nem 
biztosított. 

A szennyvízelvezetés rendszere, csatornahálózat 

Sopronban a közcsatornahálózat hossza 315,6 km volt 2020-ban305, amely teljes 
egészében elválasztott rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat. A közcsatornában elvezetett 
összes szennyvíz mennyisége 4.780 ezer m3 volt, amely csaknem teljes egészében (98%) 
biológiailag is tisztítottan elvezetett szennyvíz. A közcsatornahálózatba 28.608 db lakás 

 
302 A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltató többségi tulajdonosa Sopron MJV Önkormányzata 
(54,74%-os tulajdonrésszel).  

303 Forrás: KSH, 2020. 
304 Ehhez a városfejlesztési tervek között szerepel pl. a hegykői regionális rendszer újbóli üzembe helyezése, bekötése 
Sopron vízellátásába, valamint a határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon–Fertő régióban. 
305 Forrás: KSH. 
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volt bekötve 2020-ban, mely. a teljes lakásállomány 97,9%-át jelentette.306 A Sopron 
Térségi Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerhez Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka, 
Kópháza települések tartoznak. Egy szennyvíztelep látja el a térséget, a soproni. 2004-
2009 között EU-s támogatással valósult meg a Sopron Régió Csatornázási és 
Szennyvíztisztítási Program, amelynek keretében sor került a csatornahálózat és a 
szennyvíztisztító telep fejlesztésére és kapacitásbővítésére komplett új 
szennyvíztisztítási és iszapkezelési vonal kiépítésével. A fejlesztésnek köszönhető 21.000 
m3/nap hidraulikai kapacitás távlatilag is elegendő a víziközműszolgáltató szerint a 
terület ellátására; a technológiai műszaki színvonala, a tisztítás hatásfoka is megfelelő. A 
soproni szennyvíztelepen végzik a környékbeli szennyvízátemelőkből átvezetett 
szennyvíz tisztítását is. 

Városi és 
várostérségi 
közlekedés 

Z5: Közösségi közlekedési módok 

Sopronban a környezetbarátnak tekinthető közösségi közlekedési módok közül a 
közösségi közlekedés, a gyaloglás és a kerékpározás a legdominánsabb. Az e-járművek 
még nem terjedtek el széleskörűen a városban, illetve a sharing szolgáltatások sem 
gyűrűztek be a településre, bár kerékpár- és rollerbérlésre egyaránt van lehetőség 
(hagyományos és elektromos eszközökre egyaránt). A bérlőhelyszínek elsősorban a 
turisták igényeit szolgálják ki. Több szálláshely is biztosít mikromobilitási eszköz bérlési 
lehetőséget. A soproni lakosság jellemzően a saját eszközeit használja.  

A helyi autóbusz-hálózatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti összesen 39 helyi buszjárattal 
(rövidített és kiegészített útvonalú járatokkal együtt). A jelenleg 69,2 km hosszú 
vonalhálózat számottevően bővült az elmúlt években. A városban üzemelő 27 db helyi 
autóbuszt a regionális közlekedésben használt buszok egészítik ki. Az utasokat 10 
megállóhelyen intelligens utastájékoztató oszlop is segíti. 

Sopron vasútállomás, mint intermodális csomópont kedvező feltételeket biztosít a 
közlekedési módok közötti váltásra. Ugyanakkor hátrányos, hogy a helyközi autóbusz-
állomás külön helyszínen működik. Az ingázók többsége – a dugók ellenére is – autót 
használ. A bicikliutak egyelőre nem minden szomszédos település irányába épültek ki, 
ennek hiányában a hagyományos és az e-kerékpárok is csak a legelhivatottabbak 
számára jelentenek alternatívát az ingázásra. A városon belül a gyalogos és közösségi 
közlekedés közti közlekedésimód-váltás jellemző. 

Környezet- és 
természetvédelem 

Z6-Z7: Zöldfelületek és természeti ökoszisztémák helyzete 

Sopron jelentős kiterjedésű zöldfelülettel bír, amely a város egészének időjárására 
(mezoklíma) is kedvezően hat. Zöldfelületi lefedettség szempontjából három városrész 
emelhető ki: a Lőverek védelmi rendeltetésű erdőterülete; a Jereván lakótelep 
zöldterülete; valamint az Északi városrész, Tómalom és Sopronkőhida természetközeli 
területe és gazdasági rendeltetésű erdőterülete. Zöldterület a többi városrészben is 
megtalálható, de csekély arányban. A jellemzően lakó funkciójú városrészek közül a 
Belvárosban a legalacsonyabb a biológiailag aktív felületek aránya, ezért itt különösen 
nagy kockázata van a városi hősziget kialakulásának. A Kurucdomb átlagos biológiai 
aktivitásértéke a falusias lakóterületek értékéhez áll közel, a településrészt kettészeli az 
átszellőzést elősegítő, zöldfelületi elemként is jelentős Ikva-patak. A város 
legalacsonyabb hektáronkénti biológiai aktivitásértékű városrésze az Iparterületek. 

Sopron város zöldfelületi ellátottságában kiemelkedő jelentősége van a várost körülölelő 
erdős területeknek: legjelentősebb a Lőverek városrésznél található Soproni-hegység 

 
306 A háztartásokból a közcsatorna-hálózatban elvezetett szennyvíz mennyisége a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban 
elvezetett összes szennyvíz mennyiségének csaknem a felét (48%-át) adta. 
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csaknem összefüggő erdősült területe (erdőaránya 84%), de a Fertőmelléki-dombság is 
jelentősebb erdőterületekkel borított. A Soproni Tájvédelmi Körzet a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park része. A több mint 4.000 hektár területből 705 hektár fokozottan védett, 
értékes növény- és állatvilággal bír. A Lővér kemping környéke Natura 2000 kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület. A Lőverek erdeinek magas páratartalmú, 
oxigéndús levegője, valamint a nagy erdősültségnek köszönhető minimális zaj- és 
porszennyezés miatt a Lőverek klimatikus gyógyhely minősítést kapott, szubalpin klímája 
egészségügyi céllal is hasznosítható; többek között szívbetegségek gyógyítására 
alkalmas. A területen Soproni Erzsébet Oktató Kórház Várisi úti Rehabilitációs Intézete 
folytat kardiológiai és neurológiai betegségekkel összefüggő mozgásszervi rehabilitációt. 
A terület a városi lakosság kedvelt kirándulóhelye. Jelentőségénél fogva az utóbbi 
években számos fejlesztés szolgálta a pihenési-rekreációs célú infrastruktúra fejlesztését 
a Lőverek területén és a Soproni Parkerdőben (pl. erdei tornapályák, tanösvények, 
pihenőhelyek, szabadtéri fitneszpontok, játszóterek létesítése). 

 

2.3.3 Digitális város  

Szakági területek Értékelési szempontok 

Város és térsége 
gazdasága 

D1: Digitális technológia-szolgáltatók jelenléte: 

Sopronban a digitális technológia-szolgáltatók jelenlétét vizsgálva megállapítható, hogy 
a lakosság és a vállalatok is több konkurens szolgáltató kínálatából választhatják ki 
partnerüket. Szélessávú vezetékes internet hozzáférést és kábeltelevíziós szolgáltatást 
a Magyar Telekom Nyrt., a Vodafone Magyarország Zrt. és a Celldömölki Kábeltelevízió 
Kft. biztosít, a vállalati-intézményi szféra számára pedig az AH NET Zrt. és az Invitech ICT 
Services Kft. hálózata is rendelkezésre áll. Mikrohullámú internet hozzáférést a Kapulan 
Kft. és a ZNET Telekom Zrt. biztosít. A KSH adatai szerint a soproni lakások 76%-a 
rendelkezik kábeltelevíziós és 84%-uk internetes előfizetéssel – a bekötések száma 
mindkét esetben folyamatosan bővül. 

A négy nagy hazai mobilszolgáltató (Magyar Telekom Nyrt., Vodafone Magyarország 
Zrt., Yettel Magyarország Zrt., Digi Kft.) mindegyike 4G-s lefedettséget biztosít (a Digi 
Kft. csak a központi belterületen), 5G mobilinternet szolgáltatás egyelőre nem áll 
rendelkezésre. 

D2: Digitális technológiát alkalmazó intézmények és vállalatok 

Az intézményi kérdőíves felmérés alapján megállapítható, hogy az önkormányzati 
fenntartású, illetve tulajdonú szervezetek szinte mindegyike tervez digitális 
eszközfejlesztést az elkövetkező években. Ugyanakkor napjainkban már egyetlen 
kivétellel minden intézménynek vannak belső hálózatba kapcsolt IKT eszközei, melyek 
legtöbb esetben az adminisztratív és kommunikációs tevékenységet támogatják 
(részletesen lásd a D4 pontban!). Ezek fejlesztését legtöbbször pénzhiány, illetve néhány 
esetben az alkalmazottak kompetenciájának hiánya is akadályozza. 

A digitális technológiák alkalmazása a belső és külső kommunikáció és az ügyfelekkel 
való kapcsolattartás során egyaránt jellemző (lásd a D6 pontban részletesen!). Az 
alkalmazott szenzoros, illetve egyéb digitális, működtetést segítő okos megoldások a D7 
pontban jelennek meg.  

A nem önkormányzati fenntartású intézmények, illetve vállalatok esetében részletes 
adatok nem állnak rendelkezésre – a munkacsoport-találkozókon elhangzott 
információk alapján ezen a téren nagyon vegyes az érintett szereplők felkészültsége, 
technológiai színvonala. Összességében elmondható, hogy a beléptető rendszerek, 
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kamerarendszerek, a távfelügyelet, az üzemeltetést támogató digitális megoldások, 
valamint a vállalatirányítási rendszerek térnyerése Sopronban is megkezdődött. 

A város és 
várostérség 
társadalma 

D3: A lakosság digitális eszköz ellátottsága, kompetenciák, felhasználói szokások 

Az elvégzett felmérés alapján a soproni lakosság döntő többsége (90%) rendelkezik 
internethozzáféréssel. 10%-uk nem éri el az internetet okoseszközeivel. A lakosság 
többségének (52,2%) informatikaieszköz-használó képessége átlagos, illetve 23,8%-uk 
tartja készségeit átlag felettinek (e-ügyintézésre és egyéb, speciális IT-használatra is 
képes). A legtöbben információszerzés és tájékozódás céljából használják a világhálót. 
Emellett még jellemzően ügyintézés, közösségi oldalak látogatása, szolgáltatások 
igénybevétele, ügyfélkapu használat, szórakozás miatt böngészik a weboldalakat és 
applikációkat. Az internetet napi munkavégzés részeként és a tanulás céljából 
alkalmazók aránya az utóbbi években egyre növekvő tendenciát mutat – főként a 
pandémia miatt elrendelt online oktatás és az otthoni/táv munkavégzés (home office) 
hatására. 

A város, 
várostérség 
szolgáltatási mixe 

D4: A digitális átállást lehetővé tevő infrastruktúra mennyiségi és minőségi jellemzői, 
illetve a humán erőforrás digitális felkészültsége a közszolgáltatásokat végző helyi 
intézményeknél: 

Az intézményi felmérésben résztvevő 17 közszolgáltatásokban résztvevő intézmény 
mindegyike használ valamilyen infokommunikációs eszközt a feladatellátása során – 
tevékenységi körükből adódóan pl. a FORENO és a Központi Gyermekkonyha csak 
adminisztrációs célra. Az intézmény tevékenységéhez szorosan kötődik, ezáltal jól 
ellátott asztali számítógépekkel és laptopokkal a Könyvtár (170 és 33%307), továbbá a 
FORENO (150 és 13%), a Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézménye (86 és 36%), a 
Szociális és Fejlesztő Központ (80-80%), a Kommunikációs Központ (56 és 15%), illetve a 
Pro Kultúra (43 és 15%). Okostelefonokkal a Szociális és Fejlesztő Központ és a 
Városfejlesztési Kft. fedi le a teljes szervezeti körét, a többi intézménynél a dolgozók fele 
sem rendelkezik „céges” telefonnal. Az intézmények mindegyike rendelkezik 
nyomtatóval, fénymásoló viszont nincs a Pro Kultúránál, a Soproni Múzeumnál, az 
Egyesített Bölcsődéknél. Az internetelérés terén jónak mondható a helyzet, mindenhol 
elérhető a helyi hálózat és a WI-FI. Az adatok tárolására a többség szervergépet használ, 
kilenc helyen külön szerverszobában, viszont egyáltalán nincs ilyen készülék a Bánfalvi 
Óvodában, a Szociális és Fejlesztő Központban, valamint az Egyesített Bölcsődéknél.  

A fejlesztési szükségleteket tekintve a FORENO-nál a szerver kapacitásának bővítésére 
volna szükség adatbiztonsági okokból (napi mentések), az óvodákban nincs minden 
pedagógus számára biztosítva a laptop, illetve a Bánfalvi Óvodában digitális 
okostáblával szeretnék színvonalasabbá tenni a nevelési munkát.  

Minőségi szempontból az alapvető IKT-eszközpark (számítógépek) megújítására volna 
szüksége a Központi Gyermekkonyhának, Szociális és Fejlesztő Központnak, az 
Egyesített Bölcsődéknek, a Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézményének, a SoSzI-nak, 
a Sopron Holdingnak, a Kommunikációs Központnak és az SVF Kft-nek. Tematikus 
fejlesztési igényei vannak a Múzeumnak (Tűztorony kiállítóhely IT-fejlesztése, drón, 
beléptető rendszer korszerűsítése), illetve az STKH-nak (kamerarendszer fejlesztése). 

Az IKT-fejlesztések kivitelezését az intézményi vélemények többsége alapján a 
forráshiány akadályozza (65%), ezt követi az alkalmazottak kompetenciájának 
hiányossága (29%), illetve ellenállása (18%), továbbá egyes szervezeti akadályok (6%). A 
digitális átmenetet nehezíti a Soproni Múzeumban, a Trefort téri és Hermann Alice 
Óvodában, hogy nincs saját informatikus kollégájuk (saját rendszergazdája csak a 

 
307 Megjegyzés: A személyzeti létszámhoz viszonyított arányban megadva 
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Szociális és Fejlesztő Központnak van). A felmérésben résztvevő 17 intézmény közül 
tíznél külső szerződéssel látják el ezeket a feladatokat, kettőnél az Önkormányzat 
biztosítja igény szerint, három helyen pedig az alkalmazottak oldják meg ezeket. Mivel 
többségében humán intézményeket működtet az Önkormányzat, nem meglepő, hogy a 
dolgozók kis hányada rendelkezik kimondottan IKT-jellegű végzettséggel, ez arány 
természetesen a Könyvtár esetében a legmagasabb (19%). Az alkalmazottak digitális 
kompetenciájának fejlesztésére idáig mindössze 5 intézményben került sor. 

D5: Digitális ügyintézési lehetőségek a (köz)szolgáltatások területén, digitális 
felkészültségi állapot 

Sopron MJV Önkormányzata csatlakozott az önkormányzati ASP rendszerhez: az ASP 
(Application Service Providing) egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi 
elérhetővé az önkormányzatok feladatellátásához szükséges alkalmazásokat, így az 
önkormányzati elektronikus ügyintézési lehetőségeket is. Az önkormányzati ASP 
központ felállítása című kiemelt projekt keretében megvalósult ASP 2.0 projekt keretén 
belül az önkormányzat saját szakrendszereivel interfészes csatlakozással kapcsolódott a 
rendszer használatához, az ADÓ szakrendszer tekintetében kötelezően 
rendszercsatlakozóként. Az önkormányzati ASP központhoz csatlakozva, felhasználva 
annak műszaki-informatikai hátterét az ASP ADÓ mellett moduláris integrációval 
további saját szakrendszereket von be az integrált elektronikus ügyintézés folyamatába. 
A cél a továbbiakban a rendszercsatlakozás megvalósítása, a saját szakrendszerek 
kiváltása az ASP központ által térítésmentesen biztosított alkalmazásokkal.  

Az önkormányzat folyamatosan felülvizsgálja a közigazgatási eljárások folyamatait a 
hivatali ügyintézés egyszerűsítése, gyorsítása és gazdaságosabbá, valamint -
ügyfélbarátabbá tétele érdekében. A hatékony és ügyfélközpontú közigazgatás 
érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a munkatársak képzésére, képességeik és 
kompetenciák fejlesztésére. 

A köztisztviselők teljesítményértékelésére évente két alkalommal kerül sor. A Közgyűlés 
2014-ben Lackner Kristóf ösztöndíj programot indított a pályakezdő köztisztviselők 
számára. 

A „nyitott hivatal” kialakítása elsődleges szempont. Sopron város portálja olyan 
kommunikációs felület, mely alkalmas a helyi közösségi/társadalmi információcserére. 
A lakossági panaszok bejelentésére, kezelésére ingyenesen hívható zöldszám működik. 

Az ügyfélbarát önkormányzati ügyintézés része az e-ügyintézés bevezetése: a városi 
portál részeként az Elektronikus ügyintézési alportál a saját ügymenet leírások mellett 
biztosítja az integrációt az ASP szakrendszerekkel, valamint a központi 
nyilvántartásokkal. Ezen keresztül sorban állás nélkül, akár otthonról is 
kezdeményezhető különböző ügyek intézése. 

A hivatal folytatni kívánja a már megkezdett informatikai háttér továbbfejlesztését, az 
e-ügyintézési modell, az elektronikus ügyintézésbe bevonható ügytípusok körének 
bővítését, az elektronikus űrlapok elérhetőségének biztosítását.308 

Az elektronikus ügyintézés lehetőségét – néhány speciális ügytípus kivételével – minden 
közműszolgáltató lehetővé teszi: emailen, online felhasználói felületen, elektronikus 
űrlapokon, illetve néhány esetben már mobilapplikáción vagy videós ügyfélszolgálaton 
keresztül is. 

 

 
308 Az Országos Hivatali Portálon történő publikálással. 
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D6: Digitális (adat alapú) feladatszervezés helyzete a közfeladat ellátásban:  

A digitális feladatszervezés áttekintése esetében kiindulópontnak tekintjük a belső 
kommunikáció csatornákat, melyeken keresztül a feladatok kiosztása megvalósul. Az 
intézményi felmérésben résztvevő 17 intézmény közül a hagyományosnak számító 
telefon és elektronikus levelezés mellett ötnél digitális belső üzenőfalat/postát, hatnál 
pedig valamilyen chatklienst is használnak. 

A közszolgáltatásokban a feladatszervezéshez fontos a célcsoporttal való 
kapcsolattartás is. Erre 11 intézmény a saját honlapját, 3 intézmény applikációt használ. 
Mindössze 5 intézménynek van olyan honlapja, amely valamilyen formában kétoldalú 
kommunikációt tesz lehetővé. Egyes óvodák esetében már megjelenik a szülőkkel 
történő kapcsolattartás zárt chatcsoportokban. A széles tömegeket célzó Pro Kultúra a 
honlapja üzemeltetése mellett aktív közösségi médiás és videómegosztós jelenlétet tart 
fenn. A szociális szempontból hátrányos helyzetűekkel foglalkozó FORENO és SoSzI nem 
használnak internetes felületeket, mivel a célcsoportjuk nem rendelkezik megfelelő 
hozzáféréssel és/vagy készségekkel azok használatához, így ők a személyes 
kommunikációt részesítik előnyben. A Központi Gyermekkonyha szintén nincs jelen a 
digitális térben, viszont esetükben a szükséges szakértelem hiánya okozza, hogy nem 
tudják egy honlap üzemeltetését vállalni. 

A jövőbeli infrastrukturális fejlesztések (átalakítás, bővítés, felújítás) tervezése során 
van fontos szerepe, hogy az intézmények milyen kidolgozottságú 
tervdokumentumokkal rendelkeznek a jelenlegi épületeikről. Az intézmények közti 
felmérésből kiderült, hogy mindössze egy intézménynél (STKH) vannak meg 
elektronikusan szerkeszthető formában, 8 intézménynél digitalizálták a papír alapú 
terveket, 4 intézmény viszont még a papíralapú terveknek sincs birtokában. 

Az 
önkormányzat(ok) 
gazdálkodása 

D7: Digitális önkormányzati adatbázisok és épületüzemeltetés 

A polgármesteri hivatalban a már kialakított térinformatikai rendszer az elmúlt 
időszakban új funkciókkal bővült: így jelenítik meg a közművekkel, az ingatlan 
adatvagyonnal kapcsolatos, valamint a környezetvédelmi, közút igazgatási (jelzőlámpák, 
táblák, útfestések) információkat is.  

A fejlesztési tervek között szerepel egy új online webes rendszer létrehozása, amelyen 
keresztül a lakossági igények kiszolgálása is megvalósulhat (pl. térképek, rendezési 
tervek és helyi építési szabályzatok információinak lekérése), ugyanakkor a hivatal 
munkatársainak munkáját is nagyban segíti. 

Az önkormányzati intézmények közül a Soproni Múzeum, a Széchenyi István Városi 
Könyvtár és a Soproni Vízmű működtet nyílt adatbázist. A belső intézményi felmérésben 
résztvevő 17 intézmény közül 10 nem rendelkezik semmilyen, az üzemeltetést segítő 
szenzorokkal, 7 esetében biztonsági és energetikai célokat is szolgáló szenzoros 
érzékelők működnek, melyeket a Hermann Alice Óvodában munkavédelmi, a Soproni 
Múzeumban pedig műtárgyvédelmi szenzorok egészítenek ki. 

Környezetvédelem, 
városi klíma 

D8: A környezeti szenzorok főbb jellemzői és a kapcsolódó adatmenedzsment  

Sopronban általánosságban nem jellemző a környezeti szenzorok és környezeti 
adatokat tároló digitális adatbázisok alkalmazása.   

Ugyanakkor vannak pozitív példák is:  
- Az OMSZ mérőállomásának szenzorai. 
- A Soproni Egyetem „Okoserdő” projektje az értékes soproni faállomány megőrzését, 
klímaváltozásra való felkészítését szolgálja: az okosszenzorok méreteket, mozgást, 
távolságot, meteorológiai adatokat rögzítenek, mérik a víz vagy a levegő összetevőit, 
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fényt, levélvesztést, levélelszíneződést. Képesek akár hangok érzékelésére, képek 
alkotására és feldolgozására például a vadállományról vagy füstről. Az intelligens 
szenzorok rendszerére épülő okoserdő nemcsak az erdei ökoszisztéma pontos 
megfigyelését és megértését teszi lehetővé, de segíti a hatékony és a fenntarthatóságot 
támogató beavatkozások tervezését és végrehajtását is. 

Városi és 
várostérségi 
közlekedés 

D9: Digitális megoldások a helyi közösségi és közúti közlekedésben 

Az Önkormányzat a Kisalföld Volán Zrt.-vel309 közösen több digitális fejlesztést is 
végrehajtott már a közösségi közlekedés terén. A fejlesztések során jegy- és bérletkiadó 
automatákat alakítottak ki310, az autóbuszokra fedélzeti számítógépet (zöld út kérő 
programmal), külső és belső elektronikus utastájékoztató táblákat, utasszámláló és 
jegykiadó pénztárgépet, hangosutas tájékoztatást telepítettek. Több megállóhelyen 
intelligens utastájékoztató oszlopot helyeztek el, valamint egyes közlekedési lámpás 
csomópontban megtörtént a zöldút vezérlő kártya telepítése a buszok jobb menetideje 
érdekében. A buszok menetrendjei online is elérhetőek a volánbusz honlapján. Az egyes 
buszok élőben is nyomon követhetők, illetve utazástervező is működik az említett 
honlapon. A buszjegyek és bérletek egyes online fizetési rendszerekben már online is 
megvásárolhatóak, de a Volánbusz honlapján ez jelenleg még nem lehetséges. 

A parkolást egyelőre nem segítik szenzoros megoldások, illetve a forgalomirányító 
közlekedési lámpák sincsenek felszerelve forgalomfigyelő szenzorokkal, illetve 
intelligens vezérléssel (kivéve a zöldút vezérlő rendszer, illetve a parkolóházak 
telítettségét helyben kijelző számlálók). A parkolási költségek rendezését számos 
digitális megoldás teszi lehetővé.  

Városi és 
várostérségi 
közművek 

D10: A közmű-működtetés szenzoros követése 

Sopron és környéke ivóvízellátását és szennyvíz kezelését végző Soproni Vízmű Zrt. saját 
akkreditált laboratóriumot működtet a vízminőség vizsgálatokra. 2004-2009 között EU-
s támogatással valósult meg a Sopron Régió Csatornázási és Szennyvíztisztítási Program, 
amelynek keretében megvalósult a telep automatikus üzemének feltételrendszere is, 
így az üzem „önjáróan” működtethető. 

A felhasznált melegvíz mennyiségét ma már többségében a lakás mérőórája alapján 
számlázzák. Növekszik a fűtési energia egyedi mérési lehetőségét megteremtők aránya 
is Sopronban, azonban az okos mérők elterjedtsége még nagyon kezdetleges, szinte 
kizárólag a nagyobb fogyasztók esetében jellemző. 

Az elmúlt évek során megvalósított energetikai korszerűsítések több önkormányzati 
intézményben magukban foglalták a radiátorok termosztátfejjel való ellátását is az 
egyedi szabályozhatóság érdekében. 

A városi közvilágításban az elnyert KEOP támogatásnak köszönhetően közel 2.500 db 
lámpatest újult meg.311 A fényerőszabályozás alkalmazásával 20-35%-os 
energiamegtakarítás ért el a város. 

D11: Lakossági digitális megoldások  

A helyi lakosság már több digitális közszolgáltatási megoldást is igénybe vehet 
Sopronban. Az Önkormányzat a honlapján átfogó tájékoztatást ad az elektronikus 
lakossági ügyintézési lehetőségekről, illetve számos hasznos közcélú információ is 
elérhető itt. A jobb tájékozódást az Önkormányzat Facebook oldala 
(https://www.facebook.com/soprononkormanyzata), az önkormányzati intézmények 

 
309 Korábban közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalat. 
310 2021-ben leszerelésre kerültek. 
311 408.629.444 Ft támogatásból 

https://www.facebook.com/soprononkormanyzata
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elektronikus felületei, illetve a Sopron Televízió és Média online felületei egyaránt 
elősegítik. A soproni mobiltelefonos applikációk jellemzően turisztikai célzattal 
készültek.  

Az e-Papír felületen számos helyi hatóságnak, közszolgáltatónak lehet elektronikus 
levelet küldeni. Az E-önkormányzat portálon lehetőség van önkormányzattal 
kapcsolatos ügyek indításra (elektronikus űrlapok, kérelmek, információkérés 
beküldése), illetve különféle díjak, adók stb. befizetésére. A soproni „okoskártya” 2019-
től működik, ez elsősorban a helyi vállalkozásokat, programokat reklámozza, miközben 
a helyi lakosság számára kedvezményeket biztosít. 

Sopronban is elérhető az E.ON mobiltelefonos applikációja a közvilágítás hibáinak 
bejelentésére. 

 

2.3.4 Megtartó város  

Szakági területek Értékelési szempontok 

A város, 
várostérség 
társadalma 

M1: Demográfiai helyzet 

Sopron társadalmi-gazdasági szerepköre a rendszerváltozást követően jelentősen 
átalakult: a szocializmus alatt jobbára elzárt város és környéke hamarosan turisztikai és 
beruházási szempontból is vonzó célponttá vált, és rendkívül kedvező földrajzi-helyi 
adottságainak hatására gyors fejlődésnek indult. Magyarország európai uniós (2004), 
valamint a schengeni övezethez való csatlakozása (2007) nyomán a város 
lakosságszáma folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben emelkedett. Az elérhető 
munkahelyek nagy száma, a magasabb fizetés, a határ menti elhelyezkedés együttesen 
igen vonzó környezetet biztosítottak a kedvezőtlenebb gazdasági helyzetű hazai 
térségekben élők számára. Mindezek hatására 1990 és 2016 között közel 13 ezer fős 
vándorlási nyereség jellemezte Sopront, amely folyamat azonban az elmúlt években 
megállt: 2016 és 2020 között a belföldi elvándorlás már kis mértékben (összesen 311 
fővel) meghaladta az ideköltözők számát.  

2020 végén Sopron lakónépessége 62.900 fő volt, amely azonban a lakóhellyel és 
tartózkodási hellyel rendelkező személyeket jelenti.312 A város tényleges – hivatalos 
formában be nem jelentett – lakossága ennél lényegesen magasabb lehet: az erre 
vonatkozó becslések 70-100 ezer fő közötti szórást mutatnak, mivel 2011-től 
kezdődően ugrásszerűen megnőtt az elsősorban gazdasági bevándorlók száma.  

Ugyanakkor az állandó lakosság száma a 2012 óta lényegében stagnál, illetve csökken 
Sopronban. A csökkenés az aktív korúak esetében a leginkább szembetűnő: a 15-64 év 
közötti személyek száma 2005-höz viszonyítva 5%-kal csökkent. A 20-29 év (-29,8%) és 
a 30-39 év (-19,4%) közötti korosztályok, azaz a fiatal, családalapítási és karrierépítési 
időszakában lévő népességcsoport fogyása a legnagyobb mértékű. Ugyanakkor a 40-49 
évesek körében ellentétes irányú folyamat zajlott le: ezen korcsoport bővülése szinte 
folyamatos volt. 2005-höz képest közel 50%-kal többen alkotják a korosztályt, melynek 
fő indoka, hogy ők az ún. Ratkó-unokák. Hasonlóképen a 64 év felettiek (az ún. Ratkó-
gyerekek) esetében is 2020-ra 44,8%-os emelkedés volt tapasztalható, melyhez az 
átlagéletkor általános kitolódása is hozzájárul.  

 
312 Az állandó népesség száma 2016 óta minimális mértékben, de folyamatosan csökken. A városba munkavállalási céllal 

érkezők jellemzően albérletbe, munkásszállókba költöznek, miközben gyakran az eredeti állandó lakcímük nem változik, 
ezáltal csupán a – regisztrált vagy nem regisztrált – lakónépességet gyarapítják, az állandót nem. 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

261 
 

Szakági területek Értékelési szempontok 

Az állandó népességből a 14 év alattiak száma 2005-2016 között állandó jelleggel 
emelkedett, azóta viszont lassú csökkenésük tapasztalható. Ez összefüggésben van a 
20-29 és a 30-39 éves korcsoportokban történt változásokkal: ahogy egyre kevesebben 
alkotják a fiatal szülők korcsoportjait és válnak mindinkább középkorúvá, úgy szűkül 
évről évre a legfiatalabbak korcsoportja. 

A gyermekvállalásban leginkább érintett korcsoportok számának csökkenése az 
élveszületések számának alakulásában is tükröződik: a 2000-es évek pozitív trendje 
után 2008 óta jellemzően inkább csökkenő számokat láthatók. Az utóbbi évek 
koncentrált kormányzati családtámogatási intézkedései és a helyi családbarát 
fejlesztéseknek is csak mérsékelni tudták a kedvezőtlen folyamatot, megállítani nem. 

Az idősebb korcsoportok arányának növekedése ellenére a halálozások száma 
nagyjából stabil maradt az elmúlt két évtizedben, így 650 fő körüli éves átlagról 
beszélhetünk. 2016 óta napjainkig a halálozások száma minden évben egyre növekvő 
mértékben meghaladta a születésszámot. A 2020. év kiugró halálesetszámában a 
koronavírus-járvány komoly szerepet játszott.  

M2: Helyi identitást meghatározó tényezők, közösségi élet 

Sopron történelme 

A helyi identitást meghatározó, erősítő tényezők közül feltétlenül kiemelendő Sopron 
rendkívül gazdag és fordulatos történelme. A soproni medence már az ie. VI-V. 
évezredtől kezdve lakott területek foglalt magában, a város létesítésének alapjait is 
képező Borostyánkőút mentén. A város legkorábbi emlékei az illír eredetű népesség 
által épített földvárakat. A római megszállás idején a Borostyánkő út egyik fontos 
állomásaként municípiumi jogokat kapott Scarbantia néven. István király korában a 
sorozatos barbár támadások ellen a római városfal kiegészítésével felépült a vár. 
Ekkortájban kapta a nevét a város Suprun nevű ispánjáról. A várfalakon belül 
megkezdődött a város kiépítése. 1277-ben szabad királyi város rangot kap. Az egyre 
virágzóbb településen a németség fokozatosan többséget alkot. 1447-től jelennek meg 
itt a céhek. A XVI. század második felétől több országgyűlést is tartanak itt. 1676-ban 
hatalmas tűzvész pusztít: a gótikus házak többsége megsérült és a Várostorony is 
áldozatul esett. Az ezt követő újjáépítéskor kapta a város mai alakját: a megmaradt 
falakat felhasználva reneszánsz és barokk stílusban épültek meg Sopron árkádos, 
loggiás udvarai, melyek ma a belváros markáns történelmi emlékei. A XVIII. század 
Sopron virágkora: Magyarország első tíz városa közé tartozott, lakosság száma több 
mint 11.000 fő; II. József idején vármegyeszékhely lett. Ekkor jelent meg a nyomdászat, 
az ágyú- és harangöntés, a kékfestő-műhelyek. A várárok betemetésével ekkor alakult 
ki a Várkerület. 1753-ban itt fedezték fel az ország első szénbányáját. A XVIII. század 
végén. Megindult a kapitalista fejlődés, a város igazgatási szempontból regionális 
funkciókkal bírt. 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. Ekkor kapta a Civitas Fidelissima – ’a 
Leghűségesebb Város’ – címet, mely a soproniak fő büszkesége ma is. 

A II. világháborút követő években a németajkú lakosság – a gazdapolgár szőlőtermelő 
poncichterek - zömét kitelepítették. A határában húzódó vasfüggöny miatt a város 
fejlődése gyakorlatilag megállt, iparát visszafejlesztette az államszocialista rendszer, 
majd ennek felpuhulása időszakában Sopron újra felvirágzott: beindult a határmenti 
kétirányú bevásárlóturizmus, majd az egészségturizmus melyek a város általános 
gazdagodását tették lehetővé. Továbbá, felerősödik a belső migráció, a gazdasági 
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bevándorlás Magyarország válságba kerülő, főként keleti területeinek irányából, 
melynek következtében a lakosságszám számottevően felduzzad. 

1989. augusztus 19-én Sopron közvetlen térségében, Fertőrákoson került sor a közép-
kelet-európai országok felszabadulásának emblematikus eseményére, a Páneurópai 
Piknikre, amelynek során több száz keletnémet menekült át Ausztriába a vasfüggöny 
átvágását követően. Az évfordulós megemlékezések továbbra is kiemelt társadalmi-
kulturális jelentőséggel bírnak. 

Sopron mára vonzó, hazai viszonylatban magas életminőséget nyújtó várossá, 
határmenti fekvésének és látványosságainak köszönhetően az egyik legjelentősebb 
magyar turisztikai desztinációvá fejlődött. 

Közösségi élet 

Sopronban számos közösségi és kulturális célú társadalmi szervezet, illetve humán 
szolgáltató intézmény működik. A színes közösségi élet az utóbbi években több európai 
uniós társfinanszírozású projekt sikeres megvalósításával tovább gazdagodott. A helyi 
identitás és kohézió erősítése Sopronban című projekt313 egyfelől bővítette a helyi 
közösségfejlesztő szakemberek körét és elősegítette a szakmai tudásmegosztást 
körükben, másrészt hozzájárult a város programkínálatának bővítéséhez öt városi 
célterületen – a közösségi bevonással kidolgozott Helyi Cselekvési Tervek alapján.  

A 2021-es lakossági felmérés alapján a helyi lakosság Sopronhoz való kötődése nagyon 
erős: a válaszadók 79%-a teljes mértékben kötődik a városhoz, és további 17%-uk is 
inkább igen, mely együttesen 96%-os arányt, azaz döntő többséget jelent. A 
lokálpatriotizmus legfontosabb okaként azt jelölték meg, hogy itt születtek, illetve itt 
alapítottak családot és otthont. A válaszadók több mint 57%-a teljes mértékben 
egyetértett azzal, hogy „jó soproninak lenni, jó itt élni”, további 31%-uk pedig „inkább 
igen” választ adott. Ezek az eredmények összességében szintén erős helyi 
identitástudatot és rendkívül kedvező hozzáállást tükröznek a városhoz. 

Fontos feladatot jelent azonban a több ezer főre tehető, frissen betelepülők sikeres 
bevonása a helyi közösségi életbe. A napi-heti rendszerességgel Ausztriába ingázók 
népes táborának elérése, megszólítása még nagyobb kihívást jelent, mivel ez csak 
munkaszüneti napokon, ünnepeken lehetséges. Ugyanakkor, az ingázók döntően 
soproni oktatási intézményekbe járó gyermekei kiemelt célcsoportja a soproni kötődés 
erősítésének. Az ő soproni „gyökereik” megismertetése, az identitástudathoz 
kapcsolódó mélyebb tartalmak, ismeretek kiszélesítése (pl. helytörténet, városismeret, 
szokások, hagyományok) prioritással kezelt, folyamatos feladat. 

A helyi közösségi és kulturális élet színesítéséhez számottevően hozzájárult továbbá, 
hogy az Önkormányzat által vezetett Soproni Helyi Közösség 2017-ben 750 millió Ft 
támogatást nyert Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának megvalósítására.314 A 2022 
nyarán záruló program részeként valósul meg a „Sopron zöldterületeinek rekreációs 
célú, családbarát fejlesztése” című kiemelt projekt. Emellett számos helyi társadalmi 
(civil, közcélú) szervezet nyert támogatást miniprojektje megvalósítására „Sopron 
kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése”, valamint a „Közösségi, 
kulturális, szabadidős és képzési programok megvalósítása Sopronban” elnevezésű, 
nyílt helyi konstrukciók keretében.  

M3: Térségi mobilitás, ingázás 

Az ingázásra vonatkozó teljes körű statisztikai adatfelvétel utoljára a 2011-es 
népszámlálás során történt. Ebből az látható, hogy a Sopron környéki települések 

 
313 Azonosító száma: TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001. 
314 Ez a TOP-7.1.1-16 konstrukció keretében nyert 100%-os vissza nem térítendő pályázati támogatás. 
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munkaerőpiaci szempontból erősen kötődnek a városhoz; ugyanakkor a természetes 
vonzáskörzet alig egynegyedét töltik ki a környező magyarországi települések. A 
soproni állandó lakcímmel rendelkező foglalkoztatottak 19,8%-a ingázott el a 
településről munkavállalási céllal, miközben a Soproni járás többi településén ez az 
arány átlagosan 70,1%. 

A térségben 2017 nyarán zajlott „Az osztrák-magyar határmenti ingázó folyamatok és 
az őket támogató szervezeti háttér vizsgálata, elemzése” című kutatás315, mely az 
ingázás előnyeit és hátrányait tárta fel316. A vizsgálat alapján Burgenland területén a 
bérek nagyjából háromszorosak Nyugat-Magyarországhoz képest, míg az árak között 
nincs ilyen volumenű különbség. Az Európai Unió területén belül, két régió között itt 
tapasztalható a legnagyobb foglalkoztatási és bérszínvonalbeli különbség. A 2010-es 
években ezek a fejlettségbeli különbségek csak fokozódtak, mely tovább növelte a 
határon átnyúló nyugati irányú munkaerő-vándorlást. Az elemzés fő megállapítása, 
hogy az osztrák színvonalhoz történő felzárkózás megindulása a gazdaságszerkezet 
megváltoztatásával érhető el, ugyanis a centralizáció miatt a központi kormányzat 
kezében vannak azok az eszközök, melyek révén a magasabb hozzáadott értékre, a 
magasabb bérekre és foglalkoztatásra történő áttérés ösztönözhető. 

Az átfogó vizsgálat az ingázók személyes és családi élethelyzetének alakulását, valamint 
jövőbeli terveiket is monitorozta. Megállapítást nyert, hogy az ingázók körében minden 
korcsoportban a férfiak dominálnak, illetve hogy az összes képzettségi szint jelentős 
arányban képviselteti magát. A köztudatban élő elképzelésekkel szemben a 
legalacsonyabb (2,26%) a legfeljebb általános iskolai végzettségű ingázók aránya, míg a 
legtöbben valamilyen középfokú végzettséggel rendelkeznek (szakközépiskola, 
érettségi: 34,96%; szakmunkás: 36,47%). A válaszadók több mint ötöde (21,43%) 
felsőfokú végzettségű volt. Tipikusnak a napi szinten ingázás tekinthető. Az utazással 
eltöltött idő 39%-uk esetében mindössze 30-60 percnyi egy-egy irányban. A válaszadók 
fizetése körülbelül 2-4-szerese a hasonló munkakörben Magyarországon megkereshető 
összegnek, amely mellett az Ausztriában munkát vállalók hosszabb távon (5 évnél is 
tovább) tervezik külföldi munkavégzésüket. Kirajzolódott továbbá, hogy a válaszadók 
csak hasonló bérezés mellett döntenének a hazai munkavállalás mellett.317 Rendkívül 
fontos tényező még a jó munkakörülmények, valamint az embercentrikus vezetés is. A 
válaszadó ingázók többségének magyarországi kapcsolatrendszere változatlan maradt, 
mivel aktív életet folytatnak itthon – mindamellett, hogy Ausztriában is sikerült 
személyes és szakmai kapcsolatokra egyaránt szert tenniük. 

2018-2020 között a Soproni Foglalkoztatási Paktum keretében a Kutatópont Kft. több 
hullámban, alkalmanként 1.000-1.000 fős mintán végzett kérdőíves felmérést 
Sopronban318, amelynek célja a munkapiaci és az ahhoz kapcsolódó migrációs 
folyamatok vizsgálata volt. A kapott főbb eredmények alapján a járványhelyzetnek nem 
volt azonnali, jól érzékelhető hatása a munkahelyekre: így az Ausztriában munkát 
vállalók aránya sem csökkent számottevően a pandémia alatt.319 A 2020. évi 
adatfelvétel alapján a járvány előtt Magyarországon dolgozók 94%-a, míg az 

 
315 A Projactive Consulting Kft. által végzett kutatás az INTERREG V/A Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében támogatott FAIRWORKS projekt részeként készült. 
316 A kutatás eredményei hiánypótlóak mivel a határon átnyúló ingázást a KSH nem méri. 
317 A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara tapasztalatai alapján az Ausztriában elérhető bér kb. 70%-a jelenti a 
munkahelyváltási küszöböt – ezen bérszint helyben való elérése esetén már sokan döntenek az ingázó életmód feladása 
mellett. 
318 A TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város 
területén és várostérségében” című projekt részeként. 
319 Kivétel ez alól az 50-59 éves korcsoport, mivel körükben 16%-ról 11%-ra csökkent azok aránya, akik a szomszédos 

országban dolgoznak. 
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Ausztriában munkát vállalók 87%-a 2020 második felében is azzal foglalkozott, amivel 
a korlátozások bevezetése előtt.  

M4: Társadalmi rétegződés, konfliktusok 

A szakmai tematikus munkacsoporti műhelytalálkozók és a lakossági felmérés során 
azonosított főbb soproni társadalmi konfliktusok az alábbiak: 

Migránsok és soproniak 

A gazdasági célú belső migráció mértéke az elmúlt két évtizedben összességében már 
tízezres nagyságrendű, 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: így 
pl. megnövekedett a helyi szociális és lakhatási támogatásokra szorulók száma; egyre 
több óvodai és iskolai férőhely kellett; megnövekedett a garázda és egyéb 
bűncselekmények száma; nőtt a hajléktalanok száma; emelkedett az illegális 
lakáskiadók száma. A lakhatási túligény miatt szinte minden helyiség kiadhatóvá vált 
Sopronban, sőt megjelent az ágybérlet is. Sokan a külföldi továbbköltözés reményében 
csak ideiglenesen települnek le, gyakran bármiféle regisztráció nélkül, illegálisan, így 
semmilyen hivatalos nyilvántartásban nem követhetők nyomon.  

A Jereván lakótelepen fokozottabb a gazdasági betelepülők jelenléte, mivel ott sok a 
bérelhető lakás. A helyi iskola küzd azzal, hogy a soproniak kevésbé szívesen járatják 
oda a gyermekeiket, ezáltal csökkent a kapacitás-kihasználtsága. Az elmúlt évek helyi 
kohéziót erősítő beavatkozásai révén320 a feszültség némiképp oldódott, de a 
vonatkozó programok folytatása továbbra is releváns. A migráció kérdésével a városnak 
továbbra is foglalkoznia kell.  

Hajléktalanok és soproniak 

Még a 2010-es évek első felében 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 időről időre 
előfordulnak panaszok az utcai hangoskodás, veszekedés, italozás stb. miatt. Az 
Önkormányzat több alternatívát is fontolóra vett és folyamatosan keresi a megoldást a 
hajléktalan ellátó elhelyezésére, de jelenleg nem rendelkezik olyan ingatlannal, mely 
alkalmas volna a funkció befogadására - a kérdésben további szakmai egyeztetések 
lebonyolítása szükséges, továbbá egyelőre a finanszírozás forrása sem látható. 

Ausztriában dolgozó, adózó soproniak és a helyben maradtak 

Sokan helytelenítik Sopronban, hogy az Ausztriában dolgozó soproniak oda is fizetnek 
adót (bár ez 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 sokan igazságtalannak érzik, ezért különböző szankciókat vezetnének 
be (pl. úthasználati díj megfizetése a határhoz vezető utakon).  

A jelenség egy másik velejárója a soproni gyermekek körében megjelent „jóléti 
hátrányos helyzet”, miszerint a hétközben Ausztriába ingázó/lakó szülők anyagi 
javakkal, drága tárgyakkal/holmikkal próbálják kompenzálni gyermeküknél azt, hogy 
kevés időt töltenek velük, a nevelésükkel. Ezen fiatalok esetében gyakrabban fordulnak 
elő különböző szerhasználati problémák is a helyi szakemberek tapasztalatai alapján. 

 
320 Kiemelten: A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban című, TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 azonosítószámú projekt 
keretében. 
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A lakossági felmérés eredménye 

A 2021 év végi reprezentatív lakossági felmérés válaszadói elsősorban a lakáshiányt (és 
ehhez kapcsolódóan az irreálisan megemelkedett bérleti díjakat), valamint a belföldi 
gazdasági migrációt, illetve a külföldön dolgozók soproni közteherviselésének hiányát 
azonosították aktuális fő helyi problémákként.  

Város és térsége 
humán 
infrastruktúrája 

M5: Civil szervezetek szerepe 

Sopron gazdag civil szervezeti élettel rendelkezik. A KSH adatai alapján 2020-ban 332 
civil szervezet működött Sopronban.321 Nagyobb részük egyesületi, kisebb részük 
alapítványi, illetve néhány esetben közalapítványi formában működik. Tevékenységi 
profiljukat tekintve legjellemzőbbek az elsődlegesen kulturális, oktatási, illetve sport 
céllal létrejött civil szervezetek, de az egészségügyi és a szociális terület támogatása is 
nagy számban megjelenik. 

Elsősorban a humán közszolgáltatásokat érintő fejlesztések fenntarthatósága 
érdekében kiemelten fontos, hogy a civil önszerveződések is bekapcsolódjanak a 
különböző projektek, városi programok megvalósításába.  

A társadalmi téren kifejezetten aktív civil szervezetek közé sorolhatók többek között: 
Sopron Segít Közalapítvány, Segítség a Mosolyodért Közalapítvány, Hova Tovább 
Alapítvány, Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Alternatívák Alapítvány, 
Halmozottam Sérült Gyerekekért Alapítvány, Soproni Zsinagógáért Közalapítvány, 
Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány, Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet soproni központja.  

M6: Esélyegyenlőség biztosítása és a humán közszolgáltatások elérhetősége 
területén 

A lakosság társadalmi egyenlőtlenségei főleg a lakhatáson keresztül mutatkoznak meg 
Sopronban: míg a helyi szinten jelentős mértékben gyarapodó új lakásállományt saját 
ingatlanként vagy bérleményként az Ausztriában dolgozók veszik igénybe, a rosszabb 
anyagi helyzetben lévők belvárosi, kevésbé komfortos, régi építésű lakásokat tudnak 
rövid időre bérbe venni. Mivel ezekből is jelentős számú elérhető, így nem keresettek 
az önkormányzati bérlakások, de ezek is elérhetőek szociális alapon, piaci alapon, 
bérlőkijelölési útján vagy bérlő-kiválasztási jog gyakorlása révén, illetve közérdekű 
feladatok megoldása által.  

Ötféle lakáspályázat érhető el, ezek: Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján 
bérbevétele vagy felújítással történő bérbevétele; Szociális helyzet alapján, fiatalok 
garzonházában lévő lakás bérbevétele vagy időskorúak önkormányzati lakásának 
bérbevétele, vagy közszolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak lakásának 
bérbevétele. 

A humán közszolgáltatások elérhetősége az összes sérülékeny társadalmi csoport 
számára biztosított jelenleg, de a szakmai színvonal jövő idejű biztosításához további 
beavatkozások indokoltak: 

- A szegénységben élők és az idősek kapcsán is előtérbe kell, hogy kerüljön a 
digitális kompetenciafejlesztés és a digitális világhoz való kapcsolódási pontok 
infrastrukturális megteremtése, hogy ezek a csoportok ne váljanak az állami 
digitális szolgáltatások és a közműszolgáltatók digitális átállásának 
kárvallottjaivá, ne növekedjen ezáltal a lemaradásuk, kirekesztettségük; 

 
321 A Miniszterelnökség által működtetett Civil Információs Portálon 667 soproni székhelyű szervezet látható, de ezek között 
nemcsak a működő, hanem a felfüggesztett vagy felszámolás alatt álló szervezetek is megjelennek. 
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- Az idősek esetében a demenciával kapcsolatos érzékenyítésre, továbbá a testi-
lelki egészséget megőrző programokra lenne szükség. A már segítségre 
szorulókon a házi segítségnyújtás hétvégi és ünnepnapi kiterjesztése, az 
idősellátás mobilitásának javítása segíthetne; 

- A gyermekvédelmi jelzőrendszer fejlesztésre szorul a szakmacsoportok közti 
konzultáció erősítésével, az információ-áramlás elősegítésével, szakmai 
fórumok szervezésével, gyermek-és ifjúságvédelmi kerekasztal 
működtetésével. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához 
szabadidős programok megvalósítása és önsegítő programok kialakítása lenne 
kívánatos. 

M7: A leszakadó/veszélyeztetett területek, társadalmi csoportok felzárkózását 
biztosító akciók, projektek 

Sopron MJV hatályos Antiszegregációs programját (ASZP) az ITS (2015) 6. fejezete322 
tartalmazza, melynek helyzetfeltárása, benne a soproni szegregátumok lehatárolása a 
2011-es népszámlálási adatokon alapul.323 Mivel 2011 óta nem történt 
Magyarországon népszámlálás, így aktualizált szegregációs vizsgálat elvégzése jelenleg 
nem lehetséges. Az FVS ASZP-t megalapozó helyzetfeltárását, elemzését és értékelését 
és az arra épülő beavatkozási tervet a 2022. évi népszámlálási adatok rendelkezésre 
állását követően frissíti az FVS 2024. évi tervezett felülvizsgálata keretében. 

Az ITS-ben a szegregátumok lehatárolása a Városfejlesztési kézikönyvben324 

meghatározott ún. szegregációs mutató alapján történt325. Ez alapján összegezve 

megállapítható, hogy Sopronban a szegregátum két alaptípusa közül sem 
városszövetbe ágyazódott, szegregált, szegregálódó területek (telepszerű környezet); 
sem a városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe ékelődött 
szegregátumok (telepek) nincsenek. 

Leromlott területek 

Sopron főbb leromlott területei326: Kurucdomb – Szélmalom tömb; a történelmi 

belváros leromlott területei: Szent Mihály domb - Poncichter negyed, Szélmalom utca 
– Rózsa utca, Fapiac környéke (Magyar út és Pócsi út), Hátulsó utca - Petőfi tér – Rákóczi 
út által határolt terület, északi városrész: Rákosi út szociális bérházai, Brennbergbánya: 
Borbála-telep. 

 
322 Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 (Módosítva: 2020. február)  

323 A KSH Népszámlálási Főosztálya végezte el a soproni szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek térképi 
lehatárolását 2014-ben, a 2011. évi népszámlálási adatok alapján. 
324 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 2009. 2. javított kiadás 
325 Eszerint azon területeket szegregátumnak kell tekinteni, ahol a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú 
(15-59 év) lakosságon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot, 50 fős vagy azt meghaladó 
lakónépesség körében.  

326 Azonban ezen területek egyike sem felel meg a szegregáció szempontjából veszélyeztetett terület 
(ahol a szegregációs mutató 40-49% közötti) definíciójának. A leromlottnak nevezhető soproni 
területek közös jellemzője, hogy ezeknél a népesség társadalmi összetétele kedvezőtlenebb a városi 
mutatókhoz viszonyítva (azaz magasabb a 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, vagy kevesebbel 
rendelkezők aránya) és a terület fizikai/infrastrukturális jellemzői kedvezőtlenebbek. 
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A Szélmalom, illetve a történelmi belváros önkormányzati lakásállományának 
átfogó rendezésére, felújítására szóló középtávú tervek megvalósítására 
önkormányzati forráshiány és megfelelő befektetők hiányában eddig nem 
került sor, és a továbbiakban is ezek függvénye.  

Adottságait tekintve, tagoltsága ellenére is leginkább szociális 
városrahabilitációs célterület lehetne a Belvárosban a Szent Mihály domb és 
környéke (Poncichter negyed), azonban a lakosság iskolai végzettsége 
Sopronban mindenhol magasabb a korábbi városrehabilitációs pályázatokban 
meghatározott küszöbértékeknél, emellett az önkormányzati tulajdonú lakások 
aránya elenyésző a magántulajdonúakhoz képest.  

A Rákosi út szociális bérházainak társasházakká alakulása folyamatban van. Az 
Önkormányzat szándéka szerint és a lakók vásárlási hajlandósága/lehetőségei 
alapján továbbra is értékesíteni kívánja a lakásokat, csakúgy mint a Borbála-
telep és a Soproni út közötti leromlott lakóterületet. 

Az antiszegregációs célkitűzések és a folyamatban levő beavatkozások főként 
megelőző célú, prevenciót szolgálóak, tekintettel Sopron kedvező adottságaira.  

A hátrányos helyzetű, leszakadással veszélyeztetett csoportok és a támogatásukat célzó 
főbb beavatkozások  

Belső gazdasági migráció: Mértéke az elmúlt két évtizedben összességében már 
tízezres nagyságrendű Sopronban. A lakosságbővülés léptéke felkészületlenül érte a 
középméretű, lokálpatrióta, rendezett és élhető várost. Addig ismeretlen társadalmi-
szociális problémákkal kell szembenézni: megnövekedett a helyi szociális és lakhatási 
támogatásokra szorulók száma, egyre több óvodai és iskolai férőhely kellett, 
megnövekedett a garázda és egyéb bűncselekmények száma, nőtt a hajléktalanok 
száma. A lakhatási túligény velejárójaként megjelent a városban az ágybérlet, a 
megosztott szobabérlet, nőtt az illegális lakáskiadók száma. Sokan ideiglenesen 
települnek le és nem jelentik be a tartózkodási helyüket – általában a külföldi 
továbbköltözés reményében –, így semmiféle nyilvántartásban nem követhetők 
nyomon. A nevelési és egészségügyi intézményeknél, a szociális ellátórendszer számára 
lényegesen fokozottabb igénybevételt jelent a migráció. Különösen a Jereván 
lakótelepen fokozott a gazdasági betelepülők jelenléte, mivel sok ott a bérelhető lakás. 
Az elmúlt évek helyi kohéziót erősítő szoft programok beavatkozásai révén327 a 
feszültség némiképp oldódott, de a vonatkozó programok folytatása továbbra is 
indokolt. 

Foglalkoztatás: 2019-ig a regisztrált álláskeresők aránya az összes aktív korú 
népességen belül 0,8-0,9% között alakult Sopronban, mely nem számottevő. 2020-ban 
a koronavírus világjárvány megjelenésével ez az arány több mint négyszeresére ugrott, 
szoros összefüggésben az osztrák határ különböző időtartamú, teljes lezárásával, így az 
Ausztriába ingázás időszakos ellehetetlenülésével – különösen a szolgáltató 
szektorokban (pl. turizmus, vendéglátás). Másrészt az osztrák vendégek időleges 
elmaradása okán a soproni szolgáltatószektorra (szépségipar, vendéglátás) hatott 
kedvezőtlenül. Az Önkormányzat pénzbeli segítséget nyújtott a veszélyhelyzet okozta 
anyagi válságba került vállalkozásoknak, különösen a szolgáltató és vendég 
látószektorban.  

 
327 Kiemelten: A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban című, TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 azonosítószámú projekt 
keretében. 
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A helyzet kezelésében fontos szerepet játszott, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya több évtizedes 
tapasztalattal rendelkezik a Sopronban és környékén munkát keresők 
regisztrációjában, támogatások megállapításában, különböző munkaerőpiaci 
programok lebonyolításában, partnerségek szervezésében, projektek előkészítésében. 
A foglalkoztatási programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges humán 
erőforrás rendelkezésre áll a városban működő intézményekben, egyházi és civil 
szervezeteknél, valamint az egyetemen. A problémák kezelésére lehetőséget kínált az 
aluliskolázott csoportok újratermelődését csökkentő képzési programok indítása, 
illetve az iskolai hátrányok mérséklését célzó felnőttoktatási programok kialakítása és 
megvalósítása.  

A munkaerőpiacról kiszorultak részére átképzés vagy a magasabb iskolai végzettség 
megszerzését támogató felnőttképzési programok elterjedése az elmúlt években 
felgyorsult.  

Nők: Különböző kezdeményezések, képzések segítik a GYES-ről, GYED-ről visszatérőket, 
az 50. életévüket betöltötteket, különösen a nőket. A bölcsődei, óvodai férőhelyek 
biztosítására várakozás nélkül törekszik sz Önkormányzat. 

2015. július 1-től a második szakképesítés megszerzése is ingyenessé vált 65 éves korig 
mindenkinek, ezzel együtt bővült a felnőttoktatási szakképzési létszám Sopronban is. A 
2020-tól a Soproni Szakképzési Centrum munkaerőpiaci igény esetén minden 
alapszakmában tudja biztosítani a felnőttoktatáshoz való hozzáférés lehetőségét 
ingyenesen. 

Szociális célú foglalkoztatás: A közfoglalkoztatás a Munkaerőpiaci Alapból kerül 
finanszírozásra, a keret felhasználását kormányrendelet szabályozza328. Országos (pl. 
Soproni Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem támogatásával) és önkormányzati 
közfoglalkoztatási program egyaránt folyt a városban, melyekbe halmozottan 
hátrányos helyzetű emberek is bekerültek. Napjainkra a Sopronban a 
közfoglalkoztatottak száma folyamatosan csökken, aktuálisan csupán néhány fő. 

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú, akkreditált Foreno Foglalkoztatási és 
Rehabilitációs Nonprofit Kft. 4, 5, 6, illetve 7 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatja a megváltozott munkaképességű dolgozókat. A 2021-es évben 
115 főt tudtak foglalkoztatni. A Kft. főbb tevékenységei: nyomdai tevékenység, 
varrodai tevékenység, csomagolóanyag-gyártás, csomagolási és szerelési 
tevékenység, elektronikai hulladék gyűjtése, rendszerezése.  

A TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 modellprogram keretében megtörtént a 
megváltozott munkaképességű hazai munkavállalók számára kifejlesztett 
munkaerőpiaci programok egységes módszertanba foglalása, mely Sopronban is 
elérhető. A „Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város 
területén és Várostérségében” című, TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 azonosító számú329 
projekt kiemelt célja volt a Soproni járásban élő, aktív korú, de különböző okokból 
jelenleg nem foglalkoztatott – tartósan vagy részlegesen munkanélküli, megváltozott 
munkaképességű stb. – embereket visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra. A 
projekt keretében 361 fő vett részt munkaerőpiaci programokban és közülük 207 fő 
helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon. 

 
328 2011. évi CVI. törvény 
329 A fő pályázó, Sopron Megyei Jogú Városa mellett konzorciumi partnerként jelen van a Sopron és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Ellátás Intézete is. A projekt 2020. szeptember 30. napjával lezárult. 
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Mélyszegénységben élő és roma emberek: Sopronban is élnek az átlagjövedelem alatt, 
de a mélyszegénység nem jellemző, pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A 
magukat roma nemzetiségűnek vallók aránya Sopronban 2011-ben elenyésző volt (449 
fő, 0,8%), frissebb nemzetiségi adatok nem állnak rendelkezésre. 2019-ig a romákat a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat fogta össze, vállalt szerepet a hagyományőrzésben, 
a közösségi élet szervezésében, egyes célzott pályázati támogatások 
felhasználásban/szétosztásában, azonban az RNÖ 2019-ben jogutód nélkül megszűnt. 

Sopronban a roma népességet magas arányban koncentráló városi szegregátumok, 
telepek, telepszerű képződmények nincsenek, így telepfelszámolási és 
teleprehabilitációs programok sem folytak/folynak a városban. Mivel nem voltak és 
azóta sem jöttek létre ilyen szegregátumok, sem az Antiszegregációs tervben, sem 
pedig a Helyi Esélyegyenlőségi Program beavatkozásai között nem szerepel vonatkozó, 
célzott pl. szociális városrehabilitációs intézkedés. 

Lakhatás: Sopronban a lakhatást segítő támogatások viszonylag széles köre áll 
rendelkezésre. Települési támogatás keretében a lakhatás fenntartásához nyújtanak 
rendszeres segítséget, illetőleg albérleti támogatást adnak a bejelentett albérletek 
esetében. Esetenként piaci lakbért fizetésénél is nyújt kompenzációs albérleti 
támogatást az Önkormányzat.  

A lakásszerződésből eredő jogviszony meghosszabbítása tartozások esetén nem 
lehetséges. A problémák kezelésének elmaradása magában hordozza több jelenség 
felerősödését: így pl. a közüzemi tartozások növekedését, az önkényes lakásfoglalást, 
az eladósodott családok adósságcsapdába kerülését stb.  

A lakhatási támogatásokat illetően további koordinálást, pontosítást igénylő 
támogatási rendszer kialakítása volna szükséges. Így pl. az albérleti támogatás körébe 
vont lakások kibővítése célként jeleníthető meg. 

A szociális lakhatásra nagy többletigény mutatkozik a városban, és mivel új lakások nem 
kerülnek a rendszerbe, a megüresedések okán éves szinten jellemzően 2-5 lakásba 
költözhetnek be új hátrányos helyzetű bérlők. A szociális bérlakás állomány számottevő 
növelése, valamint ehhez kapcsolódóan a lakhatási körülmények javítása volna 
szükséges. 

A város, 
várostérség 
szolgáltatási mixe 

M8: A szolgáltatások elérhetőségének elemzése a lakossági hozzáférés oldaláról, 
elégedettség: 
 
A nevelési-oktatási infrastruktúrát tekintve az óvodákban és iskolákban az elmúlt évek 
jelentős fejlesztései ellenére is indokolt néhány épület esetében az átfogó felújítás, a 
többség esetében pedig kisebb kiegészítő munkálatok, energiahatékonyságot növelő 
beavatkozások véghezvitele. A bölcsődei és óvodai kapacitások megfelelnek a rövid 
távon várható gyermeklétszámoknak, amellett, hogy az önkormányzati bölcsődéket 
piaci fenntartású szolgáltatók is tehermentesítik. 

Az egészségügyi ellátórendszer önkormányzati fenntartású oldalát tekintve a korábbi 
orvosi rendelői felújítások folytatására van szükség, melyek között kiemelt szerepet kell 
kapnia a Lenkey utcai rendelő felújításának / kiváltásának. A brennbergbányai rendelő 
átadásával az alapellátás területi koncentrációja oldódott, de a háziorvosi és a védőnői 
szolgálatok lefedettségét a városon belül létrejövő új építésű lakóterületek miatt 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

A bentlakásos idősotthonok a nem önkormányzati szereplőkkel együtt sem tudják 
kielégíteni a célcsoport igényeit. Az intézményi várólisták és a szakági vélemények 
alapján nagyságrendileg 500 új férőhelyre, valamint az ehhez kapcsolódó munkaerőre 
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lenne azonnali szükség. A férőhelyhiány megoldására az önkormányzati és az egyéb 
fenntartású intézmények koordinált cselekvése jelenthetne megoldást. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg elegendő kapacitásokkal bír a felmerülő 
problémás helyzetek kezeléséhez, azonban a lakosságszám növekedésével növekszik a 
dolgozók terhelése. Megoldást kell találni a Soproni Szociális Intézménnyel közösen 
használt épületekben a különböző funkciók elkülönítésére, azok felújítására. 

A SoSzI keretein belül működő hajléktalanellátás kapacitása bár megfelel az 
igényeknek, a Belvároson belül különálló épületek miatt az ellátottak állandó 
helyváltoztatásra vannak kényszerítve, ami az ellátottak, a szakmai munka és a város 
szempontjából sem kedvező állapotot teremt. Az egyébként is rossz állapotban lévő 
épületek egy helyen történő kiváltására volna szükség. A fogyatékos személyek nappali 
ellátása kapacitáshatáron működik, azonban további létszámbővítésre a jelenlegi 
helyen nincs lehetőség, ezért az intézményi egység helyzete is rövid távú megoldást 
kíván. A pszichiátriai betegek nappali ellátása esetében a jelenlegi kapacitások 
megfelelőek, ugyanakkor az ellátásra jelentkezők száma emelkedik, ami közeli 
monitoringot indokol. 

A kulturális közszolgáltatások és a tömegsport terén, főleg a Soproni Múzeumot (Lenck-
villa, Múzeumnegyed), a Barlangszínházat és a szabadidős infrastruktúrát (játszóterek, 
uszoda) érintően jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt években. Ezekkel 
kapcsolatban a soproniak jelentős mértékben elégedettek. A sorozatosan 
megrendezett városi ünnepségek a járványhullámokat követően vissza tudták 
csalogatni a korábbi közönségüket. A kulturális intézmények esetében további átfogó 
infrastrukturális fejlesztésekre van szükség a Múzeum további épületei, a Könyvtár, 
valamint a Petőfi Színház esetében. Kisebb felújításokat, illetve eszközberuházásokat 
igényel még ezeken felül a Pro Kultúra és a Soproni Kommunikációs Központ is.    

Az egyes humán közszolgáltatásokkal kapcsolatban a lakossági felmérés eredményei 
alapján megosztottak az emberek. Ha azt vizsgáljuk, mely intézménytípusokra 
vonatkozóan voltak elégedettek vagy inkább elégedettek a megkérdezettek, világosan 
látszik, hogy az intézményi kulturális szolgáltatásokkal kapcsolatban jöttek a leginkább 
kedvező válaszok (63%), ezt lemaradva követi az óvodai ellátás (48%) és az 
önkormányzat, mint üzemeltető szempontjából fontos általános iskolai infrastruktúra 
(43%)330. Az egészségügyi alap-, illetve szakellátását megközelítőleg azonosan 
értékelték jónak (38, ill. 40%), a bölcsődei ellátás a legszűkebb megítélői körben 
(NT/NV: 49%) kapott gyengébb értékelést (34%), míg a szociális ellátásban szélesebb 
értékelői körben (29%) ugyanolyat (34%). Vagyis a helyiek az infrastrukturális és humán 
erőforrásbeli nehézségekkel egyaránt küzdő szociális ellátásokkal elégedettek a 
legkevésbé. 

Az önkormányzati intézmények eszközellátottságát összegezve elmondható, hogy a 
digitális eszközpark kiterjesztése (személyi számítógépek, szerverek) mellett a főző- és 
melegítőkonyhai, mosodai gépek cseréje a leginkább sürgető feladat. Ezeken felül a 
kulturális intézmények egyes szakterületeihez szükséges technikai eszközök beszerzése 
van még napirenden. 

Tételesen nem felsorolva, de a munkacsoportos megbeszélés alapján a teljes helyi 
humán intézményrendszerben – az infrastrukturális szükségleteket is háttérbe szorítva 
– elsődleges fontosságú a humán erőforrás biztosítása. Ez a képzettséget igénylő 
munkakörök esetében alapvető szükséglet, de a kiegészítő feladatokat ellátó 
munkatársak terén is krónikusan fennálló hiányt tapasztalnak az intézmények. A helyi 

 
330 Megjegyzés: az oktatási-nevelési intézmények esetében jellegükből fakadóan jelentős a nem tudja és nem válaszol 
(NT/NV) válaszok aránya, átlagosan a válaszadók egyharmada körüli. Összevetésképpen a szélesebb kör által használt 
egészségügyben és kulturális szolgáltatások esetén csak 2-8%. 
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gazdasági viszonyokból (Ausztriába ingázás, magas megélhetési költségek) fakadó 
hátrányt a dolgozók folyamatos képzésével (képzési szerződéssel) és önkormányzati 
lakhatás / nővérszálló biztosításával próbálják jelenleg is orvosolni a helyi intézmények, 
azonban a hazai szociális és egészségügy szféra munkaadói külső anyagi segítség nélkül 
nem tudnak versenyezni sem a határmenti versenyszférával, sem az ausztriai házi 
gondozással. 
 

A város, 
várostérség 
gazdasága 

M9: A társadalmi vállalkozások helyzete 

A társadalmi vállalkozások közös jellemzője, hogy hosszú távon fenntartható, innovatív 
megoldásokat igyekeznek nyújtani a legégetőbb társadalmi, kulturális vagy épp 
környezetvédelmi problémákra – de mindezt vállalkozási formában. Ezek esetében a 
profitorientáltság másodlagos, elsődleges motiváció a társadalmi érték létrehozása. 
Sopronban a munkaerőpiac szűk kínálati oldalának, a hátrányos helyzetű lakosság 
alacsony arányának köszönhetően ezen vállalkozástípus kevésbé releváns, illetve 
piacképes. 

Jó példaként megemlítendő ugyanakkor a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs 
Nonprofit Kft., mely a megváltozott munkaképességű dolgozókat 4, 5, 6, illetve 7 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatja. A 2021-es évben összesen 115 főt tudtak 
foglalkoztatni: 100 fő megváltozott munkaképességű dolgozó mellett 15 fő aktív 
munkavállaló dolgozott 6 vagy 8 órában az irányítás, a számvitel és a munkaszervezés 
területén. A Kft. főbb tevékenységei közé tartozik a nyomdai tevékenység, a varrodai 
tevékenység, a csomagolóanyag-gyártás, a csomagolási és szerelési tevékenység, 
valamint az elektronikai hulladék gyűjtése és rendszerezése – elsősorban helyi 
hatókörben. 

 

2.3.5 Kiszolgáló város  

Szakági területek Értékelési szempontok 

Településfejlesztési 
és rendezési tervi 
összefüggések 

K1: A magasabb szintű területfejlesztési dokumentumokkal való tervezési összhang 
a településhálózatban elfoglalt szerepe, város és várostérség fejlesztését 
érintő területspecifikus célok alapján: 

Az OFTK 2030-ig érvényes specifikus céljai közül Sopron város fejlesztése egyértelműen 
elősegíti a versenyképes, innovatív gazdaság létrehozását, ahol a gazdaság hangsúlyos 
részét képezik a széleskörű gyógy- és rekreációs szolgáltatások – melyekkel másik 
megközelítésből felhasználja a térség egyedi természeti-környezeti potenciálját, illetve 
határ menti fekvését. Sopron fejlesztése hozzájárul a hazai városhálózat 
többközpontúvá válásához; tekintve, hogy Győr mellett erős vonzásközpontja a megye 
nyugati részének, illetve a közvetlen határ menti területeknek. A várostérség országos 
összeshasonlításban már eddig is jelentős népességvonzó és -megtartó képességgel 
bírt, így ebben a vonatkozásban már az itt lévő népesség kiszolgálására, az 
agglomeráció és a város összekapcsolására kell törekednie. 

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója a fenntartható 
városfejlesztés nyomán nevesíti azokat a specifikus célokat, melyek jelen FVS-ben is 
megjelennek intézkedésként: Sopron foglalkoztatási potenciáljának növeléshez ipari 
park és intermodális logisztikai központ fejlesztése, innovációs és technológiai centrum 
létrehozása; A térség kapuszerepének erősítése, Sopron országhatáron átnyúló vonzási 
potenciáljának érvényesítése. Utóbbinak a megvalósulását a közlekedési hálózat (M85 
országhatárig tartó szakasza, 84. főútvonal fejlesztése, Győr-Sopron vasútvonal 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

272 
 

Szakági területek Értékelési szempontok 

kétvágányúsítása), a helyi humán- és gazdasági szolgáltatások (a Sopron-Fertő kiemelt 
turisztikai térség bázisán a természeti turizmus fejlesztése) fejlesztése indukálja. 

K2: A várost és várostérséget érintő területfelhasználási kategóriák és a műszaki 
infrastruktúra hálózatok főbb elemeinek bemutatása: 

Mivel a város közigazgatási területének jelentős része a Soproni-hegység területén 
fekszik, így erdőgazdálkodási területfelhasználási kategóriába esik annak 36%-a. Ez 
egyben egyedi karaktert és jelentős természeti potenciált kölcsönöz a városnak, mely 
gazdasági (faipari vállalkozások, TAEG), turisztikai (Lőverek) és oktatási (Soproni 
Egyetem) szempontból is kamatoztatja azt. A várossal közel azonos lefedettségű 
Soproni-medence változatos kistáji jellegéből adódóan a vízgazdálkodás területei (Ikva- 
és Sós-patak környezete, Fertő) közel akkora (22%) hányadot foglalnak el, mint a 
mezőgazdasági felhasználás (23%) alatt lévő földek. Bár a kiterjedésük növekszik, a 
beépített (települési + sajátos területfelhasználású) területek így is csak a közigazgatási 
terület 19%-át fedik le. 

A jelentős kiterjedésű természeti területeknek köszönhetően a szomszédos települések 
csak kis mértékben érintkeznek Sopron belterületével: Görbehalom üdülőterületét 
Ágfalva beépítésre nem szánt területei határolják; Fertőrákos esetében a Fertő tavi 
vízitelep közúton keresztül a községen keresztül érhető el, míg a Fertőrákoshoz tartozó 
jachtkikötő nyílt vízfelületi elérhetősége csak Sopron közigazgatási területén keresztül 
biztosítható. Az országos infrastruktúrahálózatokhoz való kapcsolódás szempontjából 
kulcsfontosságú Kópháza szerepe, mivel földrajzi szempontból nézve megkerülhetetlen 
mind a vasút, mind a közút esetében Sopron számára. 

Sopront az országos gyorsforgalmi úthálózatba az M85-ös út kapcsolta be, illetve teljes 
elkészültével ez tehermentesíti a város útjait az agglomerációból Ausztriába tartó 
ingázó forgalomtól, illetve gyorsítja a helyből ingázók átjutását a határon. 

A megyén belüli közlekedési kapcsolatokban – ezáltal a város vonzáskörzetének 
kitolásában – van kiemelt szerepe a 84. sz. főútnak, illetve a Győr-Sopron 
vasútvonalnak. Ezek Vas megye, illetve Budapest irányába jelentenek még fontos 
országon belüli összeköttetést. A hazai energetikai hálózatokba a 616. sz. földgázszállító 
vezeték Répcelak (Nagylózs) irányából, illetve a 132 kv-os elosztó hálózat Sopronkövesd 
irányából kapcsolja be Sopront. 

K3: Városi és városkörnyéki települések településfejlesztési és rendezési tervi 
összhangja a településhatáron érintkező beruházások terén kiemelten: 

Elsősorban a vonalas műszaki infrastruktúrahálózatok terén azonosíthatóak a 
településhatáron érintkező jövőbeli beruházások: A tervezett M9-es autópálya térségi 
szakasza Nagycenket, illetve a megyében attól délre fekvő kistelepüléseket érinti. A 
régóta tervben lévő vasúti nyomvonali változások a várossal szomszédos Kópháza, 
illetve Ágfalva közigazgatási területét fogják érinteni. A határt átlépő, tervezett 
kerékpárutak esetében szintén Ágfalva, illetve Harka irányában történnek majd 
fejlesztések. 

A város, 
várostérség 
társadalma 

K4: A társadalmi konfliktusok műszaki-infrastrukturális érintettsége 

A társadalmi konfliktusok mellett térbeli/területhasználati konfliktusok is gyakran 
megfigyelhetők Sopronban, melyek döntően műszaki-infrastrukturális hiányosságokon 
alapulnak és főként a Belvároshoz kötődnek. A Várkerület 2014-ben kezdődött 
átépítése a parkolás és térhasználat területén is jelentős változásokat eredményezett. 
Fő probléma, hogy az itt lakók jellemzően csendes, nyugodt életkörülményeket 
szeretnének, míg a terület kereskedelmi-szolgáltató egységei a forgalom növelésében, 
a városrész élettel való megtöltésében érdekeltek. Jellemző probléma a centrumban a 
parkolóhelyek hiánya is: az ittélők közvetlenül a lakásuk közelében szeretnének 
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parkolni; míg a szolgáltatók vendégriasztónak érzik, ha nincs megállóhely az üzletük 
előtt. A parkolóhelyek száma azonban a központban korlátozott. A helyzeten előbb a 
Petőfi téri mélygarázs, illetve a 2021. végén átadott Árpád utcai parkolóház megépítése 
enyhített valamelyest, azonban a probléma jelenleg is aktuális és releváns. 

Az elmúlt években folyamatosan fejlődő, egyre több látogatót vonzó, a városnak 
számottevő turisztikai bevételt jelentő, regionálisan elhíresült VOLT Fesztiválnak 2002 
óta helyszínt biztosító Lővér Kemping területén egyre nehezebb volt megfelelni a 
szigorú természetvédelmi előírásoknak. Az áram- és vízellátást is kizárólag ideiglenes 
műszaki megoldásokkal lehetett biztosítani, melyek túlterhelték a hálózatot, 
rendszeres szolgáltatáskiesést okozva a tágabb környék lakóinak. 2019-ben állami 
forrásból, önkormányzati beruházás keretében megvalósult fejlesztés a kemping 
közvetlen közelében történt: kapacitásbővítést is magában foglaló felszín alatti 
közműfejlesztés révén biztosították, hogy a harkai plató néven ismert, védett terület 
ne szenvedjen kárt, a környező térség elektromos- és vízellátása is stabil maradjon, 
továbbá egy a korábbinál színvonalasabb, komfortosabb fesztiválhelyszín jöhessen 
létre. A fesztivál szervezőit továbbra is minden évben helyreállítási kötelezettség terheli 
a rendezvény lebonyolítását követően, ugyanakkor elmondható, hogy a 
hagyományőrző VOLT Fesztivál soproni megrendezése hosszabb távon is 
fenntarthatóan biztosított. 

A város peremterületein gyorsan szaporodó lakóparkok a viszonylag sűrű beépítés 
miatt sokakban ellenérzést vált ki, mivel gyakran jelentős forgalomnövekedést 
okoznak, illetve átformálják a környező térség képét. 

Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb területhasználati konfliktusforrása a Modern 
Városok Program keretében megvalósuló Fertő-parti beruházás. Az ország legnagyobb 
vidéki turisztikai fejlesztésének célja, hogy a korábbi vízitelep területének kibővítésével 
magas színvonalú, közösségi célú turisztikai vonzerőt jelentsen, valamint egész évben 
lehetőséget nyújtson a szabadidő aktív eltöltésére – vonzó, versenyképes alternatívát 
kínálva a tó osztrák oldalának üdülőhelyei mellett. A fejlesztés részeként egy 12 
hektáros ökocentrum és közösségi terek jönnek létre, emellett új utak, kikötők, 
horgászhelyek és különböző kategóriájú szálláshelyek épülnek, teljesen megújul a 
strand. A Fertő-part fejlesztése valamennyi érintett szakhatóság hozzájárulásával, 
jogerős engedélyek birtokában valósul meg.331 A beruházás ellenzői a fejlesztés 
szükségességét nem vitatják, de annak léptékét és egyes konkrét elemeit kritikával 
illetik. 

A város, 
várostérség 
szolgáltatási mixe 

K5: A közműszolgáltatási infrastruktúra lefedettsége, szolgáltatói/infrastrukturális 
háttere 

Sopronban a közművekkel való ellátottság kedvező: az E-közmű adatbázisa szerint 14 
közműhálózat van a városban, mely lefedi a város közel teljes területét. 

Sopron és környéke ivóvízellátását és szennyvíz kezelését, valamint a soproni Lőver 
uszoda és strand, illetve a Tómalom fürdő üzemeltetését a Soproni Vízmű Zrt biztosítja. 
A szolgáltató működése Sopron mellett további 40 környékbeli településre terjed ki, 
kapacitása több mint 20 ezer m3/nap. A szolgáltatott kiváló minőségű ivóvizet 27 db 
üzemelő mélyfúrású termelőkút332 segítségével termelik ki. A víz. A soproni ivóvíz 
vegyszermentes, a magas kálcium- és magnéziumtartalomnak köszönhetően élettani 
hatása kedvező, ugyanakkor keménységi értéke magas, mely megnehezíti a 
felhasználást. A térségi vízhálózat részben felújítást igényel. Sopronban 2020-ban a 
közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 278,6 km volt333, az értékesített víz éves 

 
331 Forrás: https://sopronfertonzrt.hu/projektek/a-ferto-to-komplex-fejlesztese 
332 Valamint egy sekély felszín alatti vizeket összegyűjtő, gravitációsan lefektetett, ún. somfalvi galéria 
333 KSH, 2020. 

https://sopronfertonzrt.hu/projektek/a-ferto-to-komplex-fejlesztese
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mennyisége pedig 3.785 ezer m3. A közüzemi vezetékes ivóvízhálózatba bekapcsolt 
soproni lakások száma 29.125 db volt334, mely 100%-os ellátottságnak tekinthető. 

A Soproni Vízmű Zrt. ellátási területén lévő 50 önkormányzat közül 41 település (az 
ellátási terület lakosságának 95%-a) esetében megoldott a szennyvizek elvezetése és 
tisztítása, összesen több mint 49 ezer bekötési hellyel. A szennyvíz-csatornahálózat 
hossza a szolgáltatási területen közel 650 km. A vezetékhálózat vegyes összetételű és 
állapotú, de jelentős az elmúlt évtizedekben lefektetett kőagyag, illetve műanyag 
vezetékek aránya. A településekről jellemzően nyomott üzemű transzportvezetékek 
továbbítják a szennyvizet a tisztító telepekre. Összesen 9 szennyvíztelep működik a 
térségben, a szennyvízátemelők száma pedig 209 db.  A Sopron Térségi 
Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerhez Sopron, Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza 

települések tartoznak.  

Sopronban a közcsatorna-hálózat hossza 315,6 km335, amely teljes egészében 
elválasztott rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat. A városban 2020-ban a közcsatornában 
elvezetett összes szennyvíz (98%-ban, azaz csaknem gyakorlatilag teljes egészében 
tisztítottan elvezetett, biológiailag is tisztított volt. A közcsatorna hálózatba a teljes 
lakásállomány 97,9%-a bekapcsolt, ami igen kedvező lefedettség. 

Sopron domborzati viszonyai a csapadékcsatornázás szempontjából kedvezőek, a 
gravitációs vízelvezetés biztosítható. Ugyanakkor a csapadékvíznek a befogadó 
vízfolyásokba való elvezetése nem mindenhol megoldott. Sopron térségében a 
csapadékvízelvezetés csaknem teljes egészében elkülönített a szennyvízhálózattól. A 
csapadékvizek elvezetése nyílt, illetve zárt rendszerű.  

 

Sopronban két villamosenergia-hálózat található336: 
- A város nagy részének energiaellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. kezelésében lévő középfeszültségű hálózatok biztosítják; 
- A Veolia Energia Magyarország Zrt. soproni gázmotoros kiserőműve 13.000 

MW beépített teljesítményű. A kogenerációs erőmű kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelést folytat; 6 gázmotorral állítja elő a villamosenergia-
termelésének melléktermékeként a hőt, melyet a Sopron Holding Zrt.-nek ad 
át a távhőszolgáltatáshoz. 

A város villamosenergia-ellátása 120 kV-os főelosztó hálózaton keresztül történik. A 
háztartási energiaellátást az 20, illetve 10 kV-os középfeszültségű hálózatok biztosítják; 
35 kV-ról a nagyipari fogyasztók és a Soproni Erőmű kap villamos-energiát. A város 
központi belterületének, az intenzívebb beépítésű területeknek az ellátása 10 kV-os 
földkábeles középfeszültségű hálózatról biztosított; a központi belterületen kívüli 
településrészeken – Brennbergbánya, Tómalom, Sopronkőhida, Balf, Bánfalva keleti 
része – oszlopra szerelt, szabadvezetékes hálózattípus jellemző. A műemlék jellegű 
területeken belül több utca jelenleg is szabadvezetékes kialakítású elektromos 
hálózattal rendelkezik. A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 
összesen 373 km. Ezen megtalálható földkábeles, csupasz szabadvezetékes és szigetelt 
szabadvezetékes hálózattípus is. 

A Soproni Erőmű a hőtermeléssel párhuzamosan, a kapcsolt technológia 
alkalmazásával villamos energiát is termel, jelenlegi kapacitása 6 MW. 

 
334 Az év folyamán 208 lakás bekapcsolására került sor. 
335 KSH, 2020. 
336 Ezek az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Veolia Energia Magyarország Zrt. által működtetett hálózatok az e-
közmű adatbázis szerint. 
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Sopronban összesen 39,5 ezer villamosenergia-fogyasztó van337, ezek döntő többsége 
(91%-a) háztartási fogyasztó. A villamosenergia-hálózatba bekapcsolt háztartások 
aránya 122%, azaz az ellátottság teljesnek mondható.338 

Sopron vezetékes gázellátása az országos nagynyomású rendszerről történik.339 Az 
összes gázcsőhálózat hossza 265 km; a kiépített gázvezetékek anyaga acél, illetve 
műanyag, mind a nagyközép-nyomású, mind a közép- és kisnyomású vezetékek 
esetében. 2020-ban összesen 26,3 ezer gázfogyasztó volt a városban340. A vezetékes 
gázzal ellátott lakások aránya jelentős 2020-ban 83%. 

A város energiaellátásában jelentős szerepet játszik a távhő, melyet két szolgáltató: a 
Sopron Holding Zrt. és az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. biztosít. 

A Zrt. tulajdonában egy fűtőmű van, ahol földgáz fűtőanyaggal működő kazánok 
termelik a távfűtéshez és melegvízszolgáltatáshoz a hőt. 2003-2004-ben üzembe 
helyezték a meglévő két nagy rendszert összekötő (Kőfaragó tér - Észak-Nyugati) 
távhővezetéket és a hőenergiát is biztosító kogenerációs erőművet.341 

Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. üzemelteti a Soproni Erőművet, 
amely elsősorban a város ipari területén elhelyezkedő vállalatok hőenergia-ellátását 
biztosítja, emellett hőt szolgáltat a Sopron Holding részére is. A Soproni Erőmű a 
hőtermeléssel párhuzamosan, a kapcsolt technológia alkalmazásával villamos energiát 
is termel. Az erőművet 2011-ben korszerűsítették. Jelenlegi beépített és igénybevehető 
villamosenergia-termelő kapacitása 6 MW, a termelt hőteljesítmény 38 MW.  

A távhőellátás primer energiahordozója a földgáz. Az ellátás alternatív tüzelőanyaga, 
illetve a csúcsigények ellátásának a kielégítésére használt a fűtőolaj. 

A Sopron Holding Zrt. adatai szerint 2019-ben 6.635 ügyfelet szolgáltak ki távhővel: a 
garázsok, közös helyiségek, közületek mellett az ügyfelek döntő többsége lakossági 
fogyasztó volt. A KSH 2020-as adatai szerint a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 
Sopronban 6.385 db és közel ugyanennyi (6.306 db) a melegvízhálózatba bekapcsolt 
lakások száma is. A városi teljes lakásállományra vetítve tehát minden 5. lakás 
bekapcsolt a távfűtésbe és a melegvízellátásba, amely kedvező adottságkért 
értékelhető. 
 

K6: A városi hősziget jelenség és mérséklésének lehetőségei 

Bár Sopron térsége csak kismértékben érintett hőhullámokkal, és ezzel az országon 
belül a kedvezőbb helyzetben lévő területekhez tartozik, a forró napok száma az 1961-
1990-es referencia időszak értékeihez viszonyítva 0-10 nappal, a hőhullámos napok 
száma pedig 0-5 vagy akár 10-15 nappal is megnőhet 2021-2050 között – a városi 
klímastratégia szerint. Az átlagosnál gyakoribb és erősebb légmozgás, a környező 
erdőségek, valamint Sopron jelentős részének laza beépítése és nagyszámú 
zöldfelületei egyaránt a városi hősziget kialakulása ellen hatnak.  

A városrészek közül Belváros zöldterületi ellátottsága a legalacsonyabb: itt találhatók 
meg legkisebb arányban a biológiailag aktív felületek; aránylag sűrű, sok esetben 
zártsoros beépítés jellemzi; a szűk utcákban kevés lehetőség van zöldfelületek 

 
337 KSH, 2020. 
338 Mivel vannak olyan lakások, ahol több bekötési pont (mérőóra) is van. 
339 A MOL Nyrt. gázátadó állomása 40.000 m3/nap kapacitású, innen négy nagyközép-nyomású gerincvezeték szállítja a gázt 
az ellátást biztosító körzeti nyomásszabályozókhoz, illetve a nagyfogyasztókhoz. A további fogyasztók számára az MVM 
Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. biztosítja a vezetékes gázszolgáltatást a körzeti gázfogadó állomásokon és 
nyomásszabályozó állomásokon keresztül (nyomáscsökkentést követően). 
340 Forrás: KSH 
341 Amelynek üzemeltetője a VEOLIA Energia Magyarország Zrt. 
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bővítésére – ezért ebben a városrészben van a legnagyobb lehetősége a városi hősziget 
kialakulásának. Preventív lépésként elsősorban a zöldtetők kialakításának támogatása, 
valamint a fasorok bővítése, a zöldfelületek biológiai értékének növelése indokolt. 

A város, 
várostérség 
gazdasága 

K7: A gazdasági területek fekvése, kihasználtsága, közlekedési kapcsolatai és 
ingatlanpiaci viszonyai 

A város tradicionális iparterülete az északnyugati, mely közlekedésileg és az uralkodó 
szélirány tekintetében is kedvezőtlen elhelyezkedésű. A terület kisebb része 
barnamezőnek számít, de a viszonylag olcsó, közművesített területek vonzzák az 
alacsonyabb fizetőképességű ipari, logisztikai üzemeket, így kevés a kihasználatlan, 
alulhasznosított tömb. A terület további fejlődését nagyban segítené az északnyugati 
és déli tehermentesítő gyűrű kiépítése. 

Az Aranyhegyi Ipari Park 100%-os kihasználtsággal működik, ami 32,62 ha hasznosított 
területet jelent. Az Ipari Park bővítését a környező lakóingatlan-beruházások és az 
egykori téglagyár rekultivációra váró területei a közeljövőben nem teszik lehetővé. 
Közúti megközelítése jónak mondható: közvetlenül a 84. számú főút mellett fekszik, az 
M85 gyorsforgalmi út ezáltal a város érintése nélkül elérhető. 

A Délkeleti Ipari Park hasznosítható területe 31,2 hektár: ebből a betelepült 
vállalkozások által használt terület 11,7 hektár, míg a fennmaradó részek nem 
közművesítettek. Városszéli fekvése és az M85 közelsége egyételmű pozitívum, belső 
út- és járdahálózata ugyanakkor fejlesztésre szorul. A GYSEV Cargo terminál révén 
közvetlen vasúti teherforgalmi kapcsolattal rendelkezik, mely közúti-vasúti módváltást 
tesz lehetővé. Logisztikai szolgáltató szerepe tovább erősödhet, amennyiben a 
teherforgalmat kiszolgáló vágányok meghosszabbítása megtörténik. 

A fentiekben sorolt iparterületek, ipari parkok további bővítése nem reális, ezért új 
beruházásként az M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópontja mellett 
megkezdődött egy új ipari park, az Innovációs és Technológiai Centrum kiépítése. Ez 
első ütemben 29 hektárnyi terület alapinfrastruktúrájának, majd csarnoképületeinek 
kiépítését foglalja magában, mellette pedig egy új inkubátorház is létrejön. A közúti 
kapcsolat mellett a GYSEV Cargo konténerterminál közelsége, illetve közvetlen 
iparvágány létesítésének lehetősége is kiváló adottságként értékelhető, mely külső 
befektetők számára is komoly vonzerőt jelenthet. 

A Soproni 
Önkormányzat 
gazdálkodása 

K8: Önkormányzati vagyongazdálkodás fő jellemzői 

Sopron MJV Gazdasági Programja alapján az Önkormányzat alapvető 
vagyongazdálkodási céljai közé tartozik a hazai és EU-s pályázati támogatások 
megszerzése, az önkormányzati vagyon növelése, a befektetésösztönzés, az értékes 
ingatlanokban, társaságokban többségi vagy teljes tulajdonrész megszerzése, az 
önkormányzati ingatlanok értékének megőrzése és az ingatlanok hasznosítása. 
A 2020. évi vagyonkimutatás alapján Sopron MJV Önkormányzatának vagyona összesen 
102 milliárd Ft volt. A vagyon valamivel több mint a felét (52%-át) a törzsvagyon tette 
ki, az egyéb vagyon aránya 48% volt. 2019-hez képest a vagyon kismértékben (3%-kal) 
növekedett. Ez a forgalomképtelen törzsvagyon növekedésének volt betudható (111%), 
hiszen a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összege nem változott, az egyéb 
vagyonérték pedig csökkent (97%).  

A soproni ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása szerint 2020 májusában 843 db, 
összesen 6,7 milliárd Ft könyv szerinti értékű forgalomképes ingatlannal rendelkezett 
az Önkormányzat. Az önkormányzati bérlakások száma 797 db volt. 
2020-ban közel 354 millió Ft bevétele származott ingatlanértékesítésből a városnak, az 
elmúlt évek során csökkenő tendencia mellett. A vagyongazdálkodásból származó 
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bevételt vagy annak egy részét a vagyon értékének megőrzése érdekében 
felhalmozásra visszaforgatják. 

Az Önkormányzat önként vállalt feladata a lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, 
üzemeltetése. Sopronban 1993 óta folyamatos a bérlakások értékesítése. Az 
önkormányzati lakásállomány a rendszerváltás óta folyamatosan csökken. Az elmúlt 20 
évben mindösszesen 4 db új önkormányzati lakás épült Sopronban342, mely az igények 
számához képest elenyészően kevés, azaz a szociális lakhatás önkormányzati 
elősegítése, támogatása nem képez stratégiai célt már hosszú ideje a városban – 
melynek jelentős részben finanszírozási okai vannak. 2022 áprilisában 735 db 
bérlakással rendelkezett az Önkormányzat. A lakások nagy százaléka kisméretű: több 
mint 60%-uk egy- vagy másfél szobás. A lakásbérlemények jelentős része (18,8%) 
komfort nélküli, 8,6%-uk félkomfortos, 32,2%-uk komfortos, a fennmaradó 40,4% pedig 
összkomfortos: az elmúlt időszak javuló tendenciája mögött a felújítások mellett több 
eseten a bérlakások megszüntetése áll.  

A bérlakásállomány számottevő része még leromlott állapotú, felújításra szorul. 
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. Problémát jelent továbbá, 
hogy az önkormányzati bérlakások döntő része műemléki védettség alá esik, így 
felújításuk költséges és körülményes. Az elmúlt évben a bérleti díjak és a közüzemi díjak 
esetében is megnövekedett a bérlők részéről a felhalmozott hátralék, miközben az 
üzemeltetési költségek is növekedtek.  

Összegezve, a szociális lakhatás önkormányzati elősegítése, támogatása hosszú ideje 
nem szerepel a város stratégiai prioritásai között, az elmúlt 20 évben érdemi 
intézkedések nem történtek. Az egyre növekvő lakhatási problémák kezelésére, a 
bérlakás állomány számottevő növelésére, a támogatott lakhatás körülményeinek 
átfogó, rendszerszintű javítására, rövid- és középtávú lakhatási stratégia kidolgozására 
és megvalósítására lenne szükség Sopronban. 

Városi és 
várostérségi 
közlekedés 

K9: A közlekedési infrastruktúra állapota, szolgáltatásai 

A soproni közlekedési infrastruktúra állapota magyarországi viszonylatban jónak 
tekinthető. A belterületi utak döntő többsége aszfaltborítással rendelkezik, az utóbbi 
években számos útszakasz felújítása megtörtént. A fejlesztési folyamatot a gyűjtőutak 
megújításával és a szilárd burkolattal nem rendelkező utak fejlesztésével célszerű 
folytatni. A parkolóhelyek száma az igényektől elmarad Sopron központi részein, de a 
történelmi városszerkezet és a város élhetőségének fenntartása miatt további 
bővítésük átgondolandó – a zárt parkolási lehetőségek bővülésével a közterületi 
parkolás lehetőségeinek újragondolása is indokolt. Az utak sok esetben már a jelenlegi 
autós forgalom mellett is túlterheltek. Az e-gépjárművek még nem terjedtek el a 
városban. Autómegosztó szolgáltatás nem működik Sopronban, bár gépjármű-bérlésre 
több lehetőség is adódik. 

A tömegközlekedés megfelelő szinten lefedi a várost, napközben legalább óránként 
indul minden városrészből buszjárat, de a centrumban ennél jóval sűrűbb a követési 
idő. A buszközlekedésről könnyen információkhoz lehet jutni az online felületeken. A 
buszpark hazai viszonylatban átlagosnak mondható. A vasút és a busz közötti átszállási 
kapcsolat kiépült, hosszú távon fontos volna ugyanakkor a helyközi autóbuszpályaudvar 
átköltöztetése a vasútállomás közvetlen közelébe, hogy magas szintű intermodális 
csomópont jöhessen létre – vonzóbbá téve a szolgáltatást és részben tehermentesítve 
a belvárost a buszforgalomtól. 

 
342 A KSH vonatkozó adatai alapján 2008-ban 2 db, illetve 2013-ban 2 db önkormányzati lakás épült Sopronban. 
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A gyalogos infrastruktúra a belvárosban jól kiépült, bár a járdák minősége és mérete 
helyenként nem megfelelő (pl. nem elég szélesek, egyenetlenek vagy túl magasak a 
padkák a kerekesszékkel vagy babakocsival közlekedők számára). A járdán is parkoló 
autók gyakran megnehezítik a gyalogosok közlekedését. A kertvárosi és ipari 
területeken vannak még hiányzó, kiépítetlen járdaszakaszok. 

A kerékpárhálózat kiépültsége viszonylag alacsony szintű Sopronban, de ennek ellenére 
a város nagy része könnyen és gyorsan elérhető kétkeréken is. Az útfelületek kialakítása 
is nehezíti néhány szakaszon a biciklis közlekedést. Továbbá a biciklitámaszok 
infrastruktúrahálózata is hiányos még Sopronban. 

Városi és 
várostérségi 
közműhálózat 

K10: A közművesítettség állapota, kapacitási problémái és fejlesztési lehetőségei  

Sopronban a közművekkel való ellátottság kedvező: az ivóvízellátás teljes körű, a 
szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya is csaknem teljes, a villamos áram- és a 
gázellátás mellett távhőszolgáltatás is rendelkezésre áll, a csapadékvíz-elvezetés szinte 
teljesen elkülönített a szennyvízrendszertől. 

A soproni közműszolgáltatási infrastruktúra lefedettségét, 
szolgáltatói/infrastrukturális hátterét részletesen a K5 pont ismerteti, értékeli – lásd 
ott! 

A közművek tekintetében jelentősebb problémák a vízellátásnál tapasztalhatók. 
Sopronban az ivóvíz kiváló minőségű, ugyanakkor felhasználását megnehezíti a magas 
keménységi érték. A térségi vízhálózat részben felújítást igényel; a vezetékrendszerben 
ugyanis jelentős részarányt képviselnek az 1970-80-as években épült azbesztcement 
vezetékek az újabb KPE vezetékek mellett. Emiatt hálózati vízveszteséggel is számolni 
kell, melynek mértéke jelenleg kb. 11%. 

Az elmúlt években jellemző trend volt a lakónépesség számának folyamatos 
növekedése. Amennyiben ez a tendencia folytatódik343, az lakosság ellátásához 
kapcsolódó szolgáltatási, intézményi vízigény növekedését prognosztizálja. A város 
gazdaságfejlesztési törekvései között szerepel további vállalkozások betelepülésének 
ösztönzése is a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésével: a logisztikai 
park területének tervezett bővítése, a helyi KKV-k számára közművesített területek 
kialakítása, illetve a turisztikai-rekreációs célú fejlesztések ugyancsak növelik a 
vízfelhasználás mértékét. 

A várhatóan dinamikusan bővülő lakossági, illetve ipari-turisztikai kapacitási igények 
kiszolgálása érdekében a biztonságos vízellátás feltételeinek megteremtése ezért már 
rövid távon is prioritást jelent: ehhez mind a vízmegtartás javítására, a hálózati 
vízveszteség csökkentésére, mind a kitermelhető ivóvízmennyiség növelésére szükség 
lehet; ugyanakkor ez felveti a vízfelhasználás csökkentését szolgáló beavatkozások, 
fenntartható fejlesztések és a szemléletformálás szükségességét is. 

A vízellátás már jelenleg is küzd szezonális kapacitásproblémákkal: ilyen pl. a nyári 
csúcsidőszakban jelentkező igények kiszolgálása, illetve a szolgáltatás 
üzembiztonságának garantálása. A beépített lakóterületek közé beékelődött somfalvi 
galéria vízbázis hidrogeológiai védelme már középtávon sem biztosítható, így 
kiváltására van szükség. Ehhez elsőként a kieső vízmennyiség pótlását kell megoldani 
más vízbázisból. 

Sopron közcsatornahálózatába a teljes lakásállomány 97,9%-a volt bekötve 2020-ig. A 
soproni szennyvíztelep a megyei jogú város mellett Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza 
településeket is ellátja. A teljes térségi szennyvízrendszer névleges kapacitása közel 28 
ezer m3/nap, míg terhelése 19 ezer m3/nap – azaz többletkapacitás áll rendelkezésre. 

 
343 Az aktuális kisebb megtorpanás után. 
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A soproni szennyvíztisztító telep 21.000 m3/nap hidraulikai kapacitásával a teljes térségi 
kapacitás 75%-át biztosítja, amely távlatilag is elegendő a terület ellátására. A 
szennyvíztelepre 9 szennyvíz-átemelő telepről vezetik át a szennyvizet. A város 
fejlesztési tervei között szerepel egy szennyvízelvezetési és belterületi vízrendezési 
program a dinamikusan bővülő városrészekben: az új lakóövezetek 
közműellátottságának fejlesztése szennyvízelvezetési rendszerek kiépítésével a 
Virágvölgy, Lőverek, Gidapatak-lakópark területén.  

Sopron domborzati viszonyai a csapadékcsatornázás szempontjából kedvezőek, 
ugyanakkor a csapadékvíznek a befogadó vízfolyásokba való elvezetése nem mindenhol 
megoldott. A városban épült csapadékvíz-csatornák összes hossza 60 km. 

A területre lehulló csapadékvizet a legnagyobb mértékben helyben kell tartani, 
melyhez záportározó felületek kialakítása szükséges. 

Az elmúlt években a növekvő lakosságszámból adódóan új lakóövezetek kerültek 
kialakításra a város területén. E területek közműellátottsága azonban még nem teljesen 
kiépült. A város domborzati viszonyai miatt a rendezetlenül lefolyó csapadékvíz komoly 
károkat okoz. Különösen nagy problémát jelent a Lőverek felől lefolyó hordalékkal 
terhelt csapadékvíz megfelelő keresztmetszetű levezetése (pl.: vízmosások megkötése, 
burkolt felületek felülvizsgálata, árkok kapacitásnövelése, vízvisszatartó műtárgyak 
építése). Emiatt szükséges az integrált csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe 
vételével kialakítani az érintett területek vízelvezető rendszereit a Virágvölgy, a 
Lőverek, a Gidapatak-lakópark területén. 

A felszíni vízrendezés szempontjából problémás területek: az Ikva-patak és a Sós-patak 
környezete, a patakok árhullámainak kezelése ugyanis jelenleg nem megoldott; 
valamint a Rák-patak   egyes mederszakaszai még mindig rendezetlenek. Az említett 
problémás helyeken a víz akadálytalan levezetésének megoldása szükséges. 

Sopronban közel 39,5 ezer villamosenergia-fogyasztó van344, ezek döntő többsége 
(91%-a) háztartási fogyasztó.  

A lakosságszám és az ipari fogyasztók számának növekedésével, valamint a 
háztartásokra jellemző fogyasztásnövekedés trendje szerint folyamatos igénybővülés 
prognosztizálható, amely a jelenlegi ellátási kapacitás mellett kielégíthető. Ugyanakkor 
problémát jelent, hogy a két városi nagyfeszültségű alállomás közül az egyik kiesése 
esetén a fogyasztók azonos feszültségszinten való elláthatósága jelenleg nem 
biztosított: ennek megoldására az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. stratégiai 
tervei között szerepel középfeszültségű kábelívek létesítése új szabadvezetékes 
szakaszok építésével és kábelhálózat létesítésével. A villamosenergia-ellátási hálózat 
műszaki színvonala megfelelőnek mondható; megoldandó probléma azonban a 
műemléki területeken a szabadvezetékes kábelek kiváltása. 

Sopronban jelenleg 6.140 db lámpatest biztosítja az esti közvilágítást, ennek éves 
villamosenergia-igénye közel 1680 GWh. A városban az elmúlt években fokozatosan 
cserélik le az elavult lámpatesteket korszerű LED-es megoldásokra: KEOP támogatásból 
közel 2.500 db lámpatest újult meg, és az Önkormányzat további fejlesztéseket is tervez 
még. 

Sopron vezetékes gázellátása megfelelőnek mondható mennyiségi és minőségi 
szempontból egyaránt. A meglévő ellátási kapacitás az igényeket kielégíti, a fogyasztás 
csökkenési trendje alapján a jövőben sem várható kapacitásprobléma. Ugyanakkor 
környezetvédelmi szempontból problémát jelent a nem vezetékes energiahordozókat 
(szén, fa, olaj és PB gáz) alkalmazó háztartások viszonylag nagy száma. 

 
344 Forrás: KSH 2020. 
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Az 1963-ban indult távhőellátás hálózatai mára elöregedtek, hőszigetelési 
tulajdonságuk leromlott, ezért a szolgáltató folyamatosan fejleszti azokat. 2018-ban 
KEOP támogatással a Sopron Holding Zrt. kazánházát fejlesztették, melynek 
köszönhetően a fogyasztói igények kielégítéséhez szükséges földgázfelhasználás kb. 
10%-kal csökkent, jelentős költségmegtakarítást és közül 900 tonna CO2 egyenérték 
üvegházhatást okozó gáz kibocsátás csökkentést eredményezve. 

A városi teljes lakásállományra vetítve minden 5. lakás bekapcsolt a távfűtésbe és a 
melegvízellátásba; de a fogyasztók számának stagnálása mellett a fajlagos fogyasztás 
jelentős visszaesése látható. E trendek és a meglévő kapacitások mellett a távhőellátás 
az igényeket várhatóan a jövőben is ki tudja elégíteni, illetve szükség esetén a hálózatok 
továbbépítésével fejleszthető. Így a kapacitásbővítés helyett a távhőellátás zöld 
energiára való átállására szükséges hangsúlyt fektetni. 

Zöldfelületi 
rendszer vizsgálata 

K11: A zöld infrastruktúra hálózat nagysága és szerepe 

Az Önkormányzat tulajdonában 1.452.539 m2 zöldterület van, melyek megőrzése, 
fenntartása és fejlesztése fontos feladat.  

A zöldfelületek alapvetően termesztési, kondicionáló, esztétikai, ökológiai és rekreációs 
szereppel bírnak. A termesztési szerepen belül elsősorban a gyümölcsösök, a szőlők, a 
szántók és a gyepfelületek produktumai hasznosulnak Sopronban. A kondicionáláson 
belül a zöldfelületek település levegőminőségét (pl. légszennyezés csökkentő hatás, 
légpárásító hatás), a városi klímát (pl. hőmérséklet módosítás), a vízháztartási 
viszonyokat, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét, a talaj mennyiségi és minőségi 
romlásának csökkentését befolyásoló szerepe a legfontosabb. A rekreációt szolgáló 
zöldfelületeket a lakosság és a városba látogatók egyaránt igénybe vehetik; de 
sportolásra, szórakozásra és pihenésre is számos lehetőséget biztosítanak. Ökológiai 
szerepe elsősorban a külterületi zöldfelületeknek van, de a városi zöldfelületek is 
otthont adnak számos élőlénynek, illetve ökológiai folyósóként is funkcionálnak. Az 
elmúlt időszakban megkezdett, elsősorban közterületi zöldfelületek fejlesztésére 
irányuló projekteket feltétlenül célszerű folytatni: a zöldfelületek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése több helyszínen továbbra is indokolt. 

Az épített 
környezet 
vizsgálata 

K12: Területhasználat és funkciók elemzése345 

Területhasználat 

Az állami alapadatok alapján Sopron teljes, 16.898 hektáros közigazgatási területének 
16,8%-a művelésből kivett terület. A művelési ággal rendelkező területek közül a 
közigazgatási területhez viszonyított 34,8%-nyi felületet erdő borít, 18%-a nádas, 
13,4%-a szántó, 5,6%-a szőlő, 4,6%-a vízfelület, 3%-a rét, 1,8%-a legelő. A gyümölcsös 
aránya 1%, a kert pedig még ennél is kevesebbet, mindössze 0,8%-ot tesz ki. 
Sopron Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve alapján a város területének 
84,9%-át beépítésre nem szánt területek foglalják el, azaz területének mindössze 15,1% 
van beépítésre szánva. A beépítésre nem szánt területeken belül a védelmi 
rendeltetésű erdőterület aránya a legmagasabb, a város területének több mint 
egyharmada (36%) került ebbe a kategóriába. Ezt követik a vízgazdálkodási terület 
besorolású részek, az összterület több mint egyötödét (21,9%) elfoglalva. Harmadik 
helyen az általános mezőgazdasági területek állnak, a terület több mint egyhatodát 
(17,3%) birtokolva. Jelentősebb súlya van még a természetközeli (3,8%), a kertes 
mezőgazdasági (2,5%) és a közlekedési területeknek (2,1%). 100 ha-nál nagyobb 
összterülettel rendelkeznek még a zöldterületek (0,64%). 

 
345 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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A beépítésre szánt területeken belül a kertvárosias lakóterületek aránya a legmagasabb 
(4%), ezt követik a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek (2,2%), majd a 
kisvárosias lakóterületek (2%), az egyéb ipari területek (1,4%), végül az egyéb nagy 
zöldfelületű különleges területek (1%). 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 (0,7%), a 
hétvégi házas üdülőterületek (0,7%) és a településközponti vegyes területek (0,6%). 

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. 

Funkciók 

Az épületfunkció vizsgálatot a földhivatali alaptérkép telkenkénti épületállományának 
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. 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. 

A település közterületeit (telkek 8,88%-át) leszámítva a telkek több mint a fele 
beépítetlen (53,48%). Csak a beépített telkek számát vizsgálva a településen, a 
legmagasabb arányt a lakóépületeket tartalmazó telkek érik el (79%). A második 
legmagasabb értéket a gazdasági és üzemi épületek jelentik 13,3%-kal. A harmadik 
helyen azok a telkek szerepelnek, ahol az üdülőépületek dominálnak (4,6%). Az 
üdülőtelkek négy helyre koncentrálódnak: Alsó- és Felső-Lőverek, Sopronbánfalva 
nyugati fele, Virágvölgy és Tómalom. A középületnek helyet adó telkek aránya alacsony 
(0,2%) 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 (51,7%). Ez a váltás egyértelműen azt jelenti, hogy a gazdasági 
épületek által elfoglalt telkek jóval nagyobbak (átlagos telekméret: kb. 7.000 m2), mint 
a lakótelkek (átlagosan 770 m2). A harmadik és a negyedik helyen is csere történt: itt is 
megmutatkozik, hogy a középületek (átlagosan 5.900 m2) nagyobb telekmérettel 
rendelkeznek, mint az üdülők (2.000 m2). 

A földhivatali állomány alapján vizsgálat alá került az épületállomány összes 
alapterülete is fő funkciókörök szerint. A legnagyobb területtel a lakóépületek 
rendelkeznek, arányuk 50,7%-ot tesz ki. Ezt követi a gazdasági és üzemi épületek 
aránya, amely szintén magas 32,8%. Mérvadó még a középületek aránya a maga 13,1%-
ával. 

Alulhasznosított területek 

A hagyományos iparterületek átalakult hasznosításának köszönhetően 
alulhasznosított, barnamezős területet alig találunk Sopronban. A hatályos rendezési 
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tervekben mindössze a Vasöntöde és a 48-as laktanya tömbje szerepelnek ilyen 
jelöléssel – ezek együttes területe sem éri el a 10 hektárt – a laktanya tömbjének 
fejlesztése ráadásul a már megkezdődött a Rendészeti Integrált Központ kialakításával.  
Az ITS Megalapozó vizsgálata 2013-2014-ben még kilenc alulhasznosított tömböt, 
illetve telket azonosított (egykor jellemzően gazdasági, közlekedési vagy katonai 
célokat szolgáló ingatlanok), ezek nagy része esetében ugyanakkor történt előrelépés 
az elmúlt években. 

K13: Települési identitást meghatározó épített-művi környezeti elemek346 

Történeti szerkezet és közlekedési hálózat 

A város területén áthaladó utak fontossága minden korban meghatározó szerepet, 
rangot jelent. 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 (Borostyánkő út), 
valamint az északnyugat–délkelet irányú utakat. Ezek 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. 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. 

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 Felső-
Ausztria 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 nyugat-
dunántúli térség egyik legfontosabb településévé tette. 

Már az 1780-1784-es első katonai felmérésen jól kirajzolódott 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 felé vezető utak, amely utóbbi mentén ott található Sopronbánfalva 
(Wondorf) kezdeménye a temetővel. 

A második katonai felmérésen (~1858) Ödenburg megnevezéssel szereplő Sopron 
számára a legjelentősebb változást a vasút kiépítése jelentette. A várost délről kerülő 
nyomvonal megléte mellett a város vasútállomása is megjelenik a térképen. Malmot 
jelöl az Ikva patak partján Wandorftól északra.  

Régészet 

Sopron közigazgatási határán belüli összesen 323 db lelőhely található, melyek közül 
193 db áll szakmai védelem alatt, míg 130 db kiemelten védett lelőhelynek számít. 

 
346 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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A kiemelt védettségű régészeti lelőhelyek négy területhez kötődnek a településen: 
Várhely és a hozzá kapcsolódó halomsíros temető (a központi belterület és 
Brennbergbánya között), a Károly-magaslat (a Lőverektől délre), az Ibolyarét 
(Krautacker-dűlő, a Jereván-lakóteleptől délre), valamint a Belváros területe. 
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. 

Világörökség 

Az UNESCO 2001-ben a Fertő / Neusiedlersee Kultúrtájat világörökségi védelemben 
részesítette kulturális kategóriában. A világörökségi területet a világörökségi helyszín 
és annak védőövezete alkotja. 

Műemlék, műemléki terület 

A nyilvántartás szerint 432 db műemlék, 19 kijelölt műemléki környezet és 1 db kijelölt 
műemléki jelentőségű terület található Sopron területén. Ez utóbbi a Belváros, ahol a 
műemlékek közel 95%-a koncentrálódik. A Belvárostól távol eső műemlékek közül még 
két helyen figyelhető meg sűrűsödés: az egyik Sopronbánfalván a karmelita templom 
környéke (további nyolc műemlékkel); a másik pedig Balf területéhez kötődik (a római 
katolikus templom, valamint a régi fürdőszálló környéke). 

Mindezek eredményeképp Sopron az ország műemlékekben második leggazdagabb 
városa – csupán Budapest előzi meg. Nem véletlen, hogy a város 1975-ben megkapta 
az Európai Műemlékvédelmi Díj aranyérmét. Néhány kiemelt belvárosi műemlék a 
teljesség igénye nélkül: Tűztorony, Storno-ház, Lackner-ház, Fabricius-ház, Patika-ház, 
Gambrinus-ház, Szentháromság szobor, Kecske templom és Káptalan terem, Scarbantia 
Fóruma, Ó-Zsinagóga, Szent Mihály-templom. Az elmúlt évtizedben ezen épületek és a 
környező közterületek jelentős része megújult a Nyugat-Dunántúli Operatív Program, 
majd a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program uniós társfinanszírozású, 
nyertes projektjei, illetve hazai forrásból a Modern Városok Program keretében. 

A táji és természeti 
adottságok 
vizsgálata 

K14: A tájhasználat értékelése, tájhasználati konfliktusok347 

Tájhasználat, tájszerkezet 

A Soproni-hegység, a Soproni-medence, valamint a Fertőmelléki-dombság találkozási 
pontjánál az évezredek során egyedi tájképi harmónia alakult ki. Ötvöződik a város és a 
vidék: Sopron sokszínű, városias, kis- és kertvárosias beépítései mellett a falvak még 
őrzik karakterüket, mindezt a környező erdők és mezőgazdasági területek foglalják 
egységbe. A táj karakterét alapvetően az erdő, a szőlő és a város, a falvak elegye, illetve 
ezek elegyedési 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 
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. 

 
347 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
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Szakági területek Értékelési szempontok 

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. 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. 

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 szőlőterületek a 
Fertő-menti vonulat délkeleti-keleti részén, a Dudlesz déli nyúlványán, Harkától délre 
és északra, valamint Fertőboztól keletre találhatók. A hegyközségek által irányított 
szőlőművelés fenntartja a szőlők jó állapotát. Meghatározó a táj látképe szempontjából 
a helyenként keskenyparcellás művelés, illetve kerítések hiánya. Ez utóbbit a 
hegyközségi rendtartás tiltotta be, így védve a hagyományos tájképet. 

Napjainkban a város sokkal kiterjedtebb, mint eddig bármikor. A művelés alól kivett 
terület mintegy hetven év alatt megnégyszereződött. Sopron pereme szétterült, egyre 
nagyobb területet véve el más területhasználati kategóriáktól. A települések kontúrjai 
elmosódtak, összefolytak. 

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 jelölve ki, mely fejlesztések 
jobbára megvalósultak vagy tervezésük folyamatban van. 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 
szántóterületeket foglaltak el. 

A falvak közül Brennbergbánya őrizte meg leginkább karakterét: a beépítés még mindig 
falusias. 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. 

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. 
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Szakági területek Értékelési szempontok 

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. 
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2.4 A város irányítási és működési modellje  

Jelen fejezet Sopron város irányítási és működési modelljét mutatja be. A stratégia 

megvalósíthatóságát, annak sikerességét nagymértékben befolyásolja, hogy a város milyen irányítási 

és működési háttérrel rendelkezik, illetve milyen hatékonysággal képes a stratégiai ciklus egyes 

lépéseiben foglalt műveletek végrehajtására.348 A fejezet kidolgozása önkormányzati 

háttérdokumentumok (vonatkozó önkormányzati rendeletek, SZMSZ-ek, határozatok stb.) és az 

érintett önkormányzati, polgármesteri hivatali, intézményi felelős szereplőkkel lebonyolított interjúk, 

illetve egyeztetések alapján történt.  

Az alábbi táblázat a többszintű kormányzás (governance) városirányítás modell alapján tartalmazza az 

irányítás és működés helyi érintett, illetve kulcsszereplőit: 

 Érintett szereplők Kulcsszereplők 

1. Sopron MJV Önkormányzata Közgyűlésének Bizottságai Gazdasági Bizottság 

 Városfejlesztési Bizottság 

 Költségvetési Bizottság 

2. Soproni Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Városépítészeti csoport 

 Pályázati csoport 

 Beruházási csoport 

3. Sopron MJV Önkormányzatának érintett cégei: 

- Soproni Városfejlesztési Kft. 

- Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 

- STKH – Sopron és Térsége Nonprofit Kft. 

- Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. 

- Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 

- Soproni Kommunikációs Központ Kft. 

Soproni Városfejlesztési Kft. 

 Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 

4. Sopron MJV intézményei ágazati szempontból releváns intézmény 

5. a városfejlesztési és működtetési feladatokba bevont piaci 

cégek 

ágazati szempontból releváns cégek 

6. nonprofit szervezetek ágazati szempontból releváns civil és egyházi 

szervezetek 

7. lakosság érintett lakossági célcsoportok 

50. táblázat: Sopron MJV irányítási és működési modelljének szereplői 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a város irányítási és működési feladatai mennyire hangsúlyosan 

jelennek meg az egyes érintett szereplők esetében, melyeknek van kulcsszerepe. Az I. Irányítási 

feladatok három fő csoportra bontva: 1. Döntés-előkészítés, 2. Döntés, 3. Döntésvégrehajtás 

szerepelnek – a városfejlesztési beavatkozásokra vonatkoztatva. A II. Működtetés – mely magában 

fogalja a városüzemeltetést és intézményi működést stb. – egy tevékenységként szerepel a mátrixban. 

 
348 Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27 (2021. október), 42. old. 2.4. 
alfejezet. 
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Érintettek 

Sopron MJV Önkormányzata és Soproni 

Polgármesteri Hivatal 
Sopron MJV önkormányzati cégei és intézményei Piaci cégek  

Nonprofit 

szervezetek  
Lakosság  

Közgyűlés 

Közgyűlés 

állandó 

bizottságai 

Soproni 

Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési 

Osztály 

Soproni 

Városfejlesztési 

Kft. 

Sopron 

Holding 

Vagyonkezelő 

Zrt. 

Önkormányzati 

intézmények 

Tervező és 

kivitelező 

cégek  

STRATÉGIAI TERVEZÉS X X X x x x X x x 

I.
 Ir

án
yí

tá
s 

 

I.1 Döntés-előkészítés   X X x x x X x x 

I.2 Döntéshozás X X        

I.3 Döntésvégrehajtás: 

projektek 

(fizikai/tartalmi) 

megvalósítása 

  X X X X X X  

II
. 

M
ű

kö
d

é
s 

Döntések nyomán 

keletkezett eredmények 

átvétele, működtetése, 

fenntartása  

   x X X x X  

51. táblázat: Sopron MJV irányítási és működési modellje - szereplők és feladatok kapcsolódási mátrixa 

Jelmagyarázat: X= kulcsszereplő; x= érintett szereplő 
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2.4.1 Irányítási modell  

A fenntartható városfejlesztés újszerű kihívásaira adandó helyi válaszok hatékonysága az FVS 

Módszertani Kézikönyvében349 részletezett stratégiai ciklus lépéseihez kapcsolódó döntéshozatal 

hatékonyságának, illetve a döntések nyomán keletkezett feladatok végrehajtási dinamikájának 

függvénye.  

A döntéshozó Sopron MJV Önkormányzata Közgyűlése, illetve az érintett állandó bizottságai, melyek 

irányító szerepe meghatározó a város életében, ahogy a fenti mátrixból is látható. Sopron MJV 

Önkormányzata a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az önkormányzati törvény szervezeti 

előírásai alapján működik. Személyes szinten döntési feladatai a polgármesternek és a jegyzőnek 

egyaránt vannak, utóbbi vezeti a Polgármesteri Hivatalt350 mint szervezeti egységet.  

A governance-típusú irányítási eszközök Sopronban  

Sopronban a többszintű helyi kormányzás elve érvényesül, a governance-típusú irányítási modell 
működik. 

- Sopron MJV Önkormányzata közgyűlési ülései jellemzően nyilvánosak, melyen a helyi polgárok 
is részt vehetnek; 

- az ügyben érintett személy a vonatkozó napirendhez kapcsolódóan szót kérhet, hozzászólhat; 
- az országgyűlési képviselő, a polgármester, a területi képviselők a lakosság véleményének 

megismerése érdekében fórumokat, városrészi tanácskozásokat, illetve rendszeresen 
fogadóórákat tartanak; 

- a Közgyűlés évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, melyen az előző évi közérdekű 
javaslatok megvalósítása érdekében tett intézkedésekről is tájékoztatót tart; 

- az állandó bizottságok rendelkeznek települési képviselő és nem képviselő tagokkal is; 
- a nonprofit szervezetek részt vállalnak a közfeladatok ellátásában (jellemzően meghatározott 

feladatellátási szerződéssel), így az őket érintő fejlesztési kérdésekben megjelenik a 
véleményük; 

- a stratégiai tervezést és a projektek fejlesztési folyamatát partnerségi társadalmasítási 
események kísérik, melyek javaslatait mérlegelést követően építik be. 

2.4.1.1 Az irányítási modell főbb szereplői 

Sopron MJV Önkormányzata  

- Sopron MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 2019-es helyi önkormányzati választásokat 
követően a polgármester mellett további 17 főből áll (12 fő egyéni választókerületben 
megválasztott és 5 fő kompenzációs listáról jutott mandátumhoz).351 Az Irányítási modellben a 
Közgyűlés szerepe a stratégia jóváhagyásáról és projektekkel kapcsolatos alapvető döntésekről 
szól. A projektek indítása jellemzően közgyűlési határozatok alapján történik. A Közgyűlést a 
polgármester hívja össze. 

 
349 Forrás: Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27 (2021. október), 18. old. 2. 
ábra. 
350 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 128/2012. (IV.26) határozatával elfogadott Alapító Okiratában 
meghatározta Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezetét, szervezeti és működési szabályait, 
a feladatellátás feltétel- és kapcsolatrendszerét. 
351 Az Önkormányzat feladat- és hatásköreit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.), 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) rögzíti. 
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- A Közgyűlés munkáját 11 állandó bizottság és egy testület352 támogatja Sopronban. A 
mindenkori településfejlesztési stratégia létrehozásának folyamatában aktív szerepet 
vállalnak, különösen az egyes állandó bizottságok hatáskörébe tartozó szakmai-tematikus 
kérdésekben. A konkrét projektekben tematikusan érintett bizottságok minden esetben 
tárgyalják az előterjesztett tartalmakat és közgyűlési jóváhagyást megelőzően, elfogadásra 
javasolják azt, vagy módosítási észrevételekkel élnek. Az állandó bizottságok tagjainak száma 
3-9 fő között mozog.353 

Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megvalósítása kapcsán elsődlegesen három 

állandó bizottság: a Gazdasági, a Költségvetési és a Városfejlesztési Bizottság érintett közvetlenül, de a 

többi állandó bizottságnak is akad jelentős városfejlesztési feladata – pl. a közcélú humán: kultúra, 

oktatás, egészségügyi stb. vagy a sport és ifjúsági stb. beavatkozásoknál. A városfejlesztési ügyek 

komplexen a Városfejlesztési Bizottsághoz tartoznak. A zöld és a digitális átállással kapcsolatos szakmai 

kompetenciák is a Városfejlesztési Bizottságban összpontosulnak.  

 Állandó bizottságok Tagok (fő) Külsős tagok (fő) Összesen (fő) 

1. Gazdasági Bizottság 5 4 9 

2. Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság 5 4 9 

3. Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 4 9 

4 Költségvetési Bizottság 5 4 9 

5. Kulturális és Oktatási Bizottság 5 4 9 

6. Népjóléti Bizottság 5 4 9 

 7. Városfejlesztési Bizottság 5 4 9 

8. „Sopron Város Díszpolgára” cím, valamint a „Pro 
Urbe Sopron” díj adományozására beérkezett 
javaslatokról döntő Előkészítő Bizottság 

6 0 6 

9. Thurner Mihály Emlékgyűrű odaítéléséről döntő 
bizottság 

3 0 3 

10. Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István 
Tanulmányi Ösztöndíja pályázatot kiíró és az 
ösztöndíj odaítélésére javaslatot tevő Előkészítő 
Bizottság 

4 0 4 

11. Önkormányzati tulajdonú belvárosi üzlethelyiségek 
hasznosítására benyújtott pályázatok elbírálását 
Előkészítő Bizottság 

5 0 5 

52. táblázat: Sopron MJV Önkormányzatának állandó bizottságai, 2022.354 

- A TOP Integrált Területi Program, valamint az egyéb uniós és hazai forráskeretekből 
(elsősorban a Modern Városok Program) megvalósuló egyes projektek létrehozását tematikus 
megosztásban végig követik az érintett állandó bizottságok tagjai. A városvezetés tagjai és a 
Polgármesteri Hivatal vezetői (képviselők, polgármester, alpolgármesterek, jegyző, 
osztályvezetők) a Közgyűlés és a bizottságok munkájában egyaránt részt vesznek – a 
jogszabályokban és az SZMSZ-ben szabályozott módon. 

 
352 Az állandó bizottságok feladat- és hatásköreit az SZMSZ rögzíti részletesen, melyek terjedelmi okokból itt 
nem kerülnek ismertetésre. 
353 Lásd: SZMSZ. 50. § (3). 
354 http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=1965 
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Sopron MJV Polgármesteri Hivatal  

A városfejlesztés Sopron MJV önkormányzati testületén belül a Városfejlesztési Bizottság 

kompetenciájába tartozik, a Közgyűlés által átruházott jogkör alapján. Ez a Bizottság készíti elő és 

tárgyalja meg a Közgyűlés elé kerülő városfejlesztési ügyeket. A Polgármesteri Hivatal (PH) oldaláról a 

Bizottság munkáját a Városfejlesztési Osztály támogatja.  

A fenntartható városfejlesztésben leginkább érintett Városfejlesztési Osztály szervezeti egységei: 

- Városépítészeti csoport; 

- Pályázati csoport; 

- Beruházási csoport. 

A hivatali struktúrán belül egy-egy jelentősebb projekt egy-egy meghatározott személyhez kerül, aki a 
projekt tervezésétől a megvalósulás végéig felelős érte. A projektfelelősök rendszeresen beszámolnak 
egymásnak és vezetőiknek is a projekt állásáról, megvalósulásának folyamatáról. 355 

A 14 fővel működő Városfejlesztési Osztály élén az osztályvezető áll, munkáját a városi főépítész - 
osztályvezető helyettes és az osztályvezetői asszisztens segíti. Az osztályvezető felel az osztály 
munkaszervezéséért, az információáramlás biztosításáért, szerződésekért, közbeszerzésekért, a 
közgyűlési és bizottsági előterjesztések kapcsolatos teendőkért. Ezenfelül ellátja a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának 
végrehajtási feladatairól szóló megállapodásban foglalt feladatok koordinációját. Az osztályvezető-
helyetteshez (azaz a városi főépítészhez) tartoznak a településrendezési tervek, a belterületbe vonási 
kérelmek, a műemlékvédelmi feladatok ellátása, az Önkormányzati Tervtanács működtetése, illetve a 
szakértőként való közreműködés az építésügyi hatósági eljárásokban. Az osztályvezetői asszisztens 
szorosan velük dolgozva, adminisztratív eszközökkel támogatja a napi működést. 

A Városépítészeti csoport (6 fő) fő feladatköre a településrendezési feladatok ellátása; a városi 
beruházásban megvalósuló nagyobb építészeti projektek előkészítése, felügyelete, műszaki 
szempontból történő vizsgálata; az önkormányzat térinformatikai feladatainak ellátása; 
közműnyilvántartás, ingatlankataszter, és egyéb nyilvántartások vezetésében közreműködés; 
közreműködés a szabályozási tervek készítésében; továbbá az építési ügyintézés (szakhatósági ügyek, 
településkép és hatósági eljárások). 

A Pályázati csoport (2 fő) feladata a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, konkrét pályázatokra 
javaslattétel, és pályázat elkészítése; támogatott pályázat megvalósításával kapcsolatos 
adminisztráció, továbbá a megvalósítás alatt álló és lezárt pályázatok nyomon követése. 

A Beruházási csoport (5 fő) feladata, hogy a város kiemelt beruházási programjait felügyelje, a 
városfejlesztési koordinációs feladatok ellássa, illetve, hogy a közművekkel kapcsolatos beruházásokat 
előkészítse, lebonyolítsa. Feladata továbbá a pályázati forrásból finanszírozott beruházások 
műszaki/szakmai lebonyolítása, és az intézményi rekonstrukciókkal kapcsolatos beruházások 
előkészítése, lebonyolítása, valamint az intézményi felújítási feladatok felmérése, közreműködés a 
felújítási és rekonstrukciós feladatok megvalósítása során.356 

 
355 Sopron MJV ITS 2014-2020. 
356 http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=1799  

http://www.sopron.hu/Sopron/portal/autonomy_show?contentId=1799
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111. ábra: Sopron Polgármesteri Hivatalának szervezeti ábrája357 

A PH szervezeti felépítése a fenti ábrán bemutatott organigram szerint áll össze. Az ábrán piros kerettel 

kiemelésre kerültek a városfejlesztésben kulcsszereplő, a koordinációt végző hivatali egységek.  

A lebonyolított szervezeti interjúk alapján a Sopron Polgármesteri Hivatal összdolgozói létszáma 160 

fő, a nők aránya 73%. A határozott időre kinevezettek száma mindössze 6 fő, míg 14 fő alternatív 

munkarendben dolgozik. Az engedélyezett létszámkeretet a PH betartja, jelenleg 16 pozíció 

betöltetlen. A hiányzó erőforrás a leginkább a városüzemeltetési szakterületet érinti.  

A Városfejlesztési Osztály nagyléptékű, akár konzorciális formában megvalósuló európai uniós és/vagy 

hazai projektek teljes projektciklusa menedzseléséhez kellő szaktudással és gyakorlati tapasztalattal 

bír.  

A meglévő diplomás állomány jól képzett, egy részük rendelkezik nemzetközi projektek 

megvalósításához szükséges nyelvtudással is. Szakemberhiány jelenleg nincs az Osztályon. 

A városfejlesztési koordinációban leginkább érinett három csoport tevékenyégének sikere nagyban 

függ a többi hivatali egységgel való együttműködés minőségétől. Az egyes hivatali osztályok kapcsolata 

megfelelő, az információátadás közöttük hatékonyan működik, így a közös feladatvégzés általában 

eredményes.  

Sopronban nincs külön városmenedzser státusz a szervezeti rendszerben, a városi szintű koordinációs 

tevekénységeket a Városfejlesztési Osztály három csoportja látja el, a fentebb ismertetett 

feladatmegosztás alapján.  

 
357 Forrás: Önkormányzati honlap 
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A nagyobb léptékű városi fejlesztési projektek tervezését és megvalósítást koordináló/végző 

Városfejlesztési Osztály kapacitáshiány esetén külső szakértő cégeket, szakembereket von be 

vállalkozási szerződéssel (pl. mérnök, tanulmányíró, kutató). 

A készülő FVS vonatkozásban szintén fontos tényező, hogy a zöld átállást célzó, energetikai és 

környezetvédelmi beavatkozások zajlanak a városban egyes kapcsolódó projektek, pl. a Zöldülő 

Belváros vagy az intézmények energetikai felújítását célzó projektek keretében, de ide sorolható a 

közvilágítási rendszer korábban megkezdett korszerűsítése is. A digitális átállás az elvégzett intézményi 

és lakossági kérdőíves vizsgálatok és önkormányzati interjúk alapján kezdetibb stádiumban van, de 

azért ezen a téren is történtek már beavatkozások (lásd a 6.5.2 alfejezetben!). Az átállási 

folyamatoknak jelenleg szervezetileg nincs még azonosítható felelőse, megjelenése a Polgármesteri 

Hivatal keretei között. 
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2.4.1.2 A városfejlesztési célú beavatkozás/projekt megvalósítási folyamata 

 

 

112. ábra: A városfejlesztési célú beavatkozások (projektek) megvalósításának folyamatábrája358 

 
358 Megjegyzés a folyamatábrához: A műszaki/tartalmi tervezés, illetve annak bizonyos fázisa, pl. tanulmányterv, 
engedélyes terv készítése megelőzheti a Közgyűlés döntését, annak megalapozása érdekében, mert a forrás 
összege csak ezt követően határozható meg.  

TOP  
Integrált Területi Program  

2014-2020 

Hazai/nemzeti 

programok: 

MVP stb. 

Egyéb EU-s programok: 
NYDOP maradvány, 

GINOP, EFOP, KEHOP 

Egyéb, 
önkormányzati 

saját 
finanszírozású 
beavatkozások  

Alapdokumentum: Sopron MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 

projekt koordináció  
(PH Városfejlesztési Osztály és/vagy Soproni Városfejlesztési Kft.) 

DÖNTÉS: Közgyűlési HATÁROZAT az egyes megvalósításra tervezett projektekről 

Műszaki és egyéb tervezői beszerzések vagy belső tervezés (pl. MT, üzleti terv) 
 

Kivitelezők közbeszerzése 

Kivitelezés – egyeztetések, döntések 
 

Kivitelezés zárása – átadás működtetésre  

MŰKÖDTETÉS - FENNTARTÁS  

Megvalósítást támogató programok, finanszírozási keretek:  

Projektek döntésre való előkészítése a stratégia ütemezése szerint  
 

Egyeztetések – projekt szintű DÖNTÉSEK  

(Közgyűlés; állandó bizottságok; felelős koordinátor: Városfejlesztési Osztály) 
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A fenti folyamatábra összegzően bemutatja, hogy milyen főbb lépéseken keresztül és milyen szereplők 

közreműködésével történik egy-egy városfejlesztési célú infrastrukturális beavatkozás/projekt 

megvalósítása, mely pontokon, milyen szinten jelentkeznek a döntések, illetve hol van lehetőség 

korrekcióra, módosításokra. 

A döntési pontokat is megvilágító, fenti folyamatábra szerint az európai uniós és a hazai vagy saját 

önkormányzati finanszírozású fejlesztések alapvetően azonos lépések és logika mentén történnek. A 

projektkoordinációt a Városfejlesztési Osztály (főként projekttervezés, -kidolgozás, -előkésztés) 

érintett/egyes csoportjai és/vagy a Soproni Városfejlesztési Kft. (projektmegvalósítás, monitoring, 

fenntartás), melyek jellemzően szorosan együttműködnek a teljes megvalósítási folyamat során. 

A folyamat lépései  

Egy-egy projekt részletes szakmai előkészítését megelőzően szükséges egy közgyűlési előterjesztés és 

határozat arról, hogy a folyamat elindulhat. Ez az előterjesztés az aktuálisan ismert tartalmakkal 

(előzetes tervek, koncepciós tervek) együtt megy az állandó bizottságok majd a Közgyűlés elé.  

A döntést követően lebonyolításra kerül a tervezői közbeszerzés (a műszaki tervező), és megindul a 

részletes tervezés (engedélyes és kiviteli tervek). A tervezés során folyamatos a szakági tervezők 

kommunikációja a projekt koordinátorral és a szakmai egyeztetésekbe a jövendőbeli üzemeltetőt is 

bevonják (ha az ismert). A projektek előkészítése során a fejlesztés tervezési dokumentációja 

bemutatásra kerül az érintett bizottságnak (jellemzően a szakági tervező bevonásával), amely 

véleményezi a dokumentációt. (Változtatási igények esetén a tervezők elvégzik a szükséges 

módosításokat).  

A projektek megvalósítása során fellépő változtatási igényeket (pl. eljárásrendi-típusú, határidő 

módosítás) jellemzően a menedzsmentért felelős szervezet (lásd fenti folyamatábra!) saját 

hatáskörben gondozza, de jelentősebb (pl. városképet érintő) változások esetén a módosítás bekerül 

a releváns közgyűlési állandó bizottság elé. Minden módosítás írásos formában rögzítésre kerül. 

Jellemzően a befejezett projektek mindegyike egy működtetést/városi működési rendszerbe való 

integrálást segítő technikai/műszaki dokumentum átadásával záródik. A tervezés és kivitelezés 

folyamatába jellemzően bevonják a majdani működtető önkormányzati intézményt/céget vagy egyéb 

céget is (amennyiben az ismert) a minél gördülékenyebb átmenet érdekében. 

A folyamat megvalósítási hatékonysága szempontjából kiemelt megállapítások  

2014-22 között az ITS által megalapozott TOP ITP és más ágazati programok végrehajtása során Sopron 

MJV Önkormányzata és a Soproni Városfejlesztési Kft. összesen több mint 50 db európai uniós és hazai 

finanszírozású projekt koordinációját látja el. Ezek többsége már sikeresen lezáródott – és 

infrastrukturális fejlesztés esetén működtetésre átadásra került.  

A TOP Plusz-os forrásból finanszírozott projektek koordinálása – a nagyléptékű, komplex TOP-os 

valamint a GINOP, illetve KEHOP projektek megvalósításában szerzett menedzsment tapasztalatok 

alapján – várhatóan további hasonlóan nagyvolumenű és/vagy komplex fejlesztési projektek 

biztonságos és sikeres lebonyolítása sem okoz problémát Sopron MJV Önkormányzatának.  

Az irányítási modell értékelése alapján levont következtetések  

1. A városfejlesztés és működtetés területén az Önkormányzat által irányított folyamatok a 

jellemzőek. A többszintű irányítási, governance-típusú modell elemei – amelyben a nem 
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önkormányzati szereplők is hangsúlyos szerepet kapnak – megjelennek ugyan, de nem váltak 

a városirányítás meghatározó jellemzőivé, melynek fő oka az önkormányzati működési és 

döntési mechanizmusok törvényileg (Mötv.) szabályozott és meghatározott keretrendszere.  

2. A városmenedzseri feladatkör jelenleg nem épül be Sopron MJV Polgármesteri Hivatalának 

struktúrájába, a stratégiai szintű koordinatív feladatok, valamint a nagyobb léptékű, EU-s és 

hazai (Modern Városok Program) projektek feladatai elsősorban a Városfejlesztési Osztálynál 

(tervezés, kidolgozás, előkésztés) és a Soproni Városfejlesztési Kft.-nél (projektmegvalósítás, 

monitoring, fenntartás) koncentrálódnak. 

3. A zöld és digitális átálláshoz szükséges elméleti és gyakorlati szakismeretek megosztva 

egyaránt fellelhetők a PH-ban, a Városfejlesztési és a Városüzemeltetési Osztályoknál, 

valamint az önkormányzati cégeknél (Soproni Városfejlesztési Kft.; Sopron Holding 

Vagyonkezelő Zrt.; STKH – Sopron és Térsége Nonprofit Kft.; Soproni Önkormányzati 

Hulladékkezelő Kft.; FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.); illetve a piaci 

szektorban a különböző vállalkozóknál, cégeknél. 

4. Sopronban a városfejlesztés stratégiai szintű és projekt megvalósítást lefedő folyamatai 

hatékonysági és minőségi szempontból egyaránt magas színvonalúak. 

5. A Polgármesteri Hivatalban a döntés-előkészítésben és megvalósításban résztvevő Osztályok, 

illetve a kisebb csoportok között, illetve ezeken belül a kommunikációs folyamatok hatékonyan 

működnek: az információáramlásnak rögzített eljárásrendje van, ami elősegíti a gördülékeny 

projektvégrehajtási folyamatot.  

Az Önkormányzatnál – a PH-ban, illetve az önkormányzati cégeknél – alkalmazásban állnak a 

projektvégrehajtást támogató, tapasztalt projektmenedzserek, illetve műszaki végzettségű mérnökök 

és különböző szakmai referens munkatársak. Amennyiben a főállású munkatársak körében fel nem 

lelhető speciális szakmai kompetencia vagy jogosultság szükséges egy feladat ellátásához (pl. műszaki 

ellenőr, közbeszerzési szakértő, rehabilitációs szakmérnök stb.), külső szakértőt vonnak be – 

jellemzően egy konkrét feladatra meghatározott időtartamra. Ha bármely tervezési vagy megvalósítási 

területen helyettesítéssel nem megoldható kapacitáshiány lép fel, a problémát az érintett vezető 

munkatárs jelzi az érintett döntéshozó felé, aki dönt a helyzet kezeléséről. 

2.4.2 Működési modell  

2.4.2.1 Sopron MJV működési térképe 

A város működését biztosító szolgáltatásokat az alábbi összegző működési térkép ábrázolja – a 

fókuszban Sopron MJV Önkormányzatával és a hozzá szorosan kapcsolódó 

(tulajdonában/fenntartásában/működtetésében álló) önkormányzati intézményekkel, cégekkel. 

Ezeket keretezik, foglalják körbe a különböző formában működő szolgáltatók, valamint az 

Önkormányzathoz feladatellátási szerződés alapján vagy formalizált módon nem kapcsolódó, de a 

város szolgáltatási portfólióját jelentősen meghatározó intézmények/szervezetek.  

Az ábrán megjelenített önkormányzati humán szolgáltató és egyéb fontos közfeladatot ellátó (pl. 

közlekedés, hulladékkezelés stb.) intézményeket/szervezeteket és feladatkörüket a Helyzetfeltárás 

egyes tematikus fejezetei részletesen bemutatják, csakúgy mint az önkormányzati cégeket (lásd a 

2.1.8., a 2.1.10., a 2.1.11., a 2.1.15., a 2.1.16 és 2.1.17. fejezeteknél!). Jelen fejezet ezeket terjedelmi 

okból nem ismétli/részletezi, csak egy rövid összegző áttekintést ad róluk.  
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Sopron MJV Önkormányzata  

Fentebb, az Irányítási modell alfejezet részletesen ismerteti a Soproni Polgármesteri Hivatal 

fenntartható városfejlesztésben leginkább érintett szervezeti egységeit, melyek feladatköre – az 

önkormányzati munkamegosztásból fakadóan – jellemzően összetett, és a tervezés/projekt irányítói, 

koordinációs szerep mellett a PH különböző Osztályai változó mértékben a működési, esetenként 

üzemeltetési feladatokban is részt vállalhatnak. Azonban főként a Városüzemeltetési, 

Városgazdálkodási és a Humánszolgáltatási Osztályok érintettek közvetlenül. 

Önkormányzati fenntartású intézmények  

A város működési térképén (lásd alább!) megjelenített önkormányzati fenntartású nevelési, 

közművelődési, egészségügyi alapellátási és szociális intézményeket és feladatkörüket a 

Helyzetfeltárás tematikus alfejezetei részletesen bemutatják – különös tekintettel az 2.1.8. fejezetre, 

mely a humán infrastruktúrát és közszolgáltatásokat ismerteti részletesen–, ezért jelen fejezet ezeket 

terjedelmi okból nem részletezi újra. 

A város önkormányzati fenntartású humán közintézményeinek, társadalmi célú létesítményeinek 

szakági alapműködése kapcsán kevéssé jellemzőek a működési/pénzügyi fenntarthatóságot szem előtt 

tartó adatalapú, rendszerszintű fejlesztések. Néhány közintézményt/-szolgáltatást befogadó 

létesítményben (pl. óvoda, bölcsőde) történtek energetikai fejlesztések, de ezek nem jelentik 

automatizált épületirányítási rendszerek bevezetését – ami már jelentősen befolyásolná a 

létesítmények üzemeltetéséhez szükséges humán és egyéb erőforrások iránti igényt is.  

Önkormányzati cégek  

A hét önkormányzati tulajdonú cég a városfejlesztési beavatkozások végrehajtásának meghatározó 

szereplői, melyek főként városüzemeltetési és fenntartási tevékenységeket látnak el.  

- A Soproni Városfejlesztési Kft. (SVF Kft.) a Városfejlesztési Osztállyal szorosan együttműködő, 
100%-os önkormányzati tulajdonú cég, melyet 2009-ben Sopron MJV Közgyűlése a komplex 
városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében hozott létre. Az SVF Kft. fő feladatköre a 
városi építési projektek szervezése és a rehabilitációs projektek menedzselése. Az operatív 
menedzsmentet, azaz az európai uniós és a hazai finanszírozású projektek sikeres 
megvalósításával kapcsolatos pénzügyi, adminisztratív és egyéb műszaki-szakmai feladatokat 
2014-2020 között, illetve ezt követően is az SVF Kft. látja el 8 fővel.359 

- A Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapítása 2005-ben történt, négy önkormányzati cég 
egybeolvadásával. A Holding az önkormányzati vagyonkezelés feladatait részben ellátó cég 
melynek tevékenységi körébe 

o a távhőszolgáltatás; 

o a zöldterület fenntartás; 

o a közterület tisztítás; 

o az útkarbantartás; 

o a sportterületek, sportlétesítmények fenntartása; 

o a parkolás; 

o az ingatlankezelés; 

o társasház kezelés; 

 
359 https://www.svf.hu/rolunk 

https://www.svf.hu/rolunk
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o és az inkubátorház kezelése tartozik. 360 

o Feladata továbbá a bérlakások mellett a nem lakáscélú forgalomképes vagyonelemek 
hasznosítása, mint pl. a piac- és vásárcsarnok, a mezőgazdasági célú ingatlanok 
hasznosítása vagy a bérleményellenőrzés. 

- A STKH – Sopron és Térsége Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltató, melyben 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 99,9 %-os, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0,1 %-os tulajdoni hányaddal bír. A cég jelenleg 
261 település hulladékának (kommunális, szelektív, lomtalanítás, gyűjtőszigetes visszagyűjtés 
stb.) kezeléséért felelős. A települések és a 400 ezer fős lakosság igényeit 300 munkatárs 
segítségével elégítik ki.361 

- Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. a város által 2017-ben létrehozott társaság, 
melynek feladata a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.362 

- A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. tevékenységi köre az előadóművészet; m.n.s. egyéb 
közösségi, társadalmi tevékenység; művészeti létesítmények üzemeltetése; történelmi hely, 
építmény, egyéb látványosság üzemeltetése, és általánosságban a város kulturális igényeinek 
magasabb színvonalon történő kielégítése, illetve a nemzeti kultúra ápolása.363 

- A FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. elsősorban a fogyatékossággal élő, 
megváltozott munkaképességű személyek szociális célú foglalkoztatását végzi, sikeresen 
működő társadalmi-szociális célú segítő szervezetként, illetve vállalkozásként. 

- A Soproni Kommunikációs Központ Kft. az Önkormányzat cégeként a helyi kommunikációért, 
főként a televíziós műsor- és hírszolgáltatásért felelős. 

Az alábbiakban az Önkormányzat tulajdonában lévő, a város működtetésében, üzemeltetésében 

részt vevő cégek szervezeti ábrája látható, melyen a színes keret a város működtetésben közvetlenül 

és komplex módon résztvevőket jelöli. 

 
360 https://www.sopronholding.hu/cikk/bemutatkozas-es-kuldetesunk 
361 https://stkh.hu/ 
362 http://soh.hu/ 
363https://www.prokultura.hu/upload/content/6/001_2021_pm_hatarozat_pro_k_szmsz_elfogadas.-

pdf_x9c3.pdf 

https://www.sopronholding.hu/cikk/bemutatkozas-es-kuldetesunk
https://stkh.hu/
http://soh.hu/
https://www.prokultura.hu/upload/content/6/001_2021_pm_hatarozat_pro_k_szmsz_elfogadas.-pdf_x9c3.pdf
https://www.prokultura.hu/upload/content/6/001_2021_pm_hatarozat_pro_k_szmsz_elfogadas.-pdf_x9c3.pdf


 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

298 
 

 

113. ábra: Az önkormányzati tulajdonú cégek szervezeti ábrája 

A város működtetésében részt vevő piaci cégek  

Egyes fontos lakossági, intézményi szolgáltatásokat piaci cégek biztosítják Sopronban, jellemzően az 

Önkormányzattal kötött szerződés keretében. 

A közösségi közlekedési (helyi és távolsági) szolgáltatásokat a Volánbusz Zrt.364 és a GYSEV Zrt365. végzi. 

A Volánbusz Zrt.-nek 2021. január óta a MÁV Zrt. a tulajdonosa. Az egységes irányítás lehetővé teszi a 

vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztését. A Volánbusz vállalat 

alaptevékenysége a menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás ellátása. Az 

Önkormányzat és Volánbusz Zrt. nemrég újította meg a vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 

Sopronban a kötöttpályás közlekedésért a GYSEV felel366. A társaság a 8-as (Győr felé) és a 15-ös sz. 

(Szombathely felé) vonal tulajdonosa és fenntartója is egyben. A vasútvonalak a határ túloldalán is 

folytatódnak. A két cég utasai számára biztosítja a mindennapos utazási, munkába/iskolába járási 

lehetőséget, illetve a különböző térségi, országos, nemzetközi úticélok közösségi közlekedési elérését. 

Az ivóvíz-szolgáltató a Soproni Vízmű Zrt.367, amely emellett a szennyvíz-elvezetést, a Lőver uszoda és 

strand, valamint a Tómalom fürdő üzemeltetését is ellátja. A társaságban, mely további 40 környékbeli 

településen is szolgáltat, összesen 54,74 %-os részesedése van Sopron MJV Önkormányzatának.368 

Sopronban az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a Veolia Energia Magyarország Zrt. által 

működtetett hálózatok találhatóak meg. A város döntő hányadának villamosenergia-ellátását az előbbi 

 
364 Forrás: https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/bemutatkozas 
365 Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 
366 Forrás: https://www2.gysev.hu/ 
367 https://www.sopronivizmu.hu/ 
368 Forrás: Soproni Önkormányzat honlapja 

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/bemutatkozas
https://www2.gysev.hu/
https://www.sopronivizmu.hu/
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társaság kezelésében lévő középfeszültségű hálózatok biztosítják, utóbbi viszont a termelés során 

melléktermékként keletkező hőt is átadja a városi távhőszolgáltatónak. A fogyasztás ellátásában 

szerepet vállal még a Soproni Erőmű is, mely a hőtermeléssel párhuzamosan, a kapcsolt technológia 

alkalmazásával villamos energiát is termel. Az itt előállított villamosenergia vásárlói kis- és 

középvállalkozások, valamint nagyvállalatok. A szolgáltató az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-

termelő Kft., mely a városi távhőellátásban is részt vesz.369 

A földgázellátást a nagyfogyasztók számára a MOL Nyrt., míg a lakosság számára az MVM Égáz-Dégáz 

Földgázhálózati Zrt. biztosítja. 

Egyéb fenntartású/működtetésű intézmények  

A nevelési, oktatási-képzési paletta teljeskörűen lefedett Sopronban (az alapfoktól a felsőfokig) 

változtozatos fenntartási-működtetése háttérrel. 

Az alap- és középfokú nevelés, oktatás (általános iskola, alapfokú művészeti iskola, gimnázium, EGYMI) 

döntő részben (kilenc tagintézmény) a Soproni Tankerületi Központ (állami) fenntartásában működik, 

azonban az épületek Sopron MJV Önkormányzata tulajdonában vannak/maradtak. Szintén állami 

(minisztériumi) fenntartású további öt középfokú, főként szakképző intézmény. Emellett négy egyházi 

fenntartású alap- és középfokú/szakképző, illetve három alap- és középfokú magánintézmény is 

működik a városban. (Lásd alább a működési térkép ábrán!) 

A felsőfokú képzést a Soproni Egyetem370 négy kara biztosítja, melynek fenntartója a Soproni 

Egyetemért Alapítvány371.  

A pedagógiai szakszolgálatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni 

Tagintézménye látja el, melynek ellátási körzete térségi: azaz kiterjed Sopron mellett a várostérségre, 

a járásra is. 

Egyéb (nem önkormányzati) fenntartású/működtetésű szociális, egészségügyi és kulturális-

közművelődési intézmények is találhatók a városban.  

A szociális ellátások terén három bentlakásos idősek otthona működik372, illetve fogyatékossággal élő 

személyeknek nyújtanak bentlakásos ellátást373. 

Az egészségügyi járó- és fekvőbeteg szakellátást a Lenkey utcai rendelő és a Soproni Gyógyközpont 

(Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet) telephelyei biztosítják. Előbbi főleg járási 

vonzáskörzetű, míg utóbbi az általános kórházi osztályok esetében 43 települést szolgál ki, melybe 

beletartozik a Soproni és a Kapuvári járás településeinek többsége. A pszichiátriai rehabilitációs és 

kardiológiai rehabilitációs ellátás megyei és regionális szintre is kiterjed. A mentőszolgálatot 

Sopronban az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) működteti. Emellett magánszolgálatók is jelen vannak 

 
369 Forrás: https://alteo.hu/ 
370 http://uni-sopron.hu/ 
371 A Soproni Egyetem karai: Benedek Elek Pedagógiai Kar, Erdőmérnöki Kar, Lámfalussy Sándor 
Közgazdaságtudományi Kar, Faipari Mérnöki és Kreatív ipari Kar. Emellett saját óvodát (Lewinszky Anna Gyakorló 
Óvoda és Aranykapu Tagóvoda), Erdészeti Tudományos Intézetet és Egyetemi Idegennyelvi Központot is 
működtet a fenntartó Soproni Egyetemért Alapítvány. 
372 Ezek: Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon és a Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon, illetve a bencések 
által üzemeltetett Szent Benedek Idősek Háza. 
373 Az állami fenntartású Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ soproni székhelye, továbbá a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet égisze alatt működik a Szociális és Fejlesztő Központ. 

https://alteo.hu/
http://uni-sopron.hu/
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a soproni egészségügyben – így különféle magánorvosi szakrendelések és kapcsolódó szolgáltatások, 

valamint gyógyszertárak működnek a városban. 

Az alábbi ábra a fenti információkat összesítve ábrázolja Sopron működési térképét.
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114. ábra: Sopron működési térképe 

 

SOPRON MJV ÖNKORMÁNYZATA 

Önkormányzati intézmények 

Önkormányzati tulajdonú 

(~100%) gazdasági társaságok 

Nevelés:  

- SMJV Egyesített 

Bölcsődék 

(6 intézmény) 

- Óvodák (3 

intézmény és 11 

tagintézmény) 

 
Közművelődés-

kultúra: 

-Soproni Múzeum 

(10 telephellyel) 

-Széchenyi István 

Városi Könyvtár 

-Pro Kultúra 

Sopron Nonprofit 

Kft. 

- Soproni Városfejlesztési Kft. 

- Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 

- STKH – Sopron és Térsége Nonprofit Kft. 

- Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. 

- Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 

- FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

- Soproni Kommunikációs Központ Kft. 

Szociális ellátások:  

Soproni Szociális Intézmény: 

- Gondozási Központ 

- Idősek Otthona 

- Hajléktalan és Szociális Alapellátó 

Intézet  

Egészségügyi alapellátás:  

Háziorvosi rendelők/körzetek:  

- 27 felnőtt, 10 gyermek 

- 16 fogorvosi 

- 18 területi védőnői 

- 11 iskolai védőnői 

- 11 ifjúság- és iskola-egészségügyi 

ellátási körzet 

Oktatás-nevelés (alap- és 

középfokú/szakképzés) - egyházi: 

- Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 

Általános Iskola 

- Berzsenyi Dániel Evangélikus 

(Líceum) Gimnázium és Kollégium 

- Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium, Egészségügyi Technikum 

és Művészeti Szakgimnázium 

- Szent Orsolya Római Katolikus 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és 

Kollégium 

Oktatás-nevelés (alap- és középfokú) – 

állami: 

Soproni Tankerületi Központ: 

- Soproni Gárdonyi Géza Általános 

Iskola 

- Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola 

és AMI 

- Deák Téri Általános Iskola 

- Lackner Kristóf Általános Iskola 

- Soproni Széchenyi István Gimnázium 

- Soproni Kozmutza Flóra EGYMI 

- Doborjáni Ferenc EGYMI 

- Tóth Antal EGYMI 

- Horváth József Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Oktatás (középfokú/szakképzés) – állami: 

- Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

(Agrárminisztérium) 

- Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű 

Közgazdasági Technikum (ITM) 

- Soproni SZC Handler Nándor Technikum 

(ITM) 

- Soproni SZC Vas- és Villamosipari 

Technikum (ITM) 

- Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi 

Technikum és Kollégium (ITM) 

 

Oktatás-nevelés (alap- és 

középfokú) - magán:  

- Cinege Alapfokú Művészeti Iskola 

- Többnyelvű Szivárvány Óvoda 

- Csillagrét Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai szakszolgálat - 

megyei/járási: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Soproni Tagintézménye  

Soproni nonprofit társadalmi 

szervezetek:  

egyesületek, alapítványok, egyházi 

szervezetek stb. 

-  

Egészségügyi járó – és fekvőbeteg 

szakellátás – városi/járási és megyei:  

- Lenkey utcai rendelő 

- Soproni Gyógyközpont (Erzsébet Oktató 

Kórház és Rehabilitációs Intézet) 

Mentőszolgálat: OMSZ Soproni 

Mentőállomás 

Szociális és egészségügyi intézmények -

egyházi/magán/egyéb: bentlakásos idős- 

és fogyatékos ellátási szolgáltatások; 

különféle egészségügyi szakrendelések; 

gyógyszertárak 

  
Szolgáltatók 

Áram: E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. és Veolia 
Energia Magyarország Zrt. – 
regionális és országos 

Ivóvíz és szennyvíz: Soproni 
Vízmű Zrt.- térségi 

Hulladékgazdálkodás: 
STKH – Sopron és Térsége 
Nonprofit Kft. és Soproni 
Önkormányzati Hulladékkezelő 
Kft.- regionális és városi 

Közlekedés – helyi és távolsági: 
Volánbusz Zrt., GYSEV Zrt. 
- országos 

Földgáz: MVM Égáz-Dégáz 
Földgázhálózati Zrt. 
 - regionális 

Távhő: Sopron Holding 
Vagyonkezelő Zrt. és ALTEO-
Therm Hő- és Villamosenergia-
termelő Kft. 
- városi  

Internet: több különböző 
szolgáltatócég a lakossági és az 
intézményi-vállalati szféra 
számára egyaránt 
- országos és regionális 

 

Családsegítés: Sopron és Környéke 

Család- és Gyermekjóléti Ellátás 

Intézete – városi, térségi 

Oktatás-képzés (felsőfokú) és nevelés – 

alapítványi: 

- Soproni Egyetem 4 kara – országos 

- Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és 

Aranykapu Tagóvoda - városi 
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2.4.2.2 Az FVS megvalósítás érdekében indokolt szervezeti változások 

Sopron tett lepéseket az elmúlt években a zöld átállás területén – elsősorban közcélú épületek (pl. 

óvoda, iskola) energiahatékony megújításával –; míg a digitalizáció terén elsősorban a városi 

közterületek biztonságát, felügyeletét érintő térfigyelő kamerarendszer telepítése emelhető ki, mely 

napjainkra azonban korszerűsítésre szorul. A digitalizáció elterjedését szolgálta az ASP bevezetése is a 

PH munkájában, de a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett parkolóházak működése is 

jelentős mértékben automatizált.  

A város működési modelljében érintett szolgáltatók (intézmények, cégek, nonprofit szervezetek stb.) 

törekednek arra, hogy a jelenlegi működési modelljük biztonságos fenntartása mellett a működési 

hatékonyságuk folyamatosan javuljon, illetve a változó helyi és térségi igényekre reagálva új 

szolgáltatások jöjjenek létre. A mindenkori városi fejlesztések jelentősebb része elsősorban ezt a két 

célt kell, hogy szolgálja. 

A város a működést biztosító szervezeteken keresztül az elkészült városfejlesztési 

projekteredményeket a meglévő működési rendszerbe integrálja, majd igyekszik azokat hatékonyan 

fenntartani.  

Az új fejlesztések nagyságrendjüknél vagy korábbitól eltérő, újszerű szakértelmet igénylő jellegüknél 

fogva változásokat indokolhatnak a város mindenkori működési modelljében. A Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia újszerű tartalma – különösen a zöld és a digitális átállás – a város 

működtetésében, főként a városüzemeltetés területén indukálhat szükségszerű változásokat. A 

digitális átállás, a fenntartható energetikai rendszerek bevezetése szervezeti és/vagy működési 

módosulásokat generálhat a humán közszolgáltatások terén is. További átalakulásokat indokolhat a 

közszolgáltatások vonatkozásában a pénzügyi fenntarthatóság erősítésének igénye, a működési 

forrásmix alkalmazása, ezen belül a piaci láb erősítése a működési portfólióban. 

2.4.3 Várostérségi koordináció  

Sopron székhellyel (9400 Sopron, Fő tér 1.) működik a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás), melyben a sopronival együtt 28 települést fog össze, ezek: Ágfalva, 

Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, 

Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nemeskér, 

Pereszteg, Petőháza, Pusztacsalád, Sarród, Újkér, Völcsej és Zsira Önkormányzatai. 

A Társulás költségvetési szerv, törzskönyvi jogi személy. A Társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási 

feladatait Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Működési területe a 

tagönkormányzati települések közigazgatási területe. A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács, 

melyet a társulás tagjainak polgármesterei adják. A társulási tanács titkos szavazással tagjai sorából 

elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ – ők képviselik a Társulást. 

A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottságnak 6 tagja van. A Tanács szükség szerint, de évente legalább 

négy ülést tart. 

A Társulás a térségi kapcsolati, együttműködési rendszer hosszabb távon való működtetésének, a 

lakosságnak nyújtott közszolgáltatások minőségi javításának, az önkormányzati feladat- és hatáskörök, 
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a közszolgáltatások közös ellátásának, a területfejlesztési feladat- és hatáskörök célszerűbb, 

hatékonyabb, eredményesebb megvalósításának intézményi kerete.374 

A Társulás fő feladatai közé tartozik – egyebek mellett – a társult településekre kiterjedő, egyes 

ügyek/programok területi koordinációja, illetve egyes közszolgáltatások társulási formában történő 

működtetése. Ugyanakkor a térségi vonatkozású, területi szemléletben zajló tervezés koordinációja 

megyei szinten történik. A Társulás tagjai szerepet vállalnak közös fejlesztési projektek tervezésében 

és megvalósításában, döntően olyan szegmensekben, ahol területi és/vagy gazdasági-társadalmi 

összefogás szükséges.  

2.4.4 A működési modell értékelése alapján levont következtetések 

- Sopron megyei jogú városi szerepköréből együttesen adódó működési, fenntartási 
kötelezettségeinek eleget tesz, ezen kívül önként vállalt települési önkormányzati feladatokat 
is ellát – a finanszírozási lehetőségek függvényében. 

- A város működtetésében megjelentek a zöld átállást megalapozó, fenntarthatóságot biztosító, 
költségcsökkentő elemek, és továbbiak fejlesztése is tervezett.  

- A város alapműködését/üzemeltetését biztosító cégek digitalizációja kezdeti stádiumban van. 
A digitális átállás megalapozását szolgálja az FVS 6.5.2 alfejezete. 

- A város aktuális működési modellje és gyakorlata alkalmas a külső forrásokra építkező városi 
fejlesztések sikeres megvalósítására, melyet a 2014-20-as ciklus soproni eredményei kellően 
alátámasztanak. A jelenlegi irányítási és működési modell a 2021-27-es időszak fenntartható 
városfejlesztési projektjeinek/programjainak tervezésére és megvalósítására is működőképes. 
Amennyiben előre látható kapacitás- vagy kompetenciahiány lépne fel, a szervezeti működési 
eljárásrend alapján az érintett helyi felelős szakemberek jelzik azt a döntéshozói szint felé, akik 
intézkednek a probléma kezeléséről. 

- Ugyanakkor, az egyes érintett szervezetek szintjén a személyes kompetenciák és a 
szervezeti/feladatmenedzsment keretek fejlesztése, szemléletformálása, további technikai 
előrelépés indokolt és szükséges, melyek forrásmix használatát igénylik.  

- Az önkormányzati kiadási oldalt terhelő tételek mögött álló, egyes köz/szolgáltatások esetében 
mérlegelendő a kevéssé működési támogatás orientált, üzleti modellek nagyobb arányú 
alkalmazása, önfenntartóvá válásuk elősegítése érdekében.  

 

 

 

 
374 A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

304 
 

2.5 Kockázatok és lehetőségek értékelése  

A helyzetfeltárás és -elemzés során ágazati bontásban, míg a helyzetértékelés keretében az FVS 

Kézikönyv tervezési dimenziói mentén kerültek rendszerezésre a legfontosabb helyi információk. Jelen 

pontban mindez egy olyan értékeléssel egészül ki, amely a külső tényezők, és az abból fakadó 

kockázatok (lehetséges negatív tényezők) és lehetőségek (potenciális pozitív tényezők, alternatívák, 

választási lehetőségek) széles tárházát számba véve rendszerezi és minősíti a helyi sajátosságokat az 

FVS Kézikönyv által meghatározott, főbb térségi, országos vagy globális tényezők tükrében. A fejezet 

megalapozza a forgatókönyv-elemzés elkészítését és az FVS célrendszerének kialakítását. 

A vizsgálat során a város számba vette egyfelől azokat a belső (helyi vagy térségi) kockázatokat, 

melyekre intézkedéseket tud hozni, és ezáltal hatásukat pozitív irányba tudja terelni; továbbá 

meghatározásra kerültek azok a kockázatokat, melyek globális vagy országos szintűek, de 

mindenképpen külső körülményektől függőek, melyre a városnak nincs, vagy csak nagyon korlátozott 

a ráhatása, intézkedési képessége. A kockázatok mellett azonosításra kerültek azok a lehetőségek, 

melyek potenciálisan jelen vannak vagy a feltételei megteremthetők, ezáltal a város be tudja vonni 

adaptív készségének, rugalmasságának növelése érdekében. 

Az azonosított kockázatok eltérő mértékben, de a stratégia célkitűzéseinek elérését veszélyeztetik, 

ezért kiemelt szempont a kockázatok kezelése: csökkentése, illetve kivédése, lehetőség szerint 

preventív eszközökkel, valamint a különböző beavatkozásokkal. A megnevezett kockázat, illetve 

lehetőség a bekövetkezés valószínűsége alapján 1-től 5-ig tartó skálán került minősítésre (1=nagyon 

alacsony, 2=alacsony, 3=közepes, 4=magas, 5=nagyon magas). Értelemszerűen az alacsonyabb 

kockázat kivédése egyszerűbb, míg a magasé összetettebb feladat. Jelen kockázatelemzés átfogó, 

általános hatókörű, azaz nem terjed ki az FVS megvalósítása során tervezett beavatkozásokra. Ezeket 

majd az adott konkrét fejlesztési projekthez kapcsolódó, részletes megalapozó tanulmányok, üzleti 

tervek kockázatelemzése vizsgálja. 

Az alábbi öt táblázat azonos struktúrában összegzi az öt tervezési dimenzióban azonosított, főbb 

kockázatokat, meghatározza azok mértékét, illetve az egyes kockázatokkal párhuzamosan azonosítja – 

pozitív szcenárióként – a lehetőségeket és azok bekövetkezésének valószínűségét. 

2.5.1 Prosperáló város 

Kockázat 1 2 3 4 5 Lehetőség 1 2 3 4 5 

Az oktatási, képzési szerkezet nem 
szolgálja a város gazdasági igényeit, 
fejlődését, vagy nehezen 
befolyásolható 

 X    Az oktatási, képzési szerkezet a 
helyi gazdaságfejlesztést szolgálja, 
a várost tágabb térségi vagy 
országos vérkeringésbe is 
bekapcsolja 

   X  

A város ágazati szerkezetének 
egyoldalúsága 

 X    A város ágazati szerkezete reziliens, 
több lábon álló szerkezetet mutat, 
kiegyensúlyozott, versenyképes  

   X  

A város telítődése, további 
iparterületek hiánya 

   X  A helyi gazdaság élénkülésének 
nem lesznek fizikai korlátai 

  X   

A város barnamezős területeinek a 
forgalomképtelensége, 
kihasználatlansága 

 X    A város barnamezős területeinek a 
hasznosíthatósága 

  X   
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Kockázat 1 2 3 4 5 Lehetőség 1 2 3 4 5 

A város nagyfoglalkoztatójának/ 
meghatározó ágazatának esetleges 
kivonulása 

X     A város nagyfoglalkoztatójához/ 
meghatározó ágazatához 
kapcsolódó vállalkozások 
megtelepedése 

   X  

A városi munkaerő elszívása a 
szomszédos munkaerő-
vonzáskörzet által 

    X Munkaerő-vonzáskörzet központ 
szerep kialakulása 

  X   

A gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése lassú ütemben tud csak 
haladni 

  X   A gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése megfelelő, az 
igényekhez és a kihívásokhoz 
igazodó ütemben tud haladni 

  X   

A magán/piaci befektetések 
elmaradása, elhalasztása, másik 
térségbe irányulása 

  X   Vonzó befektetési célpont    X  

Az önkormányzat kevés fejlesztési 
forrást, magántőkét tud a gazdaság 
fejlesztésére bevonni 

  X   Az önkormányzat elegendő 
fejlesztési forrást, magántőkét tud 
a gazdaság fejlesztésére bevonni 

  X   

A vállalkozói, fejlesztési 
együttműködések nem jönnek 
létre, nincs helyi vállalkozói 
ökoszisztéma 

  X   Működő helyi vállalkozói, 
fejlesztési együttműködések, 
ökoszisztéma 

   X  

A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) kedvezőtlenebb 
gazdasági környezetet teremt 

  X   A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) kedvezőbb gazdasági 
környezetet eredményez 

   X  

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen gazdasági 
folyamatokat indít el helyben 

 X    A globális klímaváltozás kedvező 
változásokat eredményez a helyi 
gazdaságban 

 X    

A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
számottevő lokális negatív 
gazdasági hatásokat indukálnak 

  X   A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
gazdaságilag megerősítik a térséget 

  X   

A globális gazdasági változásoknak 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) az élvonalhoz 
viszonyított eltávolító hatása 
érvényesül 

 X    A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) fokozzák a hely 
versenyképességét 

   X  

A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
leértékeli a térséget 

X     A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
felértékeli a térséget 

   X  

A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése kedvezőtlen helyi 
gazdasági hatásokkal járhat 

  X   A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése kedvező gazdasági 
folyamatokhoz vezet 

  X   

53. táblázat: A prosperáló város dimenzió kockázati tényezői és lehetőségei 
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2.5.2 Zöldülő város  

Kockázat 1 2 3 4 5 Lehetőség 1 2 3 4 5 

A városi zöld menetrend nem tud 
lépést tartani a kihívásokkal és a 
globális zöldülési folyamatokkal 

   X  A városi zöld menetrend lépést tud 
tartani a kihívásokkal és a globális 
zöldülési folyamatokkal 

   X  

A megújuló erőforrások 
hasznosítása nem helyben, nem 
kellő mértékben történik 

  X   A megújuló erőforrások helyi 
hasznosítása megfelelő mértékű 
lesz 

   X  

A város nem kellően zöld imázst 
tud kiépíteni 

 X    Kiépül a város zöld imázsa    X  

Nem tud kialakulni a regionális 
energiaellátás, az országos hálózati 
függés megmarad 

  X   Kiépül a regionális energiaellátási 
rendszer 

  X   

Az energiatudatosság nem épül be 
a helyi szereplők működésébe 

  X   Az energiatudatosság a helyi 
szereplők jellemzőjévé válik 

   X  

A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) kedvezőtlenebb 
fenntarthatósági körülményeket 
teremt 

  X   A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) még jobban 
támogatja a fenntarthatóságot 

   X  

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen, 
fenntarthatatlan folyamatokat indít 
el helyben 

  X   A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvező 
fenntarthatósági folyamatokat indít 
el helyben 

  X   

A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
számottevő lokális negatív 
hatásokat indukálnak 

  X   A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
kedvezőbb, fenntarthatóbb pályára 
állítanak bennünket 

   X  

A globális gazdasági változásoknak 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) a zöld átállási 
trendhez viszonyított eltávolító 
hatása érvényesül 

 X    A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) hatékonyan 
ösztönzik a helyi zöld átállást 

  X   

A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
fenntarthatatlan pályára állítja a 
térséget 

 X    A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
fenntartható pályára állítja a 
térséget 

   X  

A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése gátolja a 
fenntarthatóság meghonosodását 

  X   A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése elősegíti a 
fenntarthatóság meghonosodását 

 X    

54. táblázat: A zöldülő város dimenzió kockázati tényezői és lehetőségei 
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2.5.3 Digitális város  

Kockázat 1 2 3 4 5 Lehetőség 1 2 3 4 5 

Az oktatási, képzési szerkezet a 
saját útját járja, nem, vagy nehezen 
befolyásolható 

  X   Az oktatási, képzési szerkezet 
kedvezően, a helyi igények szerint 
alakul 

   X  

A munkaerő digitális 
felkészültségnek elmaradása 

  X   A munkaerő digitális felkészültsége 
lépést tart a digitalizációval 

  X   

A város vállalatainak digitális 
lemaradása 

  X   A város vállalatai élen járnak a 
digitális átalakulásban 

  X   

A város közszolgáltatóinak digitális 
lemaradása 

   X  A város közszolgáltatóinak digitális 
átállása végbemegy 

 X    

A város ágazati szerkezetének 
digitális lemaradása 

   X  A város ágazati szerkezete a 
digitális kor trendjei szerint alakul 

  X   

A digitális infrastruktúra fejlesztése 
lassú ütemben tud csak haladni 

 X    A digitális infrastruktúra fejlesztése 
kellő ütemben halad 

   X  

A digitális szolgáltatások lassú 
ütemben jelennek meg 

  X   A digitális szolgáltatások az 
igényekhez igazodóan tudnak 
megjelenni 

  X   

A helyi lakosok digitális 
felkészültségének elmaradása 

X     A helyi lakosok digitálisan 
képzetteké válnak 

  X   

A digitális innovációk elkerülik a 
térséget 

  X   A digitális innovációk begyűrűznek 
a térségbe 

  X   

A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) gátolja a 
digitalizációs elterjedését 

X     A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) elősegíti a térség 
digitális átállását 

   X  

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen 
digitalizációs folyamatokat indít el 
helyben 

X     A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvező digitalizációs 
folyamatokat indít el helyben 

   X  

A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
negatívan hatnak a digitalizációs 
folyamatokra 

X     A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
kedvezően hatnak a digitalizációs 
folyamatokra 

   X  

A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) gátolják a helyi 
digitális átállást 

 X    A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) hatékonyan 
ösztönzik a helyi digitális átállást 

   X  

A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
gátolja a helyi digitalizációt, 

 X    A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
ösztönzi a helyi digitalizációt 

  X   

A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése gátolja a digitalizációt 

X     A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése elősegíti a 
digitalizációt 

   X  

55. táblázat: A digitális város dimenzió kockázati tényezői és lehetőségei 
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2.5.4 Megtartó város  

Kockázat 1 2 3 4 5 Lehetőség 1 2 3 4 5 

A városi vonzerő nem elegendő a 
városok versenyében 

 X    A városi vonzerő kedvező 
versenyképességi tényezővé válik 

   X  

A szolgáltatási mix (köz és piaci 
szolgáltatások) nem tud lépést 
tartani az igényekkel 

   X  A szolgáltatási mix (köz és piaci 
szolgáltatások) lépést tud tartani a 
helyi igényekkel 

  X   

A nonprofit szféra távolmaradása 
vagy alulreprezentáltsága a 
szolgáltatások változatosságát és 
színvonalának csökkenését 
eredményezi  

  X   A nonprofit szervezetek 
jelenlétének növekvő aránya a 
szolgálató mixben erősíti a város 
szolgálató képességét és a 
szolgáltatások fenntarthatóságát  

  X   

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város 
vonzerejére 

 X    A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvező hatásokat 
fejt ki a város vonzerejére 

   X  

A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
negatívan hatnak a város 
vonzerejére 

 X    A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
kedvezően hatnak a város 
vonzerejére 

    X 

A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) akadályozzák a 
város megtartóképességét 

  X   A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) segítik a város 
megtartóképességét 

  X   

A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
visszaveti a hely megtartóerejét 

X     A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
felerősíti a hely megtartóerejét 

   X  

A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése kedvezőtlenül hat a 
város megtartóképességére és 
társadalmi versenyképességére  

    X A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése kedvezően hat a város 
meg-tartóképességére és 
társadalmi versenyképességére 

     

56. táblázat: A megtartó város dimenzió kockázati tényezői és lehetőségei 
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2.5.5 Kiszolgáló város  

Kockázat 1 2 3 4 5 Lehetőség 1 2 3 4 5 

A városi fizikai infrastruktúra 
fejlesztése lassú ütemben tud csak 
haladni 

  X   A városi fizikai infrastruktúra 
fejlesztése megfelelő ütemben tud 
haladni 

  X   

A város közszolgáltatói nem tudják 
követni az igényeket 

    X A város közszolgáltatói le tudják 
követni az igényeket 

  X   

A város felfalja (beépíti) a zöld, 
érintetlen területeit 

  X   A város meg tudja élni és igény 
szerint bővíteni tudja a zöld, 
érintetlen területeit 

   X  

A városi inaktív, barnamezős 
területei kihasználatlanok 
maradnak 

 X    A városi inaktív, barnamezős 
területei új funkciókra találnak 

 X    

A városi mikroklíma kedvezőtlenül 
alakul (hőszigetek, betonfelületek) 

  X   A városi mikroklíma kedvezően 
alakul (zöldülés, vízfelületek) 

   X  

A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) gátolja a város 
kiszolgáló/ellátóképességét 

   X  A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) erősíti a város 
kiszolgáló/ellátóképességét 

 X    

A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város 
kiszolgálóképességére 

    X A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvező hatásokat 
fejt ki a város 
kiszolgálóképességére 

 X    

A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
negatívan hatnak a város 
kiszolgálóképességére 

 X    A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
kedvezően hatnak a város 
kiszolgálóképességére 

 X    

A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) akadályozzák a 
város kiszolgálóképességét 

X     A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) segítik a város 
kiszolgálóképességét 

   X  

A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
visszaveti a helyi 
kiszolgálóképességét 

 X    A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
támogatja a helyi 
kiszolgálóképességét 

   X  

A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése kedvezőtlenül hat a 
város kiszolgálóképességére 

  X   A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom térnyerése, 
túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, 
polarizálódó társadalom stb.) 
begyűrűzése felerősíti a város 
kiszolgálóképességét 

  X   

57. táblázat: A megtartó város dimenzió kockázati tényezői és lehetőségei 
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3. Stratégiai munkarész  

3.1 Forgatókönyv elemzés  

Az alfejezetben a trendelemzéseken és prognózisokon alapuló forgatókönyv-készítés valósul meg, 

amely a 2.5 alfejezetben vizsgált kockázati tényezőket és lehetőségbeli tényezőket alátámasztó 

releváns mutatókra alapozottan készül el, támogatva a (város által nem befolyásolható, külső) 

hatásokra való felkészülést. Az alábbi kitettségi mátrix a térséget érintő főbb potenciális negatív 

hatásokat, eseményeket, folyamatokat mutatja be kockázati besorolásuk alapján – a tervezési 

dimenziók szerinti bontásban. 

Potenciális negatív hatás/esemény/folyamat Milyen a hatás 
kockázati 

besorolása?  
(1-5)375 

Milyen 
gyakoriságú 

a hatás?  
(1-5)376 

Mekkora a 
várható hatás 

mértéke?  
(1-5)377 

Prosperáló város 

1. A város telítődése, további iparterületek hiánya 4 NR 4 

2. Gazdasági válság 4 1-2 4 

3. A városi munkaerő elszívása a szomszédos, ausztriai 
munkaerő-vonzáskörzet által 

5 5 5 

4. A globális egészségügyi válsághelyzetek, járványok 
számottevő lokális negatív gazdasági hatásokat 
indukálnak 

3 1-2 4 

Zöldülő város 

5. A városi zöld menetrend nem tud lépést tartani a 
kihívásokkal és a globális zöldülési folyamatokkal 

4 NR 4 

6. A megújuló erőforrások hasznosítása nem helyben, 
nem kellő mértékben történik  

3 NR 4 

7. A társadalmi modernizáció (a fogyasztói társadalom 
térnyerése, túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, polarizálódó társadalom 
stb.) begyűrűzése gátolja a fenntarthatóság 
meghonosodását 

3 NR 3 

Digitális város 

8. A város vállalatainak és ágazati szerkezetének 
digitális lemaradása 

3 NR 3 

9. A város közszolgáltatóinak digitális lemaradása 4 NR 4 

10. Képzett szakemberek hiánya 4 NR 3 

Megtartó város 

 
375 1: elenyésző kockázatot jelent; 2: enyhén kockázatos; 3: közepesen kockázatos; 4: kockázatos; 5: nagyon 
kockázatos 
376 1: százévente néhány alkalommal; 2: 4-9 évente; 3: 1-3 évente; 4: évente több alkalommal; 5: folyamatosan 
fennáll; NR: a gyakoriság nem releváns, nem értelmezhető (nem periodikus jelenség) 
377 1: elenyésző területre és/vagy kis hatással bíró, …, 5: nagy területeket és/vagy sok szereplőt komoly 
mértékben érintő 
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11. A szolgáltatási mix (köz és piaci szolgáltatások) nem 
tud lépést tartani a mennyiségi és minőségi 
igényekkel 

4 2 4 

12. A regisztráció nélkül beköltözők száma tovább bővül 3 5 2 

13. A társadalmi modernizáció (a fogyasztói társadalom 
térnyerése, túlurbanizáció és zsúfoltság, 
elidegenedő társadalom, polarizálódó társadalom 
stb.) begyűrűzése kedvezőtlenül hat a város 
megtartóképességére és társadalmi 
versenyképességére 

5 3 4 

Kiszolgáló város 

14. A város közszolgáltatói nem tudják követni az 
igényeket 

5 4 4 

15. A szabályozási környezet változása (jogszabályok, 
ösztönzők, ágazati politikák stb.) gátolja a város 
kiszolgáló/ellátóképességét 

4 3-4 4 

16. A globális klímaváltozás begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város kiszolgálóképességére 

5 3-4 5 

58. táblázat: Kitettségi mátrix 

3.1.1 Standard forgatókönyv 

Az ún. standard forgatókönyvben a külső hatások begyűrűzésével kell számolni, melyre a térség nem 

vagy csak korlátozottan reagál. Az alapvetően kijelentő módban megfogalmazott potenciális 

begyűrűző hatásokat továbbra is az öt dimenzió mentén kerülnek értékelésre. 

3.1.1.1 Prosperáló város 

A prosperáló város dimenzió esetében azonosított főbb kockázatok mindegyike kapcsán elmondható, 

hogy bár elsődlegesen a gazdasági szereplőket érintik, de közvetve erősen kihatnak az önkormányzat 

bevételeire és a lakosság életminőségére egyaránt. 

Évek óta fennálló probléma Sopronban, hogy erősen szűkös a fejlesztésre alkalmas, nagy, egybefüggő 

területek köre, mely domborzati, városszerkezeti és történelmi okokra együttesen visszavezethető. 

Amennyiben a város nem tudja bővíteni a modern infrastruktúrával rendelkező beruházási 

területeinek nagyságát, úgy fennáll a veszélye annak, hogy a nem tudja kihasználni a M85 autóút 

kínálta lehetőséget az ország gazdasági vérkeringésébe való jobb, erőteljesebb bekapcsolódásra. A 

potens, tőkeerős nagyvállalatok számára jellemzően olyan, minimum 30-50 hektár nagyságú fejlesztési 

területek vonzóak, melyek XXI. századi színvonalú közműinfrastruktúrával és közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkeznek. 

A jellemzően 10-15 évente bekövetkező nagyobb, globális szintű gazdasági válságok Sopron 

gazdaságára is kihatással vannak. Először tipikusan a nemzetközi és az országos piacra termelő cégeket 

éri el a válság, amely fokozatosan gyűrűzik be ezek térségi termelési láncolatába, ezt követően pedig a 

helyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások mindennapjaiba. A válság súlyosságától és tartósságától 

függően a helyi szereplők elbocsátásokra kényszerülnek, fizetőképességük romlik, akár csőd és 

felszámolás is bekövetkezhet. A bajba jutott vállalkozások a lakosság széles rétegeinek a napi 

megélhetését is veszélyeztetik. A lakossági vársárlóerő csökkenése további szolgáltatók működését 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

312 
 

lehetetleníti el, miközben a város bevételei is visszaesnek, kiadásai pedig a szociálisan rászorulók 

körének bővülése miatt megemelkednek.  

Ausztria munkaerő-elszívó hatása évtizedek óta nehezíti a soproni munkáltatók mindennapjait, a 

kereslet és kínálat jelentős mennyiségi és minőségi eltérését eredményezve. A képzett és képzetlen 

munkaerő elérhetősége egyaránt korlátozott, ami erősen rontja a soproni vállalatok hazai 

versenyképességét, jövedelmezőségét. Különösen a korszerűen képzett, ambiciózus, idegen 

nyelv(ek)et jól beszélő fiatalabb korosztályok járnak át tömegesen Ausztriába, jellemzően naponta 

ingázva – mely helyzet a standard forgatókönyv esetén fennmarad, vagy akár tovább fokozódik. Ebben 

az esetben a helyi gazdaság még inkább a kevésbé képzett, segéd- és betanított munkaerőre épülő, 

kevésbé innovatív iparágak irányába tolódhat el. 

A globális egészségügyi válsághelyzetre a koronavírus-járvány olyan példa, melynek 

helyi/térségi/országos és világméretű hatásai egyaránt alkalmasak gazdasági és társadalmi 

válsághelyzetek kiváltására is. A járvány be- és tovagyűrűző hatása a helyi szereplők (közszféra, piaci 

szféra, lakosság) gazdasági helyzetére közvetlen hatást gyakorol, melynek súlyossága és lefolyása 

nagyban függ az állami és/vagy európai uniós kompenzáció mértékétől is. Sopron esetében a rendkívül 

szoros osztrák munkaerőpiaci és gazdasági kapcsolódás, a határmenti fekvés különösen felerősíti a 

potenciális jövőbeli újabb járványok lehetséges következményeit – pl. a határok tartós lezárása esetén. 

3.1.1.2 Zöldülő város 

A zöldülő város dimenzió esetében felmerülő kockázatok közül a legjelentősebb tényező, ha a városi 

zöld menetrend nem tud lépést tartani a kihívásokkal és a globális zöldülési folyamatokkal. Az 

energiatudatosság mostanáig korlátozottan épült be a helyi szereplők és a lakosság gondolkodásába, 

így határozott beavatkozás nélkül nem érhető el jelentős mértékű változás. A zöld átállás 

menetrendben megjelenő, majd később a zöld finanszírozási keretrendszerben részletesen kifejtendő 

célok, és azok elérése érdekében tett intézkedések elmaradása pénzügyi, környezeti és üzembiztonsági 

kockázatokat egyaránt magában hordoz. Bár önálló kockázatként került megnevezésre, de ehhez 

szorosan kapcsolódó veszélyt jelent, ha a megújuló erőforrások hasznosítása nem helyben, nem kellő 

mértékben történik. Ez ugyanis egyfelől növeli a fenntartás/üzemeltetés költségeit, csökkenti az 

energiatudatosságot a lakosság és a helyi vállalati szereplők körében, egyúttal ellehetetleníti a helyi 

energiafüggetlenség kialakítását, az üvegházhatású gázok és a légszennyező anyag kibocsátásának 

mérséklését.  

Mindezek mellett a társadalmi modernizáció (a fogyasztói társadalom térnyerése, túlurbanizáció és 

zsúfoltság, elidegenedő társadalom, polarizálódó társadalom stb.) begyűrűzése is gátolja a 

fenntarthatóság meghonosodását. Az impulzusvásárlások rengeteg felesleges hulladékot termelnek; 

csökken a zöldfelületek és nő a burkolt, nem vízáteresztő felületek aránya; fokozódik az egyéni 

motorizált közlekedési eszközök térnyerése; emellett a közösségi és egyéni terek túlzott fűtése, illetve 

hűtése is pazarló módon bánik a rendelkezésre álló energiaforrásokkal. 

3.1.1.3 Digitális város 

A 2020-as években a digitális lemaradás mind súlyosabb versenyhátrányt okoz – a gazdasasági 

szereplők között és a „városok versenyében” egyaránt. Az egyes vállalatok, illetve a gazdaság 

szerkezetének alacsony digitalizációs szintje alacsony szintű innovációt jelez, gátolva a nagy hozzáadott 

értékű, modern, munkavállalóit magas szinten megfizetni tudó cégek letelepítésének esélyeit. A helyi 

vállalatok – különösen a kkv-szektor – fejlődésének alternatíva nélküli záloga a hatékonyság jelentős 
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erősítése, mely elsődlegesen a digitalizáció fokozásával, az automatizációra és kutatás-fejlesztésre 

fordított költségek arányának növelésével érhető el. 

Hasonlóan kockázatos, a lakosság életminőségét és az üzemeltetés hatékonyságát rontó tényező lehet 

a város közszolgáltatóinak digitális lemaradása – a humán közszolgáltatások, az adminisztratív 

területek vagy éppen a közműszolgáltatások esetében egyaránt. Sokan már egyre határozottabban 

igénylik ezen megoldások (távoli azonosítás, elektronikus ügyintézés, automatikus mérőleolvasások) 

alkalmazását. Ugyanakkor azt mindig szükséges szem előtt tartani, hogy ez nem okozhatja a sérülékeny 

és/vagy hátrányos helyzetű lakosság, így különösen a sokgyermekes alacsony iskolai végzetségű 

családok, idős egyedülálló, alacsony nyugdíjú és/vagy külső városrészekben élők hátrányos 

megkülönböztetését, lehetőségeik szűkítését. Számukra ugyanis több esetben inkább nehézséget okoz 

a digitalizáció erősödése (pl. iskolai távoktatás vagy kijárási korlátozás idején), mely hozzájárulhat a 

még nagyobb mértékű társadalmi leszakadáshoz, szociális izolációhoz. Esetükben az IKT kompetenciák 

hiánya párosulhat az eszközhiánnyal (pl. internetes hozzáférés/előfizetés, laptop/tablet hiánya), így a 

gyermekeik iskolai lemaradása lényegesen nagyobb mértékű, mint a jelenléti oktatás alatt; illetve a 

rászoruló, idős emberek nem tudnak hozzájutni alapvető információkhoz, szolgáltatásokhoz (pl. 

házhozszállítás megrendelése). 

A digitalizálás terjedésével egyre több megfelelően kvalifikált, korszerű IKT kompetenciákkal 

rendelkező szakemberre is szükség van, akikre Sopronban különösen igaz, hogy csak versenyképes 

fizetésért érhetők el. A szakemberhiány fennállása jelentősen befolyásolja a város versenyképességét, 

a helyi szolgáltatások színvonalát (pl. gyorsaság, minőség, kényelem terén), de az Önkormányzat és 

intézményei működtetési zavartalanságát is nehezítheti. 

3.1.1.4 Megtartó város 

A megtartó város dimenziót befolyásoló kockázatok sorában elsők között szerepel, hogy a szolgáltatási 

mix (köz és piaci szolgáltatások) nem tud lépést tartani a mennyiségi és minőségi igényekkel, mely több 

tényezőre vezethető vissza. Egyfelől a Sopronban jelen lévő lakosság kimagasló mértékben és időben 

szinte tervezhetetlen módon meghaladja a ténylegesen regisztrált, állandó lakcímmel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezők számát, ami pénzügyi és szervezési szempontból is rendkívül nehézzé 

teszi a szolgáltatások – különösen a közszolgáltatások – teljes körű és folyamatos biztosítását. Másrészt 

a lakosság számottevő része Ausztriában dolgozik vagy rendszeresen megfordul ott – ők pedig a hazai 

szolgáltatások színvonalát gyakran a szomszédos országban tapasztaltakkal hasonlítják össze. 

Mindemellett a szolgáltatástervezést (kiemelten a humán közszolgáltatások esetében) komoly 

nehézség elé állítja a szektorban mind súlyosabbá váló munkaerőhiány, melynek egyik legfontosabb 

eredője az átlag alatti jövedelmi szint, valamint a túlterheltség, a kiégés. 

Sopronban tehát nem a más hazai városokat sújtó, jelentős mértékű elvándorlás okoz nehézséget, 

hanem az újonnan beköltözők lakhatási körülményeinek megteremtése és közszolgáltatásokkal való 

ellátása, majd pedig a város társadalmi és kulturális életében való integrálásuk, helyi identitásuk 

megteremtése. 

A már említett társadalmi modernizációs folyamatok begyűrűzése (a fogyasztói társadalom térnyerése, 

túlurbanizáció és zsúfoltság, elidegenedő társadalom, polarizálódó társadalom stb.) a megtartó város 

dimenzió kapcsán is kedvezőtlen következményekkel bírhat. Ennek lehetséges hatásai között 

említhető az újonnan beköltözők elmagányosodása, személytelen egyenlakótömbök kialakulása, a 

helyi kötődés és kapcsolatrendszer erőteljes hiánya, a helyi közösségek szerepének visszaszorulása. 

Mindez kedvezőtlen esetben romló demográfiai mutatókkal és a város elöregedésével is együtt jár. 
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3.1.1.5 Kiszolgáló város 

A kiszolgáló város dimenzió esetében legfőbb kockázatként az ivóvízellátás biztonsága értékelhető, ez 

jelenti Sopron közműhálózatában a legszűkebb keresztmetszetet. Amennyiben a lakossági (locsolási) 

és gazdasághoz kötődő vízigény tovább fokozódik, illetve nő a szélsőséges időjárási események (tartós 

szárazság, kánikulai időszakok) gyakorisága, úgy egyre többször előfordulhat, hogy a hálózat 

bővítésének elmaradása esetén időszakosan és részlegesen a vízfogyasztás korlátozása válik 

szükségessé, ugyanis a Sopron területén működő kutakból a jelenlegit meghaladó vízmennyiség nem 

vételezhető. 

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai más módon is begyűrűznek a város életébe. Rendszeresen 

visszatérő problémát okoz a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék visszatartása, illetve 

szabályozott módon történő levezetése. A balesetveszélyt, illetve az út és csatornahálózatban komoly 

anyagi kárt okozó események az Ikva és Rák-patak mederrendezése, valamint záportározók 

kiépítésének elmaradása esetén mind gyakoribbá válnak, évente többször is előfordulnak. A 

klímaváltozás közvetlen hatásai más módon is befolyásolják a város kiszolgálóképességét: pl.  az egyre 

szélsőségesebb időjárás, főként a fokozódó melegedés költségesebbé teszik a városi infrastruktúra 

fenntartását a nyári időszakban (az utak/járdák gyakoribb locsolása, párakapuk üzemeltetése), a városi 

zöldfelületek fokozott öntözést igényelnek. A fokozódó felmelegedés hatással van a közlekedési 

infrastruktúrára is, így pl. az aszfaltburkolatok, sínek deformálódnak, mely fenntartási/üzemeltetési 

többletkiadásokat jelent az érintett szervezeteknél/cégeknél. Ugyanakkor a felmelegedés hatására 

télen az egyre ritkább havazás csökkenő fenntartási/amortizációs feladatokat/költséget jelent pl. az 

utak síkosságmentesítése tekintetében. 

A közművek esetében potenciális kockázatot jelent még a szabályozási környezet változása. Az elmúlt 

évek tendenciái alapján az önkormányzatok ráhatása folyamatosan csökken a közszolgáltatásokra és 

az infrastruktúra-hálózatra, általában a központosított kezelés jellemző. Ebből kifolyólag a központi 

költségvetés forrásátcsoportosításai, takarékossági megszorításainak jobban kitettek a városok. 

3.1.2 Adaptív forgatókönyv 

Az adaptív forgatókönyvben a külső hatások a helyzetfeltárás során azonosított trendekre a városi 

alkalmazkodóképesség figyelembevételével fejtik ki hatásukat, vagyis a város által megvalósított, 

illetve megvalósítani tervezett intézkedések semlegesítik, vagy legalábbis csökkentik az adott tényező 

hatását. 
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A magas kockázatú (4-es, 5-ös) potenciális negatív 
hatások 

Milyen a város 
abszorpciós 

képessége?378 

Milyen a 
város 

adaptációs 
képessége?379 

Milyen a város 
transzformációs 

képessége?380 

Prosperáló város 

1. A város telítődése, további iparterületek hiánya 3 3 2 

2. A gazdasági válság 3 3 3 

3. A városi munkaerő elszívása a szomszédos, 
ausztriai munkaerő-vonzáskörzet által 

2 3 2 

Zöldülő város 

4. A városi zöld menetrend nem tud lépést tartani a 
kihívásokkal és a globális zöldülési folyamatokkal 

3 2 3 

Digitális város 

5. A város közszolgáltatóinak digitális lemaradása 3 2 2 

6. A képzett szakemberek hiánya 3 3 3 

Megtartó város 

7. A szolgáltatási mix (köz és piaci szolgáltatások) 
nem tud lépést tartani a mennyiségi és minőségi 
igényekkel 

4 4 3 

8. A társadalmi modernizáció (a fogyasztói 
társadalom térnyerése, túlurbanizáció és 
zsúfoltság, elidegenedő társadalom, polarizálódó 
társadalom stb.) begyűrűzése kedvezőtlenül hat a 
város megtartóképességére és társadalmi 
versenyképességére 

2 3 3 

Kiszolgáló város 

9. A város közszolgáltatói nem tudják követni az 
igényeket 

3 4 3 

10. A globális klímaváltozás begyűrűzése kedvezőtlen 
hatásokat fejt ki a város kiszolgálóképességére 

1 3 2 

59. táblázat: A városi felkészültségi mátrix 

A fenti felkészültségi mátrix alapján főként a magas/abb kockázatúnak értékelt, potenciális negatív 

hatások mérséklési, kivédési lehetőségei kerülnek röviden bemutatásra a három fentebb jelzett 

képesség vonatkozásában. 

  

 
378 5: ellent tud állni, teljesen ki tudja védeni a hatásokat; …1: egyáltalán nem tud ellenállni, és minimálisan sem 
tudja kivédeni a hatásokat 
379 5: rugalmasan reagáló, kiépített rendszerek várják felkészülten a hatást…1: egyáltalán nincs abszorpciós 
képessége a városnak 
380 5: komplett rendszerek kerültek már kiépítésre a hatások kezelésre…. 1: teljes folyamat- és eszközcsere 
szükséges a helyzet kezeléséhez 
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3.1.2.1 Prosperáló város 

A gazdasági válság hatásainak kivédése szempontjából a város értékelt képességei közepesek, melyet 

egy potenciális, kirobbanó energiaválság (lásd zöldülő város dimenzió!) még tovább ront. Egy több 

szektorra kiterjedő gazdasági válság esetén a város minimálisan tudná csak támogatni a helyi 

vállalatokat pl. egyes adók csökkentésével, esetleg ideiglenes elengedésével nyújthat segítséget, 

azonban a már így is csökkentett adóbevételek elengedése jelentős terheket róna Sopronra. A 

probléma kezelése az Önkormányzat részéről magasabb szintű lobbitevékenységet igényel a 

szabályozási környezetet alakító jogalkotóknál, döntéshozóknál. 

Az abszorpciós, adaptációs és transzformációs képességek javulása akkor következhet be, ha a város 

gazdasági struktúrája változatosabbá, színesebbé válik, erősebben épít a helyben elérhető 

erőforrásokra és tudásra, a gazdasági szereplők pedig szorosabbra fűzik együttműködéseiket. A magas 

helyi hozzáadott érték különösen az adaptációs képesség erősödéséhez tud hozzájárulni. A jelenleginél 

jobban kell segíteni a helyi vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak piacra jutását, előmozdítani a 

különböző helyi vállalkozói, beszállítói körök együttműködését, hálózatosodását. A város telítődését, 

a bevonható ipari területek hiányát szintén a fentebb leírt beavatkozásokkal lehet ellensúlyozni. 

Továbbá, szorosan ide kapcsolódik az oktatási-képzési színvonal emelése a piaci igényekhez való 

rugalmas alkalmazkodás, gyakorlati orientáció (duális szakképzés biztosítása), a minőségű 

alapkompetencia-fejlesztés (alap- és középfokon különösen a matematikai-logikai, 

természettudományos, idegennyelvi, informatikai), illetve a felsőoktatásban a kutatás-fejlesztés, az 

innovatív-kreatív megoldások kiemelt támogatása. 

Ausztria munkaerőpiaci elszívó hatását középtávon reálisan nem lehet megszüntetni, azonban a helyi 

gazdaság versenyképességének, hatékonyságának fokozásával (lásd fentebb leírt tényezők!) az 

általános bérszínvonal, ezáltal a soproni életminőség javítható, közelíthető az osztrákokéhoz. Az 

átingázás jelentős mérséklése szorosan függ a kiszolgáló és a megtartó dimenziókkal (humán 

közszolgáltatások, közlekedés és lakhatás minősége).  

3.1.2.2 Zöldülő város 

A klímaváltozás és annak begyűrűzése egy olyan kockázat, amely a világ minden települését érinti 

valamilyen módon és mértékben. A terület kiemelt prioritást kell, hogy élvezzen települési, országos 

és globális szinten egyaránt. Sopron a zöld átállás relatíve kezdetibb fázisában van jelenleg, azonban a 

város folyamatosan törekszik a megújuló energiaforrások és a fenntartható közlekedési eszközök (pl. 

közösségi közlekedés minőségének javítása, e-járművek) arányának növelésére, illetve 

energiahatékonysági beruházásokra. A városi középületek ütemezett energetikai felújítására 

megkezdődött (nyílászárócsere, szigetelés, gépészeti korszerűsítés stb.), és a becsatornázható 

pályázati és saját források függvényében középtávon is folytatódik.  

A szabályozási környezet dinamikus változása kihívást jelent, más szempontból akár előnyként 

értelmezhető: mivel még a zöld átállás kezdeti szakaszban van, így a környezetvédelmi irányok, illetve 

az azokat leképező jogszabályi-végrehajtási környezet megszilárdulása után világosabban láthatók a fő 

fejlesztési tendenciák, illetve Sopron felhasználhatja más települések jó gyakorlatait, becsatornázhatja 

a hasznos tapasztalatokat.  
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3.1.2.3 Digitális város 

A digitalizáció megkerülhetetlen eszköze a modern világnak és társadalomnak, az elektronikai/digitális 

szektor rohamosan fejlődik, a legtöbb ágazatban már domináns a szerepe, térnyerése 

megállíthatatlan. Az internet számos kényelmi funkcióval, hasznos információval, lehetőségekkel bír, 

azonban ezek az előnyök a helyi társadalom egy része számára még elérhetetlenek. A szociálisan 

hátrányos helyzetű csoportok/személyek számára nem csupán az IKT eszközök megléte, de az azok 

használatához szükséges kompetenciák: ismeretek és készségek is igen hiányosok. A digitalizáció 

rohamos fejlődése és elterjedése az munka világában, az iskolában és a társadalmi-közösségi élet szinte 

minden területén, csak tovább növeli lemaradásukat. A sérülékeny/hátrányos emberek 

esélyhátrányának kompenzációja ezen csoportoknál fontos közfeladat, ami történhet ingyenes/ 

kedvezményes oktatáson-képzésen és/vagy IKT-eszközök ingyenes/kedvezményes/kölcsönzött 

biztosításán keresztül. Megoldást jelenthet továbbá az olyan közösségi helyek/terek számának további 

növelése és/vagy kialakítása, ahol rendezett körülmények (elektronikai eszközök, internet-hozzáférés 

stb.) között, térítésmentesen vehetik igénybe a digitális szolgáltatásokat az erre rászorulók, lehetőség 

szerint minél közelebb a lakóhelyükhöz. 

Az IKT kompetenciafejlesztés kiemelt feladat az oktatási rendszer teljes spektrumában alapfoktól a 

felsőfokig az életkori adottságok és előképzettség figyelembevételével. Az iskolarendszerű képzés 

mellett egyes helyi cégek, vállalatok kompetens szakemberei is nyújthatnának szervezett keretek 

között különböző érzékenyítő, kedvcsináló, illetve tehetséggondozó, gyakornoki stb. típusú 

informatikai gyakorlatokat, rövid képzéseket, akár CSR tevékenység keretében is.  

3.1.2.4 Megtartó város 

Sopron azon kevés magyar városok egyike, ahol a természetes népességszaporulat ugyan csökkenő, 

azonban a belső gazdasági migráció miatt a város összlakossága számottevően felduzzadt az utóbbi tíz 

évben. A város középtávú feladata és kiemelt célja a naponta Ausztriába átingázók, de különösen a 

szakképzett munkaerő számarányának jelentős mérséklése, illetve ezzel párhuzamosan az ingázó 

soproniak és a betelepülő családok soproni kötődésének, identitásának erősítése. A helyi gazdaság 

versenyképességének, ezzel a városi átlagos bérszínvonal emelkedése mellett a soproni humán 

közszolgáltatások (nevelés-oktatás, szociális és egészségügyi alapellátások stb.), illetve a kényelmi 

szolgáltatások (kulturális, szabadidős, rekreációs és sport programok stb.) színvonalának emelésével, 

kiterjesztésével, illetve különböző vonzó, helyi kohéziót erősítő közösségi-hagyományőrző szoft 

programokkal kívánja az Önkormányzat előmozdítani. A városi közszolgáltatók a korábban megvalósult 

fejlesztésekkel részben reagálni tudnak a változó (típusú, létszámú, minőségű) igényekre (pl. az 

idősellátási vagy bölcsődei, óvodai férőhelyek növekedése), már számos szolgáltatás esetén komplett 

rendszerek kerültek kiépítésre a hatások kezelésére. A város rendezett, vonzó zöldfelületekben 

gazdagabb, virágos környezete, a jó közbiztonság megőrzése, az egészségmegőrzés előtérbe helyezése 

(ingyenes prevenciós szűrőprogramok, szabadtéri edzőhelyek, futókörök stb.), a helyi közösségek 

megerősítése, dinamizálása, illetve a turisztikai és gyógyhelyek fejlesztése, melyek a helyi lakosok 

rekreációjához is hozzájárulnak, egyaránt lényeges elemei lehetnek a megtartóképesség növelésének. 

3.1.2.5 Kiszolgáló város 

A vízgazdálkodási és -kezelési problémák az éghajlatváltozással egyre fokozódó, globális nehézséget 

jelentenek, a kérdéskör kiemelt fontosságú. Sopronban elsősorban a hirtelen lezúduló, nagy 

mennyiségű csapadék okozta villámárvizek és az ezzel gyakran együttjáró belvíz jelentenek fő veszélyt, 

azonban szintén kulcsfontosságú a város és környékékének területére érkező víztömegek megtartása, 
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helyes tárolása és hasznosítása (kapcsolódva a zöldülő dimenzióhoz is). A csapadékvíz-elvezető 

rendszerek segítségével sok helyen már most is tudja kezelni a város a belvíz okozta gondokat, de a 

vízgazdálkodási infrastruktúra kiegészítésre és megújításra szorul, illetve a már említett vízmegkötés 

miatt záportározók létesítése is szükségszerű. Továbbá megjegyzendő, hogy a hálózat folyamatos 

műszaki karbantartása nélkülözhetetlen az abszorpciós képesség – legalább – szinten tartása 

érdekében. 

A nagyarányú betelepülések, lakosságnövekedés miatt az utóbbi években jelentősen megnövekedett 

az új lakóparkok száma, melyek esetében a közterületi közművesítés mértéke gyakran nem haladt kellő 

ütemben, így a járdák kialakítása, a közvilágítás, illetve a parkosítás vagy egyes közszolgáltatások közeli 

elérhetősége (pl. a bölcsőde, óvoda) kevésbé megoldott. A problémák kezelése, folyamatos fejlesztése 

a pénzügyi lehetőségek függvényében ütemezetten folyik, mivel a közszolgáltatások kiegyenlített 

területi elérhetőségének, a minél kompaktabb városüzemeltetésnek a biztosítása prioritással kezelt 

feladat. Ezzel párhuzamosan szabályozási eszközökkel kell védeni a város további szétterülését, 

bővülését, élhetőségének megőrzését. 

3.1.2.6 A forgatókönyvek összegzése 

A standard forgatókönyv megvalósulása esetén prognosztizálható, hogy a város gazdasági növekedése 

megtorpan, a vállalkozói együttműködés szintje alacsonyabb szinten megreked, a hálózatosodásban 

rejlő lehetőségeket nem sikerül kiaknázni, a munkaerőpiaci elvándorlási problémákat nem sikerül 

visszafordítani, a szakmai képzések szintje elmarad a piac igényeitől – azaz Sopron térségi, regionális 

gazdasági szerepe összességében nem mutat javulást. A zöldülő város esetében általánosan romlik a 

környezet minősége, mely hatással lesz a város élhetőségére, illetve közvetett módon érvényesül a 

népességmegtartó erő és a gazdasági potenciál csökkenésében is. A stagnáló digitalizációs szint a város 

ökológia lábnyomának a stagnálást is jelenti, mely költségesebb városüzemeltetést, illetve a nyújtott 

közszolgáltatások lassúságát, alacsonyabb kényelmi minőségét eredményezi – szorosabb 

összefüggésben ez által a kiszolgáló és megtartó dimenziókkal is. A megtartó város dimenzió esetében 

a városi közcélú és/vagy kényelmi szolgáltatások alacsonyabb színvonala mellett a drága lakhatás, 

illetve ezzel párhuzamosan a támogatott lakhatási formák alacsony aránya okozhat számottevő 

problémát, mely a kiugróan magas soproni ingázási rátát még tovább növelheti. A nagyobb arányú 

ingázás miatt tovább növekszik a gépkocsihasználat, melynek a környezeti, magasabb légszennyezési 

következményeivel is számolni kell. A vonalas infrastruktúra színvonalának stagnálása, az elérhetőség 

hiánya, rossz minősége, lassúsága szintén szerteágazó problémakör, mivel egyaránt negatív hatással 

lehet az életkörülményekre (megtartóképesség), a gazdaságra (versenyképesség), és a környezetre 

(zöld dimenzió). 

Az adaptív forgatókönyv megvalósításához a városnak olyan fejlesztési célokat és beavatkozási 

intézkedéseket kell kitűznie, illetve megvalósítania, melyek egyaránt lehetővé teszik a kockázatok 

mérséklését, a negatív hatások kivédését és a lehetőségek minél nagyobb arányú kiaknázását. 
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3.2 Jövőkép  

Az adaptív forgatókönyv végpontjaként, valamint a hatályos Településfejlesztési Koncepció és Integrált 

Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 közös jövőképének egybegyúrásaként megfogalmazódott 

FVS-jövőkép egy olyan vízió, mely a városfejlesztés hosszú távú célrendszerének kialakítása során 

elérendő, vágyott állapotot jeleníti meg. Eszerint: 

Sopron a Fertő-térség központja, múltbéli szerepét újraértelmező megyei jogú város, amely 

térségének adottságai és hagyományai, települési potenciálja, bővülő közlekedéshálózati funkciója és 

erősödő gazdasága révén egyaránt alkalmas a centrumpozíció betöltésére. Egyik legnagyobb erőssége, 

hogy lezárt határ menti helyzetűvé válása, határon átvezető útjainak elvágása ellenére, egy 

mesterségesen gátolt közegben is megőrizte térségszervező erejét. Rugalmas ellenállóképességének 

és alkalmazkodókészségének köszönhetően megfelelően képes reagálni az elkövetkező évtized 

globális, makro- és mikroszintű társadalmi, egészségügyi, környezeti, gazdasági és pénzügyi kihívásaira 

egyaránt. 

3.3 A stratégia célrendszere  

A jövőképre alapozva meghatározásra került a stratégia középtávú, alapvetően jelen ciklusra 

vonatkozó célrendszere (2021-2027), mely öt stratégiai cél és a megvalósulásukat támogató 13 

tematikus cél komplex struktúrája, az ezeket átszövő horizontális célokkal kiegészülve. A célok 

megfogalmazása a jövőképhez hasonlóan az elérni kívánt célt vagy állapotot írja le, míg a későbbiekben 

a 6. Cselekvési terv fejezet azt részletezi, hogy mely beavatkozások megvalósítása szolgálja ezeket a 

legnagyobb mértékben, illetve a leghatékonyabb módon. 

A célrendszer ábrázolását követően egy kereszttábla segítségével kerül bemutatásra, hogy az egyes 

tematikus célok mely városrészeket érintik közvetlenül vagy közvetetten. A városrészi felosztás a 

Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 dokumentumok 

közös lehatárolását alkalmazza, mely a 116. ábra térképén azonosítható. 
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115. ábra: Az FVS stratégiai célrendszere 
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Stratégiai célok Tematikus célok 

Érintett városrész 

Belváros Kurucdomb 
Lőverek – 
Bánfalva 

Jereván-
lakótelep 

Északi városrész + 
Tómalom és 

Sopronkőhida 

Iparterületek + Balf, 
Brennbergbánya, 

Görbehalom,  
Ó-és Új-hermes 

S1. A helyi 
adottságokra és 
tradíciókra alapozó, 
innovatív és 
hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő 
helyi gazdaság 

T1.1. A gazdasági szereplők helyi és térségi 
szintű együttműködései szerteágazók, 
szektorokon átívelők 

XX x x x XX XX 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas 
színvonalú infrastrukturális és üzleti 
környezetben működnek 

XX  XX  x XX 

T1.3. A helyi munkaerőpiac ausztriai kitettsége 
mérsékelt, a hatékonyan működő, innovatív 
helyi vállalatok vonzó bérszínvonalat nyújtanak 

x x XX x XX XX 

T1.4. A közép- és felsőfokú képzési struktúra 
dinamikusan igazodik a gazdasági szereplők 
igényeihez 

XX x XX x x x 

S2. Egyedi turisztikai 
karakter – erős 
térségi vonzerő és 
imázs 

T2.1. A Sopron-Fertő turisztikai térség 
tematikusan sokszínű attrakcióinak és fejlett 
háttérinfrastruktúrájának köszönhetően vonzó, 
minőségi desztinációként jelenik meg a piacon 

XX x XX  x XX 

T2.2. A turisztikában rejlő lehetőségek, illetve 
szinergiák magas szinten kiaknázásra kerülnek, a 
helyi lakosságot is bevonva és szolgálva 

XX x XX  x x 

S3. Magas 
életminőséget kínáló 
és szociális 
biztonságot nyújtó, 

T3.1. A magas szakmai színvonalon, modern 
környezetben zajló oktatás-nevelés, 
egészségügyi és szociális alapellátás hozzájárul a 
demográfiai egyensúly fenntartásához 

XX XX XX XX XX XX 
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Stratégiai célok Tematikus célok 

Érintett városrész 

Belváros Kurucdomb 
Lőverek – 
Bánfalva 

Jereván-
lakótelep 

Északi városrész + 
Tómalom és 

Sopronkőhida 

Iparterületek + Balf, 
Brennbergbánya, 

Görbehalom,  
Ó-és Új-hermes 

korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások 
minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

XX XX XX XX XX XX 

T3.3. A sérülékeny társadalmi csoportok 
önmenedzselési képessége és integrációs 
lehetőségei bővülnek, szociális biztonságuk 
erősödik 

x XX x XX x x 

S4. Örökségét és 
hagyományait a 
fejlesztéseibe 
szervesen beépítő, 
modern kori épített 
környezettel bíró 
város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és 
esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó 
beruházások révén a megújuló energiaforrások 
részarányának növekedését eredményezi 

XX XX XX XX XX XX 

T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és 
technológiák előnyben részesítése, a 
közlekedési hálózatok fejlődése és a 
közterületek megújulása nagy mértékben javítja 
a város élhetőségét 

XX x XX x XX x 

S5. Klímabarát, 
környezettudatos, 
kiterjedt zöldfelületi 
hálózattal rendelkező 
térségközpont 

T5.1. A városi zöldfelületek mennyisége, 
minősége és biológiai értéke folyamatosan 
növekedik 

XX XX XX XX XX XX 

T5.2. A város közműhálózata alkalmas a 
klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb 
időjárási jelenségek negatív hatásainak 
mérséklésére 

XX XX XX XX XX XX 

60. táblázat: A tematikus célok városrészi kapcsolódásai (XX: szoros, közvetlen kapcsolat; x: gyengébb, közvetett érintettség) 
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116. ábra: A városrészek lehatárolása a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 dokumentumokban 
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3.4 A reziliens város a stratégiai célrendszerben  

A városok a külső kihívások nyomása alatt, a folyamatosan változó környezetben rugalmasan 

alkalmazkodva alakítják a saját cél- és eszközrendszerüket. Csak egy kellően reziliens város tud ebben 

a versenyben fennmaradni, majd ott a pozícióját megőrizni vagy megerősíteni a saját funkcióinak a 

fenntartásával vagy fejlesztésével. 

„A reziliens város esetében kiemelkedik a település azon képessége, amelynek köszönhetően a 

rendszer a külső negatív hatásoknak ellenáll (abszorpciós képesség), a külső behatásokra megváltozik 

(transzformációs képesség), avagy a megváltozott külső körülményekhez adaptálódik (adaptációs 

képesség). A reziliens város rugalmasan alkalmazkodik a begyűrűző, akár sokk-szerűen megjelenő 

változásokra és azokat követően képes viszonylag rövid idő alatt újra működőképessé válni vagy új 

pályára állni”.  

Az alábbi összegző táblázat az FVS középtávú célrendszerének öt stratégiai és 13 tematikus céljának 

(lásd 3.3 alfejezet!) illeszkedését ábrázolja az öt vizsgált dimenzióhoz (prosperáló, zöldülő, digitális, 

megtartó, kiszolgáló), mely kapcsolódás a 3-4. oszlopban került jelölésre. A szinergikus egymásra 

hatások érvényesülésének bemutatása érdekében a kapcsolódás mértéke differenciált: lehet erős – 

közvetlen –, illetve közvetett – azaz gyengébb – mértékű. 

Stratégiai célok Tematikus célok 

Kapcsolódó dimenzió 

erős 
kapcsolódás 

közvetett 
kapcsolódás 

S1. A helyi 
adottságokra és 
tradíciókra alapozó, 
innovatív és 
hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő 
helyi gazdaság 

T1.1. A gazdasági szereplők helyi és térségi szintű 
együttműködései szerteágazók, szektorokon 
átívelők 

prosperáló  

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas 
színvonalú infrastrukturális és üzleti környezetben 
működnek 

prosperáló 

digitális 

zöldülő 

T1.3. A helyi munkaerőpiac ausztriai kitettsége 
mérsékelt, a hatékonyan működő, innovatív helyi 
vállalatok vonzó bérszínvonalat nyújtanak 

prosperáló 

megtartó 

 

T1.4. A közép- és felsőfokú képzési struktúra 
dinamikusan igazodik a gazdasági szereplők 
igényeihez 

prosperáló  

S2. Egyedi turisztikai 
karakter – erős térségi 
vonzerő és imázs 

T2.1. A Sopron-Fertő turisztikai térség 
tematikusan sokszínű attrakcióinak és fejlett 
háttérinfrastruktúrájának köszönhetően vonzó, 
minőségi desztinációként jelenik meg a piacon 

prosperáló megtartó 

digitális 

T2.2. A turisztikában rejlő lehetőségek, illetve 
szinergiák magas szinten kiaknázásra kerülnek, a 
helyi lakosságot is bevonva és szolgálva 

prosperáló megtartó 

kiszolgáló 

S3. Magas 
életminőséget kínáló 
és szociális 
biztonságot nyújtó, 
korszerű 
közszolgáltatások 

T3.1. A magas szakmai színvonalon, modern 
környezetben zajló oktatás-nevelés, egészségügyi 
és szociális alapellátás hozzájárul a demográfiai 
egyensúly fenntartásához 

kiszolgáló 

megtartó 

prosperáló 

digitális 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi 
kínálata hatékonyan szolgálja a lakosság jóllétét 

megtartó 

kiszolgáló 

prosperáló 
digitális 
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T3.3. A sérülékeny társadalmi csoportok 
önmenedzselési képessége és integrációs 
lehetőségei bővülnek, szociális biztonságuk 
erősödik 

megtartó prosperáló 
digitális 

S4. Örökségét és 
hagyományait a 
fejlesztéseibe 
szervesen beépítő, 
modern kori épített 
környezettel bíró 
város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és 
esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó 
beruházások révén a megújuló energiaforrások 
részarányának növekedését eredményezi 

kiszolgáló 

zöldülő 

megtartó 

digitális 

T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és 
technológiák előnyben részesítése, a közlekedési 
hálózatok fejlődése és a közterületek megújulása 
nagy mértékben javítja a város élhetőségét 

kiszolgáló 

zöldülő 

megtartó 
digitális 

S5. Klímabarát, 
környezettudatos, 
kiterjedt zöldfelületi 
hálózattal rendelkező 
térségközpont 

T5.1. A városi zöldfelületek mennyisége, minősége 
és biológiai értéke folyamatosan növekedik 

zöldülő megtartó 

T5.2. A város közműhálózata alkalmas a 
klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb időjárási 
jelenségek negatív hatásainak mérséklésére 

zöldülő 

kiszolgáló 

megtartó 

61. táblázat: Az FVS célrendszerének illeszkedése a tervezési dimenziókhoz 

Összegezve megállapítható, hogy az FVS stratégiai célok és a kapcsolódó tematikus célok mindegyike 

illeszkedik az öt dimenzió valamelyikéhez – jellemzően többhöz is.  

Az alábbiakban a fenti összegző táblázat szöveges kifektésére kerül sor dimenziónkénti bontásban. 

3.4.1 Prosperáló város  

A prosperáló város alapfeltétele a megfelelő gazdasági infrastruktúra, a magas szintű kooperáció, 

illetve a gazdaság igényeihez alkalmazkodó, jól képzett humán erőforrás, illetve a kapcsolódó 

szolgáltatások megléte. Ezek fő tényezők erősítését szolgáló tematikus célok egyben a prosperáló város 

dimenziót is támogatják.  

Sopron FVS-ének célrendszerében az S1. stratégiai cél (A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, 

innovatív és hatékonyan működő, dinamikusan fejlődő helyi gazdaság) mind a négy tematikus célján 

keresztül (T1.1., T1.2., T1.3., ST1.4.) támogatja a prosperáló város dimenzió megvalósítását.  

A város versenyképességének erősítése a helyi gazdaság élénkítésén alapul, melynek fontos eleme a 

helyi adottságokra és hagyományokra épülő innovációs készség fejlesztése. Középtávon a soproni 

gazdasági szereplők minél szélesebb spektrumú: szektorokon átívelő, térségi kooperációjának 

megvalósítása kiemelt cél (T1.1.), melyhez a gazdasági infrastruktúra minőségfejlesztése szükséges – 

különösen a húzóágazatokban (T1.2.). A színvonalas infrastrukturális háttér mellett a magasan képzett, 

a változó környezethez rugalmasan alkalmazkodni képes, jól képzett humánerőforrás megléte is 

elengedhetetlen. A soproni gazdaság erősen kitett az ausztriai munkaerőpiac bér-konkurenciájának, 

mely a városban tartós munkaerőhiányt eredményez. A minőségi foglalkoztatás biztosításával, főként 

a jól fizető állások szintjének növelésével az iparban és a szolgáltatásokban (T.1.3.) a kedvezőtlen 

folyamat mérsékelhető, hosszabb távon visszafordítható lehet.  

A prosperáló dimenziót közvetlenül erősítő, másik stratégiai célkitűzés turisztikai fókuszú: S2. Egyedi 

turisztikai karakter – erős térségi vonzerő és imázs. A Sopron-Fertő térség vonzó, minőségi, 

tematikusan sokszínű desztinációként jelenik meg a piacon, mely fejlett háttérinfrastruktúrát is 
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feltételez (T2.1.). Továbbá cél, hogy a turisztikai lehetőségek a soproni lakosság bevonásával legyenek 

kiaknázva, a fejlesztések eredményei a helyi lakosságot is szolgálják (T2.2.) Ehhez kapcsolódik a 

minőségi turisztikai szálláshelyek és színvonalas vendéglátói kapacitás-bővülés, a gyógyhelyfejlesztés 

vagy éppen a városi kulturális-szabadidős programkínálat gazdagítása, melyek a helyieket részben 

szolgáltató vállalkozóként, beszállítóként, illetve munkavállaló alkalmazottként érintheti; másrészt 

pedig kellemes szabadidő-eltöltési és/vagy rekreációs szempontból. A tervezett turisztikai 

bevételnövekedéshez a különböző célcsoportokat elérni képes, intenzívebb és kreatív városmarketing, 

imázserősítő tevékenység is szükséges. 

Közvetett kapcsolódás a megtartó, a digitális és a zöld dimenziókhoz:  

- A rugalmasabb, a foglalkoztatók igényeihez gyorsabban alkalmazkodó, gyakorlat-orientált 
közép- és felsőfokú, elsősorban szakmai képzési rendszer egy másik fontos összetevője a helyi 
gazdaság versenyképességének, melyet közvetettebb módon, de a vállalati, szolgáltatási, 
oktatási-képzési digitalizáció technikai és tudás szintje, az ITK kompetenciák széles körű 
megléte jelentősen befolyásol (T.1.4.). 

- A napjaink minőségi turisztikai szolgáltatásaiban a digitális megoldások alkalmazása 
elengedhetetlen – pl. különböző útvonaltervező és tájékoztató applikációk, beléptető 
okosórák, internetes foglalás, fizetés-számlázás stb. 

- A képzett munkaerő, főként a fiatalok nagyobb arányú megtartását: városban maradását, 
családalapítását eredményezhetik közvetett módon a T.1.2., T.1.3., T.1.4. tematikus célok 
teljesülését szolgáló, tervezett munkaerőpiaci és infrastrukturális beavatkozások; valamint a 
turisztikai vállalkozás-/munkalehetőségek, illetve a helyi lakosság számára is élvezhető, 
kikapcsolódást jelentő városi szabadidős-kulturális-sport programok, kényelmi és gyógy-
szolgáltatások (T.2.2.). 

- Egy prosperáló városban a gazdaság kérdése nehezen elválasztható az energetikai és 
környezeti kérdésektől, így lehetőségeihez mérten Sopron is támogatja a fosszilis energia 
visszaszorítását, törekszik a klímabarát megoldásokra (T.1.2.), a természeti környezet ökológia 
egyensúlyának megőrzésére, a diverzitás fenntartására (T.2.1.). 

Összességében Sopron FVS-ének célrendszere együttesen reagál és hangsúlyt helyez a helyi 

gazdaságot dinamizáló tényezőkre és a kihívások generálta változtatási kényszerekre is. 

3.4.2 Zöldülő város 

Az FVS-ének célrendszerében ötödik stratégiai célja (S5. Klímabarát, környezettudatos, kiterjedt 

zöldfelületi hálózattal rendelkező térségközpont) két tematikus célján keresztül támogatja a zöldülő 

város dimenzió megvalósítását.  

A település zöldterületeinek és zöldfelületeinek funkcionális fejlesztése segíti a természeti tőke 

védelmét, megőrzését és fejlesztését; támogatja a soproniak egészségének és jóllétének védelmét. 

Továbbá segíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást; a szennyezés – főként a gázkibocsátás 

okozta légszennyezés – csökkentését, illetve hozzájárul a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák 

védelméhez. Ebből fakadóan a T5.1. A városi zöldfelületek mennyisége, minősége és biológiai értéke 

folyamatosan növekedik tematikus cél erős kapcsolatban áll a zöldülő város dimenzióval. 

A T5.2. tematikus cél (A város közműhálózata alkalmas a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb 

időjárási jelenségek negatív hatásainak mérséklésére) hozzájárul a természeti tőke védelméhez, 

megőrzéséhez és fejlesztéséhez – elsősorban az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz: pl. az 

egyre gyakoribb hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, a villámárvizek, illetve a belvízveszély 

mérsékléséhez. Mindez támogatja a város kedvezőtlen külső hatásoknak való ellenállóképessége 
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(abszorpció) növelését is. Globális célkitűzés 2050-re az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nullára 

csökkentése (pl. energiahatékony, megújuló energiát használó közművek révén). A kék infrastruktúra 

fejlődése kifejezetten előmozdítja a vízi erőforrások fenntartható használatát és védelmét, valamint az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást is például az egyre fontosabbá váló vízmegtartás 

szempontjából. 

A zöldülő dimenzió szorosan összekapcsolódik a kiszolgáló dimenzióval, mint az a fenti táblázatból is 

jól látható (a T.4.1., T.4.2., T.5.2. tematikus céloknál). A közös kapocs itt elsősorban a megújuló 

energiák alkalmazása, mely a kiszolgáló dimenziónál kerül kifejtésre. 

A zöldülő város értékelése során kulcsszó a fenntarthatóság, vagyis a H1 horizontális céllal (Pénzügyi 

és környezeti szempontból egyaránt FENNTARTHATÓ VÁROS) szintén közvetlen kapcsolat mutatható 

ki. 

Közvetett kapcsolódás a megtartó dimenziókhoz:  

- A városi rendezett zöldfelületek, a közműszolgáltatás minősége, a zaj- és 
szennyezésmentesség stb. egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy Sopron még élhetőbb város 
legyen, mely képes a soproniak életminőségének, egészségének és jóllétének biztosítására, 
javítására – ez által a helyben tartására.  

Az FVS cselekvési terv részeként elkészülő Zöld finanszírozási keretrendszer alapján, 2024-ig szükséges 

a városi Digitális átállás akcióterv kidolgozása. Ennek megalapozásához további, célzott helyzet- és 

igényfelmérések, illetve az érintetti körök, aktív részvételi bevonásának megvalósítása szükséges. 

3.4.3 Digitális város  

A digitális város dimenzió fókuszában a digitális technológia és okos megoldások városi alkalmazása, 

működési integrációja áll. Sopronban a digitalizáció szintje jelenleg még alacsony: a digitalizálás, 

okosvárossá válás kezdeti stádiumában jár, ilyen típusú feltérképezés, stratégiák nem készültek.  

A nagyobb hazai városok digitális felkészültségét vizsgálva Sopron a középmezőnybe sorolható. Már 

megjelentek digitalizációs elemek – mint pl. a központi adminisztrációs felület (ASP) alkalmazása vagy 

nem rendszerszintű, részben piaci alapú szolgáltatások, alkalmazott megoldások, pilot projektek –, de 

még nem rendelkezik a város egységes smart stratégiával és teljes városüzemeltetési területek digitális 

alapokra helyezése sem történt meg. 

Sopron jelenleg nem rendelkezik kifejezetten a lakosságot célzó városi-járási szintű okos platformmal. 

Ugyanakkor a soproniak jelentős része nyitott a digitális megoldások irányába: (pl. okos jelzőlámpák; 

okos parkolásirányítás; okos zebrák, okos padok, elektronikus ügyintézés; elektronikus jegyvásárlás 

stb.), ezek fejlesztésének megvalósítását hasznosnak tartanák. A koronavírus-járvány miatti kényszerű 

távmunka (home office) és távoktatás országszerte, így Sopronban is rávilágított a digitális (IKT) 

kompetenciák és eszközállomány használatának/meglétének szükségességére, fontosságára a 

közszféra (így különösen a pedagógusok), a vállalkozások, illetve az aktív korú felnőtt lakosság és 

iskolaköteles gyermekek esetében egyaránt. A város transzformációs és adaptációs képességére a 

pandémia bár szükségszerűen, de előremozdító hatást gyakorolt, melynek továbbfejlesztése indokolt. 

A digitalizáció a célrendszerben nem önálló stratégiai célként, hanem a horizontális célok között jelenik 

meg (H3. Digitális megoldásokat tudatosan és célszerűen alkalmazó, OKOS VÁROS). Ez kifejezi azt a 

szemléletet, hogy nem önálló digitális fejlesztések megvalósítása az elsődleges, hanem az, hogy 

minden városfejlesztési célú beavatkozás tervezése során szükséges átgondolni, hogy milyen digitális, 
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automatizációs megoldások alkalmazása segítheti majd a költséghatékony, minimális emberi 

erőforrást igénylő üzemeltetést, illetve a lakossági és vállalati igények modern, színvonalas 

kiszolgálását. Lényeges ugyanakkor, hogy a digitalizáció nem lehet önmagáért való cél: előzetesen azt 

is minden esetben mérlegelni szükséges, hogy valóban a digitális megoldás lesz-e hosszú távon a 

leghatékonyabb. 

Összegezve, középtávon a digitalizáció átszövi a város életét, annak minden szegmensére jelentős 

hatással lesz, beleértve a városi infrastruktúrák fenntartható, intelligens üzemeltetését, a közlekedés 

fejlesztését, szervezését; a távvezérelt közmű- és épületüzemeltetést; a városi zöld környezet 

üzemeltetését éppúgy, mint a humán közszolgáltatások (egészségügyi és szociális ellátás, oktatás-

nevelés, kultúra stb.) vagy a helyi vállalkozások digitális technológiai fejlesztését. Mindehhez szorosan 

kapcsolódik a digitális kompetenciák széles körű fejlesztése, a gazdasági igényeket figyelembe vevő 

alap- és középfokú IKT oktatás biztosítása. 

Az FVS cselekvési terv részeként elkészülő digitális átállás menetrend alapján, 2024-ig szükséges a 

városi digitális átállás akcióterv kidolgozása. Ennek megalapozásához további, célzott helyzet- és 

igényfelmérések, illetve az érintetti körök, aktív részvételi bevonásának megvalósítása szükséges. 

3.4.4 Megtartó város  

A megtartó város dimenzióhoz a tematikus célok többsége kapcsolódik valamilyen mértékben, mely 

összhangban van azzal, hogy a város lakosságmegtartó – elsősorban az aktív korú, képzett munkaerő 

Sopronban tartási – képességének erősítése prioritást jelent. 

A megtartó város dimenzió legerősebb, közvetlen kapcsolódása az S3. Magas életminőséget kínáló és 

szociális biztonságot nyújtó, korszerű közszolgáltatások stratégiai cél három tematikus céljához valósul 

meg. Ezek együttesen szolgálják a magas szakmai színvonalú, modern környezetben zajló oktatás-

nevelés, egészségügyi és szociális alapellátás biztosítását (T.3.1.) – azaz a humán közszolgáltatások 

minőségének javulását, infrastrukturális és tartalmi megújulását; a lakosság jóllétét szolgáló széles 

körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálatát (T3.2.) – azaz a kulturális-közösségi-szabadidős-sport 

programok széles körének megvalósítását, a hagyomány- és értékőrzés fenntartását, a közösségi élet 

és kohézió erősödését; valamint a sérülékeny társadalmi csoportok önmenedzselési képességének és 

integrációs lehetőségei bővülését, erősödését (T.3.3.), mely a társadalmi-szociális leszakadás, 

marginalizálódás megelőzését hivatott elősegíteni, célzott szoft beavatkozások révén. 

A megtartó város egyik legfőbb ismérve az élhetőség, mely a H2 horizontális cél (a lakosság igényeinek 

megfelelő, biztonságos és vonzó környezetet, minőségi és könnyen elérhető, piaci- és 

közszolgáltatásokat biztosító, ÉLHETŐ VÁROS) meghatározásával minden beavatkozási elképzelés 

szakmai tartalmának kidolgozása során figyelembe veendő szempont. 

Közvetett kapcsolódás: 

- Természetesen az életminőséghez, a megtartó erőhöz nagyban hozzájárul a prosperáló és 
kiszolgáló dimenzióknál részletezett minőségi, jól fizető munkahelyek megléte, a piacképes, 
széles képzési kínálat, a hatékonyan működő városüzemeltetés, jó közlekedés, a megfizethető 
lakhatás, a családbarát intézkedések és különböző támogatások is. Továbbá, a digitális 
szolgáltatások és kompetenciák megléte/fejlesztése napjainkban elengedhetetlen a lakossági, 
az üzleti és a közszférában egyaránt.  

- A digitalizáció növelése a közszolgáltatásokban innovatív, okos és takarékos megoldásokkal 
csökkentheti az erőforrások túlzott és felesleges felhasználását. 
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3.4.5 Kiszolgáló város  

A kiszolgáló város dimenzióhoz a célkitűzések közül a területhasználatot, a természeti és épített 

környezetet, a közlekedést, illetve az energiatudatosabb, költséghatékonyabb városüzemeltetést 

támogatók illeszkednek erősebben, ezek: az S4 stratégiai cél (S4. Örökségét és hagyományait a 

fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori épített környezettel bíró város), illetve a hozzá 

kapcsolódó két tematikus cél (T4.1., T4.2.). 

A T4.1. célkitűzés a városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulását, az üzemeltetés 

energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló energiaforrások 

részarányának növekedését hivatott eredményezni.  

A legnagyobb városi energiafelhasználók az épületek. A jelentős méretű önkormányzati üzemeltetésű 

intézményrendszer (humán közszolgáltatások, így különösen a nevelési, illetve az egészségügyi és 

szociális alapszolgáltatások épületállománya, valamint a kulturális és sportinfrastruktúra) környezeti 

és pénzügyi szempontból egyaránt fenntartható infrastrukturális-technikai működési 

feltételrendszerének biztosítása prioritással kezelt feladat. A kedvezőbb városüzemeltetés egyúttal a 

város transzformációs képességének erősödését is jelzi. A megújuló energiák nagyobb arányú 

alkalmazása hozzájárul továbbá az üvegházhatás mérsékléséhez, illetve segítheti a városi 

légszennyezés csökkentését (pl. geotermális fűtési rendszer alkalmazásával). 

A közcélú városi infrastruktúra magas minőségének biztosítása, fenntartása jelentősen hozzájárul a 

soproniak életminőségéhez, ezáltal a város megtartó erejéhez. Mindez közvetve kapcsolódik a 

megtartó és zöldülő város dimenziók prioritásrendszeréhez is. 

Az épített környezet korszerűsítése, megújulása a funkcionális infrastrukturális-műszaki célok mellett 

esztétikai szempontokat is magában foglal, a város örökségének és hagyományainak védelmével 

összhangban. 

A települési épített környezet mellett a közlekedés klímatudatos fejlődése és fenntartható 

üzemeltetése jelenti a másik fő tematikus célt a kiszolgáló város dimenziónál, mely a környezetbarát 

mobilitási módok és technológiák előnyben részesítését, a közlekedési hálózatok fejlődését és a 

közterületek megújulását szolgálja (T4.2.). 

A város és térsége számára fontos a közlekedési kapcsolatok javítása, mely az infrastrukturális-

elérhetőségi adottságok javítása mellett hangsúlyt helyez a környezetbarát közlekedési módok (pl. e-

járművek) egyre nagyobb arányú megjelenésére, beleértve a gyalogos és kerékpáros mobilitás 

feltételrendszerének szélesítést, javítását. 

Mindezeken túlmenően a kiszolgáló város esetében is fontos megemlíteni a H1 horizontális célhoz való 

magas szintű illeszkedést (Pénzügyi és környezeti szempontból egyaránt FENNTARTHATÓ VÁROS). 
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3.5 A stratégia összhangja más stratégiákkal  

Az FVS esetében is rendkívül fontos, hogy összehangolásra kerüljön az érvényes, különböző területi 

szintű, várost érintő átfogó és ágazati stratégiákkal. Az illesztési folyamat már a tervezés kezdeti 

fázisában megvalósult. A releváns dokumentumok legfőbb, Sopront érintő céljai és/vagy fejlesztési 

javaslata az alábbiak röviden összefoglalásra kerülnek. 

3.5.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2013) bemutatására a 2.1.2.-es alfejezetben 

sor került.  

3.5.2 Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2027 

Győr-Moson-Sopron megye víziója, hogy megtartja és erősíti Magyarországon betöltött kiemelkedő 

gazdasági szerepét, valamint 2030-ra az erős közép-európai régió sikeres, meghatározó gazdasági-

szolgáltató és szellemi központjává válik. A szomszédos országok közelsége révén a velük való 

együttműködése tovább bővül. A koncepció jelmondata a gazdaság, a környezet és a társadalom 

együttes szerepét jeleníti meg. A megyében eddig is jelen lévő ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási 

kapacitásokra építve a jövőben a kutatásnak, az innovációnak meghatározó szerepe lesz. A gazdasági 

szerkezet rugalmasan alkalmazkodik a változó igényekhez és több területen meg is előzi azokat. A 

megye megőrzi kedvező természeti adottságait és határozott lépéseket tesz a klímabarát megoldások, 

valamint a körkörös gazdaság megvalósítása irányába. A fejlett területi és települési infrastruktúrák 

szerves részeit képezik a megye egész területén még élhetőbbé váló településeknek. Ehhez 

hozzájárulnak a magas szintű közszolgáltatások. A megye népessége az országos trenddel ellenkezőleg 

kismértékben növekszik. A fejlett egészségügyi szolgáltatások és az egészségesebb életmód a lakosság 

jobb egészségi állapotát eredményezik. A rugalmas képzési kínálat eredményeképpen a foglalkoztatási 

arány országosan a legmagasabbak közé tartozik. A jövőkép kulcsmondata: Győr-Moson-Sopron, az 

innovatív, fenntartható, egészséges megye. 

A megye területfejlesztési célrendszere a következő átfogó, stratégiai, tematikus és horizontális 

célokat rögzíti: 

Átfogó célok:  

- A1: Innovatív, versenyképes megye 
- A2: Fenntartható, klímabarát megye 
- A3: „Egészséges” megyei társadalom 

Stratégiai célok:  

- S1: Rugalmas gazdaság 
- S2: Intelligens gazdaság 
- S3: Klíma-, környezetbarát megye 
- S4: Élhető települések 
- S5: Megfelelően képzett humán erőforrás 
- S6: Egészséges és támogató társadalom 

Tematikus célok:  

- T1: Gazdaság 
o T1.1: Üzleti infrastruktúra, technológia és szolgáltatások fejlesztése 
o T1.2: KKV-k fejlesztése 
o T1.3: Komplex turisztikai fejlesztések 
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o T1.4: Élelmiszergazdaság fejlesztése 
o T1.5: Innovációs ökoszisztéma 

- T2: Környezet 
o T2.1: Megújuló energiaforrások 
o T2.2: Energiahatékonyság 
o T2.3: Klímaadaptáció 
o T2.4: Körforgásos gazdaság 
o T2.5: Mezőgazdaság által okozott környezeti lábnyom csökkentése 

- T3: Területi és települési infrastruktúra 
o T3.1: Környezeti infrastruktúra és települési vízgazdálkodás fejlesztése 
o T3.2: Területi vízgazdálkodás fejlesztése 
o T3.3: Közúti és kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 
o T3.4: Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése 
o T3.5: Vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
o T3.6: Települési központok és alközpontok, leromlott állapotú településrészek 

fejlesztése 
- T4: Társadalom 

o T4.1: Egészségügy 
o T4.2: Oktatás, nevelés 
o T4.3: Szociális fejlesztések 
o T4.4: Társadalmi felzárkóztatás 
o T4.5: Közösség, kultúra, szabadidő, sport 

Horizontális célok:  

- H1: Digitalizáció 
- H2: Reziliencia 
- H3: Fenntarthatóság 
- H4: A társadalom és a gazdasági élet szereplőinek érzékenyítése (szenzibilizálása), a 

környezettudatosság növelése 
- H5: A megye belső társadalmi és területi kohéziójának erősítése 
- H6: Közösségi erőforrások mobilizálása, bevonása 
- H7: Az esélyegyenlőség, a hozzáférés és a társadalmi befogadás erősítése és feltételeinek 

minél szélesebb körű megteremtése 
- H8: Térségi és településközi együttműködések erősítése 

 
Sopron a fenntartható városfejlesztés egyik megyei célterülete. Sopron, mint megyei jogú város és a 

megye nyugati térségének elsődleges központja fejlődésében tradicionális vonzásközponti szerepéből 

fakadóan kiemelt szerepe van a határ menti fekvésnek. A munkaerő-mobilitást, a szolgáltatási 

funkciókat érintő, illetve a természeti-ökológiai adottságokhoz kapcsolódó fenntartható környezeti és 

turisztikai jellegű fejlesztési célú beavatkozások tervezése során hangsúlyosan figyelembe kell venni és 

érvényesíteni a határon átnyúló együttműködések lehetőségeit. Sopron fenntartható 

városfejlesztéséhez kapcsolódó specifikus fejlesztési irányok és azok kapcsolódása a stratégiai és 

tematikus célokhoz a következőek: 

- Sopron foglalkoztatási potenciáljának növelése a befektetéseket ösztönző infrastruktúra (ipari 
park és intermodális logisztikai központ fejlesztése, innovációs és technológiai centrum 
létrehozása) fejlesztésén keresztül.  

o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kapcsolódó tematikus célok: T.1.1, T.1.5, T.3.4 
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- A térség kapuszerepének erősítése, Sopron országhatáron átnyúló vonzási potenciáljának 
érvényesítése.  

o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S4  
o Kapcsolódó tematikus célok: T.1.1, T.3.6 

Az Alpokalja-Fertő táj fejlesztési térség északi része Sopron közvetlen agglomerációs térségét foglalja 

magában. Az itt elhelyezkedő települések a megye leggyorsabb népességnövekedési ütemet mutató 

községei közé tartoznak. Általánosan értelmezhető cél Sopron agglomerációja, valamint a várostól déli 

irányban elhelyezkedő települések határ menti fekvéséből adódó lehetőségeinek jobb kihasználása. A 

térség specifikus fejlesztési irányai és azok kapcsolódása a stratégiai és tematikus célokhoz: 

- A térség elérhetőségének, feltártságának javítása a közlekedési hálózatok fejlesztésével (M85 
országhatárig tartó szakasza, 84. főútvonal fejlesztése, Győr-Sopron vasútvonal 
kétvágányúsítása).  

o Kapcsolódó stratégiai célok: S2, S4  
o Kapcsolódó tematikus célok: T.3.3, T.3.4 

- Fertő/Neusiedler kultúrtáj, mint világörökségi helyszín és a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai 
térség bázisán a természeti turizmus fejlesztése, határon átnyúló turisztikai együttműködések.  

o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kapcsolódó tematikus célok: T.1.3 

3.5.3 Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Stratégiai Programja 2021-2027 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepció kidolgozása majd véglegesítése után sor 

került a Koncepcióra épülő Stratégiai és Operatív Program elkészítésére, melyek megfelelő alapot 

adtak az Integrált Területi Program elkészítéséhez. 

Sem az átfogó, stratégiai, tematikus és horizontális célok együttesében, sem a területi és horizontális 

célok összefüggéseiben változás nem történt, így a Stratégiai Program végleges verziója alapján a 

tematikus célok összefüggései kerülnek bemutatásra, melyek a következőek: 

T1 – Gazdaság  

- T1.1. Üzleti infrastruktúra, technológia és szolgáltatások fejlesztése  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2  

- T1.2. KKV-k fejlesztése  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2  

- T1.3. Komplex turisztikai fejlesztések  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2  

- T1.4. Élelmiszergazdaság fejlesztése 
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2  

- T1.5. Innovációs ökoszisztéma  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2 

T2 – Környezeti tematikus fejlesztési célok  

- T2.1. Megújuló energiaforrások  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S2, S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4, H5  
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- T2.2. Energiahatékonyság  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2, S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H4  

- T2.3. Klímaadaptáció  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S2, S3, S4, S6  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4, H5  

- T2.4. Körforgásos gazdaság  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2, S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4  

- T2.5. Fenntartható mezőgazdaság  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S2, S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2, H4, H5  

T3 – Területi és települési infrastruktúra tematikus fejlesztési célok  

- T3.1. Környezeti infrastruktúra és települési vízgazdálkodás fejlesztése  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S2, S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H4, H5, H6  

- T3.2. Területi vízgazdálkodás fejlesztése  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S2, S3, S4  
o Kapcsolódó tematikus célok: T1.2, T1.3, T2.1, T2.3, T2.5, T3.1, T3.5  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4  

- T3.3. Közúti és kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4, H5  

- T3.4. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4, H5, H8  

- T3.5. Vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S3, S4  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H3, H4, H5, H8  

- T3.6. Települési központok és alközpontok, leromlott állapotú településrészek fejlesztése 
o Kapcsolódó stratégiai célok: S4 
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H4, H5 

T4 – Társadalmi tematikus fejlesztési célok  

- T4.1. Egészségügyi fejlesztések  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S4, S5, S6  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2, H4, H7  

- T4.2. Oktatás, nevelés  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S2, S4, S5  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H1, H2, H4, H7  

- T4.3. Szociális fejlesztések  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S4, S6  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4, H5, H7  

- T4.4. Társadalmi felzárkóztatás  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S1, S4, S5, S6  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4, H5, H6, H7, H8  

- T4.5. Közösség, kultúra, szabadidő és sport  
o Kapcsolódó stratégiai célok: S4, S5, S6  
o Kiemelten kapcsolódó horizontális célok: H2, H4, H6, H7, H8  
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3.5.4 Győr-Moson-Sopron Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 

A megyei önkormányzat az ERFA rendeletet alapul véve három kiemelt központot nevezett meg. Ezek 

egyike Sopron városa, mint a megye másodlagos központja, illetve megyei jogú város. A program 

kiemeli, hogy Sopron – a többi megnevezett központhoz hasonlóan – jelentős térszervező erővel bír. 

A soproni agglomerációban elhelyezkedő települések a megye leggyorsabb népességnövekedési 

ütemet mutató községei közé tartoznak. A fejlesztések szempontjából általánosan értelmezhető cél 

Sopron agglomerációja, valamint a várostól déli irányban elhelyezkedő települések határ menti 

fekvéséből adódó lehetőségeinek jobb kihasználása, ezen túl a megyehatár menti községek térségi 

integrációjának és elérési viszonyainak javítása. A dokumentum ezenfelül a város szempontjából 

kiemeli, hogy [a] munkaerő-mobilitást, a szolgáltatási funkciókat érintő, illetve a természeti-ökológiai 

adottságokhoz kapcsolódó fenntartható környezeti és turisztikai jellegű fejlesztési célú beavatkozások 

tervezése során hangsúlyosan figyelembe kell venni és érvényesíteni a határon átnyúló 

együttműködések lehetőségeit. 

A megyei programban megfogalmazott prioritások:  

1. Innovatív, rugalmas, versenyképes gazdaság 

1.1. Az üzleti infrastruktúra fejlesztése. 
1.2. A kkv-k innovációs potenciáljának növelése. 
1.3. A kkv-k termelési kapacitásainak fejlesztése.  
1.4. Digitalizációs fejlesztések.  
1.5. Komplex turisztikai fejlesztések. 
1.6. Az élelmiszergazdaság fejlesztése.  

2. Versenyképes munkaerő (tudás, képzés, oktatás) 

2.1. Köznevelési alap-infrastruktúra fejlesztése. 
2.2. Digitális fejlesztések az oktatás és képzés területén.  
2.3. A helyi gazdaság igényeihez igazodó szakképzés. 
2.4. K+F+I potenciál erősítése. 

3. Fenntartható és klímabarát megye 

3.1. Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztés. 
3.2. Megújuló energiaforrások hasznosítása.  
3.3. Energiahatékonyság növelése. 
3.4. Körforgásos gazdaságra való áttérés és hulladékgazdálkodás.  
3.5. Ökológiai potenciál javítása. 
3.6. Fenntartható (integrált) vízgazdálkodás.  
3.7. Szemléletformálás és ökoturizmus megvalósítása. 

4. Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

4.1. Észak-déli gyorsforgalmi hálózati viszonylatok fejlesztése. 
4.2. Hiányzó főúti kapcsolatok fejlesztése. 
4.3. Települések kedvezőbb feltárása, zsákhelyzetének megszüntetése. 
4.4. Belterületi járdák, kerékpárutak felújítása, új helyi és térségi kerékpáros 

létesítmények kiépítése.  
4.5. Kötöttpályás közlekedés és intermodális csomópontok fejlesztése. 
4.6. Észak-déli vasúti folyosó fejlesztése. 
4.7. GYSEV hálózat kapacitásnövelése. 
4.8. Regionális és távolsági vasúti személyszállítás feltételeinek javítása.  
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4.9. Nagysebességű és teherforgalmi vasútvonalfejlesztések.  
4.10. Intermodális logisztikai központok kialakítása, fejlesztése. 
4.11. Vízi infrastruktúra fejlesztése. 

5. Egészséges, aktív és támogató társadalom 

5.1. Egészségügyi fejlesztések – egészségügyi ellátás, szolgáltatások, az egészségfejlesztési 
infrastruktúra és humán állomány fejlesztése, a digitalizáció, a hozzáférés, a 
prevenció és az egészségtudatosság erősítése. 

5.2. Szociális fejlesztések – szociális szolgáltatások és intézmények fejlesztése, a szociális 
védelem és társadalmi integráció növelése, a hozzáférés, a prevenció és a szociális 
tudatosság, az önkéntesség kultúrájának erősítése. 

5.3. Család- és ifjúságügyi fejlesztések, intergenerációs kapcsolatok, gyermeknevelést 
támogató rendszerek fejlesztése, ifjúságsegítés. 

5.4. Társadalmi felzárkózási fejlesztések, társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek 
csökkentése, a társadalmi kohézió erősítése, a rászoruló személyek támogatása.  

5.5 Helyi közösségi és kulturális művelődési terek, illetve szolgáltatások kialakítása, 
bővítése és fejlesztése.  

5.6. Helyi sport- és szabadidős terek és szolgáltatások, sport- és szabadidős infrastruktúra 
kialakítása, bővítése és fejlesztése. 

6. Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a kohézió és az együttműködés erősítése 

6.1. Agglomerációk és városi településegyüttesek integrált fejlesztései. 
6.2. Szolgáltatások elérhetőségének javítása a periferikus térségekben, járási és 

mikrotérségi központok funkcióinak erősítése. 
6.3. Megye- és országhatárokon átnyúló együttműködések, térkapcsolatok előmozdítása, 

fejlesztése. 
6.4. Településközi kapcsolatok fejlesztése, összehangolt térségi fejlesztések támogatási 

rendszerei. 

3.5.5 Győr-Moson-Sopron Megye Kerékpárforgalmi Főhálózati Terve 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) meghatározza a megye területére eső országos kerékpárút-

törzshálózatot, amelybe az országos jelentőségű turisztikai célpontokat érintő, a hálózatban 

összekötött EuroVelo és országos kerékpáros útvonalak tartoznak. Ezek közül Győr-Moson-Sopron 

megyét az 1. sz. Felső-Dunamente kerékpárútvonal, a 8. sz. Északnyugat-dunántúli kerékpárútvonal, a 

13. sz. Fertőd - Keszthely kerékpárútvonal és a 81. sz. Balaton - Rába kerékpárútvonal érintik. Győr-

Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve meghatározza a térségi kerékpárút-hálózat megyei 

elemeit. A terv 56 szakaszt tartalmaz, ezek összes hossza 765 km. A térségi hálózat jól lefedi a megye 

egészét, szakaszainak száma és összes hossza jóval nagyobb, mint a szomszédos megyéké. 

A tervben az alábbi főhálózati tengelyeket határozták meg:  

1. Győr – Csorna – Kapuvár – Sopron,  
2. Győr – Mosonmagyaróvár,  
3. Győr – Szigetköz – Mosonmagyaróvár,  
4. Győr – megyehatár – (Székesfehérvár),  
5. Győr – Pannonhalma – megyehatár – (Veszprém), 
6. Győr – megyehatár – (Pápa),  
7. Csorna – Mosonmagyaróvár,  
8. Csorna – megyehatár – (Szombathely),  
9. Sopron – megyehatár – (Sárvár). 
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A tervezet külön foglalkozik a Sopron-Fertő tájjal, mint kiemelt turisztikai térség fejlesztésével. A 

Sopron-Harka kerékpárút a Sk-Hu program támogatásával megvalósult SacraVelo kerékpáros 

zarándokutak hálózatának részeként kijelölt útszakasz. Itt jelenleg a 8645 jelű (egyre nagyobb 

gépjármű-forgalmú) úton haladnak a kerékpárosok. A Sopron térségi kerékpáros körtúrák kijelölését 

támogató fejlesztés: ez a fejlesztés és a többi környező mellékúthálózati elem fejlesztése hozzájárul a 

Sopron-Fertő táj kiemelt turisztikai térség fejlődéséhez, illetve a megyei program egészének 

megvalósulása segíti a többi (Szigetköz, Rábaköz) térséggel is javítani a kerékpáros kapcsolatok 

minőségét. A tervezet kiemeli még, hogy: a Sopron-Ágfalva-Görbehalom-Brennbergbánya-

Sopronbánhalma-Sopron és a Sopron-Balf-Fertőrákos-Sopronkőhida-Tómalom-Sopron kerékpáros 

körútvonalak a turisztikailag kevésbé vonzó településeket is felhelyezik a falusi turizmus térképére. 

Utóbbi két körútvonal a javasolt megyei turisztikai és szabadidős kerékpáros körutak teljes hosszából 

(241,2 km) 45,6 km-t tesznek ki. 

3.5.6 Győr-Moson-Sopron Megye Klímastratégiája 

A megyei éghajlatvédelmi tevékenységek elsődleges fókusza az alkalmazkodás és a szemléletformálás. 

A dekarbonizációs tevékenységek – melyeket elsősorban a települések szintjén célszerű tervezni – is 

megjelennek a megyei célrendszerben, de összességében kisebb súllyal és jelentőséggel a másik két 

pillérhez képest. A megye klímavédelmi jövőképe, hogy Győr-Moson-Sopron megye 2030-ra a globális 

klímaváltozás kihívásaira előrelátóan és preventíven reagáló egészséges, klímatudatos lakossággal, 

innovatív környezettudatos gazdasággal, természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó 

megyeként működjön. 

A megyei klímastratégai célkitűzései  

- Mitigációs célok 
o Mc1 Közlekedés ÜHG kibocsátásának csökkenése 
o Mc2 Épületek energia-felhasználásának csökkenése 
o Mc3 Megújuló energia részarányának növelése az energiatermelésben 

- Adaptációs átfogó célok 
o Ac1 Az ár- és belvizek elöntéseitől védett területek arányának növelése 
o Ac2 A vízkészletek megtartásával (vízvisszatartás, -tározás) érintett területek 

arányának növelése 
o Ac3 A globális klímaváltozás okozta humán-egészségügyi terhelés mérséklésébe 

bevont lakosság számának növelése 
o Ac4 Városok klímatudatos fejlesztése 

- Megye-specifikus adaptációs célok 
o Asc1 Turisztikai szempontból kiemelkedően fontos vizes élőhelyek megőrzése 
o Asc2 A klímaváltozás okozta problémákra való alkalmazkodás megteremtése a 

megye turisztikailag fontos területein 
o Asc3 Az éghajlati feltételek várható jövőbeli alakulására vonatkozóan az egyedi 

(tájspecifikus) növények, növénytársulások megtartásához szükséges feltételek 
megőrzése 

- Klímatudatossági és szemléletformálási célok 
o Sac1 A megyei helyzetelemzés által feltárt klímatudatos fogyasztói szokások 

hiányának csökkentését szolgáló megoldások – aktuális állapothoz képest a környezet 
állapotának megóvását szolgáló fogyasztói magatartás ismertsége növekszik a megyei 
lakosság elérésével 

o Sac2 A megyei helyzetelemzés által feltárt klímatudatos fogyasztói szokások 
hiányának csökkentését szolgáló megoldások alkalmazása, az aktuális állapothoz 
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képest a környezet állapotának megóvását szolgáló fogyasztói magatartás javítása a 
megyei általános és középiskolás diákok, valamint a megyei fiatal, fiatal felnőtt 
korosztály (14-25 éves) elérésével 

o Sac3 A megyei ÜHG kibocsátás csökkentésére irányuló megoldások népszerűsítése 
a megyében élő lakosság elérésével 

o Sac4 Helyi értékek klímatudatos megőrzésére irányuló védelmi megoldások és 
intézkedések ismertségének növelése a megyei lakosság elérésével 

Intézkedési javaslatok  

Mitigációs célokhoz kapcsolódó intézkedési javaslatok (kapcsolódásuk a megyei 

klímastratégia célkitűzéseihez):  

1. Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése (Mc2, Ac4, Sac3) 
2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának 

növelése (Mc2, Ac4, Sac3) 
3. Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése (Mc3, Ac4, Sac3) 
4. Távhőrendszerek energetikai korszerűsítése (Mc2, Ac4) 
5. Kerékpárút-hálózat fejlesztése a fenntartható települési közlekedésfejlesztés és aktív 

turizmus érdekében (Mc1, Asc2, Sac3) 
6. Elektromos járművek töltőállomás-hálózatának fejlesztése (Mc1, Ac4, Sac3) 
7. Elektromos és hibrid gépjárművek elterjedésének támogatása (Mc1, Ac4, Sac3) 

Adaptációs célokhoz kapcsolódó intézkedési javaslatok (kapcsolódásuk a megyei 

klímastratégia célkitűzéseihez):  

1. Az éghajlatváltozás miatt kialakult egészségügyi kockázatok csökkentése: hőstressz, 
légszennyezés, fertőző betegségek, allergiás tünetek, ivóvíz- és élelmiszer-biztonság (Ac3, 
Sac4) 

2. Megyei helyspecifikus élőhelyek és fajok védelme, a kapcsolódó természetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztése az invazív és allergén növények elterjedése ellen (Asc3, Sc1) 

3. A vízi sportok lehetőségét növelő infrastrukturális fejlesztések, ami a sportolási időtartam 
meghosszabbítását eredményezi (Asc1, Sc1) 

4. Az ár- és belvízvédelmi kockázatkezeléssel érintett területek vízkárelhárítási fejlesztéseinek 
megvalósítása (Ac1) 

5. A helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti káresemények megelőzése 
(Ac2) 

6. Városi klíma javítása zöldfelület-fejlesztéssel (Mc1, Ac4) 

Klímatudatossági és szemléletformálási célokhoz kapcsolódó intézkedési javaslatok 

(kapcsolódásuk a megyei klímastratégia célkitűzéseihez):  

1. Megyei Épületenergetikai Programhoz kapcsolódó felvilágosító médiakampány (Mc2, Ac4, 
Sac3) 

2. A hőhullámok elleni védekezésről felvilágosító kampány (Ac3, Sc1) 
3. Közoktatáshoz kapcsolódó felvilágosító, szemléletformáló kampányok a klímaváltozáshoz 

kapcsolódó teendőkről (Ac3, Sac2) 
4. Alternatív energiaforrások használatának növelése, népszerűsítése (Mc1, Ac4, Sc1) 
5. Fenntarthatóság értékrendjének tudatosítása a megyei lakosság körében (Ac4, Sac1) 
6. Megyei lakossági és közintézményi felvilágosító kampány az extrém időjárási viszonyok 

okozta egészségkárosodások megelőzése céljából (Ac3, Sc1) 
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3.5.7 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája 

A város dekarbonizációs törekvéseinek meghatározása során irányadó a megyei klímastratégiában 

kijelölt csökkentési célérték is, amely a 2015-ös kiindulási évhez képest ~15%-os csökkentést irányoz 

elő 2030-ra. Sopron MJV klímavédelmi jövőképe, hogy 2030-ra a globális klímaváltozás kihívásaira 

előrelátóan és felkészülten reagáló egészséges, klímabarát lakosságával, innovatív környezettudatos 

gazdaságával, természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó településként működjön. A 

stratégia alapján Sopron jövőképe az, hogy egy példamutató, energiahatékony és a klímaváltozás 

hatásaira felkészült, élhető zöld város legyen a következő kitűzött (mitigációs, adaptációs és 

szemléletformálási) célok elérése által. 

Átfogó és stratégiai célkitűzések:  

- ÜHG kibocsátás csökkentése (Mitigációs célok) 
o M1: Épületek energiahatékonyságának javítása 
o M2: Közlekedés ÜHG kibocsátásának csökkentése 
o M3: Megújuló energia részarányának növelése 

- Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (Adaptációs célok) 
o A1: Az ár- és belvizek elöntéseitől védett területek arányának növelése 
o A2: Felkészülés a szélsőséges időjárási eseményekre 
o A3: A klímaváltozás okozta humánegészségügyi terhelés hatásaira való felkészülés 
o A4: Jó gyakorlatok, mintaprojektek felmérése, alkalmazása 
o A5: Zöldfelületek fejlesztése 

- Klímatudatos közösség (Szemléletformálási célok) 
o Sz1: ÜHG csökkentéshez hozzájáruló módszerek és szokások népszerűsítése 
o Sz2: Szemléletformálás az oktatásban 
o Sz3: Környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése 
o Sz4: Klímatudatos kampányok szervezése 

A város klímastratégiája megnevezi és részletezi az átfogó célokhoz kapcsolódó beavatkozási 

területeket és az ezekhez tartozó intézkedési javaslatokat, illetve azok kapcsolódási pontjait a 

klímastratégia egyéb céljaival: 

Mitigációs intézkedési javaslatok:  

1. Épületek energiaveszteség-feltáró vizsgálata, energetikai auditok lefolytatása (M1) 
2. Középületek energetikai felújítása (M1) 
3. Lakóépületek energetikai felújításának ösztönzése (M1, Sz1) 
4. Önkormányzati gépjárműállomány javítása (M2, Sz3) 
5. Kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, kerékpározás népszerűsítése (M2, 

Sz3) 
6. Gyalogos közlekedés feltételeinek fejlesztése (M2, Sz3) 
7. Megújuló energia beruházások támogatása (M3, Sz1) 
8. ÜHG kibocsátáscsökkentés nyomon követése (M1, M2, M3) 

Adaptációs intézkedési javaslatok:  

1. Települési komplex hőségriadó-terv felülvizsgálata (A2, A3, Sz4) 
2. A klímaváltozás miatt bekövetkező extra esőzések károsító hatásainak mérséklése, esővíz-

visszatartás (A1, A2) 
3. Zöldinfrastruktúra (ZI) üzemeltetése és fejlesztése (A5) 
4. Adaptációt elősegítő jó gyakorlatok feltérképezése (A4) 
5. Természetes klimatizáló és csapadék-visszatartó kapacitások bővítése (A1, A2) 
6. A klímaváltozás egészségügyi hatásaira való felkészülés (A3) 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

339 
 

Szemléletformálási intézkedési javaslatok:  

1. Klíma- és környezettudatosság fejlesztése a közintézmények és az önkormányzati dolgozók 
számára (M1, M2, Sz1, Sz3, Sz4) 

2. Települési Klímavédelmi Csoport létrehozása (Sz1, Sz2, Sz3, Sz4) 
3. Klímavédelmi pályázat iskoláskorú gyermekek számára (Sz2) 
4. A hőhullámok elleni védekezésről felvilágosító kampány (A3, Sz4) 
5. A települési energiahatékonysági, megújuló energia pályázathoz kapcsolódó tájékoztató 

kampány (M1, M3, Sz1) 
6. Lakossági szemléletformálás a klímaváltozás és klímavédelem témakörében (M1, M2, M3, 

A2, A3, A4, Sz1, Sz3, Sz4) 

3.5.8 Sopron Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 

Az FVS jövőképének és célrendszerének alapját a TK és ITS közös célrendszere jelentette. Ezek jövőképe 

szerint a múltját újraértelmező Sopron a Fertő-térség központi városa. A helyzetfeltárás kiemeli, hogy 

Sopron a környezetéből kiemelkedő vonzáscentrum szerepet tölt be egy mesterségesen gátolt 

közegben is, illetve megőrizte térségszervező erejét, amely a város további elérhetőségének javítását 

követően jelentős fejlődés előtt áll. A dokumentum alapján Sopron MJV stratégiai fejlesztési céljai és 

az alájuk tartozó tematikus célok/részcélok a következők: 

1. Gazdasági potenciál növelése 

1.1. Gazdasági szereplők helyi és térségi szintű együttműködéseinek ösztönzése 
1.1.1. Tőkeerős nagyvállalatok számának növelése 
1.1.2. Innovatív KKV-k támogatása, versenyképességük erősítése 
1.1.3. A szolgáltató szektor minőségi fejlesztéseinek elősegítése 

1.2. Helyi gazdasági húzóágazatok kiemelt támogatása, ipari területek és telephelyek 
infrastrukturális fejlesztése 
1.2.1. Tőkeerős nagyvállalatok számának növelése 
1.2.2. Innovatív KKV-k támogatása, versenyképességük erősítése 
1.2.3. A szolgáltató szektor minőségi fejlesztéseinek elősegítése 

1.3. Helyi foglalkoztatás javítása 
1.3.1. A helyi foglalkoztatás szerkezetének és spektrumának javítása 
1.3.2. Munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó, rugalmas képzési kínálat biztosítása 

2. Térségi vonzerő és imázs erősítése 

2.1. Kulturális és turisztikai kínálat bővítése 
2.1.1. Minőségi kulturális kínálat szélesítése korszerű, XXI. századi technikával 
2.1.2. Határon átnyúló turisztikai és kulturális együttműködések körének bővítése 
2.1.3. Komplex és minőségi turisztikai kínálat bővítése, új célcsoportok elérése 
2.1.4. Egészségturizmus további erősítése 

2.2. Városmarketing erősítése 
2.2.1. Turisztikai arculat és információs rendszer kialakítása 
2.2.2. Egyedi városmárka kifejlesztése (city branding) 

2.3. Helyi lokálpatrióta kezdeményezések felkarolása 
2.3.1. Civil szervezetek tevékenységeinek támogatása 
2.3.2. Vállalati társadalmi felelősségvállalás ösztönzése 
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3. Életminőség, szociális biztonság színvonalának közelítése az EU átlaghoz 

3.1. Oktatás, nevelés, képzés színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése 
3.1.1. Családbarát közszolgáltatások bővítése, ellátórendszer javítása 
3.1.2. Közoktatás minőségének szinten tartása, továbbfejlesztése 
3.1.3. Helyi felsőoktatás gazdasági és K+F szerepének erősítése 

3.2. Demográfiai egyensúly kialakulásának ösztönzése 
3.2.1. Demográfiai arányok javítása, fiatalodás 
3.2.2. A lakónépesség számának stabilizálása középtávon 

3.3. Helyi lakosság egészségügyi állapotának javítása 
3.3.1. A lakosság várható élettartamának és egészségben megélt évei számának 

növelése 
3.3.2. Megelőzésre, korai felismerésre fókuszáló ellátórendszer erősítése 
3.3.3. Gyógyhelyek bővítése 
3.3.4. Rekreációs, tömeg- és versenysport infrastruktúrájának további fejlesztése 

3.4. Társadalmi befogadás, szociális biztonság erősítése 
3.4.1. Aktív és minőségi időskor feltételeinek megalapozása 
3.4.2. Sérülékeny társadalmi csoportok szociális védőhálójának erősítése 
3.4.3. Hátrányos helyzetű lakónépesség életkörülményeinek javítása 
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 
4.1.1. A belváros leromlott épületállományának rehabilitációja 
4.1.2. Önkormányzati fenntartású intézményállomány energetikai megújítása 
4.1.3. Önkormányzati bérlakásállomány korszerűsítése 
4.1.4. A korszerűtlen lakóépületek energiahatékony fejlesztése 
4.1.5. Közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása 
4.1.6. Barnamezős területek hasznosítása, városi szövetbe integrálása 

4.2. Közlekedési és közműhálózat fejlesztése 
4.2.1. Közúthálózat hiányzó elemeinek kiépítése 
4.2.2. Élhető és környezettudatos közlekedési infrastruktúra és közösségi terek 

kialakítása 
4.2.3. Közösségi közlekedés komplex, integrált fejlesztése 
4.2.4. Közmű-infrastruktúra bővítése, korszerűsítése 

5. Éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, környezettudatosság erősítése 

5.1. Városi közterületi zöldfelületek minőségének javítása 
5.1.1. Városi közterületi zöldfelületek megőrzése, arányainak növelése 
5.1.2. Sport és szabadidős, rekreációs területek fejlesztése 

5.2. Környezet- és természetvédelem hatékonyságának javítása 
5.2.1. Árvízveszély csökkentése záportározással 
5.2.2. Fűtési és közlekedési eredetű légszennyezettség, zajterhelések mérséklése 
5.2.3. Környezeti nevelés, ismeretterjesztés infrastrukturális feltételeinek javítása 
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3.5.9 Helyi Esélyegyenlőségi Program 

A legutóbb 2020-ban aktualizált Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó céljaként Sopron Megyei Jogú 

Város érvényesíteni kívánja:  

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét; 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét; 
- a diszkriminációmentességet; 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (Soproni 
Tankerületi Központtal); 

- a társadalmi integrációt, a kohézió erősítését és előmozdítását.  

3.5.10 Sopron-Fertő Turisztikai térség, Desztinációfejlesztési Stratégia 

A jelenleg érvényben lévő 429/2020 (IX.14.) Kormányrendelet definiálja az egyes turisztikai térségekbe 

tartozó települések listáját. Ez alapján a Sopron-Fertő turisztikai térségbe tartozik Sopron városa is, 

mely, mint hangsúlyozottan kulturális termék jelenik meg a térség települései között. A Sopron-Fertő 

turisztikai térség legfőbb stratégiai célja – az M85-ös autópálya átadását követően jelentősen javuló 

elérhetőséggel - a desztináció versenyképességének újbóli megteremtése, és a folyamatban lévő 

fejlesztések révén kínálati spektrumának szélesítése, a ma még csak vonzerőként létező helyszínek 

turizmusba történő bevonása, ennek révén a szabadidős célú turisztikai kereslet élénkítése, új, magas 

költési hajlandóságú célcsoportok elérése, az átlagos tartózkodási idő, illetve a turizmusból származó 

bevételek növelése.  

A dokumentum a turizmusstratégia fejlesztéséhez szükséges célrendszert fogalmaz meg, melynek 

elemei a következőek: 

- nagyobb látógatószám, nagyobb jövedelem a turizmusból; 
- tartózkodási idő növelésének célja; 
- új piacokon való (releváns mértékű) megjelenés célja; 
- szezonalitás oldásának célkitűzése; 
- új célcsoportok megszólításával összefüggő célok; 
- piaci részesedéssel összefüggő célok; 
- termékalap fejlesztésével összefüggő célkitűzések; 
- turizmusban dolgozók és a turizmus működését befolyásoló szereplők szakmai 

kompetenciáinak fejlesztése; 
- együttműködési kompetenciák fejlesztése; 
- horizontális célkitűzéseknek való megfelelés. 

3.5.11 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0 

A stratégia kiemelt turisztikai térségként foglalkozik a Sopron-Fertő térséggel és a jelenlegi 

élménykínálat leírása után fogalmazza meg a térség jövőbeli márkapozícióját: A kiemelt turisztikai 

fejlesztési térség beavatkozási programjának hatására a térségben megerősödik a meglévő kulturális 

és egészségturisztikai kínálat, amely jelentős minőségi előrelépést jelenthet. Emellett megjelennek 

olyan vonzerő-fejlesztések, amelyek erősítik a meglévő termékstruktúrát és egyedivé teszik a 

desztinációt. A soproni belváros és a Lőverek megújításával, a meglévő turisztikai szolgáltatások 

bővítésével, a Fertő tó partjának fejlesztésével a térség olyan egyedi kínálatot tud mutatni, ahol a 
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történelmi séták egybeolvadnak a felfrissüléssel, regenerációval, gyógyulással, a hagyományok 

tisztelete mellett pedig innovatív, újszerű élményekkel is gazdagodhat a látogató. A térség 

bejárhatósága kerékpárral, autóval könnyűvé válik, továbbá a könnyed vízi sportok új lehetőségként 

színesítik a Fertő tó magyarországi szakaszát. A tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a bor és 

gasztronómiai kínálat hangsúlyosabbá válik. A világörökségi címben rejlő lehetőség kiaknázásra kerül. 

A termékek összekapcsolásával, új egységes élményígéret kialakításával a desztináció újra vonzóvá 

válik a belföldi turisták számára, valamint a megújult minőségi kínálattal, jó ár-érték aránnyal, a hazai 

professzionális és egyedi gyógyszolgáltatásokkal a külföldi vendégek számára keresett desztinációként 

jelenik meg. 
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4. Monitoring, kontrolling, indikátorok  

4.1 FVS monitoring rendszere, nyomon követés a tervezés és végrehajtás során  

A meghatározott városi stratégiai célrendszer megvalósulásának nyomon követését, az 

eredményesség mérését a tematikus célokhoz rendelt indikátorok mérése biztosítja – az FVS 

megvalósításának teljes időszaka alatt. A tematikus célokhoz rendelt indikátorok mérése a Kézikönyv 

előírásainak megfelelően a végrehajtási időszak alatt rendszeresen megtörténik, hiszen ezen 

tevékenység szerves részét képezi a monitoring folyamatnak. A rendkívül komplex stratégiai célokhoz 

kapcsolódóan nem fogalmazunk meg önálló indikátorokat, ezek teljesülését ugyanis a tematikus 

célokhoz rendelt indikátorok együttes teljesülése támogatja a leghatékonyabban. Általánosságban 

elmondható, hogy az aktuális indikátorértékek, a tervtől való esetleges eltérések visszahatnak a 

megvalósítás folyamatára, így a végrehajtás és a monitoring kölcsönösen hatással vannak egymásra. A 

stratégiai menedzsment szemléletben a célok teljesülése mértékének rendszeres vizsgálata biztosítja, 

hogy a városfejlesztés és a működés eredményei nem utólagosan, hanem még folyamatában 

értékelhetővé váljanak, a fejlesztési folyamat pedig alkalmazkodhasson a belső és külső környezet 

módosulása által indukált változásokhoz. Ezt a folyamatos visszacsatolást elsődlegesen a PH 

Városfejlesztési Osztály fogja figyelemmel kísérni, illetve koordinálni. 

A monitoring rendszer kidolgozásának egyik első lépéseként a 3. fejezetben rögzített tematikus 

célokhoz olyan indikátorok kerültek meghatározásra, amelyek nem csupán relevánsnak tekinthetőek 

(egy-egy konkrét cél vonatkozásában), hanem megfelelnek az ún. SMART kritériumrendszer többi 

követelményének is. Ennélfogva az indikátorok úgy kerültek megalkotásra, hogy azok kellően 

specifikusak legyenek, elvi mérhetőségük mellett biztosítva legyen az indikátorértékek elérhetősége, 

rendelkezésre állása is, az aktuális információk rendszeresen előállíthatók (beszerezhetők vagy 

hozzáférhetők) legyenek, illetve az adatok megbízhatóak legyenek. A monitoring rendszer 

kialakításánál fogva alkalmas az FVS egységes indikátorainak kezelésére is a 4.2. Az FVS-hez kapcsolódó 

indikátorok és azok mérési módszertana fejezetben foglaltaknak megfelelően. A monitoring és 

értékelési tevékenység alapját képező indikátorkészlet tehát az egyes tematikus célok elérését, a 

tervértékekhez képest történő előrehaladást hatékonyan képes számszerűsíteni. A stratégia 

indikátorainak megfogalmazása során kiemelt szempont volt az egyértelműség, azaz, hogy bármely 

érdekelt számára csupán egyféle értelmezése lehessen az egyes indikátoroknak. Ennek érdekében az 

indikátorok mérésének módszertana megfelelő pontossággal került meghatározásra. Az 

indikátorkészlet összeállítása során azon elv érvényesült, mely szerint a város középtávon tervezett 

fejlesztéseinek, projektjeinek sikeressége és az FVS eredményessége egyaránt mérhetővé váljon.  

Az indikátorok típusának meghatározása során az egyes tematikus célok esetében mérlegelésre került, 

hogy kimeneti, eredmény- vagy hatásindikátorok kiválasztása indokolt. Az indikátorkészlet 

megalkotásakor alapvető igényként merült fel, hogy a stratégiai szinten kisebb jelentőségű kimeneti 

indikátorok aránya – könnyű előállíthatóságuk ellenére – lehetőség szerint alacsony maradjon, és 

inkább a hatás- és/vagy eredményindikátorok kerüljenek túlsúlyba. 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

344 
 

Stratégiai célok Tematikus célok Indikátor 
Mérték-
egység 

Bázis-
érték 

Bázisév Célérték  Célév Mérés módszere 

A helyi adottságokra 
és tradíciókra alapozó, 
innovatív és 
hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő 
helyi gazdaság 

A gazdasági szereplők helyi és 
térségi szintű együttműködései 
szerteágazók, szektorokon átívelők 

Helyi gazdaság 
diverzifikációjának 
mértéke 

%         Önkormányzati 
adatszolgáltatás az 
iparűzési adóbevallás 
adatai alapján 

A helyi gazdasági húzóágazatok 
magas színvonalú infrastrukturális 
és üzleti környezetben működnek 

Újonnan létesített 
iparterületek 
kihasználtsága 

%         Önkormányzati és NIPÜF 
adatszolgáltatás:a 2021-
től kezdően létrehozott, 
alapinfrastruktúrával 
rendelkező 
iparterületeken a 
betelepült terület 
aránya 

A helyi munkaerőpiac ausztriai 
kitettsége mérsékelt, a hatékonyan 
működő, innovatív helyi vállalatok 
vonzó bérszínvonalat nyújtanak 

A jövedelem 
reálértékének változása 

%         NAV és KSH 
adatszolgáltatás: Egy 
adófizetőre jutó, SZJA 
adóalapot képező 
jövedelem fogyasztói 
árindexszel korrigált 
értékének bázisértékhez 
viszonyítva aránya 

A felsőfokú és szakképzés 
struktúrája dinamikusan igazodik a 
gazdasági szereplők igényeihez 

A helyi szak- és felsőfokú 
képzőhelyek és a helyi 
vállalatok közötti 
együttműködési 
megállapodások száma 

db         Képzőhelyek 
adatszolgáltatása 

Egyedi turisztikai 
karakter - erős térségi 
vonzerő és imázs 

A Sopron-Fertő turisztikai térség 
tematikusan sokszínű attrakcióinak 
és fejlett háttérinfrastruktúrájának 
köszönhetően vonzó, minőségi 
desztinációként jelenik meg a 
piacon 

Vendégéjszakák száma a 
kereskedelmi 
szálláshelyeken 

db         KSH adatbázis: 
kereskedelmi 
szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma 
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Stratégiai célok Tematikus célok Indikátor 
Mérték-
egység 

Bázis-
érték 

Bázisév Célérték  Célév Mérés módszere 

A turisztikában rejlő lehetőségek, 
illetve szinergiák magas szinten 
kiaknázásra kerülnek, a helyi 
lakosságot is bevonva és szolgálva 

Idegenforgalmi 
adóbevétel 

Ft         Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Magas életminőséget 
kínáló és szociális 
biztonságot nyújtó, 
korszerű 
közszolgáltatások 

Magas szakmai színvonalon és 
modern környezetben zajló 
oktatás-nevelés, egészségügyi és 
szociális alapellátás hozzájárul a 
demográfiai egyensúly 
fenntartásához 

Lakossági elégedettség a 
helyi humán 
közszolgáltatásokkal 

%         Önkormányzat által 
végzett éves kérdőíves 
felmérés 

A kényelmi szolgáltatások bőséges 
és minőségi kínálata hatékonyan 
szolgálja a lakosság jóllétét 

Lakossági elégedettség a 
helyi piaci 
szolgáltatásokkal 

%         Önkormányzat által 
végzett éves kérdőíves 
felmérés 

A sérülékeny társadalmi csoportok 
önmenedzselési képességei és 
integrációs lehetőségei bővülnek, 
szociális biztonságuk erősödik 

Hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya 

%         OH adatszolgáltatás: a 
hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos 
helyzetű általános 
iskolai tanulók együttes 
aránya 

Örökségét és 
hagyományait a 
fejlesztéseibe 
szervesen beépítő, a 
modern kor épített 
környezettel szemben 
támasztott 
követelményeinek 
megfelelni tudó város 

A városi épületállomány 
funkcionális és esztétikus 
megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a 
kapcsolódó beruházások révén a 
megújuló energiaforrások 
részarányának növekedését 
eredményezi 

Megújuló energia 
termelés arányának 
növekedése 

%         Áramszolgáltatói 
adatszolgáltatás és KSH 

A környezetbarát mobilitási módok 
és technológiák előnyben 
részesítése, a közlekedési 
hálózatok fejlődése és a 
közterületek megújulása nagy 

Lakossági elégedettség a 
helyi kényelmi 
szolgáltatásokkal 

%         Önkormányzat által 
végzett éves kérdőíves 
felmérés 
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Stratégiai célok Tematikus célok Indikátor 
Mérték-
egység 

Bázis-
érték 

Bázisév Célérték  Célév Mérés módszere 

mértékben javítja a város 
élhetőségét 

Klímaadaptív, 
környezettudatosságot 
sugárzó, kiterjedt 
zöldfelületi hálózattal 
rendelkező 
térségközpont 

A városi zöldfelületek mennyisége, 
minősége és biológiai értéke 
folyamatosan emelkedik 

Zöldfelületek arányának 
változása 

%         Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

A város közműhálózata alkalmas a 
klímaváltozás eredményeként 
bekövetkező szélsőséges időjárási 
események negatív hatásainak 
mérséklésére 

Csapadékvíz-elvezető 
hálózat hossza 

km         Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

62. táblázat: A célrendszerhez rendelt indikátorok áttekintése381 

  

 
381 A bázis- és célértékek meghatározása folyamatban van. 
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4.2 Az FVS-hez kapcsolódó indikátorok és azok mérési módszertana  

A Módszertani kézikönyv rögzíti, hogy az FVS egy élő, dinamikusan fejlődő dokumentum, mely kijelöli a stratégiát hét éves időtávra, ugyanakkor a reziliencia 

és adaptivitás elvárásának megfelelően a külső és belső változásokra reflektálva adaptáció, módosítás is elképzelhető a hét éves időtávban. Ennek érdekében 

egy olyan átlátható, transzparens nyomon követési rendszer kialakítása elvárás, amely mérhetővé teszi az FVS, mint eszköz teljesítményét, eredményeit. 

Mindehhez kapcsolódva kerültek meghatározásra az alábbi, FVS szintű egységes indikátorok, melyek a rezilienciát, valamint az öt tervezési dimenzió mentén 

elért eredményeket vizsgálják – éves adatszolgáltatási kötelezettséggel az Irányító Hatóság felé. 

 indikátor 
mérték-
egység 

bázisérték bázisév célérték célév mérés módszere 

Reziliencia: a 
gazdaság több 
lábon állása 

helyi gazdaság 
diverzifikációjának mértéke 

%     
a legtöbb iparűzési adót befizető ágazat által 
befizetett iparűzési adó nagysága (Ft) / a város 
teljes iparűzési adó bevétele (Ft) 

Reziliencia: 
energia-függőség 
alternatív 
energiaforrásokkal 
való oldása 

megújuló energiatermelés 
arányának növekedése 

%     

a város területén az adott évben megtermelt 
megújuló energia összmennyisége (MW GJ) / a 
város területén az adott évben felhasznált 
energia összmennyisége (MW GJ) 

Reziliencia: 
digitális város  

digitális ügymenetek aránya %     
a digitálisan elindított / lefolytatott hivatali ügyek 
száma (db/év) /  
az összes adott évben elindított ügy száma (db) 

Reziliencia: 
megtartó város  

az életminőséget 
meghatározó 
szolgáltatásokkal való 
elégedettség 

%     

az IH által biztosított elégedettséget mérő 
kérdőív lehető legnagyobb mintán történő 
lekérdezése, majd az eredmények összegzését 
követően az elégedettségi arány kiszámítása 

Reziliencia: 
zöldfelületek  

zöld- és vízfelületek 
arányának változása 

%     

települési zöld- és vízfelületek nagysága (ha) 
(aktuális év) / 
a települési zöld- és vízfelületek nagysága 
(ha)(bázisév) 

Prosperáló város  
fejlesztésekbe bevont külső 
forrás aránya 

%     
((befektetett eszközök FVS (Ft) aktuális + 
megelőző évek kumulált) / (befektetett eszközök 
önkormányzati TOP Plusz forráskeretből (Ft) 
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 indikátor 
mérték-
egység 

bázisérték bázisév célérték célév mérés módszere 

aktuális + megelőző évek kumulált)) / (tervezett 
befektetett eszközök FVS (Ft) / önkormányzati 
TOP Plusz forráskeret (Ft)) 

Zöldülő város 
éves ÜHG kibocsátás 
egyenérték (CO2/t) 

tonna CO2 
egyenérték 

    

[városi ÜHG kibocsátás tonna CO2 egyenérték 
(bázisév)] –  
[városi ÜHG megkötés tonna CO2 egyenérték 
(bázisév)] 

Digitális város 
digitálisan mért adattípusok 
száma 

db     a településen digitálisan mért adattípusok száma 

Megtartó város vándorlási egyenleg fő     

a településre állandó lakcímmel bejelentkezők 
lakosok számának (fő) (aktuális év) és a 
településen az állandó lakcímet megszüntetők 
számának különbsége (fő) (aktuális év) 

Kiszolgáló város 
újonnan belterületbe vont 
területek és a kihasználatlan 
városi területek aránya 

%     

újonnan belterületbe vont területek nagysága 
(ha) (aktuális év) /  
a kihasználatlan városi területek nagysága (ha) 
(aktuális év) 

63. táblázat: Egységes FVS-szintű indikátorok382 

 

 
382 A bázis- és célértékek meghatározása folyamatban van. 
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4.3 A beavatkozásokra vonatkozó adatok gyűjtésének és kezelésének helyi 
módszertana 

Az FVS megvalósítását segítő beavatkozások nyomon követése, monitoringja elsődlegesen a 

Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályának. feladata. Ezen tevékenység célja, hogy rendszeres 

és megbízható információ álljon önkormányzat, illetve a megvalósítást támogató intézmények, 

szervezetek és személyek rendelkezésére az FVS-ben foglalt célok elérését illetően.  

A 4.1 és 4.2 fejezetekben az indikátormutatók egyértelműen definiálásra kerültek, biztosítva azok 

egyféle, egységes értelmezését, amely minden érdekelt számára rendelkezésre fog állni. A mutatók 

meghatározása, számításuk módja a beavatkozás teljes életciklusa alatt változatlan lesz, lehetővé téve 

a bázisérték és célérték összehasonlíthatóságát – sőt az egységes indikátoroknak köszönhetően az FVS-

eszközt használó minden területi szereplő teljesítménye aggregálható, programszinten is értékelhető. 

A monitoring rendszeres adatgyűjtésen alapszik, amely lehetővé teszi, hogy a menedzsmentszervezet 

folyamatában vizsgálja a tevékenységek előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában, illetve pontos 

képpel rendelkezzen a beavatkozások eredményeivel és hatásaival kapcsolatban. Fentiekben már 

részletesen bemutattuk az egyes tematikus célokhoz rendelt indikátorok pontos megnevezését, 

mértékegységét, a mérés módszerét. Mindazonáltal – mint arra a Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégia Módszertani Kézikönyve is felhívja a figyelmet – az FVS egyik jellemzője, hogy annak tartalma 

nem állandó, hanem a változó környezethez történő adaptáció során dinamikusan fejlődik, így a külső 

és belső változásokra reflektálva az indikátorok tekintetében is elképzelhető módosulás.  

A monitoring tevékenységet a Városfejlesztési Nkft. egyrészt saját, illetve önkormányzati 

adatgyűjtésből származó adatok alapján látja el, másrészt az adatok meghatározott körét külső – tehát 

az önkormányzati körön kívüli – adatszolgáltatótól szerzi be. Utóbbiak egyaránt lehetnek helyi, nem 

önkormányzati adatgazdák, illetve központi adatbázisokkal rendelkező szervezetek. A Városfejlesztési 

Osztály a beavatkozásokhoz kapcsolódó monitoringtevékenysége során vizsgálja az adatok 

megbízhatóságát, akár külső, akár belső adatforrásokról van szó. Saját városi adatforrás esetében a 

Polgármesteri Hivatal megfelelő adatmenedzsmenttel gondoskodik a beérkező adatok 

érvényességéről és hitelességéről. Ennek keretében – szükség esetén – sor kerül a nyers adatok 

tisztítására és megfelelő strukturálására.  

A mutatóértékek kiszámításához szükséges adatok tekintetében minden érintett szereplő teljeskörűen 

érvényesíti a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokat. Ez vonatkozik az adatgyűjtés, -tárolás, -

feldolgozás és -közlés teljes folyamatára. Az FVS-megvalósítás részeként zajló digitális átállás 

várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy az adatgyűjtés és az adatok feldolgozása során a digitális megoldások 

egyre jelentősebb szerepet kapjanak.  

A mutatóértékek kalkulációjához szükséges adatok meghatározott módon kerülnek begyűjtésre, a 

mutatóértékek pedig ezek alapján aktualizálásra az elérhető adatok figyelembevételével. A 

folyamatosan frissülő információk esetében meghatározásra kerül, hogy milyen időpillanatokban 

érvényes adatok kerülnek figyelembevételre az egyes értékek meghatározásakor. Bizonyos indikátorok 

esetében az évente vagy nagyobb gyakorisággal történő adatgyűjtés nem megvalósítható, illetve nem 

célszerű. Ez egyrészt azon esetekre vonatkozik, ahol érdemi elmozdulás legkorábban a stratégiai ciklus 

végéhez közeledve várható, másrészt azon adatfelvételekre, amelyek jellemzően éves gyakoriságnál 

ritkábban, előre tervezett időpontban történnek (pl. bizonyos stratégiák felülvizsgálata). Az 

adatgyűjtési gyakoriságok ezen szempontok érvényesítésével kerülnek meghatározásra.  
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5. Az irányítási és működési modell  

Az FVS megalapozó munkarészének 2.4 fejezetében részletesen bemutatásra került a város 2014-

2020-es időszakra kialakított irányítási és működési modellje, mely jelenleg is használatos, és az eddig 

összegyűjtött tapasztalatok alapján megfelelően működik. 

A megalapozó munkarész 2.4.4. alfejezete tartalmazza A működési modell értékelése alapján levont 

következtetéseket, melyek alapján Sopron megyei jogú városi és járásközponti, térségi szerepköréből 

együttesen adódó működési, fenntartási kötelezettségeinek eleget tesz, ezen kívül önként vállalt 

települési önkormányzati feladatokat is ellát – a finanszírozási lehetőségek függvényében.  

A város működtetésében megjelentek a zöld átállást megalapozó, fenntarthatóságot biztosító, 

költségcsökkentő elemek, és továbbiak fejlesztése is tervezett. Ugyanakkor a város 

alapműködését/üzemeltetését biztosító cégek digitalizációja még kezdeti állapotban van. A digitális 

átállás megalapozását szolgálja az FVS 6.5.2 alfejezete. A fenntartható városfejlesztési stratégia és 

kapcsolódó projektjeinek tervezésére, finanszírozására és lebonyolítására vonatkozó döntéshozatali és 

megvalósítási mechanizmus felülvizsgálatára a digitális és a zöld átállásra vonatkozó részletes 

akciótervek kidolgozásával párhuzamosan, azok megvalósítását megelőzően lehet szükség. Ehhez 

kapcsolóan az Önkormányzat mérlegeli a kiadási oldalt terhelő tételek mögött álló egyes 

közszolgáltatások esetében üzleti modellek nagyobb arányú alkalmazását, önfenntartóbbá válásuk 

elősegítése érdekében. Továbbá a megvalósításhoz kapcsolódóan egyes érintett szervezetek szintjén 

a személyes kompetenciák és a szervezeti/feladatmenedzsment keretek fejlesztése, 

szemléletformálása, további technikai előrelépés szintén javasolt. 

Összegezve megállapítható, hogy a város aktuális működési modellje és gyakorlata alkalmas a külső 

forrásokra építkező városi fejlesztések sikeres megvalósítására, melyet a 2014-20-as ciklus soproni 

eredményei kellően alátámasztanak. A jelenlegi irányítási és működési modell a 2021-27-es időszak 

fenntartható városfejlesztési projektjeinek, illetve programjainak előkészítése és megvalósítása során 

is működőképes, amennyiben fejlesztési szükségletek mutatkoznak, az FVS vonatkozó szervezeti 

fejezete a 2024. évi felülvizsgálatkor aktualizálásra kerül. 
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6. Cselekvési terv  

6.1 Intézkedések és beavatkozási területek rendszerezése  

A megelőző fejezetekben a helyzetértékelés megállapításaiból levezetésre kerültek a különböző 

fejlődési forgatókönyvek, melyek nyomán kirajzolódott Sopron jövőképe, illetve ennek 

részletezéseképp bemutatásra kerültek a specifikus és tematikus célkitűzések. A célok teljesüléséhez 

azonban – meghatározott prioritások szem előtt tartása mellett – operatív intézkedések 

végrehajtására van szükség. A már valóban kézzelfogható eredményeket biztosító fejlesztési projektek 

különböző tematikus beavatkozási területekre tagolódnak. 

Mivel a 2014-ben megalkotott Településfejlesztési Koncepció hosszú távra jelöl ki stratégiai célokat, 

ezért azokhoz jelen Stratégiának is igazodnia kell. Ezáltal a város fejlesztési irányainak alapjaiban való 

megváltoztatása nem hajtható végre, egyszersmind a helyzetértékelés, valamint a lehetséges 

forgatókönyvek elemzése alapján nincs is szükség erre. Ugyanakkor, mivel Sopron dinamikus fejlődése 

jelentős változásokat eredményezett a koncepcionális tervek vázolása óta, a finomhangolás, az 

időközben létrejött új igények beépítése jelenleg vált aktuálissá. Az FVS következő felülvizsgálata 2024-

ben lehetőséget nyújt az előttünk álló időszak történéseinek értelmezésére és a stratégiai keretek 

újratervezésére. 

A korábbi fejlesztési szükségleteket áttekintve számos olyan projektötlet került napjainkban 

azonosításra, melyek megvalósítása a feladatok prioritási sorrendjéből és forráshiányból fakadóan a 

korábbi programozási időszakokban nem történt meg. Azonban a stratégiai szemléletből adódóan 

ezeknek a végrehajtásától továbbra sem tekinthet el a város, azzal együtt, hogy a hosszú időtávon 

keresztül a fiókban maradó projektötletek szakmai tartalmát is igazítani kell napjaink elvárásaihoz és 

kihívásaihoz – különösen a környezeti fenntarthatóság, illetve a digitalizáció szempontjainak 

hangsúlyosabb beépítésével. 

A korábbi fejlesztési módszertan az elmúlt években már megvalósított fejlesztéseket tekintve is 

felülvizsgálatra szorul. A megelőző 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban számos olyan soproni 

beavatkozás zárult le sikeresen, amelyek akcióterületi fejlesztési logikára fűződtek fel. A korábban 

meghatározott akcióterületek esetében így több esetben már csak kiegészítő elemek maradtak hátra. 

Egyúttal jelen Cselekvési tervben nagyobb hangsúlyt kapnak a teljes városra pozitív hatást kifejtő 

hálózatos, illetve a fennálló problémákra célzott megoldásokat kínáló, a város egy meghatározott 

területét érintő, illetve egyedi projektek. Mivel az FVS küldetésénél fogva nem vizsgálta a Sopron teljes 

várostérségére vonatkozóan fennálló helyzetképet, kockázatokat és jövőbeli forgatókönyveket, ezért 

a Sopront közvetlenül nem érintő, a térség más településein megvalósítandó beavatkozásokat sem 

sorolja fel. Így a várostérségi szintű beavatkozási területek között kizárólag azon fejlesztések 

szerepelnek, melyek kivitelezése ténylegesen Sopron közigazgatási határán kívüli helyszíneket érint. A 

Sopron területén megvalósuló, illetve a város számára kiemelt jelentőséggel bíró fejlesztések 

ugyanakkor számos esetben kihatással lehetnek a térség tágabb települési körére is. 

A következő ábra az egyes fejlesztési tevékenységek struktúráját mutatja be, szemléltetve az egyes 

prioritások, intézkedések és beavatkozási területek kapcsolódását: 
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117. ábra: A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia beavatkozási struktúrája 
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6.2 Az akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklása  

A korábban megvalósított beavatkozások eredményei tükrében a 2014-ben lehatárolt akcióterületek 

megtartása a továbbiakban nem indokolt. A korábban tervezett, de megvalósításra még nem került, 

valamint az új fejlesztési igények nyomán azonosított fejlesztési projektek térbeli szóródása vagy 

szigorú egymásra épülése nem indokolja a városon belül elkülönített akcióterület(ek) kijelölését. A 

továbbiakban bemutatásra kerülő beavatkozások Sopron teljes területén fejtik ki hatásukat, vagy 

egyedi beavatkozásként meghatározott problémák feloldására koncentrálnak 

6.3 Városi szintű beavatkozási területek részletezése  

A 6.1. alfejezetben meghatározott beavatkozási területek mindegyike Sopron jelentős részére vagy 

egészére gyakorol városi szintű hatást – teljes megvalósításuk esetén. Mivel a beavatkozási területek 

erős tematikus fókusszal rendelkeznek, az ezekhez kötődő végrehajtás elemei egyaránt lehetnek 

nagyobb városi területekre kiterjedő, teljesen egyedi vagy hálózatos projektek. A témakörüktől 

függően beruházási és szoft projektterveket egyaránt tartalmaznak az egyes beavatkozási területek. 

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az egyedi beavatkozások felsorolása nem kizárólagos: a 

legfontosabb, már azonosított projektelképzeléseket nevesíti. A beavatkozási területek sorrendje nem 

fontossági sorrend, kizárólag a struktúra (prioritások, intézkedések) számozásának rendjét követi. 

6.3.1 Stratégiai célkitűzéseket támogató nagyobb városi területekre kiterjedő 
beavatkozások  

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.1.1. Az ipari és logisztikai beruházások ösztönzése a közvetlen infrastrukturális 
feltételek megteremtésével 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas színvonalú infrastrukturális és üzleti 
környezetben működnek 

Beavatkozások 
kulcsprojekt jellege 

Új ipari parki területek kialakítása alapvető fontosságú a város gazdasági 
vonzerejének hosszú távú fenntartása szempontjából. Az országszerte 
párhuzamosan kialakításra kerülő, magas színvonalú ipari parkok folyamatos 
versenyhelyzetbe kényszerítik a várost a tőkeerős beruházók letelepítése terén. 

Beavatkozások célja  
A beavatkozás célja azoknak az infrastrukturális elemeknek a megvalósítása, amelyek 
multiplikátorhatást fejthetnek ki, további ipari és logisztikai beruházásokhoz 
teremtik meg az alapfeltételeket. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Ipari park (NIPÜF és város) további ütemeinek megvalósítása: 

Állami és önkormányzati beruházás keretében újabb ipari parki területek kialakítása 
az M85 gyorsforgalmi út Sopron-Kelet csomópont közelében. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város új ipari zónája kerül kialakításra az új ipari parki területek révén. A 
szomszédos területen valósul meg egyedi beavatkozásként a GYSEV Cargo 
konténertermináljának fejlesztése is. 
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Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.1.1. A településen belüli közlekedési és közműhálózat fenntartható, 
környezetkímélő fejlesztése, a biztonságos közlekedés feltételeinek további 
javítása, a városi közterületek attraktív megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 
T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és technológiák előnyben részesítése, a 
közlekedési hálózatok fejlődése és a közterületek megújulása nagy mértékben javítja 
a város élhetőségét 

Beavatkozások 
kulcsprojekt jellege 

Az alább felsorolt beavatkozások a városon belüli közúti főhálózatok fontos 
beruházásait képezik, melyek jelen állapotukban nehézséget okoznak a város 
közlekedésszervezésében. 

Beavatkozások célja  

A városon belüli közúti közlekedési infrastruktúra felújításával, újragondolásával cél 
egyfelől a közúti forgalom folyamatos haladásának fenntartása, valamint a meglévő 
forgalomcsillapított övezetek bővítése.  Ezek révén elérhető a lakott területeken 
tapasztalható károsanyag-kibocsátás csökkentése, illetve a városi életminőség 
javítása. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A Várkerület értékmegőrző megújítása program befejezése: 

Az évtizedes távlatban zajló Várkerület megújítás folytatása a Széchenyi tér forgalmi 
rendszerének átalakításával, a Kisvárkerület és az Ógabona tér irányába a 
forgalomcsillapított övezet bővítésével. 

 

2. Városi közlekedési infrastruktúra javítása: 

A leromlott állapotú gyűjtőutak és egyéb belterületi utak felújítása, valamint új utak 
és járdák kiépítése. 
 

3. Balfi út komplex megújítása az elkerülő út és a Híd utca között: 

Az M85-ös gyorsforgalmi út és a városközpont közötti legrövidebb eljutást kínáló 
útvonal teljes körű felújítása. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.2.1. Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S5. Klímabarát, környezettudatos, kiterjedt zöldfelületi hálózattal rendelkező 
térségközpont 
T5.2. A város közműhálózata alkalmas a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb 
időjárási jelenségek negatív hatásainak mérséklésére 

Beavatkozások 
kulcsprojekt jellege 

A szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózat megújítása párhuzamosan kell haladjon 
a szintén kulcsprojektként azonosított belterületi útfelújításokkal, útépítésekkel. 

Beavatkozások célja  
A helyi vízgazdálkodás rendezésével felkészülés a klímaváltozás során adódó rövid 
idő alatt lehulló csapadék megtartására és az extrém vízhiányos időszakok 
kezelésére, továbbá a felszíni vizek megóvására. 
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Beavatkozások 
felsorolása 

1. Szennyvízelvezetési és belterületi vízrendezési program a dinamikusan bővülő 
városrészekben:  

Elválasztott rendszerű csatornahálózat kiépítése, csapadékvíz visszatartó műszaki 
megoldások telepítése. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 

 

6.3.2 Stratégiai célkitűzéseket támogató egyedi beavatkozások  

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.1.1. Az ipari és logisztikai beruházások ösztönzése a közvetlen infrastrukturális 
feltételek megteremtésével 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas színvonalú infrastrukturális és üzleti 
környezetben működnek 

T1.3. A helyi munkaerőpiac ausztriai kitettsége mérsékelt, a hatékonyan működő, 
innovatív helyi vállalatok vonzó bérszínvonalat nyújtanak 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A konténerterminál fejlesztése célzottan a vasúti teherszállítás terén fennálló szűk 
keresztmetszet felszámolására koncentrál. 

Beavatkozások célja  
A beavatkozás célja azoknak az infrastrukturális elemeknek a megvalósítása, amelyek 
multiplikátorhatást fejthetnek ki, további ipari és logisztikai beruházásokhoz 
teremtik meg az alapfeltételeket. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. GYSEV Cargo Intermodális Logisztikai Szolgáltató Központ fejlesztése: 

Célja az Önkormányzat új inkubátorházával és az új ipari park kialakításával 
összhangban a vasúti konténerterminál daruzható vágányhosszának növelése az 
európai sztenderdeknek megfelelően, közúti gyorsforgalmi kapcsolat kialakítása az 
M85 Sopron kelet csomóponttól, a Sopron – Harka vonalszakaszba történő bekötés, 
iparvágány kiágazás létesítése.  

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A meglévő vasúti konténerterminál a város új ipari zónájában, a városmagtól 
délkeleti irányban található, itt kerül kialakításra a NIPÜF Zrt. ipari parkja és a városi 
projekt keretében készülő inkubátorház (Innovációs és Technológiai Centrum). 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.1.2. A térségi szintű közlekedési hálózat fejlesztése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas színvonalú infrastrukturális és üzleti 
környezetben működnek 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és technológiák előnyben részesítése, a 
közlekedési hálózatok fejlődése és a közterületek megújulása nagy mértékben javítja 
a város élhetőségét 
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Beavatkozások 
egyedi jellege 

A tervezett soproni repülőtér térségi szintű csomópontként funkcionálna. Az ÉNY-i 
összekötő út és a déli tehermentesítő közúti gyűrű a város közúti hálózatán belül 
hivatott a szűk keresztmetszetek felszámolására, a párhuzamosan futó útvonalak 
tehermentesítésére – ezáltal a városi életminőség javítására. 

Beavatkozások célja  
A modern infrastrukturális feltételek megteremtése a közlekedés terén, ezáltal a 
helyi gazdaság és turizmus versenyképességének növelése. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Térségi jelentőségű repülőtér létrehozása: 

Térségi jelentőségű repülőtér fejlesztése a felmerülő légiközlekedési igények (üzleti 
és beszállítói kapcsolatok, turizmus, egészségügy, katasztrófavédelem) kielégítésére, 
a távolabbi hazai, illetve külföldi partnerek gyors elérése érdekében. 

 

2. ÉNY-i összekötő út és déli tehermentesítő forgalmi gyűrű kiépítése: 

Sopron célja az északnyugati városrész és a 84. sz. főút közötti kapcsolat 
megteremtése, amely tehermentesíti a belterületi utakat az északnyugati 
iparterületek teherforgalma és az ingázó személygépkocsi forgalom alól. Az 
összekötő úthoz csatlakozik a déli forgalmi gyűrű, ezzel a teherforgalommal terhelt 
városi szakaszok felszabadulnak. A déli gyűrű meglévő útszakaszok összekötésével, 
illetve fejlesztésével jön létre, melynek elemei: ÉNYI-i tehermentesítő végpontja – 
Ágfalvi út – Besenyő u. – Ady E. út – Lővér krt. – Egeredi út – Harka/Sopron főút – 
Lőportári út – 84-es főút. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A repülőtér-fejlesztés konkrét helyszínének meghatározása további vizsgálatok 
tárgyát képezi. Az északnyugati összekötő út és a déli elkerülő út főképpen Sopron 
nyugati és déli lakóterületeit hivatott tehermentesíteni.  

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.1.3. A munkavállalók soproni lakhatási feltételeinek javítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas színvonalú infrastrukturális és üzleti 
környezetben működnek 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A beavatkozás lehetséges helyszínének/helyszíneinek meghatározása az érintett 
szereplők feladata. 

Beavatkozások célja  
A beavatkozás célja a helyi foglalkoztatóknál tapasztalható munkaerőhiány enyhítése 
a lakhatás megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtésével. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A munkavállalók soproni lakhatási feltételeinek javítása a vállalati szféra aktív 
közreműködésével: 

A helyi gazdasági szereplők munkaerőigényének színvonalas kiszolgálására, a 
városban dolgozók életkörülményeinek javítására hivatott beavatkozás. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A beavatkozás helyszínének/helyszíneinek kijelölése későbbi fejlesztési fázisban 
történik meg. 
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Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.2.1. A vállalati és oktatási-képzési szféra együttműködéseinek ösztönzése, a 
helyben elérhető munkaerő fejlesztése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.1. A gazdasági szereplők helyi és térségi szintű, együttműködései szerteágazók, 
szektorokon átívelők 

T1.3. A helyi munkaerőpiac ausztriai kitettsége mérsékelt, a hatékonyan működő, 
innovatív helyi vállalatok vonzó bérszínvonalat nyújtanak 

T1.4. A közép- és felsőfokú képzési struktúra dinamikusan igazodik a gazdasági 
szereplők igényeihez 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A fejlesztés elsősorban a Soproni Egyetem kapacitásaihoz kötődik, továbbá széles 
körű és folyamatos együttműködést igényel a város és a gazdasági szereplők között. 

Beavatkozások célja  
A beavatkozás célja a kapcsolat megteremtése és fenntartása a Soproni Egyetem, az 
Önkormányzat és a város gazdasági szereplői között. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Egyetemi K+F kapacitás erősítése, jobb integrálása a városi és gazdasági életbe: 

Az egyetemi innovációk segítségével a helyi kreatív ipar kibontakoztatása, 
kreatívipari központ kialakítása. Olyan gazdasági együttműködések létrehozása, 
melyekhez a Soproni Egyetemért Alapítvány által fenntartott Soproni Egyetem és 
TAEG Zrt. mellett egyre több kisipari szereplő, műhely tud csatlakozni. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A beavatkozás hatásainak nincs lehatárolható városrészi leképeződése. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.2.2. A helyi termékek piacra jutásának elősegítése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.3. A helyi munkaerőpiac ausztriai kitettsége mérsékelt, a hatékonyan működő, 
innovatív helyi vállalatok vonzó bérszínvonalat nyújtanak 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A beavatkozások egyedi projektként érintik a városi piac felújítását, illetve a helyi 
termelők számára célzott segítségnyújtást. 

Beavatkozások célja  
A beavatkozás célja vonzó városi teret, piacra jutási lehetőséget nyújtani a 
termelőknek, ezáltal növelve a helyi élelmiszerek és egyéb fogyasztási cikkek 
keresletét.  

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Piac és vásárcsarnok teljes körű megújítása: 

A leromlott állapotú városi piac és vásárcsarnok felújításával esztétikus és a XXI. 
századi igényeket kielégítő tér biztosítása a helyi termelőknek és vásárlóknak. 
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2. A helyi termelők együttműködésének felkarolása: 

A rövid ellátási láncok támogatása érdekében a különböző mezőgazdaság és 
élelmiszerfeldolgozás területén működő helyi termelők kezdeményezéseinek 
támogatása. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Belváros, illetve a város teljes területe 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.3.1. Az aktív-, egészség- és ökoturisztikai kínálat bővítése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S2. Egyedi turisztikai karakter – erős térségi vonzerő és imázs 

T2.1. A Sopron-Fertő turisztikai térség tematikusan sokszínű attrakcióinak és fejlett 
háttérinfrastruktúrájának köszönhetően vonzó, minőségi desztinációként jelenik meg 
a piacon 

T2.2. A turisztikában rejlő lehetőségek, illetve szinergiák magas szinten kiaknázásra 
kerülnek, a helyi lakosságot is bevonva és szolgálva 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A turisztikai és egyben rekreációs célú fejlesztések meghatározott városi 
helyszíneken kerülnek végrehajtásra. 

Beavatkozások célja  
Sopron idegenforgalmi kínálatának növelése, ezzel a helyi vendéglátásában működő 
gazdasági szervezetek életképességének javítása, továbbá a helyi lakosság számára is 
elérhető szabadidős célú, feltöltődést szolgáló helyszínek kialakítása. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Ökoturisztikai élményközpont és turisztikai attrakciók kialakítása a Lőverek 
parkerdeiben: 

A természeti értékek turisztikai attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása 
a terület teherbíró képességének figyelembevételével. 

 

2. A balfi és lővereki szanatóriumok fejlesztése: 

A Soproni Gyógyközpont részét képező intézmények továbbfejlesztése rekreációs és 
idősellátási irányba 

 

3. A Fertő tavi vízitelep komplex fejlesztése: 

Állami beruházás keretin belül a Fertő tavi vízitelep átfogó fejlesztése rekreációs, 
sportcélú, valamint családbarát beruházások megvalósításával. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Lőverek, Sopron-Balf, Fertő tavi vízitelep 
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Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.3.2. A turisztika háttérfeltételeinek javítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S2. Egyedi turisztikai karakter – erős térségi vonzerő és imázs 

T2.1. A Sopron-Fertő turisztikai térség tematikusan sokszínű attrakcióinak és fejlett 
háttérinfrastruktúrájának köszönhetően vonzó, minőségi desztinációként jelenik meg 
a piacon 

T2.2. A turisztikában rejlő lehetőségek, illetve szinergiák magas szinten kiaknázásra 
kerülnek, a helyi lakosságot is bevonva és szolgálva 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

Az alább részletezett turisztikai célú fejlesztések meghatározott városi helyszínen, 
illetve egyedi projektként kerülnek végrehajtásra. 

Beavatkozások célja  
A városi turizmus infrastrukturális hátterének, marketingtevékenységének 
megerősítése. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Lővér konferencia- és multifunkciós rendezvényközpont megépítése: 

A konferenciaturizmust és egyéb rendezvényeket, sporteseményeket kiszolgálni 
képes központ kialakítása. 

2. A teljes térség kínálatára fókuszáló, országos szintű marketingtevékenység 
folytatása: 

Sopron és térsége turisztikai kínálatát újrapozícionáló, országos lefedettségű 
marketingkampány lebonyolítása, figyelem felhívás az elmúlt években megvalósult 
új attrakciókra. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Lőverek, illetve a város teljes területe.  

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P2.1.1. A humán közszolgáltatások infrastruktúra- és eszközállományának 
energiahatékony megújítása, a hiányzó kapacitások kiépítése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.1. A magas szakmai színvonalon, modern környezetben zajló oktatás-nevelés, 
egészségügyi és szociális alapellátás hozzájárul a demográfiai egyensúly 
fenntartásához 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

T3.3.A sérülékeny társadalmi csoportok önmenedzselési képessége és integrációs 
lehetőségei bővülnek, szociális biztonságuk erősödik 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A humán közszolgáltatásoknak otthont adó önkormányzati tulajdonú épületek 
komplex felújításai és kisebb korszerűsítési feladatai is integrálhatóak egy-egy egyedi 
projektbe, akár tematikus jellegű megbontásban (pl. orvosi rendelők, általános 
iskolák stb.) 
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Beavatkozások célja  
A humán szféra helyi intézményeinek igényközpontú felújításával az ellátottak és a 
dolgozók körülményei egyaránt javulnak – ezáltal a szolgáltatások minősége is 
pozitív változáson megy keresztül.   

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A humán közszolgáltatások számára helyszínt biztosító épületek fejlesztései:  

Egyes épületekben komplex energetikai beruházások végrehajtása, többek esetében 
pedig a szakmai működést és az épület üzemeltetést támogató fejlesztések 
kivitelezése, különösen az oktatás-nevelési, egészségügyi és szociális ellátást végző 
intézmények esetében. 

 

2. A hiányzó humán közszolgáltatási kapacitások létrehozása, kiemelten komplex 
idősügyi központ kialakítása:  

Az idősügy területén a nappali ellátás bővítése demens személyeket ellátó részleg 
létrehozásával, továbbá a bentlakásos idősotthoni kapacitások bővítése. 

 

3. A humán közszolgáltatások működési minőségét javító fejlesztések: 

A humán szféra helyi intézményeiben a megfelelő szakmai munkához szükséges 
eszközök beszerzése és a szervezeti állomány képzése, továbbképzése. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P2.1.2. A városi sport-rekreációs infrastruktúra bővítése, megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A beavatkozások adott helyszíneken valósulnak meg. 

Beavatkozások célja  A hasznos szabadidő eltöltést nyújtó városi helyszínek fejlesztése, újak kialakítása.  

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Az Anger réti sporttelep fejlesztése: 

A sporttelep funkcióbővítő megújítása. 

 

2. Új sportlőtér és szabadidő központ kialakítása: 

A jelenlegi, lakóterületekkel körbevett lőtér helyett új sportlőtér és kapcsolódó 
szabadidő központ kialakítása. 

 

3. Az SVSE Sporttelep fejlesztése: 

Az SVSE sportolói által használt sporttelep felújítása. 
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A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Kurucdomb, Lőverek 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P2.1.3. A Sopronban működő kulturális intézmények fejlesztései 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A beavatkozások adott helyszíneken valósulnak meg. 

Beavatkozások célja  A helyi kulturális élet meghatározó helyszíneinek fejlesztése.  

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A Soproni Petőfi Színház felújítása: 

A színház építészeti és épületgépészeti felújítása, a tűzjelző rendszer 
korszerűsítésével kiegészítve. 

 

2. A Széchenyi István Városi Könyvtár felújítása: 

A jelenlegi könyvtárépület komfortfokozatának javítása és az épület korszerű 
üzemeltetéséhez szükséges felújítások elvégzése. 

 

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár elhelyezése a volt József Attila Utcai 
Gyermekotthon területén:  

Az épület teljes felújítása és a levéltári funkció befogadására történő alkalmassá 
tétele. 

 

4. A városi kiállítóhelyek és az Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény 
korszerűsítése: 

A Soproni Múzeum, illetve a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara alá tagozódó 
intézmény XXI. századi elvárásoknak megfelelő, interaktív tartalom- és 
eszközfejlesztései 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Belváros, Lőverek 
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Beavatkozási terület 
megnevezése  

P2.2.1. A társadalmi integrációt és közösségfejlesztést szolgáló infrastrukturális 
beavatkozások megvalósítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.1. A magas szakmai színvonalon, modern környezetben zajló oktatás-nevelés, 
egészségügyi és szociális alapellátás hozzájárul a demográfiai egyensúly 
fenntartásához 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

T3.3. A sérülékeny társadalmi csoportok önmenedzselési képessége és integrációs 
lehetőségei bővülnek, szociális biztonságuk erősödik 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A társadalmi integrációt és közösségfejlesztést szolgáló fejlesztések meghatározott 
intézményekhez, épületekhez köthetőek. 

Beavatkozások célja  
A szociális szféra intézményekhez kapcsolódó helyszínek infrastruktúrájának 
rendezésével a társadalmi integráció elősegítése, a szolgáltatási színvonal javítása. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Új ifjúsági közösségi színtér létrehozása: 

Iskolaidőn kívüli programok megtartására szolgáló ifjúsági közösségi helyszín 
kialakítása a megfelelő eszközök beszerzésével. 

 

2. Az önkormányzati szociális bérlakásállomány bővítése és korszerűsítése: 
Az önkormányzati bérlakásállomány általános komfortfokozatának fejlesztése, a 
kapacitás bővítése. 

 

3. A helyi intézmények, közszolgáltatók rendelkezésére álló szolgálati lakások 
körének bővítése:  

A helyi humán közszolgáltatásokat hatványozottan érintő munkaerőhiány kezelésére 
új szolgálati lakások kialakítása. 

 

4. Komplex hajléktalanellátó intézmény létrehozása: 

A hajléktalanok megfelelő helyszínen történő ellátását szolgáló egységes intézmény 
létrehozása, mely felváltja a széttagolt hajléktalanellátási intézményi egységeket. A 
létesítmény egyaránt javítja a szolgáltatási környezetet az ellátottak számára, illetve 
egyszerűsíti a szociális szakemberek számára a munkaszervezést. Az új intézményi 
egység megoldást kínálna az ápolásra szoruló hajléktalan személyek ellátására is. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 
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Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.1.1. A településen belüli közlekedési és közműhálózat fenntartható, 
környezetkímélő fejlesztése, a biztonságos közlekedés feltételeinek további 
javítása, a városi közterületek attraktív megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 
T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és technológiák előnyben részesítése, a 
közlekedési hálózatok fejlődése és a közterületek megújulása nagy mértékben javítja 
a város élhetőségét 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

Bár az alábbi beavatkozások mindegyike a városon belüli közlekedési hálózat 
valamely elemét képezi, megvalósításuk esetén azonban önállóan is képesek kezelni 
egyes azonosított problémákat. 

Beavatkozások célja  

A város növekvő agglomerációja és a mikromobilitási módok belvárosi előnyben 
részesítése következtében a Belváros peremén a parkolási kapacitás bővítése; 
továbbá a forgalmas csomópontok átalakításával a közúti forgalom 
folyamatosságának fenntartása. A tervezett közlekedési beavatkozások 
hozzájárulnak a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, valamint a városi 
életminőség javításához. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A városi parkolási infrastruktúra fejlesztése érdekében új parkolóház építése: 

A Belváros határán új parkolóház kialakítása a parkolási igények kielégítésére és a 
Belváros forgalomcsillapított övezeteinek fenntartására. 
 

2. Az Apácakert városrész és a 84. számú főút közötti kapcsolat javítása: 

Híd építése az Ikva-patak felett és körforgalmi csomópontok kialakítása. A jelentős 
népességbővülésen átesett városrész közúti összeköttetésének javítása. 

 

3. Új vasúti aluljáró építése a Besenyő utca térségében: 

Bánfalva és a Lőverek, valamint a nyugati ipari terület összeköttetését megvalósító 
külön szintű vasúti-közúti átkelőhely kiépítése. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Belváros, Kurucdomb, Bánfalva 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.1.2. A leromlott állapotú, elavult vagy alulhasznosított épületek műszaki 
és/vagy funkcionális megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

Az alábbi beavatkozások megvalósítása önálló projekt keretében szakaszosan is 
történhet. 

Beavatkozások célja  
Az önkormányzati tulajdonú épületállomány energiahatékonysági mutatóinak, 
ezáltal a város energiafogyasztásának, fenntartási kiadásának és szén-dioxid 
kibocsátásának csökkentése. Esztétikus településkép kialakítása. 
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Beavatkozások 
felsorolása 

1. Az önkormányzati, piaci alapon bérbe adott lakás- és egyéb helyiségállomány 
korszerűsítése: 

Az önkormányzati bérlakás- és egyéb helyiségállomány általános 
komfortfokozatának fejlesztése, az energiahatékonyságának javítása. 
 

2-4. A Russ-villa korszerűsítése; A Zichy-Meskó palota megújítása; A Széchenyi-
palota felújítása: 

A turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságú műemléki és régészeti örökség 
egyes elemeinek felújítása, bemutatása. 
 

5. A papréti zsinagóga komplex, funkcióbővítő rehabilitációja: 

Korábban lezajlott az építészeti és hasznosítási ötletpályázat, melynek terveiből 
megvalósulhat az épület megújítása. 
 

6. Kurucdombi Szélmalom hasznosítása: 

A volt Szélmalom-épület hasznosításának, újraértelmezésének célja első ütemben a 
malomtorony kilátópontként történő kialakítása; második ütemben az udvargyűrű 
szociális bérlakásainak kiváltása, a lakók integrált elhelyezése a város más részeiben 
– a jelenlegi lakófunkció helyett szabadidő- és sportközpont létrehozása. Hosszú távú 
cél a nagyudvar helyén szórakoztató központ vagy szálláshely-szolgáltatás 
létrehozása. 
 

7. Tömbrehabilitációs program keretében új szolgáltatások és városi funkciók 
kialakítása a volt 48-as laktanya tömbjében:  

A korábbi városfejlesztési terveknek megfelelően, állami beruházásban elkészült az 
egykori laktanyában a Rendészeti Integrált Központ, mely a Rendőrkapitányságnak 
és a Katasztrófavédelemnek ad otthont. A fennmaradó barnamezős területen 
lakásokat, üzleteket és közösségi helyeket és közfunkciókat (pl. idősotthon, 
önkormányzati bérlakás, vásárcsarnok) magába foglaló városnegyed kialakítása 
tervezett. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.1.2. A leromlott állapotú, elavult vagy alulhasznosított épületek műszaki 
és/vagy funkcionális megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S5. Klímabarát, környezettudatos, kiterjedt zöldfelületi hálózattal rendelkező 
térségközpont 

T5.1. A városi zöldfelületek mennyisége, minősége és biológiai értéke folyamatosan 
növekedik 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A megvalósítandó beavatkozások önállóan értelmezhető projektek, nincs hálózatos 
jellegük. 

Beavatkozások célja  
A városon belüli, a lakosság részére rekreációs céllal látogatható, minőségi 
zöldfelületek megújítása. 
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Beavatkozások 
felsorolása 

1. Paprét rekonstrukció folytatása: 

A Papréten egy közösségi funkciókkal ellátott, napi szinten működő városi alközpont 
kialakítása tervezett, mely az Ikva patak medrével közvetlen, intenzívebb 
kapcsolatban áll és minőségi zöldfelülettel rendelkezik.  
 

2. A Széchenyi tér zöldfelületének fejlesztése: 

A központi elhelyezkedésű tér zöldfelületeinek megújítása a Várkerület 
értékmegőrző felújításával összhangban. 
 

3. A Soproni Egyetem Botanikus Kertjének megújítása: 

A városi belterület jelentős zöldfelületének értékőrző felújítása. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Belváros, Lőverek 

 

6.3.3 Stratégiai célkitűzéseket támogató, átfogó szervezeti rendszerként működő 
stratégiai keretrendszerek (hálózatos, vonalas fejlesztések) 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.1.2. A térségi szintű közlekedési hálózat fejlesztése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas színvonalú infrastrukturális és üzleti 
környezetben működnek 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és technológiák előnyben részesítése, a 
közlekedési hálózatok fejlődése és a közterületek megújulása nagy mértékben javítja 
a város élhetőségét 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

Az alább felsorolt beavatkozások jellegüknél fogva Sopron több pontján valósulnak 
meg. 

Beavatkozások célja  
A modern infrastrukturális feltételek megteremtése a közlekedés terén, ezáltal a 
helyi gazdaság versenyképességének növelése. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A helyközi közösségi közlekedés feltételeinek javítása: 

A buszpályaudvar áthelyezése a vasútállomáshoz, P+R parkolók számának növelése, 
egyéb GYSEV fejlesztések (pl. vasútállomás továbbfejlesztése, fedélzeti 
jegyértékesítés bevezetése, utazástervező app) 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Sopron MJV közigazgatási területe 
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Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.2.1. A vállalati és oktatási-képzési szféra együttműködéseinek ösztönzése, a 
helyben elérhető munkaerő fejlesztése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.4. A közép- és felsőfokú képzési struktúra dinamikusan igazodik a gazdasági 
szereplők igényeihez 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

A fejlesztés széles körű és folyamatos együttműködést igényel az állami 
foglalkoztatáspolitika a város és a gazdasági szereplők között. A beavatkozás 
végrehajtása nem korlátozódik egyetlen projektre.  

Beavatkozások célja  
A beavatkozás célja a helyi foglalkoztatóknál tapasztalható munkaerőhiány 
enyhítését célzó folyamatos humán erőforrásfejlesztés. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Képzési, illetve foglalkoztatást támogató programokban való részvétel: 

A korábban a város vezette konzorciumban megvalósított helyi foglalkoztatási 
paktum során megszerzett tapasztalatokat kamatoztatva az Önkormányzat is aktív 
szereplője kíván maradni a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű 
csoportok képzésének és foglalkoztatásának, hogy ezzel is enyhítse a helyi 
foglalkoztatókat érintő munkaerőhiányt. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A beavatkozás hatásainak nincs lehatárolható városrészi leképeződése. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.3.2. A turisztika háttérfeltételeinek javítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S2. Egyedi turisztikai karakter – erős térségi vonzerő és imázs 

T2.1. A Sopron-Fertő turisztikai térség tematikusan sokszínű attrakcióinak és fejlett 
háttérinfrastruktúrájának köszönhetően vonzó, minőségi desztinációként jelenik meg 
a piacon 

T2.2. A turisztikában rejlő lehetőségek, illetve szinergiák magas szinten kiaknázásra 
kerülnek, a helyi lakosságot is bevonva és szolgálva 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

A kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése és az egyedi kezdeményezések felkarolása a 
programozási ciklus alatt folyamatosan történik meg, több külső szereplő 
bevonásával – nem egy adott projekt keretében elvégezhető tevékenység. 

Beavatkozások célja  
A helyi vendéglátás infrastrukturális hátterének és a város egyediségét hangsúlyozó 
egyedi kezdeményezéseknek a megerősítése. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Meglévő kereskedelmi szálláshelyek minőségi fejlesztése és új szállásférőhelyek 
kialakítása:  

A helyi turisztikai attrakciók által vonzott turisztikai keresletet megfelelő minőségben 
és mennyiségben kielégíteni képes szállásférőhelyek megteremtése. 

 

2. A város kulturális sokszínűségét erősítő helyi lokálpatrióta kezdeményezések 
felkarolása: 
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Olyan helyi kulturális, közösségi, gazdasági együttműködések támogatása, melyek a 
helyi értékeket a Sopronba érkező vendégek számára is befogadhatóvá és 
elérhetővé teszik. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A beavatkozás hatásainak nincs lehatárolható városrészi leképeződése. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P2.1.2. A városi sport-rekreációs infrastruktúra bővítése, megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

A beavatkozások a város egész területén, egymást kiegészítő rendszerben zajlanak. 

Beavatkozások célja  A hasznos szabadidő eltöltést nyújtó városi helyszínek fejlesztése, újak kialakítása.  

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A játszótér- és kondiparkfejlesztési program folytatása: 

A korábbi fejlesztési ciklusban megkezdett fejlesztési program további elemekkel 
bővül az újabb, eddig kimaradt városrészekben – megteremtve a lehetőséget a 
családok hasznos szabadidő eltöltésére a lakóhelyükhöz közel. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P2.1.4. A közszolgáltatások digitalizációs szintjének és az elektronikus ügyintézések 
körének kiterjesztése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

T3.3. A sérülékeny társadalmi csoportok önmenedzselési képessége és integrációs 
lehetőségei bővülnek, szociális biztonságuk erősödik 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

A digitalizációt szolgáló infrastrukturális és szervezeti fejlesztések több intézményi 
egységet érintenek és fokozatos végrehajtást igényelnek. A lakossági célcsoportok 
körében végrehajtott kompetenciafejlesztés megvalósítása is többlépéses 
programsorozatként képzelhető el. 

Beavatkozások célja  
Az Önkormányzathoz kötődő szolgáltatók digitális szolgáltatásainak bővítése, illetve 
a digitális kirekesztettség megelőzése a leginkább veszélyeztetett társadalmi 
csoportok esetében. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. E-közigazgatás-fejlesztés, új digitális megoldások bevezetése a helyi 
közszolgáltatásokban:  
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Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények körében végrehajtandó 
infrastrukturális és szervezeti fejlesztések a digitalizáció terén, melyek hatékonyabbá 
és gyorsabbá teszik a lakossági ügyintézést, valamint az intézményi 
feladatszervezést, feladatellátást. 

 

2. Digitális kompetenciafejlesztés (kiemelten az időskorúak, szegénységben élők 
körében): 

Az új digitális megoldások bevezetésével párhuzamosan a digitális szempontból 
lemaradással, kirekesztődéssel veszélyeztetett célcsoportok (kiemelten a 
mélyszegénységben élők és az időskorúak) felhasználói ismereteinek bővítése, az e-
közigazgatás felületeinek megismertetése. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A beavatkozás hatásainak nincs lehatárolható városrészi leképeződése. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P2.2.2. A lakossági tudatosságot, közösségfejlesztést és kötődést erősítő, 
szabadidős-rekreációs célú, illetve kulturális programkínálat bővítése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

T3.3. A sérülékeny társadalmi csoportok önmenedzselési képessége és integrációs 
lehetőségei bővülnek, szociális biztonságuk erősödik 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

A helyi lakossági célcsoportnak szóló programok több helyszínen, folyamatosan 
kerülnek lebonyolításra. 

Beavatkozások célja  

A lakossági programsorozatok definiálásának célja azoknak a tematikus területeknek 
a meghatározása, melyeket a helyzetfeltárás eredményeiből fakadóan a helyi 
társadalom egésze szempontjából fontosnak tart támogatni, felkarolni az 
Önkormányzat. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Egészségmegőrzést támogató, prevenciós programok megvalósítása: 

Minden korosztály számára, de főképpen az egészségügyi szűrések szempontjából 
célcsoportot jelentő korosztálynak szóló prevenciós programok megvalósítása. 

 

2. A helyi identitás és kohézió erősítése: 

A város lakosságszámához képest nagy számban jelenlévő, gazdasági indíttatásból 
Sopronba érkező munkavállalók és családjaik számára a helyi kultúrát és 
közösségeket bemutató programok szervezése, a helyi civilek és a beköltözők közötti 
integrációs folyamat elősegítése közös kezdeményezésekkel, az érintett 
nagyfoglalkoztatók bevonásával.  
 

3. Rendszeres sport- és rekreációs programok szervezése: 

A városi sport- és rekreációs infrastruktúra megújítását kísérő tömegsport és 
szabadidős programok szervezése a város teljes területén, a családok lakóhelyei 
közelében. 
 

4. A civil szervezetek programjainak támogatása: 
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A társadalmi szempontból értékes helyi tevékenységet folytató civil szervezetek 
kezdeményezéseinek felkarolása. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A beavatkozás hatásainak nincs lehatárolható városrészi leképeződése. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.1.1. A településen belüli közlekedési és közműhálózat fenntartható, 
környezetkímélő fejlesztése, a biztonságos közlekedés feltételeinek további 
javítása, a városi közterületek attraktív megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 
T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és technológiák előnyben részesítése, a 
közlekedési hálózatok fejlődése és a közterületek megújulása nagy mértékben javítja 
a város élhetőségét 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

Az alábbi közlekedési beavatkozások több alkalommal, illetve több helyen kerülnek 
megvalósításra. 

Beavatkozások célja  

A lakossági mikromobilitást és a közösségi közlekedést előtérbe helyező 
szemléletformálással, valamint az ezzel párhuzamosan végrehajtott 
tömegközlekedési, gyalogos- és kerékpárforgalmi infrastruktúra bővítéssel közvetett 
célkitűzés az egészségtudatosság növelése, továbbá az autós forgalom okozta 
károsanyag-kibocsátás csökkentése. Mindezek a fejlesztések összességében a városi 
életminőség javítását szolgálják. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A várost átszelő Ikva patak medrében gyalog- és kerékpárút kialakítása, a 
városon belüli kerékpárforgalmi létesítmények bővítése:  

A városon belüli kerékpárúthálózat központi elemének megvalósítása az Ikva mentén 
haladó kombinált gyalog- és kerékpárúttal. A fejlesztést a város számos területén 
további létesítménybővítések (kerékpártámaszok, pihenők, B+R kerékpártárolók 
kiépítése) is kísérnék. Az Ikva patak mentén megvalósított fejlesztés előfeltétele a 
patak mederrendezése, illetve záportározó(k) építése a felsőbb szakaszon – az 
időszakos árhullámok kezelése érdekében. 

 

2. Lakossági szemléletformáló akciók megvalósítása (közlekedésbiztonság és 
fenntartható mobilitás témakörben): 

A mikromobilitás és a környezettudatos közlekedési módok előnyeit előtérbe 
helyező lakossági szemléletformáló programok lebonyolítása. 

 

3. Volánbusz Zrt. helyi közlekedést érintő fejlesztései: 

Helyi autóbuszhálózatot kiszolgáló járműpark korszerűsítése, elektromos autóbuszok 
fokozatos beszerzése, útpálya és megállók fejlesztése, utastájékoztató rendszer 
továbbfejlesztése stb. 

 

4. A biztonságos és hatékony közlekedést támogató rendszerek fejlesztése: 

A közterületi / parkolóházas parkolást támogató okos rendszerek telepítése a város 
több pontján és egyéb kisléptékű közlekedésbiztonsági fejlesztések (pl. gyalogos 
átkelőhelyek biztonságának növelése). 
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5. E-járművek arányának növelése és elektromos töltőpontok számának bővítése: 

Önkormányzati-intézményi elektromos járművek beszerzésének folytatása; új városi 
töltőpontok kialakítása, elektromos közlekedési eszközök és kerékpárok terén a 
sharing rendszerek helyi bevezetésének támogatása. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.1.2. A leromlott állapotú, elavult vagy alulhasznosított épületek műszaki 
és/vagy funkcionális megújítása 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

A beavatkozás a nagyságrendjénél fogva csak fokozatosan és hosszú időtávon 
keresztül megvalósítható – a rendelkezésre álló pénzügyi fedezettől függően. 

Beavatkozások célja  
A magántulajdonú épületállomány energiahatékonysági mutatóinak, ezzel a város 
energiafogyasztásának és szén-dioxid kibocsátásának csökkentése. Esztétikus 
településkép kialakítása. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Korszerűtlen magántulajdonú lakóépületek energiahatékony felújítása: 

A belvárosi, régi építésű, valamint a házgyári technológiával készült lakótelepi 
épületek felújítása az elérhető legmagasabb energiahatékonysági kritériumoknak 
való megfelelés kitűzésével. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.2.1. Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az üzemeltetés 
energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások révén a megújuló 
energiaforrások részarányának növekedését eredményezi 

S5. Klímabarát, környezettudatos, kiterjedt zöldfelületi hálózattal rendelkező 
térségközpont 
T5.2. A város közműhálózata alkalmas a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb 
időjárási jelenségek negatív hatásainak mérséklésére 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

Több elemből álló, fizikailag is tagoltan megvalósítható beavatkozások. 
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Beavatkozások célja  

A helyi vízgazdálkodás rendezésével felkészülni a klímaváltozás során adódó rövid 
idő alatt lehulló csapadék megtartására és az extrém vízhiányos időszakok 
kezelésére. A megújuló energiaforrások arányának növelése a városi energiamixben. 
A lakosság szélesebb körének megismertetése a környezet- és klímatudatos 
életmóddal. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Ikva és Sós-patakon záportározók létesítése és a patakok mederrendezése: 

A hirtelen nagymennyiségben lehulló csapadék befogadására alkalmas víztározók 
építése a Sopron feletti szakaszokon, melyek rekreációs célokat is szolgálhatnak. Ez a 
beavatkozás előfeltétele a város belterületén az Ikva mederszakaszával 
párhuzamosan futó gyalog- és kerékpárút kialakításának. A patakok egyes szakaszain 
az akadálytalan levezetés biztosítása. 

 

2. Megújuló energiaforrások használati arányának növelése:  

Elsősorban napelemek, napkollektorok és hőszivattyús rendszerek telepítésének 
ösztönzése új építés és felújítás esetén egyaránt. A beavatkozás növeli az 
energiabiztonságot és hozzájárul az ÜHG kibocsátás és a légszennyezés 
csökkentéséhez a fosszilis energiahordozók kiváltása révén. 

 

3. A környezet- és klímatudatosságot erősítő lakossági kampányok szervezése: 

A klímaváltozás helyi szinten is tapasztalható veszélyeire (ivóvízkészletek kimerülése, 
Fertő tó vízszintingadozása, közúti forgalmi terhelés növekedése) való 
figyelemfelhívás, a környezet- és klímatudatos életvezetési lehetőségek folyamatos 
bemutatása minden korosztály számára. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A város teljes területe. 
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6.4 Várostérségi szintű beavatkozási területek részletezése  

Jelen alfejezet azon fejlesztési elképzelések körét tartalmazza, melyek megvalósítása fizikailag is érinti 

más települések területét. A beavatkozási területek sorrendje ezúttal sem fontossági sorrend, kizárólag 

a struktúra (prioritások, intézkedések) számozásának rendjét követi. 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.1.2. A térségi szintű közlekedési hálózat fejlesztése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas színvonalú infrastrukturális és üzleti 
környezetben működnek 

S4. Örökségét és hagyományait a fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern kori 
épített környezettel bíró város 

T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és technológiák előnyben részesítése, a 
közlekedési hálózatok fejlődése és a közterületek megújulása nagy mértékben javítja 
a város élhetőségét 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

Az alább felsorolt beavatkozások jellegüknél fogva részben Sopronon kívül, Győr-
Moson-Sopron megye területén valósulnak meg. 

Beavatkozások célja  
A modern infrastrukturális feltételek megteremtése a közlekedés terén, ezáltal a 
térségi gazdaság versenyképességének növelése. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Vasútvonal-fejlesztések: Győr-Sopron kétvágányúsítás, később új határátlépési 
pont kialakítása:  

A megyeszékhely és Budapest felé vasúti összeköttetést jelentő vonal 
kétvágányúsítása, melynek nulladik üteme a Sopron – Harka vasútvonal 
kétvágányúsítása, a városon belüli vasútvonalak egy nyomra terelése és 
határátlépési pont létrehozása Ausztria felé. 

 

2. 84-es út felújítása Sopron és a megyehatár között:  

A megye déli részével és Vas megye északi részével kapcsolatot teremtő 84. sz. főút 
felújítása a térségen belüli elérhetőség javítása érdekében. 

 

3. Településeket összekötő kerékpárúthálózat továbbfejlesztése: 

Kerékpártároló kapacitások fejlesztése a fontosabb közlekedési csomópontoknál, 
B+R lehetőségek kialakítása 

 

4. Alacsonyabb rangú közúti elemek, határon átnyúló közúti közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése:  

A munkavállalási és turisztikai célú mobilitást támogató alacsonyabb rangú közutak 
felújítása, valamint a korábbi közúti határátkelőhelyek visszaállítása, pl.: 

- 8527. jelű összekötő út M85 gyorsforgalmi úti csomópont - Fertőrákos közötti, 
a 4+650 - 6+360 km szelvények közötti szakasz fejlesztése; 

- 8526. jelű összekötő út Kópháza és Sopron-Balf átkelési, az 1+461 - 3+ 779 km 
szelvények közötti szakasz fejlesztése; 

- 8526. jelű összekötő út Balf-Fertőrákos közötti útszakasz fejlesztése az úttal 
párhuzamos kétirányú kerékpárút megvalósításával a 3+779 - 10+429 km 
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szelvények közötti szakaszon, illetve a 8526. - 85124. jelű utakat összekötő 
útszakasz fejlesztése; 

- 85124. jelű Fertőrákos Fertő tavi bekötőút és kerékpárút fejlesztése. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

Győr-Moson-Sopron megye területe 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P1.3.1. Az aktív-, egészség- és ökoturisztikai kínálat bővítése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S2. Egyedi turisztikai karakter – erős térségi vonzerő és imázs 

T2.1. A Sopron-Fertő turisztikai térség tematikusan sokszínű attrakcióinak és fejlett 
háttérinfrastruktúrájának köszönhetően vonzó, minőségi desztinációként jelenik meg 
a piacon 

T2.2. A turisztikában rejlő lehetőségek, illetve szinergiák magas szinten kiaknázásra 
kerülnek, a helyi lakosságot is bevonva és szolgálva 

S3. Magas életminőséget kínáló és szociális biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.2. Széles körű kényelmi szolgáltatások minőségi kínálata hatékonyan szolgálja a 
lakosság jóllétét 

Beavatkozások 
egyedi jellege 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park területén megvalósuló, unikális fejlesztések 

Beavatkozások célja  
A Fertő-térség idegenforgalmi kínálatának bővítése, a különleges természeti és 
kulturális környezet megismerésének elősegítése. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park és világörökségi terület fejlesztése és feltárása: 

A Nemzeti Park és a világörökségi terület ökoturisztikai és oktatási elemekkel 
történő közelebb hozása a látogatókhoz és a helyi lakossághoz. 

A beavatkozások 
térségi leképeződése 

Fertő-Hanság Nemzeti Park területe 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

P3.2.1. Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése 

Beavatkozások 
illeszkedése az FVS 
stratégiai, illetve 
tematikus céljaihoz 

S5. Klímabarát, környezettudatos, kiterjedt zöldfelületi hálózattal rendelkező 
térségközpont 
T5.2. A város közműhálózata alkalmas a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebb 
időjárási jelenségek negatív hatásainak mérséklésére 

Beavatkozások 
hálózatos jellege 

A közműhálózat fejlesztése, több független ivóvízellátó rendszer összekapcsolása. 

Beavatkozások célja  A változó éghajlati és társadalmi-gazdasági körülmények között a város és térsége jó 
minőségű ivóvízszükségletének egész éves biztosítására hosszú távon is alkalmas 
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vízbázis bevonása a hálózatba, a rendszer kapacitásának és üzembiztonságának 
növelése.  

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Vízellátás fejlesztés a Pannon–Fertő régióban: 

A folyamatosan növekvő vízfelhasználási igényre tekintettel a víznyerőhelyek, kutak 
és az ivóvízellátáshoz kapcsolódó főművi fejlesztések megvalósítása a hegykői 
vízbázis üzembe helyezésével, mely új vízmű építését is magában foglalja. A 
fejlesztés eredményeképpen a Fertő parti települések vízellátása erről az új 
vízműtelepről történik, egyúttal Sopron városa kétoldali betáplálást kap, mely hosszú 
távú vízellátásának biztonságát növeli. 

A beavatkozások 
városrészi 
leképeződése 

A Soproni járás területe. 
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6.5 Stratégia együttműködési menetrendek 

6.5.1 Zöld átállás menetrend 

„A városi zöld átállás megtervezése, céljainak, stratégiájának és a megvalósítást szolgáló projekteknek 

az azonosítása részvételi tervezésen alapuló, hosszú folyamat. A Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégia elkészítésénél hosszabb időtávot igényel egy város klímaalkalmazkodási stratégiájának és 

megvalósítási tervének részletes kidolgozása, így az FVS keretében egy menetrend készül, mely 

kialakítja a város zöld finanszírozási keretrendszerét, alapját képezi a zöld átállás megvalósításának, és 

kialakítja az ütemtervet, amely alapján az átállás kidolgozása (projektek, finanszírozás, monitoring stb.) 

megtörténik 2024. december 31-ig.”383 

6.5.1.1 Előkészítés  

A zöld átállás menetrend elkészítéséhez a jelenlegi helyzet zöld dimenzió mentén való bemutatása 

nyújt alapot a kiinduláshoz. A zöld dimenzió által érintett hat szempont: 

1. az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése; 
2. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;  
3. a vízi erőforrások fenntartható használata és védelme,  
4. a körforgásos gazdaságra való áttérés;  
5. a szennyezés megelőzése és csökkentése;  
6. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása. 

Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése  

Az éghajlatváltozás felgyorsulásához jelentősen hozzájárul az emberi tevékenység okozta 

üvegházhatású gázkibocsátás, melyet főleg a fosszilis energiaforrások (földgáz, kőolaj, kőszén) 

elégetése okoz. Az éghajlatváltozás mérséklése az ÜHG384 kibocsátásának csökkentésével és ezen 

gázok elnyelésével érhető el elsődlegesen. Ennek keretében növelni kell a – lehetőleg minél nagyobb 

CO2 megkötő képességű – növényekkel borított felületeket, csökkenteni kell az energiafelhasználást, 

illetve a fennmaradó szükséges energiafelhasználást minél nagyobb arányban megújuló 

energiaforrásokból kell biztosítani. 

A térségben jelenleg nagy területen találhatók erdőségek, így relatíve kis potenciál adódik (akár 

többfunkciós) újabb erdőterületek kialakítására, és ezáltal a szén-dioxidmegkötés növelésére. Az 

energiafelhasználás csökkentése történhet a nem feltétlenül szükséges energia fel nem használásával 

(pl. autóhasználat helyettesítése, elektromos eszközök használatának csökkentése), illetve 

energiahatékonyság növelésével (pl. szigetelés, fűtéskorszerűsítés, világítás korszerűsítése). Az utóbbi 

két módszerben jelentős potenciálok vannak a térségben, bár az energiahatékonyság növelése sok 

esetben jelentősebb méretű pénzügyi források felhasználását igényli. A megújuló energiák minél 

szélesebb körű hasznosítása terén is számottevő lehetőségei vannak a városnak, azonban sok esetben 

ez is forrásigényes beruházásokat feltételezne, illetve a jelenlegi megújuló energiák hasznosítására 

vonatkozó országos jogi korlátozások eltörlését, enyhítését. 

A város külterületein jelenleg az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági hasznosítás dominál. Jelentős 

fásítási programok nem zajlottak az elmúlt években. A lakosság, a helyi szereplők és az önkormányzati 

intézmények körében egyre népszerűbb a megújulóenergia-termelés (pl. hőszivattyús, geotermikus 

 
383 Forrás: FVS Módszertani Kézikönyv 
384 üvegházhatású gáz 
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energiát és biomasszát hasznosító, illetve napelemes rendszerek révén). Ennek további jelentős 

növekedése várható a jövőben, melyet az energiaárak várható emelkedése tovább fog erősíteni. 

Azonban egyelőre a megújuló energiatermelés aránya nem számottevő. A magasabb 

energiahatékonyságot célzó beruházások folyamatosan zajlanak a térségben élők és a térségi szereplők 

megbízásából. 

Az Önkormányzat számos lépést tett az éghajlatváltozás mérséklésére a közelmúltban. Ez elsősorban 

a korábbiakban bemutatott épületenergetikai beruházások, a közvilágítási rendszer korszerűsítése, 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálási tevékenységek és a buszok számára gyors haladást (zöld 

jel kérést) lehetővé tevő közlekedésfejlesztések révén történt meg. Mindezen felül a soproni 

belterületi fatelepítések is ide sorolhatók. 

Az éghajlatváltozás mérséklése, illetve az alkalmazkodás segítésére Sopron MJVÖ két stratégiai 

dokumentumot is készít/készített385.  2021-ben elkészült városi Klímastratégia386, mely az ÜHG 

kibocsátás csökkentéséhez kapcsolódó célrendszert is magában foglalja. Az alábbi táblázat ezt mutatja 

be: 

Célkitűzések 2019 2030 

Egy főre jutó villamosenergia fogyasztás 1067,5 t/év CO2e -20% 

Egy főre jutó gázfogyasztás 321,5 t/év CO2e -20% 

Közlekedési szektor ÜHG kibocsátása 53 656 t/év CO2e -20% 

Megújuló energia részesedésének növelése 3,78%387 120% 

Zöldfelületek által elnyelt CO2 9421 t/év CO2e 120% 

64. táblázat: Sopron MJVÖ céljai az éghajlatváltozás mérséklésére388  

Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére a soproni klímastratégia a következő intézkedéseket 

határozza meg: 

- Épületek energiaveszteségének feltáró vizsgálata, energetikai auditok lefolytatása; 

- Középületek energetikai felújítása; 

- Lakóépületek energetikai felújításának ösztönzése; 

- Önkormányzati gépjárműállomány javítása; 

- Kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, kerékpározás népszerűsítése; 

- Gyalogos közlekedés feltételeinek fejlesztése; 

- Megújuló energia beruházások támogatása; 

- ÜHG kibocsátás csökkentés nyomon követése. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás  

Az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás hozzájárul a várható jövőbeli emberekre, természetre, 

illetve gazdasági tevékenységekre gyakorolt kedvezőtlen éghajlati hatások kockázatának 

 
385 Ezek közül a SECAP várhatóan csak 2022 év végére készül el, jelenleg még munkaanyag formájában sem 
érhető el. 
386 Sopron Megyei Jogú Város Klímastratégiája (készítette: MVM Optimum Zrt., 2021.) 
387 Bázisév: 2021 
388 Forrás: Klímastratégia, 2021. 
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csökkentéséhez. Sopronban az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatása részben a csapadék fokozódó 

koncentráltságában testesül meg. A gyorsan lezúduló nagy mennyiségű csapadék villámárvizet, az 

pedig jelentős károkat okozhat. A térség vízellátását biztosító vízbázisok közül a somfalvi galéria és a 

sopronkőhidai vízbázisok kifejezetten érzékenyek az éghajlatváltozásra. A forróbb csapadékmentes 

időszakok, melyek jellemzően magasabb vízfogyasztással párosulnak, vízellátási problémákat 

okozhatnak a jövőben.  

A település érintettsége magas a belvíz, illetve az allergének, a betegségterjesztő rovarok elterjedése 

vonatkozásában is. Az éghajlatváltozás közepes mértékben érinti az árvizek (a villámárvizek mellett) és 

az aszályok mértékét,mennyiségét. A településen a hőségnapok számának növekedése is várható. 

Az éghajlatváltozáshoz való jobb alkalmazkodás elősegítésére szintén meghatároz intézkedéseket a a 

városi Klímastratégia, ezek: 

- Települési komplex hőségriadó terv felülvizsgálata; 

- A klímaváltozás miatt bekövetkező extra esőzések károsító hatásainak mérséklése, esővíz 
visszatartása; 

- Zöldinfrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése; 

- Adaptációt elősegítő jó gyakorlatok feltérképezése; 

- Természetes klimatizáló és csapadék-visszatartó kapacitások bővítése; 

- A klímaváltozás egészségügyi hatásaira való felkészülés. 

A vízi erőforrások fenntartható használata és védelme  

Sopron fő felszíni vízfolyása az Ikva, mely a soproni tisztított szennyvíz befogadója. Mindössze a 

lakásállomány 2%-a nem része a csatornarendszernek. A felszíni vizek közé tartozik Közép-Európa 

harmadik legnagyobb tava a Fertő: felülete 310 km2. Vizének magas a sótartalma, iszapját 

gyógyhatásúnak tartják. A tó és a vele vízrajzilag összefüggő Hanság szabályozása miatt a tópart 

jelentősen elnádasodott. A Fertő mellett kisebb állóvizek találhatók még Sopronban: Kis és Nagy 

Tómalom, Fehér úti-tó, Szalamandra-tó, Ibolya-tó és Gida-pataki tározó. 

A felszíni vizek esetében általános probléma, hogy a patakok a településeken keresztülhaladva 

elszennyeződnek. Emiatt a Fertő tóba is sok esetben szennyezett víz kerül. A Rákos-patak vize ma már 

egy nádas szűrőmezőnek nevezett kazettában tisztul meg és alakul át Fertő tó típusú vízzé. A Fertő 

vízminőségét nagyban javította a szennyvíztisztító rendszer fejlesztése (lásd 2.1.16 fejezet). 

A vízi erőforrások tekintetében a felszíni vizek mellett a felszín alatti vizeket is számításba kell venni. A 

Fertő környéke változatos vízföldtani adottságokkal rendelkező terület, számos kénes, lítiumos, 

szénsavas, glaubersós hidegvizű forrás tört/tör a felszínre, de több helyszínen termálvizet is feltártak. 

Sopron térségében több mint 50 forrás található, a felszín alatti ásványvizek mellett a Fertő maga is 

ásványvíz. A balfi a Pannon-medence egyik legrégebben ismert és hasznosított vize. A balfi gyógyfürdő 

– köszönhetően az itt feltörő több kénsavas hideg gyógyforrásnak – már régóta ismert. 

Sopron területének nagy része talajvízmentes terület389, kisebb részén 0-2 méter a felszín alatt a 

talajvíz mélysége és fennáll a talajvíz nitráttal való elszennyeződésének veszélye. A rétegvizek – a 

felsőket leszámítva – megfelelő tisztaságúak. A felszín alatti vízkészletet fogyasztó és esetlegesen 

 
389 A felszíntől számított 20 méteres mélységig nem észlelhető talajvíz. 
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szennyező magánkutak, hőszivattyúk összességében lényeges mennyiségű vízkészletet 

fogyaszthatnak, jelentős szennyezések forrásai lehetnek. 

A körforgásos gazdaságra való áttérés  

A térségben a körforgásos gazdaság jelenleg leginkább a hulladékgazdálkodáshoz kötődik. Az ezt a 

területet kezelő STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  – 

a kommunális és szelektív hulladékgyűjtésen kívül – zöldudvarok működtetésével, lomtalanítással, 

lombhulladék-kezeléssel, szelektív gyűjtőszigetes visszagyűjtéssel, lerakó és átrakó állomások 

üzemeltetésével is foglalkozik. 

A településen a szelektív hulladékgyűjtés a családi házas övezetekben a házhoz menő zsákos gyűjtés 

formájában, míg társasházas területeken szelektív gyűjtőszigeteken valósul meg. Sopronban a 

zöldudvar és a komposztáló egyaránt a Harkai úton található (a zöldhulladékból készült komposzt meg 

is vásárolható a telephelyen). A zöldudvarban leadhatók a lakosság által szelektíven gyűjtött 

hulladékok, valamint a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék is. 

A lakossági hulladék kétharmadát hagyományos módon, negyedét elkülönített gyűjtéssel szállították 

el. 12%-os volt a részesedése a lakosságtól lomtalanítással elszállított hulladék mennyiségének. Az 

elmúlt években a hagyományos módon elszállított hulladék volumene folyamatosan csökkent, míg a 

szelektíven gyűjtött és elszállított hulladékok aránya növekedett. 2020-ban az újrafeldolgozással 

hasznosított hulladék aránya 18% volt (ennek tizede komposztálásra került), energiahasznosítással 

történő égetéssel pedig a hulladékmennyiség 6%-a hasznosult. 2018-ban A „Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszere” című projekt keretében a meglévő hulladékkezelési 

technológia korszerűsítésére került sor – a korábban már bemutatottak szerint. 

A körforgásos gazdaság másik fontos eleme a szennyvíztisztítás. A tisztítás melléktermékeként 

keletkezett iszapból mintegy 2.000–2.500 köbméter biogáz keletkezik naponta. Ebből elektromos 

áramot termelnek, amely a szennyvíztelep villamosenergia-igényének mintegy felét fedezi. A folyamat 

legvégén megmaradt iszapot komposztálják, majd azt a mezőgazdaságban hasznosítják. 

A szennyezés megelőzése és csökkentése  

A szennyezés megelőzése és csökkentése a vízbe, talajba, vagy a levegőbe történő szennyezőanyagok 

kibocsátásának megelőzésére, csökkentésére irányul. A vizek szennyezését a korábbi alfejezetekben 

látható szennyvíztisztító-beruházások, illetve a szennyvízhálózatok bővítése segítette. Ugyanakkor a 

felszíni vizek szennyeződése továbbra is problémát jelent, illetve a felszín alatti vizeket is veszélyeztetik 

a korábban említett tényezők. 

Sopronban talajszennyezés csak minimális mértékben és lokálisan fordul elő. A város területén korábbi 

hulladéklerakás, illetve ipari-bányászati tevékenység miatt roncsolt, rekultiválatlan talajfelületek 

találhatóak. 

Sopron MJV Klímastratégiája szerint a levegő minősége összességében (Légszennyezettségi index a 

legmagasabb komponens alapján) jó a városban. Sopron levegőtisztaságára jótékony hatást 

gyakorolnak a várost körülölelő erdős területek. Leginkább a szállópor szennyezi a városi levegőt, de 

még e komponens tekintetében sem beszélhetünk számottevő negatív hatásról. A levegőminőség 

további javítása elsősorban a közlekedésből származó szennyezés (szállópor, belsőégésű motorok által 

kibocsátott károsanyagok) csökkentésével, valamint a tüzelőanyagok (elsősorban a szilárd 

tüzelőanyagok) égetésének visszafogásával lehetséges. 
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A közlekedésből származó környezetterhelés elsődleges oka, hogy a vidéki városok közül Sopron a 

nagyszámú ingázó munkavállaló miatt az elsők között található a gépkocsik számát illetően –. A 

közlekedés környezetterhelésének csökkentése érdekében a város számos projektet valósított már 

meg az elmúlt években (ld. kerékpáros infrastruktúra fejlesztése; Fenntartható Városi Közlekedési 

Rendszerek, GUTS – Green Urban Transport Systems elnevezésű nemzetközi partnerségi projektben 

vezető partnerként való részvétel). Az M85 gyorsforgalmi út megépítése jelentősen enyhítette a várost 

terhelő gépjárműforgalmat. A városfejlesztési tervek között szerepelnek további beruházások is a 

fenntartható, élhető városi környezet megteremtése érdekében: Sopron Megyei Jogú Város és 

térségének 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója célul tűzte ki a közlekedési infrastruktúra 

modernizálását, a fenntartható közlekedési módok elterjedésének elősegítését, infrastruktúrájának 

kiépítését. 

Sopron közigazgatási területén a zaj- és rezgésterhelés az ipari-gazdasági tevékenységből, a 

közlekedésből és a szabadidős tevékenységekből származtatható, de jelentős zaj- illetve rezgésterhelés 

nem áll fenn. A Stratégiai zajtérkép 2006-ban készült a városban, de a helyi szakemberek szerint ennek 

megújítása nem indokolt, mivel nincsenek olyan új zajforrások, melyek érdemi beavatkozást 

igényelnének. 

A városban rendezett nagyszabású szabadtéri rendezvények idején (VOLT Fesztivál, majális stb.) 

jelentkeznek egyedi panaszok a zajra. Ezek a rendezvények azonban csak időszakos, viszonylag rövid 

ideig tartó zajhatásokat eredményeznek. Egyedi panaszok a vendéglátóipari létesítmények 

vendégeinek zajongása miatt esetileg jellemzőek. 

A legnagyobb rendszeres zaj- és rezgésterhelést a közlekedés okozza a városban. A közúti közlekedés 

szempontjából 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, az Ágfalvi úti lakópark, valamint a bevásárlóközpontok 

környékén jelentkezik. Az M85 gyorsforgalmi út megépítése a tapasztalatok alapján csökkentette a 

zajterhelést a város belterületein; ugyanakkor a nyomvonal menti ritkán lakott külterületi 

területrészeken valamelyest növekedett a terhelés, de ezzel kapcsolatosan még nem érhetők el 

zajmérési adatok. 

A vasúti közlekedés zajterhelése a korábbi zajmérések eredményei alapján a Kismartoni soron, a Béke 

utcában, a Lóki soron, valamint a Csengery utcában magasabbak a határértéknél, de a túllépés mértéke 

nem haladja meg a 10 dB-t. 

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása  

A település egészét nézve a legjelentősebb értékű és kiterjedésű zöldfelületek a települést övező 

erdőterületek, továbbá a Fertő tó területe. Ezeken a területeken a legmagasabb a biológiai 

aktivitásérték a városban. Ezek mellett a gyep- és szőlőterületek; a belterületi parkok, játszóterek és 

egyéb zöldfelületek; valamint a magántulajdonban lévő kertek alkotják a biológiailag aktívabb 

egységeket. A beépített területeken természetközeli ökoszisztémákról nem beszélhetünk. 

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 hálózatához tartozó területek: 
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o Fertő tó különleges madárvédelmi terület; 
o Fertő tó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület; 
o Fertőmelléki-dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület; 
o Dudlesz-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület; 
o Soproni-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. 

- Országos jelentőségű védett természeti területek: 
o Fertő-Hanság Nemzeti Park; 
o Soproni Tájvédelmi Körzet; 
o Soproni Botanikus kert Természetvédelmi Terület; 
o Liget-patak menti Természetvédelmi Terület; 
o Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület; 
o Bécsi-domb Természetvédelmi Terület. 

- Ex lege védett természeti értékek: 
o 21 db forrás; 
o 8 db barlang; 
o 3 db földvár. 

- Helyi jelentőségű természetvédelmi területek: Sopron MJV Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) 
önkormányzati rendelete szabályozza. 

- Ökológiai hálózat: Az országos ökológiai hálózat mindhárom eleme – a magterület, az ökológiai 
folyosó és a pufferterület – érinti Sopront.390 

 

Sopron Klímastratégiája egy Zöld infrastruktúra tematikájú koncepció készítését is megjelöli 

feladatként. Megfogalmaz továbbá intézkedést a természetes városi klimatizáló és csapadék 

visszatartó kapacitású zöldfelületek fenntartására és fejlesztésére, alternatív zöldítési lehetőségek 

megismerésére is – pl. zöldtetők, zöldhomlokzatok kialakítási feltételeinek támogatására.  

6.5.1.2 A célrendszer és a beavatkozási struktúra meghatározása 

„A városi zöld átállás komplex célrendszere a városi karbonsemlegességi cél elérését szolgálja. Ennek 

kidolgozása az FVS elkészítésére jelenleg nyitva álló időkereten túlmutató feladat, és az érintettek 

széleskörű bevonásával, egyeztetéseivel valósulhat meg.”391 Ez a zöld finanszírozási keretrendszerben 

történik meg 2024-ig. Ebből fakadóan Sopron MJV Önkormányzata jelenleg egy előzetes célrendszert 

fogalmaz meg – az előkészítő részben szereplő állításokra támaszkodva. A célok kijelölés a zöld város 

dimenzió (fentebb már említett) hat fő szempontjának figyelembe vételével történt. 

Az FVS célrendszerében négy stratégiai cél és összesen hat tematikus cél kapcsolódik közvetlenül a 

zöldülő város dimenzióhoz (lásd alább!). Az egyes zöldülő szempontokhoz való kapcsolódást számok 

jelölik a tematikus célok alatt.  

Stratégiai célok Tematikus célok 

S1. A helyi adottságokra és tradíciókra 
alapozó, innovatív és hatékonyan működő, 
dinamikusan fejlődő helyi gazdaság 

T1.1. A gazdasági szereplők helyi és térségi szintű együttműködései 
szerteágazók, szektorokon átívelők 

A részcél kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz: 4. 

T1.2. A helyi gazdasági húzóágazatok magas színvonalú infrastrukturális 
és üzleti környezetben működnek 

A részcél kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz: 1., 2., 5. 

 
390 Forrás: Sopron MJV Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának elkészítése – Megalapozó vizsgálat, 2014. 
391 Forrás: FVS Módszertani Kézikönyv 
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S3. Magas életminőséget kínáló és szociális 
biztonságot nyújtó, korszerű 
közszolgáltatások 

T3.1. A magas szakmai színvonalon, modern környezetben zajló oktatás-
nevelés, egészségügyi és szociális alapellátás hozzájárul a demográfiai 
egyensúly fenntartásához 

A részcél kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz: 1., 2., 5. 

S4. Örökségét és hagyományait a 
fejlesztéseibe szervesen beépítő, modern 
kori épített környezettel bíró város 

T4.1. A városi épületállomány funkcionális és esztétikus megújulása az 
üzemeltetés energiaigényének csökkenését és a kapcsolódó beruházások 
révén a megújuló energiaforrások részarányának növekedését 
eredményezi 

A részcél kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz: 1., 2., 5. 

T4.2. A környezetbarát mobilitási módok és technológiák előnyben 
részesítése, a közlekedési hálózatok fejlődése és a közterületek 
megújulása nagy mértékben javítja a város élhetőségét 

A részcél kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz: 1., 2., 5. 

S5. Klímabarát, környezettudatos, kiterjedt 
zöldfelületi hálózattal rendelkező 
térségközpont 

T5.1. A városi zöldfelületek mennyisége, minősége és biológiai értéke 
folyamatosan növekedik 

A részcél kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz: 1., 2., 6. 

T5.2. A város közműhálózata alkalmas a klímaváltozás miatt egyre 
szélsőségesebb időjárási jelenségek negatív hatásainak mérséklésére 

A részcél kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz: 1., 2., 3., 4., 6. 

65. táblázat: Az FVS célrendszerében a zöldülő város dimenzió 

A zöld átállás menetrend célrendszere Sopron MJV-t érinti elsősorban, de kihat a Soproni járásra, a 

megyére, az országra, sőt, az ÜHG kibocsátás csökkenésével minimális mértékben ugyan, de globálisan 

a teljes bolygóra. A zöld átállás beavatkozási területei minden esetben pozitív hatással vannak a 

települési környezetre. 

Z1 Zöld szemléletformálás 

A szemléletformálási akciók a klímavédelem, az energiatakarékosság, a közlekedés és a környezeti értékek 
köré összpontosulnak. Cél, hogy a térség lakossága, valamint önkormányzati, gazdasági és egyéb szereplői 
minél több információhoz jussanak ezekről a tématerületekről. Fontos, hogy a lakosság és a helyi szereplők 
gondolkodásába minél jobban épüljön be a klíma-, energia- és környezettudatos szemlélet; illetve a 
lakosságnak és a helyi szereplőknek igénye legyen az élettér tudatos alakításában és védelmében való 
aktív/abb részvételre. 

Beavatkozási területek 

Z1/B1 Energia-
takarékossággal és 
megújuló energiákkal 
kapcsolatos 
szemléletformáló akciók 

Z1/B2 Közlekedéshez 
kapcsolódó 
szemléletformáló akciók 

Z1/B3 Környezeti 
értékekkel és 
környezetvédelemmel 
(pl. helyes lakossági 
fűtés) foglalkozó 
szemléletformáló akciók 

Z1/B4 Klímavédelmi és 
környezetvédelmi akciók  
szervezése a 
közoktatásban 

Kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz 

1., 5. 1., 5. 1., 2., 3., 4., 5., 6. 1., 2., 3., 4., 5., 6. 

 

Z2 Az energiahatékonyság és a megújuló energiatermelés növelése  

A város ÜHG emissziója egyelőre nem ismert részleteiben; a 2022 év végére várhatóan elkészülő SECAP 
dokumentumban lesz látható a pontos helyzetkép. Valószínűsíthető, hogy az ÜHG kibocsátás döntő része az 
energiafogyasztáshoz és az energiatermeléshez köthető CO2 kibocsátásból adódik. A korábban bemutatott 
kogenerációs erőművek relatíve hatékonyak, hőenergiát és villamosenergiát egyaránt előállítanak. ÜHG 
kibocsátásuk főleg a megújuló erőforrások nagyobb arányú alkalmazásával és a távhűtés kialakításával érhető 
el. 
A fogyasztók esetében valószínűleg a háztartások fűtésre fordított energiamennyiségét lehet legnagyobb 
mértékben gazdaságosan csökkenteni, de az önkormányzati és a gazdasági szféra épületállományát is célszerű 
megvizsgálni. Az önkormányzati szféra esetében a korábbi évek európai uniós támogatásai, míg a gazdasági 
szféra esetében a gazdasági kényszer számos energiahatékonyságot (és megújuló energiát hasznosító) célzó 
beruházást eredményezett és eredményezhetett. 
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A Z2 cél magában foglalja az energiahatékonyság és a megújuló energiák fogyasztók általi közvetlen 
termelésének növelését (pl. épületfelújítás; szigetelés; fűtés- és egyéb gépészeti korszerűsítés; napelemek 
telepítése épületekre vagy burkolt felületekre). Ez klíma- és környezetvédelmi, illetve a térségi szereplők 
fenntartható gazdálkodása szempontjából is nélkülözhetetlen. A célkitűzés részét képezi továbbá a helyi 
szélenergiapotenciál kiaknázásának megkezdése, amennyiben a központi szabályozás változása ezt lehetővé 
teszi. 

Beavatkozási területek 

Z2/B1 
Lakóépületek 
energetikai  
korszerűsítésének 
és a megújuló 
energia 
hasznosításának 
ösztönzése 

Z2/B2  
Megújuló energiák 
integrálása a 
távhőellátó 
rendszerbe, 
távhűtés 
kialakítása 

Z2/B3 
Önkormányzati 
épületek 
energetikai 
korszerűsítése és 
megújuló energia 
hasznosítás 
megvalósítása 

Z2/B4 A helyi 
vállalatok 
működésének 
energiahatékonyab
bá tétele, megújuló 
energiatermelésre 
irányuló 
beruházásaik 
támogatása 

Z2/B5 A helyi 
szélenergia-
potenciál 
kiaknázásának 
vizsgálata, 
lehetséges 
szélerőműtelepítési 
helyszínek 
kijelölése 

Kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz 

1., 2., 5. 1., 2., 5. 1., 2., 5. 1., 2., 5. 1., 5. 

 

Z3 Fenntartható, intelligens városi közlekedésfejlesztés és -szervezés 

A cél magában foglalja az alacsonyabb emissziót jelentő közlekedési módok előtérbe helyezését és 
infrastruktúra-hálózatuk fejlesztését. Ez egyrészt a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítását 
és kiterjesztését jelenti, másrészt a közösségi közlekedés modernizálását (pl. korszerű járműállomány, egyes 
közlekedési módok közötti átjárás megkönnyítése/gyorsítása és intelligens útvonaltervezés). A közlekedési 
módok közötti átjárás megkönnyítése a tömegközlekedésen kívül is cél. A mikromobilitási eszközök és a 
tömegközlekedés használatának kombinációja szinte bárki számára alternatívát jelenthet az autóhasználat 
kiváltására, mely a települések közötti/határon átívelő ingázás esetében kifejezetten fontos lenne. A városi 
torlódások drasztikus csökkenéséhez vezethet egy jól megtervezett, közlekedési eszközök váltásán alapuló 
rendszer kialakítása. 
A cél beavatkozásai közé sorolható a parkolás okos fejlesztése, a változó forgalmi viszonyokat állandóan 
figyelő, intelligens forgalomirányítás kialakítása. A cél hozzájárul a felesleges gépjárműhasználat 
elkerüléséhez, a forgalmi torlódások mérsékléséhez, a légszennyezés és az ÜHG kibocsátás csökkentéséhez. 

Beavatkozási területek 

Z3/B1 A gyalogos  
közlekedés 
feltételeinek 
javítása 

Z3/B2 A kerékpáros, 
e-kerékpáros és 
egyéb mikromobiltási 
eszközök  
közlekedési 
feltételeinek javítása 

Z3/B3 A közösségi 
közlekedés 
fenntartható 
fejlesztése, az 
intermodalitás 
erősítése 

Z3/B4 A parkolás 
okos és  
fenntartható  
fejlesztése 

Z3/B5 Az 
intelligens  
forgalomirányítás  
kialakítása 

Kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz 

1., 5. 1., 5. 1., 2., 5. 1., 5. 1., 5. 

 

Z4 Körforgásos gazdaság ösztönzése, helyi ellátási láncok fejlesztése 

A körforgásos gazdaságra való átállás az újrahasználat és az újrahasznosítás előtérbe helyezésével segít 
minimalizálni a keletkező hulladékok mennyiségét, illetve segít megtalálni a keletkező melléktermékek 
legideálisabb felhasználási módját. A körforgásos gazdaság zárt ellátási láncok kialakítását helyezi előtérbe, 
ezzel is kímélve a helyi ökoszisztémát, csökkenti a térség áruimportját és ezáltal a térségből kiáramló pénzügyi 

forrásokat. A rendszer kiterjesztése energiatermelésre és energiamegtakarításra is alkalmas – pl. ide sorolható 

a csatornarendszer hőenergiájának hasznosítása, az állattartótelepeken keletkező biogáz hasznosítása, az 
egyes anyagok (pl. üveg) újrahasználásával és újrahasznosításával járó tetemes energiafelhasználás 
redukálása. A helyi ellátási láncok szélesebb körű alkalmazása energiamegtakarítást és kibocsátáscsökkenést 
eredményez a kevesebb szállítás és csomagolás vagy éppen szállítás- és csomagolásmentesség révén. 

Beavatkozási területek 
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Z4/B1 A körforgásos gazdaság 
elterjedésének ösztönzése a 
gazdaságban 

Z4/B2 Hulladékgazdálkodás 
fejlesztése 

Z4/B3 Rövid ellátási láncok 
kialakításának ösztönzése 

Kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz 

1., 3., 4., 5. 1., 3., 4., 5., 6. 1., 4., 5. 

 

Z5 Egészséges és fenntartható települési környezet kialakítása 

A zöldfelületek fejlesztésével, bővítésével javítható a levegő minősége. A nagyobb kiterjedésű és jól tervezett 
zöldfelületek több port és egyéb légszennyező anyagot tudnak megkötni, illetve a talajeróziót is csökkentik. A 
zöldfelületek bővítése, fejlesztése növeli a térség ÜHG-elnyelő kapacitását. A fotoszintézis révén a jelentősebb 
kiterjedésű zöldfelületek nagy mennyiségű CO2-ot kötnek meg. A cél támogatja a települések mikroklímájának 
javítását is, csökkentve a hősziget hatást. A zöldfelületek például párásítják a települései levegőt, illetve a 
párologtatás révén csökkentik a hőmérsékleti maximumokat. A cél megvalósítása a térségi ökoszisztémákat, 
a helyi bioszférát is fejleszti. A zöldterületek fenntartását is támogatni szükséges. Például digitális megoldások 
segítségével bizonyos esetekben előre jelezhető és elkerülhető a növények károsodása, csökkenthető a 
zöldfelületek fenntartási költsége. A levegőminőség folyamatos mérése és az eredményeinek közzététele is 
segíti a fenntarthatóbb települési környezet kialakítását. 

Beavatkozási területek 

Z5/B1 Új zöldfelületek/ 
zöldterületek kialakítása 

Z5/B2 A meglévő 
zöldfelületek/ 
zöldterületek fejlesztése 

Z5/B3 A zöldfelületek 
gondozásának 
fejlesztése, digitális 
megoldások alkalmazása 

Z5/B4 A levegőminőség 
monitoringrendszerének 
fejlesztése 

Kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz 

1., 2., 3., 6. 1., 2., 3., 6. 2., 3., 6. 5., 6. 

 

Z6 Külterületek fenntarthatóságának javítása  

A térség külterületei döntően erdőgazdasági és mezőgazdasági felhasználás alatt állnak, azonban a növekvő 
beépített területek fokozatosan visszaszorítják ezeket. A külterületek fenntarthatóságának javítása és a 
megmaradt természeti értékek védelme nemcsak az éghajlatváltozás mérséklése miatt alapvető fontosságú, 
hanem gazdasági, egészségügyi és rekreációs szempontból is lényeges. Az illegálisan elhelyezett hulladékok, a 
korábbi hulladéklerakások és ipari/bányászati tevékenységek miatt roncsolt területek szintén a külterületeket 
terhelik. A cél részeként a hazai és szomszédos országokból származó hulladékok illegális lerakását meg kell 

szüntetni, illetve a rekultiválni kell a roncsolt területeket – elsősorban környezetvédelmi okokból. 

Beavatkozási területek 

Z6/B1  
A külterületek 
beépítésének 
megakadályozása 

Z6/B2  
Fenntartható erdő- 
és 
mezőgazdaság 
ösztönzése 

Z6/B3 
Veszélyeztetett 
természeti  
értékek 
megóvása 

Z6/B4 A 
külterületeken 
illegálisan elhelyezett 
hazai és külföldi 
forrású hulladékok 
lerakásának 
megelőzése 

Z6/B5 A korábbi 
hulladéklerakás, 
illetve ipari-
bányászati 
tevékenység miatt 
roncsolt területek 
rekultiválása 

Kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz 

1., 3., 5., 6. 1., 2., 3., 4., 5., 6. 1., 3., 6. 3., 4., 5., 6. 3., 4., 5., 6. 

 

Z7 A település vizeinek védelme és fenntartható hasznosítása 

A települési felszíni és felszín alatti vizeket több módon is terhelik a helyi szereplők. A szennyezések sok 
esetben visszahathatnak a lakosságra is. Cél a mezőgazdasági, lakossági és egyéb forrású vízszennyezések 
csökkentése, a talajvíz és a felszíni vizek összetevőinek rendszeres vizsgálata. 
A felszíni vízrendezés szempontjából több patak környezete is problémás: a patakok árhullámainak kezelése 
ugyanis jelenleg nem megoldott; a jelenleg szükséges akadálytalan vízlevezetés nem biztosított. Emellett az 
éghajlatváltozással egyre szélsőségesebbé válhat a csapadék eloszlása, mely egyre több villámárvízhez 
vezethet. Ezért kiemelt fontosságú a csapadékvíz minél nagyobb részének helyben tartása és tárolása, a 
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patakokba és csatornákba érkező vizek időbeli késleltetése, valamint a csapadékvizek talajba juttatása a 
burkolt térszíneken is. 

Beavatkozási területek 

Z7/B1  
Csapadékvíz 
gazdálkodási  
modell és terv készítése 

Z7/B2 
Csapadékvíz helyben  
tartásának és 
felhasználásának 
ösztönzése 

Z7/B3 
A csapadékvízgyűjtő- és 
vízelvezető-hálózat 
fejlesztése 

Z7/B4 
A talajvíz és a felszíni 
vizek szennyezését 
monitorozó hálózat 
kiépítése 

Kapcsolódása a zöldülő város szempontjaihoz 

2., 3., 4. 2., 3., 4. 2., 3. 3., 5., 6. 

6.5.1.3 A zöld átállás kidolgozásának szervezeti kérdései és ütemezése 

A városi zöld átállás részletes megtervezésének irányítója és a stratégiai döntések meghozója Sopron 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, a zöld finanszírozási keretrendszer megalkotását külső szakértő 

fogja támogatni.  

A tervezési folyamatban számos helyi szereplő érintett a helyi közműcégektől kezdve, a közlekedési 

vállaltokon át a különböző hatóságokig, szakmai szervezetekig és civilekig. Ezek mellett a térségi 

lakosság is véleményezheti és javaslatot tehet a keretrendszer első verziójához kapcsolódóan, illetve a 

megvalósítás során is lehetőségük lesz részt venni a folyamatokban. A potenciális érintetti kört és a 

részt vevők tervezés és a megvalósítás során ellátott feladatait az alábbi táblázat részletezi. 

Szereplők Feladat a tervezésben Feladat a megvalósításban 

Sopron MJV Önkormányzata stratégiai döntések, finanszírozás, 
beszerzés és tervezés koordinálása, 

adat- és információszolgáltatás 
koordinálása, véleményezés 

stratégiai döntések, 
finanszírozás 

SOPRON HOLDING Zrt. adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

megvalósításban való 
részvétel, monitoring 

tevékenység 

Volánbusz Közlekedési Zrt. adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

megvalósításban való 
részvétel, monitoring 

tevékenység 

Soproni Vízmű Zrt. adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

megvalósításban való 
részvétel, 

szemléletformálás, 
monitoring tevékenység 

STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

megvalósításban való 
részvétel, 

szemléletformálás, 
monitoring tevékenység 

Érintett hatóságok, szakmai 
szervezetek (pl. OVF, 
Katasztrófavédelem, MVM) 

adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

országos/regionális 
rendszerekbe való 

kapcsolódás biztosítása, 
megvalósításban való 

részvétel 

Oktatásban érdekelt szervezetek (pl. 
soproni óvodák, Soproni Tankerületi 
Központ, Soproni Szakképzési 
Centrum, Soproni Egyetem) 

adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

környezetei nevelés, 
szemléletformálás, 

monitoring, 
megvalósításban való 

részvétel 

Zöld átállás témakörében véleményt 
formáló civil és egyéb szervezetek 

adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

szemléletformálás 
monitoring tevékenység 
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Gazdasági szereplők és az őket 
képviselő szervezetek (pl. kamarák) 

adat- és információszolgáltatás, 
véleményezés 

pénzügyi hozzájárulás, CSR, 
megvalósításban való 

részvétel 

Sopron lakossága véleményezés opcionális bekapcsolódási 
lehetőségek a 

megvalósításba 
66. táblázat: A zöld finanszírozási keretrendszer tervezésének és megvalósításának szereplői 

A zöld finanszírozási keretrendszer 2023-2024-es tervezésének teljes folyamatát végigkíséri a 

partnerségi folyamat. A keretrendszer kidolgozása során szükséges a jelen menetrendben lefektetett 

előzetes célok pontosítása, véglegesítése, a beavatkozási struktúra végső formába öntése, mellyel 

párhuzamosan megtörténik a beavatkozások, illetve a konkrét projektek értékelési és kiválasztási 

rendszerének kidolgozása. A megvalósítás finanszírozása érdekében üzleti-finanszírozási terv készítése 

szükséges, mely a költségigények mellé potenciális pénzügyi forrásokat rendel. A zöld átállás 

előrehaladásának monitorozása érdekében az allokációs- és hatásjelentések rendszere is kidolgozásra 

kerül. A zöld finanszírozási keretrendszer végleges változata legkésőbb 2024. december 31-ig 

benyújtásra kerül az Irányító Hatósághoz jóváhagyásra. 

6.5.2 Digitális átállás menetrend 

A stratégiai rendszerben való gondolkodás megköveteli nemcsak a környezeti tényezőkkel való 

összpontosított gondolkodást, hanem a digitalizáció beépítését is a város jövőjére vonatkozó tervekbe. 

Így az FVS városi szakterületeken átívelő fejlesztési prioritása a digitális átállás is, mely a digitális 

technológiák alkalmazása által okozott változásokat jelenti a város működésében. 

A digitális átállás előkészítési szakaszból, a célok meghatározásából és a beavatkozások 

összefoglalásából áll. Mivel egy hosszabb távra szóló menetrendről/ütemtervről van szó, nagyobb 

hangsúlyt kap a beavatkozások egymásra épülése. A digitalizációs folyamat végrehajtása során a 

stratégiai keretbe nem foglalt fejlesztések – melyek nélkülözik a rendszerszemléletet és üzemeltetésük 

nem megoldott – csak időleges megoldásokat képesek nyújtani. Az itt összefoglalásra kerülő 

beavatkozások ennek a stratégiai gondolkodásnak ágyaznak meg. 

A Cselekvési terv részeként a vázlatosabb formájú menetrend, míg az ennél bővebb tartalmú ún. 

digitális átállás akcióterv a későbbiekben, 2024-ig bezárólag készül el. 

6.5.2.1 Előkészítés 

A következőkben áttekintésre kerül a Megalapozó munkarészben azonosított állapot a város jelenlegi 

digitális felkészültségéről. 

A helyzetfeltárás és helyzetelemzés főbb megállapításai a digitalizáció terén: 

- A város internetszolgáltatókkal való ellátása megfelelő, további hálózati fejlesztések a város 
belterületének növekedése nyomán szükségesek; 

- A lakosság 90%-a rendelkezik interneteléréssel, 76%-uk legalább átlagosnak tartja a saját 
felkészültségét az IKT-eszközök használata terén. A többség információszerzésre használja a 
világhálót, ezt követi az online ügyintézés, majd a tanulás és a munkavégzés – de a home office 
lehetőségek koronavírus járvány kiváltotta gyors elterjedésével az utóbbi terén jelentős 
fejlődés mutatkozott az elmúlt időszakban. 
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- Sopron város portálja olyan kommunikációs felület, mely alkalmas a helyi közösségi/társadalmi 
információcserére. A lakossági panaszok bejelentésére, kezelésére ingyenesen hívható 
zöldszám működik. Az Önkormányzat a honlapján átfogó tájékoztatást ad az elektronikus 
lakossági ügyintézési lehetőségekről, illetve számos hasznos közcélú információ is elérhető itt. 
A jobb tájékozódást az Önkormányzat Facebook oldala 
(https://www.facebook.com/soprononkormanyzata), az önkormányzati intézmények 
elektronikus felületei, illetve a Sopron Televízió és Média online felületei egyaránt elősegítik. 

- Az Elektronikus ügyintézési alportál a saját ügymenet leírások mellett biztosítja az integrációt 
az ASP szakrendszerekkel, valamint a központi nyilvántartásokkal. Ezen keresztül sorban állás 
nélkül, akár otthonról is kezdeményezhető különböző ügyek intézése. 

- A Polgármesteri Hivatalban a már kialakított térinformatikai rendszer az elmúlt időszakban új 
funkciókkal bővült: térinformatikai rendszerben jelenítik meg a közművekkel, az ingatlan 
adatvagyonnal kapcsolatos, valamint a környezetvédelmi, közút igazgatási (jelzőlámpák, 
táblák, útfestések) információkat is. 

- Megvalósult ASP 2.0 projekt keretén belül az Önkormányzat saját szakrendszereivel interfészes 
csatlakozással kapcsolódott a rendszer használatához, az ADÓ szakrendszer tekintetében 
kötelezően rendszercsatlakozóként. Az önkormányzati ASP központhoz csatlakozva, 
felhasználva annak műszaki-informatikai hátterét az ASP ADÓ mellett moduláris integrációval 
további saját szakrendszereket von be az integrált elektronikus ügyintézés folyamatába. 

- A helyi intézmények körében végzett felmérés alapján az IKT-eszközellátottságuk a jelenlegi 
feladatellátásuknak megfelel; tizenhét intézményből kettő csak adminisztrációs célra használja 
ezeket – a tevékenységi körükből fakadóan: 

o A legtöbb intézmény asztali számítógépekkel és laptopokkal jól ellátott (bár azok 
minősége nem minden esetben megfelelő); kivételt képeznek az óvodák és a 
bölcsődék, ahol az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők nem minden esetben 
rendelkeznek saját számítógéppel, holott az adminisztrációs kötelezettségeik 
teljesítéséhez, a szakmai munka megtervezéséhez és a szülőkkel történő 
kapcsolattartáshoz is szükség lenne erre. 

o Okostelefonokkal mindössze két intézmény fedi le teljesen a munkavállalói körét, 
belső hálózattal, Wi-Fi-eléréssel és nyomtatóval viszont mindegyik rendelkezik. 

o Adattárolásra többségében rendelkeznek saját szerverrel, mindössze három 
intézmény esetében nincs ilyen készülékük. A szerverrel rendelkezők többsége sem bír 
másodlagos adattárolóval a szükséges biztonsági mentésekhez. 

- A szükséges műszaki feltételek mellett a szervezeti tényezők sem minden esetben segítik a 
digitális átmenetet: 

o Habár az intézményvezetők szerint a legnagyobb arányban (65%) a forráshiány 
akadályozza a digitalizációban való továbblépést, az alkalmazottak kompetenciáinak 
hiánya (29%) és ellenállása (18%) is tapasztalható. A dolgozók alapvetően kis hányada 
rendelkezik informatikai végzettséggel. Eddig mindössze öt intézményben zajlott 
digitális kompetenciafejlesztő foglalkozás a dolgozók részvételével. 

https://www.facebook.com/soprononkormanyzata
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o Három intézménynek egyáltalán nincs saját informatikus kollégája, ezek teljes 
mértékben más szervezetek (főként az Önkormányzat) segítségére szorulnak. Tíz 
esetében külső szerződésben oldják meg a rendszergazdai feladatoka ellátását, három 
helyszínen a kollégák maguk próbálják megoldani a felmerülő problémákat. 

- Környezeti szenzorokat az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények sem alkalmaznak; 
a városban az OMSZ mérőállomása, továbbá a Soproni Egyetem Okoserdő projektjében 
működő, erdőterületeket monitorozó szenzorok működnek. 

- A helyi közlekedést és parkolást egyelőre még nem segítik szenzoros, forgalomszámláló 
megoldások. 

- A helyi közlekedésben az Önkormányzat és a VOLÁNBUSZ jegy- és bérletkiadó automatákat 
alakítottak ki, az autóbuszokra fedélzeti számítógépet (zöld út kérő programmal), külső és 
belső elektronikus utastájékoztató táblákat, utasszámláló- és jegykiadó pénztárgépet, 
hangosutas tájékoztatást telepítettek. Több megállóhelyen intelligens utastájékoztató 
oszlopot helyeztek el, valamint egyes közlekedési lámpás csomópontban megtörtént a zöldút 
vezérlő kártya telepítése a buszok jobb menetideje érdekében. A buszok menetrendje online 
is elérhető a cég honlapján. Az egyes buszok élőben is nyomon követhetők, illetve 
utazástervező is működik az említett honlapon. A buszjegyek és bérletek egyes online fizetési 
rendszerekben már online is megvásárolhatóak. 

- Növekszik a fűtési energia egyedi mérési lehetőségét megteremtők aránya is Sopronban, 
azonban az okosmérők elterjedtsége még nagyon kezdetleges, szinte kizárólag a nagyobb 
fogyasztók esetében jellemző. A helyi gáz- és az ivóvízszolgáltatás terén okosmérők nincsenek 
telepítve, csak a távleolvasást teszik lehetővé. 

- Az elmúlt évek során megvalósított energetikai korszerűsítések több önkormányzati 
intézményben magukban foglalták a radiátorok termosztátfejjel való ellátását is az egyedi 
szabályozhatóság érdekében. A városi közvilágítást szolgáló lámpatestek kb. 50%-a az elmúlt 
években megújult. A felhelyezett LED-es fényforrások jelentős energiamegtakarítást 
eredményeztek. Ezek alkalmasak az okos közvilágítási rendszerben való működésre is, de 
annak kiépítését megelőzően az összes lámpatest korszerűsítését kell első lépésben 
végrehajtani. Így jelenleg még a közvilágítási naptár szerint kapcsolják a rendszert. 
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6.5.2.2 A város digitális céljai 

A helyzetelemzés során feltárt kihívások, illetve a fejlődési lehetőséget magukban hordozó területek 

alapján a következő célok lehatárolása történt meg az okos város hat alrendszerét392 illetően, 

melyeknek sorszámozása a célok elérésének sorrendiségét is meghatározza: 

Digitális átállás cél 
megnevezése 

Digitális átállás cél tartalma 
Kapcsolódó 

FVS  
stratégiai cél 

Kapcsolódó okos 
város alrendszer 

D1. Digitális átállás 
kompetenciajellegű 
feltételeinek 
megteremtése 
 

A digitális átmenet megvalósításának nulladik 
lépése az érintett emberek érzékenyítése a 
digitális megoldások iránt. Ez egyaránt 
vonatkozik a városi intézmények dolgozóira és 
a felhasználóként megjelenő lakossági 
szereplőkre. 

Különösen fontos a digitális szempontból 
kirekesztődéssel veszélyeztetett időskorúak és 
szegénységben élők kompetenciafejlesztése 
és eszközbeli támogatása a hozzáféréshez.  

A fiatalok esetében a kirekesztődés helyett a 
digitális rendszerek megfelelő és etikus 
használatára, a cyberbullying és a közösségi 
felületek veszélyeire kell felhívni a figyelmet; 
míg a középkorú lakosságnál elsősorban a helyi 
ügyintézési lehetőségek bemutatására kell 
koncentrálni. 

S3. okos emberek 

D2. Digitális átállás 
szervezeti 
feltételeinek 
megteremtése 

Az egyéni kompetenciák szélesítését követően 
a helyi szervezeti keretek kiépítésére kell 
törekedni, vagyis egyrészről az új típusú 
technológiai rendszerek hosszú távú helyi 
üzemeltetési felétételeinek megteremtésére; 
másrészről a jelenlegi technikai háttérrel 
elérhető szoftveres fejlesztések 
végrehajtására, melyek a közszolgáltatási 
színvonal azonnali javulását eredményezik. 

S3. 
okos kormányzás,  

okos 
életkörülmények 

D3. Digitális átállás 
infrastrukturális 
feltételeinek 
megteremtése 

A személyi és a szervezeti feltételek 
megteremtését követő feladat az informatikai 
eszközállomány fejlesztése (és felkészülés a 
folyamatos karbantartás és fejlesztés 
követelményére). Ezek közül is elsőként a 
város üzemeltetését hatékonyabbá, ezáltal 
olcsóbbá tevő rendszerek kiépítése élvez 
prioritást. Az innen fakadó megtakarításokat is 
felhasználva ezt követik azok a rendszerek, 
melyek a jelenleginél magasabb 
közszolgáltatási színvonal elérését célozzák. 

S1., S3., S4., 
S5. 

okos mobilitás, 
okos gazdaság, 
okos környezet 

 

 
392 Okos város fejlesztési modell módszertani útmutató (2017) 
http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/okos-varos-fejlesztesi-modell-modszertani-utmutato-20171130.pdf 
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6.5.2.3 A digitális fejlesztések beavatkozási területei 

A digitális fejlesztések végrehajtásakor a célokhoz hasonlóan elsősorban a beavatkozások sorrendisége 

került meghatározásra a menetrendben. A különböző beavatkozási területek és ezeken belül a 

tervezett beavatkozások is meghatározott ütemben, egymásra épülve követik majd egymást. 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

D1.1 Digitális kompetencia fejlesztése 

Digitális átállás cél 
megnevezése 

D1. Digitális átállás kompetenciajellegű feltételeinek megteremtése 

Beavatkozások célja  
A digitális átállásra fejlesztéseinek befogadása érdekében az önkormányzati intézmények 
dolgozóinak és a lakossági célcsoportoknak a felkészítése. 

Beavatkozások 
felsorolása 

1. Digitális kompetenciafejlesztés az önkormányzati intézmények dolgozóinál: 
Azon önkormányzati és önkormányzati intézményi dolgozók bevonása a digitális 
kompetenciafejlesztő tanfolyamokba, akik korábban még nem vettek részt, illetve nincs 
szakirányú végzettségük. 

 
2. Digitális kompetenciafejlesztés felhasználói oldalon, a lakosság körében (kiemelten: 
időskorúak, szegénységben élők): 
A digitális kirekesztődéssel veszélyeztetett időskorúak és mélyszegénységben élők 
megismertetése a digitális világ nyújtotta lehetőségekkel és alapismeretekkel. A fiatalok 
részére a közösségi hálózatok veszélyeire és a cyberbullying témájáról történő 
ismeretterjesztés. Digitális ügyintézési lehetőségek és metódusok bemutatása a középkorú 
célcsoportnak. 

Felkészültség / 
Háttérfeltételek 

A lakosság körében végzett felmérés alapján a megkérdezettek 24%-a találta átlag alattinak 
saját felhasználói képességét. A helyi intézményvezetők együttesen 29%-ban személyi 
tényezőkkel magyarázták a digitalizáltság terén történő lemaradásukat. Így nagyságrendileg a 
lakosság és az önkormányzati / önkormányzati intézményi dolgozók egyharmadát érintő 
digitális kompetenciafejlesztés végrehajtása szükséges.  

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

D2.1 Szervezeti beavatkozások a digitális átállás érdekében 

Digitális átállás cél 
megnevezése 

D2. Digitális átállás szervezeti feltételeinek megteremtése 

Beavatkozások célja  
A létrejövő új digitális rendszerek üzemeltetésére történő felkészülés, a jelenlegi 
közszolgáltatási színvonal javítása. 

Beavatkozások 
felsorolása 

3. A városi digitális rendszerek üzemeltetéséért felelős szervezeti egység kialakítása: 
Külön önkormányzati szervezeti egységbe szervezett informatikai üzemeltetést végző csoport 
létrehozása, mely egységes rendszerben képes kezelni a bővülő digitális szolgáltatások, képes 
ellátni az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények informatikai jellegű feladatait, a 
teljes rendszer üzemeltetését, fejlesztését. Ez a további beavatkozásokat megelőző lépés. 

 
4. Az ASP rendszercsatlakozás megvalósítása:  
A saját szakrendszerek kiváltása az ASP központ által térítésmentesen biztosított 
alkalmazásokkal, ezáltal a digitális szolgáltatási színvonal javítása. 
 
5. Önkormányzati online térinformatikai rendszer létrehozása: 
Az újonnan kialakításra kerülő térinformatikai rendszer a lakossági igények közvetlen 
kiszolgálására: online lekérhető térképek, rendezési tervek és helyi építési szabályzatok 
információinak biztosítása. 
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6. Kétoldalú kommunikációra alkalmas intézményi honlapok fejlesztése: 
Az egyes intézmények működési területétől függően az alábbi funkciók kialakítása: ügyintézés, 
fórum (chat, kérdésfeltevés), rendelés, kártyás befizetés. 

Felkészültség / 
Háttérfeltételek 

Az önkormányzati intézmények többsége kiszervezve és/vagy saját (nem szakirányú 
képzettségű) munkatársak bevonásával látja el az informatikai feladatait, oldja meg a 
felmerülő kihívásokat. Az ASP rendszercsatlakozás jelenleg még nem teljes körű; nyílt elérésű 
térinformatikai rendszerrel nem rendelkezik az Önkormányzat; a közszolgáltatásban résztvevő 
intézmények közül nem mindegyik rendelkezik honlappal, illetve a működő honlapok 
funkcionalitása, használhatósága, információtartalma is változó. 

 

Beavatkozási terület 
megnevezése  

D3.1 Digitális infrastruktúra kiépítése, fejlesztése 

Digitális átállás cél 
megnevezése 

D3. Digitális átállás infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

Beavatkozások célja  
A létrejövő új digitális rendszerek üzemeltetésére történő felkészülés, a jelenlegi 
közszolgáltatási színvonal javítása. 

Beavatkozások 
felsorolása 

7. Távolról vezérelhető épületüzemeltetési rendszerek kiépítése az önkormányzati 
intézményekben: Az energiahatékonyság fokozása érdekében az épületgépészeti rendszerek 
távoli üzemeltetésére alkalmas műszaki megoldások kiépítése az önkormányzati tulajdonú 
épületekben. 

 
8. Okos közvilágítási rendszer kialakítása: 
A helyi közvilágítást szolgáló, üzemben lévő régi típusú lámpatestek cseréje, ezt követően az 
okos közvilágítás-vezérlő rendszer kiépítése energiamegtakarítási célból. 
 
9. IKT-eszközpark fejlesztése az önkormányzati intézményeknél: 
Az IKT-eszközpark (számítógépek) minőségi szempontú megújítása a Központi 
Gyermekkonyha, a Szociális és Fejlesztő Központ, az Egyesített Bölcsődék, az önkormányzati 
fenntartású óvodák, a Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézménye, a SOSZI, a Sopron Holding, 
a Soproni Kommunikációs Központ és az SVF Kft. esetében. Tematikus fejlesztések 
végrehajtása a Soproni Múzeum (Tűztorony kiállítóhely IT-fejlesztése, drón, beléptető 
rendszer korszerűsítése), illetve az STKH esetében (kamerarendszer fejlesztése). Az intézményi 
IKT-eszközfejlesztési szükségletek folyamatos monitorozása. 
 
10. Helyi autóbuszközlekedés köztéri utastájékoztató rendszerének bővítése: 
A városban működő köztéri utastájékoztató rendszer elemeinek bővítése a forgalmasabb 
megállókban. A meglévő rendszer bővítése új adattartalmak megjelenítési lehetőségével. 
 
11. Közterületi környezeti szenzorok alkalmazása: 
A településüzemeltetés hatékonyságának javításához a városi terek hőmérsékletének, 
zajszintjének, közúti leterheltségének és a kerékpáros forgalom nagyságrendjének mérésére 
alkalmas szenzorok és a beérkező adatokat értékelő rendszer kialakítása. 

Felkészültség / 
Háttérfeltételek 

Az önkormányzati intézményektől érkező visszajelzések alapján több helyen sem felel meg az 
IKT-eszközpark állapota és felszereltsége a szolgáltatási színvonal rövidtávú ellátásához és a 
digitális átállás megvalósításához. A közvilágítási rendszer és az Önkormányzat által 
működtetett épületek többségének a gépészeti rendszerei sem alkalmasak a távolról történő 
üzemeltetésre, ezáltal működtetésük energia túlhasználatot okoz. A buszközlekedésben már 
lezajlott a digitális utastájékoztatás terén egy jelentős előrelépés, azonban a bővülő hálózat 
további pontjaira is ki kellene terjeszteni a rendszert. A környezeti szenzorok nyújtotta 
településüzemeltetési lehetőségeket mindeddig nem aknázta ki a város. 
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7. Finanszírozási terv  

A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve az FVS elengedhetetlen része. A 

rendelkezésére álló erőforrások, a helyi gazdasági-fejlesztési potenciál és az egyéb meghatározó 

térségi tényezők a Megalapozó munkarészben bemutatásra kerültek. Jelen pénzügyi terv egy előzetes, 

rugalmas üzleti modell (lásd 7.2. alfejezetben!) alapján igazodik valamennyi, a helyi fejlesztési 

célrendszerben kitűzött beavatkozási elképzelés, illetve igény összesített forrásigényéhez. Az FVS teljes 

körű üzleti modelljének elkészítése és kidolgozása hosszabb időigényű és szélesebb körű 

egyeztetéseket igénylő feladat, ezért a teljes körű üzleti modell önálló dokumentum formájában való 

kidolgozása 2024 végére valósul meg. 

7.1 Elérhető és bevonható források számbavétele 

7.1.1 Aktorok, meghatározó szereplők 

A városi projektek finanszírozásában potenciálisan bekapcsolódó, meghatározó szereplők, aktorok 

terjedelmi okból csak rövid áttekintés keretében, az elérhető és bevonható főbb fejlesztési forrásokhoz 

kapcsoltan kerülnek itt bemutatásra. A különböző szervezetek főként az európai uniós, illetve hazai 

költségvetési források elosztási mechanizmusában töltenek be vezető szerepet. 

Sopron fejlődése szempontjából kiemelt szempont, hogy az FVS megvalósítása során a lehető 

legnagyobb mértékben használja ki/fel a rendelkezésre álló, elérhető fejlesztési forrásokat. A forrás-

mix a források származása alapján három fő csoportba sorolható – melyek még tovább bonthatók: 

Európai uniós támogatási források 

- Az Európai Unió strukturális és beruházási alapjaihoz393 kötődő különböző, jelenleg csak 
egyeztetési változat formájában elérhető operatív programok forrásai (TOP Plusz, GINOP Plusz, 
KEHOP Plusz, EFOP Plusz stb.) sorolhatók ide. Közülük főként a TOP Plusz emelhető ki, mivel 
ennek keretében Sopron MJV számára külön dedikált forráskeret áll rendelkezésre a Győr-
Moson-Sopron Megye Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentumban rögzített 
felosztásnak megfelelően. A soproni keretre irányuló részletes, projektszintű tervezés a TOP 
Plusz Városfejlesztési Programterv mint önálló dokumentum keretében történik. Az operatív 
programok forráselosztása, a támogatási kérelmek szakmai értékelése az irányító hatósági (IH) 
szerepkörre kijelölt minisztériumok feladata. A TOP Plusz esetében az IH a tervezési időszakban 
a Pénzügyminisztérium hatáskörében működött, míg a közreműködő szervezet a Magyar 
Államkincstár. 

- Az Európai Unió strukturális és beruházási alapjaihoz kötődő céltámogatás finanszírozója a 
Helyreállítási Alap. Ezek közül főként a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) lehet 
releváns. A koordinációt szintén az illetékes minisztériumok látják el. 

- Interregionális és transznacionális együttműködési Programok394, melyeknél a fő aktorok az 
Európai Bizottság kijelölt szervei. 

 
393 Elsődlegesen említendő az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA), de 
ide tartozik a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) is. 
394 Pl. Határon Átnyúló Együttműködési Program (magyar-osztrák), Duna Transznacionális Program, Interreg 
CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program, INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program, URBACT Interregionális Együttműködési Program. 
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- Tematikus fejlesztési alapok (pl. Környezetvédelem és éghajlatpolitika (LIFE), Kreatív Európa, 
Európa a polgárokért (EFC), HorizonEupope). Az irányító hatósági feladatokat ezek esetében is 
az Európai Bizottság kijelölt szervei látják el. 

Hazai költségvetési források  

- Modern Városok Program (MVP): a Kormány a Modern Városok Program keretében 
együttműködési megállapodást kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város 
további fejlődése és megújulása érdekében. AZ MVP végrehajtásával összefüggő feladatokat 
az 1217/2015. (IV. 17.) számú Korm. határozat rögzítette. A nagyléptékű fejlesztéscsomag 
megvalósítása folyamatban van, illetve több projektelem már sikeresen le is zárult. A 
kormányzati felelősök – jellemzően miniszteri szinten – projektenként kerülnek 
meghatározásra. 

- A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által közvetített K+F+I támogatási 
konstrukciókat finanszírozó alapok. Finanszírozó: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
illetve jogutódja. 

- Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, illetve ennek zászlóshajójaként a Kisfaludy 
Szálláshelyfejlesztési Konstrukció, melyeket a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a 
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt. Nonprofit Zrt. kezel. 

- Különböző minisztériumok által kiírt pályázatok. 

- Állami tulajdonú szervezetek, illetve vállalatok központi finanszírozású beruházásai (MÁV Zrt., 
Volánbusz Zrt., GYSEV Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., NIF Zrt., NIPÜF Zrt.) 

- Államilag támogatott vállalati hitelek, pl. Széchenyi hitelprogramok, Országos Mikrohitel 
Program. Közvetítője a hazai bankhálózat, illetve a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok 
is az aktorok között említhetők. 

- Egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatás. 

- Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program (Pénzügyminisztérium). 

- Állami finanszírozású otthonteremtési, illetve felújítási támogatások a lakosság számára 
bankokon, illetve a Magyar Államkincstáron keresztül. 

- A nonprofit szervezetek projektjeit támogató Nemzeti Együttműködési Alap. 

- Az európai uniós támogatási programokhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás. 

Saját források  

- Az önkormányzati bevételekből származó saját forrás és az önkormányzati tulajdonú 
vállalkozások saját forrásai sorolhatók ide. Az Önkormányzat saját bevételei erősen 
korlátozottak, jelentősebb fejlesztésekre nem biztosítanak lehetőséget, így főleg kisebb 
léptékű beavatkozások költségeit és/vagy a támogatott projektek önrészét fedezik. Továbbá a 
működési kiadások, illetve az el nem számolható projektköltségek finanszírozását teszik 
lehetővé. 

- Privát gazdasági szereplők saját tőkéje, illetve piaci alapú bankhitel. 

7.1.2 Kitekintés 

Sopron MJV esetében elsősorban Győr-Moson-Sopron megyei fejlsztési dokumentumok relevánsak: a 

nagyobb térségi egység startégiai célkitűzései, gazdasági-társadalmi adottságai figyelembe vétele 

érdekében ezekre szükséges kitekintést tenni. 
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A 3.5 fejezetben már bemutatott Győr-Moson-Sopron Megye Előzetes Integrált Területi Programja 

2021-2027 című dokumentum az egyes prioritások indikatív forráskereteit az alábbiak szerint 

határozta meg: 

Prioritás 
sorszáma 

Prioritás megnevezése Indikatív forráskeret 
(milliárd Ft) 

1. Versenyképes megye 34,132 

2. Klímabarát megye 5,710 

3. Gondoskodó megye 24,483 

Összesen 64,325 

67. táblázat: Győr-Moson-Sopron Megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 című dokumentum 
forrásfelosztása 

Magyarország Kormánya a 2021-2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról szóló 1086/2022. (II.23.) Korm. határozatában 

a TOP Plusz forráskeretét megemelte, a többletet megyékre osztva nevesítette. Ebben Győr-Moson-

Sopron megye forráskerete 70,271 milliárd Ft-ra emelkedett, a módosított megyei Integrált Területi 

Program ugyanakkor még nem került elfogadásra. 

A megyei kereten belül Sopron MJV Önkormányzatának forráskerete prioritásonként az alábbiak 

szerint oszlik meg: 

Prioritás sorszáma Prioritás megnevezése Indikatív forráskeret  
(milliárd Ft) 

1.  Fenntartható városfejlesztés 4,689 

2. Fenntartható energiahatékonyság 6,210 

3. ESZA Fenntartható városfejlesztés ESZA Plusz elemei 0,429 

3. ERFA Fenntartható humán infrastruktúra 1,676 

Összesen 7,415 

68. táblázat: Sopron MJV Önkormányzata számára allokált TOP Plusz forráskeret 

Fenti források felhasználásának projektszintű tervezése önálló dokumentum, a TOP Plusz 

Városfejlesztési Programterv (TVP) keretében történik – ez a beavatkozások indikatív költségigénye 

mellett a támogatási kérelmek benyújtásának ütemtervét, a projektgazdákat és tervezett konzorciumi 

partnereket, valamint a kapcsolódó output indikátorokat is tartalmazza. 

A dedikált források kapcsán fontos még a Modern Városok Program keretében kötött megállapodást 

is kiemelni, melynek keretében a következő projektek valósultak/valósulnak meg, illetve szakmai-

műszaki előkészítésük folyamatban van: 

- Csorna – Sopron-országhatár viszonylatban gyorsforgalmi út megvalósítása, továbbá a várost 
észak-nyugati irányban elkerülő út megépítése; 

- A történelmi belváros nevesített műemléképületeinek és egyéb homlokzatainak felújítása, a 
műemléki felújításban érintett villák és paloták kertjeinek megújítása; 

- A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése; 
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- Soproni történelmi belváros, középkori várnegyed utcáinak, tereinek burkolati felújítása; 

- Fertő tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint 
infrastrukturális fejlesztése; 

- Lővérek Program megvalósítása; 

- Új ipari park kialakítása; 

- Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése. 

7.1.3 Egyéb kötöttségek és lehetőségek 

A fejlesztési tervek összeállítása során fontos figyelembe venni azt a kötöttséget, hogy a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) alapján Az önkormányzat érvényesen 

kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és 

garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. Ez a törvényben részletezett kivételek 

ellenére is jelentős szigorítást eredményezett a megelőző időszak önkormányzati gazdálkodási 

lehetőségeihez képest. Mindez csökkenti az eladósodás veszélyét, ugyanakkor erőteljesen 

korlátozhatja a saját erős beruházások, fejlesztések megvalósítását. 

A lehetőségek oldaláról pedig mindemellett azt érdemes kiemelni, hogy a 7.1.1 pontban bemutatott, 

potenciális elérhető forráslehetőségek realizálásából nemcsak az önkormányzatok és intézményeik, 

hanem más helyi szereplők (vállalatok, nonprofit szervezetek, lakosság) is aktívan kiveszik a részüket – 

különösen az FVS-hez illeszkedő fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében. 

7.2 Az üzleti modell bemutatása 

A bevezetőben említetteknek megfelelően a részletes üzleti modell kidolgozásához a tervezési 

körülmények még nem adottak, ezért annak elkészítése 2024. december 31. véghatáridővel történhet 

meg külső szakértői közreműködéssel. Az üzleti modell összeállítása során a Módszertani Kézikönyv 

iránymutatásának megfelelően a következő alapelveket szükséges alkalmazni: 

- Forrás-mix: törekedni szükséges az olyan ideális forrás-mix kialakítására, amiben a projektek 
finanszírozása több lábon áll. Egy projektet nem csak egy típusú forrásból lehet finanszírozni. 

- Rugalmasság: a finanszírozási terv projektlistája nem egy „kőbe vésett” lista. A 
projektfejlesztés során egy-egy projekt paraméterei változhatnak. Ugyanúgy új projektek 
kerülhetnek a listára és lehetnek törlendő projektek. 

- Pénzügyi fenntarthatóság: a megvalósítást követően a projekteknek jellemzően van 
költségvonzata, esetleg termelnek bevételt. 

- Projektek kiválasztása: a projektek megvalósítási sorrendje ne csak a forrás rendelkezésre 
állásán múljon. A megvalósításnál minél több finanszírozási kérdést szükséges figyelembe 
venni. 

- Eredményesség: a vissza nem térítendő támogatásokra fókuszáló megközelítés kiindulópontja 
elsősorban a társadalmi haszon mérhetősége. A társadalmi haszon mellett szükséges 
figyelembe venni a pénzügyi eredményességet is (még ha nem is kell kötelezően elvárni, de fel 
kell mérni a lehetőségét).  
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7.2.1 Beavatkozások adatainak gyűjtése és ismertetése dimenziónként összegezve 

Az egyes beavatkozási területeket minden esetben az elsődlegesen érintett dimenzióhoz kapcsolva 

kerülnek összegzésre a legfontosabb információk. A táblázatokban a másodlagos érintettség nem 

jelenik meg, ezért a tervezett beruházási költségek megoszlása erősen egyenlőtlen: a zöldülő és 

digitális dimenziók önmagukban kizárólag egy-egy beavatkozási területet tartalmaznak, miközben a 

másik három dimenzió infrastrukturális beruházásainak majd mindegyike tartalmaz digitális és/vagy 

energiahatékonyságot javító projektelemet. 

Megvizsgálandó szempontok Prosperáló város 

Dimenzió összesített tervezett 
beruházási költsége 

147,6 milliárd Ft 

Megtérülést (bevételt, jövedelmet) 
biztosító elemek 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Források Projektszinten kerül meghatározásra 

Finanszírozás elemek aránya Projektenként változó, az előkészítettség aktuális fázisában még 
nem ismert. 

Várható vagy elvárt eredmények Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a társadalmi és pénzügyi hasznok, valamint releváns esetben a 
pozitív és negatív externáliák figyelembevételével. 

Kockázatok Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a megvalósítási, finanszírozási és fenntartási kockázatok 
figyelembevételével. 

Érdekeltek Sopron MJV Önkormányzata 

NIPÜF Zrt. 

GYSEV Cargo Zrt. 

GYSEV Zrt. 

NIF Zrt. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

Soproni Egyetem 

Soproni Gyógyközpont 

Soproni Szakképzési Centrum 

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 

Vállalati szféra 

69. táblázat: A prosperáló dimenzió költségigénye és megvalósításának körülményei 
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Megvizsgálandó szempontok Zöldülő város 

Dimenzió összesített tervezett 
beruházási költsége 

24,7 milliárd Ft 

Megtérülést (bevételt, jövedelmet) 
biztosító elemek 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Források Projektszinten kerül meghatározásra 

Finanszírozás elemek aránya Projektenként változó, az előkészítettség aktuális fázisában még 
nem ismert. 

Várható vagy elvárt eredmények Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a társadalmi és pénzügyi hasznok, valamint releváns esetben a 
pozitív és negatív externáliák figyelembevételével. 

Kockázatok Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a megvalósítási, finanszírozási és fenntartási kockázatok 
figyelembevételével. 

Érdekeltek Sopron MJV Önkormányzata és intézményei 

70. táblázat: A zöldülő dimenzió költségigénye és megvalósításának körülményei 

 

Megvizsgálandó szempontok Digitális város 

Dimenzió összesített tervezett 
beruházási költsége 

1,1 milliárd Ft 

Megtérülést (bevételt, jövedelmet) 
biztosító elemek 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Források Projektszinten kerül meghatározásra 

Finanszírozás elemek aránya Projektenként változó, az előkészítettség aktuális fázisában még 
nem ismert. 

Várható vagy elvárt eredmények Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a társadalmi és pénzügyi hasznok, valamint releváns esetben a 
pozitív és negatív externáliák figyelembevételével. 

Kockázatok Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a megvalósítási, finanszírozási és fenntartási kockázatok 
figyelembevételével. 

Érdekeltek Sopron MJV Önkormányzata és intézményei, vállalatai 

Egyéb közszolgáltatók 

71. táblázat: A digitális dimenzió költségigénye és megvalósításának körülményei 
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Megvizsgálandó szempontok Megtartó város 

Dimenzió összesített tervezett 
beruházási költsége 

52,5 milliárd Ft 

Megtérülést (bevételt, jövedelmet) 
biztosító elemek 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Források Projektszinten kerül meghatározásra 

Finanszírozás elemek aránya Projektenként változó, az előkészítettség aktuális fázisában még 
nem ismert. 

Várható vagy elvárt eredmények Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a társadalmi és pénzügyi hasznok, valamint releváns esetben a 
pozitív és negatív externáliák figyelembevételével. 

Kockázatok Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a megvalósítási, finanszírozási és fenntartási kockázatok 
figyelembevételével. 

Érdekeltek Sopron MJV Önkormányzata és intézményei 

Soproni Egyetemért Alapítvány 

72. táblázat: A megtartó dimenzió költségigénye és megvalósításának körülményei 

 

Megvizsgálandó szempontok Kiszolgáló város 

Dimenzió összesített tervezett 
beruházási költsége 

145,2 milliárd Ft 

Megtérülést (bevételt, jövedelmet) 
biztosító elemek 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Források Projektszinten kerül meghatározásra 

Finanszírozás elemek aránya Projektenként változó, az előkészítettség aktuális fázisában még 
nem ismert. 

Várható vagy elvárt eredmények Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a társadalmi és pénzügyi hasznok, valamint releváns esetben a 
pozitív és negatív externáliák figyelembevételével. 

Kockázatok Az eredmények meghatározása projektszinten fog megtörténni 
a megvalósítási, finanszírozási és fenntartási kockázatok 
figyelembevételével. 

Érdekeltek Sopron MJV Önkormányzata és intézményei 

Magyar Közút Nonprofit Kft. 

GYSEV Zrt. 

Volánbusz Zrt. 

Soproni Vízmű Zrt. 

Soproni Egyetemért Alapítvány 

73. táblázat: A kiszolgáló dimenzió költségigénye és megvalósításának körülményei 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

398 
 

 

Megvizsgálandó szempontok Tervezett beruházási költség (milliárd Ft) 

Prosperáló dimenzió 147,6 

Zöldülő dimenzió 24,7 

Digitális dimenzió 1,1 

Megtartó dimenzió 52,5 

Kiszolgáló dimenzió 145,2 

Mindösszesen 371,1 

74. táblázat: Az FVS becsült összesített költségigénye 

 

7.2.2 A finanszírozási terv összefoglalója 

A finanszírozási terv összefoglalóját a 8.3 melléklet tartalmazza, ebben dimenziónkénti bontásban 

láthatók az egyes beavatkozási területekhez (beavatkozás csoportokhoz) kapcsolódó finanszírozási 

információk. A lista azonban nem teljes körű: a ciklus során az akár több ütemben is, rugalmasan 

változhat. Fontos továbbá megjegyezni, hogy projektszinten a legtöbb adat nem áll még rendelkezésre, 

ezek szintén a későbbiekben kerülnek részletes kidolgozásra, pontosításra. A táblázat a tervezett és a 

már folyamatban lévő, de stratégiailag fontos fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza, összhangban a 

6. Cselekvési terv fejezetben foglaltakkal. 

7.3 Fenntartható üzemeltetés  

A megvalósult fejlesztések működtetési / üzemeltetési feladatait, az ezért felelős szervezeteket és 

struktúrát a 2.4.2. Működési modell alfejezet mutatja be részletesen. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

városfejlesztési célokat szolgáló projektek előkészítésének egyre hangsúlyosabb részévé válik a 

környezeti mellett a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata is. Az előzetes értékelés során a következő 

szempontokat szükséges figyelembe venni minden releváns esetben: 

- Időtáv meghatározása: a megvalósítás időtartamát követően években meghatározott fenntartási 
időszak. A kötelező fenntartási idő az infrastrukturális beavatkozások esetében jellemzően 5 év, 
azonban a pénzügyi fenntarthatóságot ennél jellemzően hosszabb időtávon szükséges vizsgálni: 
vállalati infrastruktúra esetében 10-15 év, energetikai beruházások esetében 15-25 év, vonalas 
infrastruktúra létrehozása esetében 25-30 év az irányadó. 

- Költségek: a felmerülő fenntartási költségek nevesítése és mértékének meghatározása – 
üzemeltetési és pótlási költségek számbavételével. A fenntartási költségek minimalizálása minden 
beruházás esetében olyan kulcskérdés, amit már a műszaki tervezés során figyelembe kell venni. 
Smart megoldások alkalmazásának lehetőségét minden esetben célszerű vizsgálni. 

- Bevételek: amennyiben a fenntartás során bevételek is azonosíthatóak, akkor azt is számításba kell 
venni. 

- Externáliák: a projekt hatásai által kiváltott közvetett negatív vagy pozitív 
társadalmi/gazdasági/környezeti hatások. 

- A projekt esetleges későbbi értékesítésének lehetősége (pl. egy ingatlanfejlesztés eredményének 
várható értékesítése) – amennyiben releváns. 

Az üzemeltetési költségekre vonatkozó becslések beavatkozási területek szerinti bontásban a 8.3 

mellékletben olvashatók. 
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7.4 Projektcsatorna fejlesztés intézményesítése 

A projektfejlesztés intézményi hátterét az irányítási modell bemutatásának részeként a 2.4. fejezet 

részletesen ismerteti. Jelen pontban összefoglalóan elmondható, hogy az európai uniós forrásból 

megvalósuló projektek és a Modern Városok Program kijelölt fejlesztései esetében egyaránt a 

Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya a kulcsszereplő. A hozzájuk tartozó területeken ők 

látják el a projektgyűjtés, a műszaki előkészítés és üzleti tervezés koordinációját. 
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8. Mellékletek  

8.1 Antiszegregációs program 

8.1.1 Helyzetelemzés és értékelés 

Az Antiszegregációs program (ASZP) átfogó célja a szegregáció horizontális (társadalmi, gazdasági, 

környezeti) és térbeli jelenségeinek (szegregátumok) mérséklése, illetve a szegregációs veszélynek 

kitett, leromlott városi területek további romlásának, s megakadályozása középtávon, illetve 

felszámolása hosszú távon.  

Sopron MJV hatályos Antiszegregációs programját az ITS (2015) 6. fejezete395 tartalmazza, melynek 

helyzetfeltárása, benne a soproni szegregátumok lehatárolása a 2011-es népszámlálási adatokon 

alapul.396 Mivel 2011 óta nem történt Magyarországon népszámlálás, a korábban gyakorlatként 

alkalmazott KSH Népszámlálási adatbázisra, illetve friss/ebb népszámlálási adatokra alapozott 

szegregációs vizsgálat elvégzése jelen tervezési feladat keretében nem lehetséges.  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelenleg hatályos ASZP-t – a megalapozó helyzetfeltárást, 

elemzést és értékelést és az arra épülő beavatkozási tervet – a 2022. évi népszámlálási adatok 

rendelkezésre állását követően frissíti az FVS 2024. évi tervezett felülvizsgálata keretében. 

Ez a fejezet tehát a 2011-es népszámlálás adataira alapozott, korábban elvégzett szegregációs 

lehatároláson alapul. Terjedelmi okokból az ASZP teljes egészében nem került beemelésre jelen 

dokumentumba – csak a szegregátumok lehatárolása és a főbb antiszegregációs beavatkozások. 

(Utóbbiakat alább, a 8.1.2. Antiszegregációs terv alfejezet ismerteti részletesen!) 

8.1.1.1 A szegregáció területi vonatkozásai – a változások értékelése 

Szegregátumok és szegregációs veszélynek kitett területek Sopronban  

A szegregátumok lehatárolása a Városfejlesztési kézikönyvben397 meghatározott ún. szegregációs 

mutató alapján történt. Eszerint azon területeket szegregátumnak kell tekinteni, ahol a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korú (15-59 év) lakosságon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot, 50 fős vagy azt 

meghaladó lakónépesség körében. A szegregációs mutatók a soproni 2011-es népszámlálási KSH-

adatok alapján kerültek meghatározásra. 

Szegregátumok  

A KSH által elkészített települési kartogram jelzi, hogy mely területek tesznek eleget a szegregátum 

kritériumainak, vagyis ahol a szegregációs mutató 50%, illetve a fölötti értéket vesz fel. Az alábbi térkép 

azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40% feletti, az ilyen területek 

szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. Itt fontos megjegyezni, hogy a 

térkép olyan területeket is megjelenít, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató 

 
395 Sopron Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 (Módosítva: 2020. február)  

396 A Városfejlesztési kézikönyv által meghatározott módszertan alapján a KSH Népszámlálási Főosztálya végezte el a 

szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek térképi lehatárolását 2014-ben a 2011. évi népszámlálási adatok 
alapján, illetve szolgáltatott ezekhez konkrét népességi, végzettségi és foglalkoztatási adatokat, melyek alapján a soproni 
szegregációs helyzetelemzés és az arra épülő antiszegregációs program elkészült. 
397 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 2009. 2. javított kiadás 
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kritériumának, de az alacsony népességszámuk vagy speciális intézetben életvitelszerűen 

élő/elhelyezett személyek miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. 

A KSH Népszámlálási Főosztályának írásos összegzése szerint a vizsgált, 2011-es népszámlálási adatok 

alapján Sopron Megyei Jogú Városban nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján 

megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek. Sopronban a szegregátum két alaptípusa közül sem 

városszövetbe ágyazódott, szegregált, szegregálódó területek (telepszerű környezet); sem a 

városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakófunkciójú területekbe ékelődött szegregátumok 

(telepek) nincsenek. 

A 2011-es népszámlálási adatokból előállított szegregációs KSH-térkép (X. ábra) négy területet jelöl 

50% feletti értékkel rendelkezőnek, azaz elvben e terület(rész)ek tesznek eleget a szegregátum 

kritériumainak. A KSH által szegregátumként megjelenített négy terület közül három bentlakásos 

szociális intézményt (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) foglal magába, melyek azonban az intézeti ellátásban élők miatt 

nem tekinthetők valódi szegregátumnak. A további szegregátumnak jelölt görbehalmi terület a 

lakosságszáma és az önkormányzati szociális szakemberek véleménye alapján sem tekinthető 

relevánsnak. 

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 40-49% közötti – lásd a térkép jelmagyarázatában narancssárga színnel jelölve!) 

definíciójának. Ezeknek a leromlott területeknek a közös jellemzője, hogy a népesség társadalmi 

összetétele kedvezőtlenebb a városi mutatókhoz viszonyítva (magasabb a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya) és a terület fizikai/infrastrukturális jellemzői is rosszabb állapotot 

tükröznek. 

Az ITS Megalapozó vizsgálat részletes helyzetfeltárásában, illetve jelen FVS frissített városi/városrészi 

KSH, illetve önkormányzati statisztikai adatokra épülő helyzetfeltáró fejezeteiben (különösen 2.1.7 A 

település társadalma, 2.1.8 A település humán infrastruktúrája) szereplő adatok és azok elemzése ezt 

megfelelően alátámasztják. Ezeket az adatokat, szemléltető ábrákat és elemzéseket terjedelmi 

okokból nem ismételjük meg itt az ASZP-ben újra.  

Leromlott lakóterületek azonosítása  

Az ITS ASZP alapján a rosszabb státuszú, leromlott területek Sopronban a következők 2014-ben: 

Kurucdomb: Szélmalom tömb  

Sopron Belvárosához keletről csatlakozó városrész a Kurucdomb, mely nagyrészt kertvárosi jellegű, 

kellemes lakókörnyezetet biztosít. Lakónépessége a két népszámlálás között jelentősen 19,2 %-kal 

nőtt. 2011-ben 6.416 főt számlál itt a KSH. Ezzel együtt a kisebb városrészek közé tartozik soproni 

viszonylatban. A Városfejlesztési kézikönyv (2009) által meghatározott szegregációs mutató 

alkalmazásával az Önkormányzat Városgazdálkodási Osztályának nyilvántartása alapján Sopronban 

jelenleg egyedül a Kurucdomb városrészben él egy tömbszerűen jól lehatárolható, közös 

akcióterületen 50 főt meghaladó alacsony státuszú lakónépesség, azonban a szegregációs mutató itt 

sem éri el még a veszélyeztetettnek értékelhető 40%-os alsó küszöbértéket. 
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118. ábra: Szegregátumként megjelölt területek Sopron belterületén, 2011.398

 
398 Forrás: KSH 

József Attila 
Gyermekvédelmi 
Központ 

Fogyatékos Gyermekek Otthona 
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A Kurucdomb a volt Szélmalom (Rozália u. 3.) és közvetlen környéke miatt szerepel az ASZP leromlott 

területeinek egyik kiemelt helyén, mivel 48 önkormányzati bérlakás található itt. A terület a Rozália út 

– Kuruc krt. – Kurucdomb sor – Klebelsberg Kunó tér által határolható le. 

 

119. ábra: Szélmalom tömb 

A városrész legmagasabb pontján található a volt Szélmalom, melyet egykor huszárlaktanyaként is 

használtak. A környező utcaképhez képest elhanyagolt külsejű épületcsoport jelenleg 100%-os 

önkormányzati tulajdonban van, összesen 48 földszinti és elsőemeleti bérlakás található benne, 

folyamatosan változó számú, összesen közel 100 lakóval. A lakások 100%-a szociális bérlakás, OMH 

tilalom alatt állnak, és a 7/1999 (V.3.) Kgy. rendelet szerint nem idegeníthetők el. A bérleti jogok 

döntően határozatlan idejűek.399 

Az átlagos lakásméret kétszobás, 54-60 m2 alapterületű. 2 db egyszobás (38 m2, 42 m2) és 1 db két és 

félszobás, 80 m2 -es lakás található az épületegyüttesben. A lakások 90%-a másfél-kétszobás, 46-66 

m2-es. Minden lakás komfortos, egy 54 m2-es kivételével, mely összkomfortos. Azonban a 

szükséglakások aránya soproni viszonylatban itt a legmagasabb (4%). A lakók többsége általában 

alacsony társadalmi státuszú, idősebb személy, akinek nem volt lehetősége a továbblépésre, így itt 

maradtak. A lakások belső karbantartásáról, felújításáról – ahogy a többi önkormányzati bérlakás 

esetében is – a Sopron Holding Zrt. gondoskodik éves ütemterv szerint.  

A Szélmalom sajátos hangulatát az adja, hogy nyilvánvalóan nem lakáscélra épült. Az épületegyüttes 

egyedisége, műemléki értéke afelé mutat, hogy megújulva korántsem lakó-, hanem egyéb, pl. 

művészeti-kulturális-turisztikai funkciót hordozzon, egy hátrányosabb helyzetű városrész vonzó 

 
399 A Szélmalom tornya (118 m2) távközlési funkciót tölt be, ezen kívül 2 pince (9 m2 és 27 m2) is tartozik 
az épülethez. A Rozália u. 3-ban működik a Hermann Alice Óvoda kurucdombi tagintézménye. 
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közösségi létesítményeként. A Szélmalom és környéke az egyik kiemelt akcióterülete volt már a 2008. 

évi ASZT-nek is. Tanulmánytervek több szakaszban is készültek a Szélmalomra, azonban olyan jelentős 

forrásigényű lenne a beruházás, hogy az Önkormányzat saját erejéből eddig nem tudta megkezdeni. 

Így elegendő forrás hiányában a 2013-ben megkezdett soproni szociális városrehabilitációs projekt 

végül csak a Rodostó u. 2-4-6-8. számalatti bérlakásokra és környezetükben levő közösségi terekre 

terjedt ki. 

A történelmi belváros leromlott területei  

Az itt leginkább érintett területek a következők:  

- Szent Mihály domb - Poncichter negyed; 

- Szélmalom utca – Rózsa utca; 

- Fapiac környéke (Magyar út és Pócsi út); 

- Hátulsó utca - Petőfi tér – Rákóczi út által határolt terület. 

A fentebb megnevezett, leromlott belvárosi területek két fő sajátossága, hogy egyrészt elszórtan, nem 

egy tömbben találhatók és csak általában egy-egy többlakásos házat foglalnak magukban, másrészt 

műemléki védettségű az érintett épületek döntő többsége.  

Adottságait tekintve, tagoltsága ellenére is potenciális szociális városrehabilitációs célterület lehetne 

a Belvárosban a Szent Mihály domb és környéke (Poncichter negyed), azonban a lakosság iskolai 

végzettsége Sopronban mindenhol magasabb a korábbi városrehabilitációs pályázatokban 

meghatározott küszöbértékeknél, emellett az önkormányzati tulajdonú lakások aránya is elenyésző a 

magántulajdonúakhoz képest.  

A Belvárosban leginkább leromlott állapotú, önkormányzati tulajdonú lakások 2014-ben: Kolostor utca 

11. (a volt Zichy-Meskó palota műemlék épülete); Fegyvertár utca 2.; Várkerület: Ógabona tér, a 

Színház utca, a Petőfi tér és a Széchenyi tér elszórtan elhelyezkedő, egyes leromlott önkormányzati 

bérlakásai; Magyar utca 19-21. (Sopron Holding Zrt. és az önkormányzat vegyes tulajdona jelenleg, és 

a Holding egyik telephelyeként hasznosítják, irodák pl. ügyfélszolgálat működik itt.); Balfi út 112-116. 

Összegezve megállapítható, hogy a történelmi belváros önkormányzati lakásállományának átfogó 

rendezésére, felújítására szóló középtávú tervek megvalósítására önkormányzati forráshiány és 

megfelelő befektetők hiányában eddig nem került sor.  

Északi városrész: a Rákosi út szociális bérházai  

Az 1998-ban átadott, önkormányzati szociális bérlakásokat magába foglaló Rákosi út 61. és Tómalom 

u. 34. sz. épületekben összesen 59 db összkomfortos lakás és 15 db üzlethelyiség található. A 

társasházzá alakított lakóházakban a nem lakás célú helyiségek nagy részét az üzlet bérlői 

megvásárolták. A házban komolyabb beavatkozások nem szükségesek a rendszeres karbantartási 

munkákon kívül.  

A hetvenes években épült, korábban a lakásfelújítások során cserelakásként funkcionáló Rákosi út 30, 

32, 34, 36, 38, 40, 42. sz. alatti komfortos, tízlakásos épületeken a homlokzatok és az épületek 

környezetének rendbetétele azonban továbbra is várat magára. A lakók többsége a lakásokat az 

igényeinek megfelelő módon korszerűsítette. Az önkormányzat szándéka szerint és a lakók vásárlási 

hajlandósága alapján továbbra is értékesíteni kívánja a lakásokat. 
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Északnyugati iparterület: beékelődött lakótömb  

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: Borbála -telep 

A Borbála-telep és a Soproni út közötti leromlott lakóterület értékesítését tervezi az önkormányzat. 

8.1.1.2 A szegregáció társadalmi jelenségeinek horizontális elemzése – a változások 

értékelése  

Az FVS vonatkozó helyzetfeltáró fejezetei (2.1.7. és 2.1.8.) részletesen ismertetik azokat a társadalmi-

gazdasági-szociális statisztikai adatokat és elemzésüket, melyek az Antiszegregációs program tervezése 

szempontjából relevánsak. Terjedelmi okokból ezeket itt nem ismételjük meg újra, csupán röviden, 

néhány kulcsadatra és összegző értékelő megállapításra rögzítésére kerül sor összefoglaló jelleggel. 

Ezeken alapulnak az antiszegregációs célkitűzések és a folyamatban levő, valamint a tervezett 

beavatkozások, melyek azonban főként megelőző célú, prevenciót szolgálóak, tekintettel Sopron 

kedvező adottságaira (lásd alább a 8.1.2. alfejezetben.) Az antiszegregációs beavatkozási tervet 2024-

ben a vonatkozó statisztikai adatfrissítéseket követően felül kell vizsgálni és aktualizálni. 

A szociálisan hátrányos helyzetű lakónépesség főbb csoportjai, jellemzői és az 
ellátásukban érintett intézmény - és támogatási rendszer Sopronban  

Demográfia, belső migráció  

A népesség száma nemcsak a természetes születésből és halálozásból adódóan változik, hanem a 

népesség vándorlása miatt is. Sopronban a betelepülő családok száma magasabb, aminek egyik fő oka 

a határ közelsége miatti külföldi munkavállalás lehetősége. A városból történő elvándorlás elsődleges 

oka, hogy a Sopron vonzáskörzetében munkát találó családok jó része a várost nem végső letelepedési 

szándékkal keresi fel, csupáncsak megállóként tekintenek Sopronra. A Magyarország más vidéki 

térségeiben elérhetőnél magasabb fizetések, a munkalehetőségek nagy száma, a kedvező határ menti 

helyzet vonzó környezetet biztosítottak Sopronban. Mindezek hatására 1990 és 2016 között közel 13 

ezer fős vándorlási nyereség jellemezte Sopront, amely folyamat azonban az elmúlt években megállt. 

A 2020. év végén Sopron hivatalos lakónépessége 62.900 fő volt.400 A város tényleges lakossága ennél 

lényegesen magasabb lehet, az erre vonatkozó becslések 70.000 és 100.000 fő közötti szórást 

mutatnak.  

A városba munkavállalási céllal, hosszabb távra érkezők jellemzően albérletbe költöznek, miközben 

eredeti állandó lakcímük nem változik (ezáltal csupán a lakónépességet gyarapítják, az állandót nem). 

2011-től kezdődően ugrásszerűen megnőtt az elsősorban gazdasági bevándorlók száma. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a munkavállalási cél elsődlegesen az ausztriai munkavállalást jelenti és csak 

másodsorban járul hozzá a városban tapasztalható helyi munkaerőhiány mérsékléséhez. Annak 

ellenére, hogy a lakónépesség száma 2019-ig folyamatosan emelkedett – melyet főképp a növekvő 

foglalkoztatás indukált –, az állandó lakosságszám 2012 óta lényegében stagnál, illetve csökken. A 

 
400 Amely számadat azonban csak a hivatalosan bejelentett, lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személyeket 

foglalja magában. 
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korösszetételt vizsgálva ez a folyamat az aktív korúak esetében a leginkább szembetűnő: a 15-64 év 

közöttiek száma 2005-höz viszonyítva összességében 5%-kal csökkent. 

A gazdasági célú, belső migráció mértéke az elmúlt két évtizedben összességében már tízezres 

nagyságrendű Sopronban. A lakosságbővülés léptéke felkészületlenül érte a hazai átlagnál jobb 

helyzetben levő, lokálpatrióta, középméretű várost. Olyan társadalmi-szociális problémákkal kellett 

szembenézni, mely ismeretlen volt korábban a soproniak számára: megnövekedett a helyi szociális és 

lakhatási támogatásokra szorulók száma, egyre több óvodai és iskolai férőhely kellett, megnövekedett 

a garázda és egyéb bűncselekmények száma, nőtt a hajléktalanok száma. A lakhatási túligény 

velejárójaként megjelent a városban az ágybérlet, a megosztott szobabérlet, illetve nőtt az illegális 

lakáskiadók száma. Sokan ideiglenesen, a tartózkodási helyük bejelentése nélkül települnek le – 

általában a külföldi továbbköltözés reményében –, így semmiféle nyilvántartásban nem követhetők 

nyomon.  

A nevelési és egészségügyi intézményeknél, a szociális ellátórendszer számára lényegesen fokozottabb 

igénybevételt jelent a migráció, különösen a hivatalosan be sem jelentett betelepülések miatt. 

Különösen a Jereván lakótelepen fokozottabb a gazdasági betelepülők jelenléte, mivel sok ott a 

bérelhető lakás. A körzetes iskola küzd azzal, hogy a soproniak kevésbé szívesen járatják oda a 

gyermekeiket, ezáltal csökkent a kapacitás-kihasználtsága. Az elmúlt évek helyi kohéziót erősítő 

beavatkozásai révén401 a feszültség némiképp oldódott, de a vonatkozó programok folytatása továbbra 

is indokolt. 

Munkaerőpiac, ingázás  

2018-2020 között kérdőíves felmérést végeztek Sopronban, amelynek célja a munkapiaci és az ahhoz 

kapcsolódó migrációsfolyamatok vizsgálata volt.402 A megkérdezettek (1.000 fő) többsége aktív a 

munkaerőpiacon: a vizsgálat ideje alatt háromból két fő folytatott keresőtevékenységet. Utóbbi 

csoport 20%-a dolgozik Ausztriában. A járványhelyzetnek azonnali, jól érzékelhető hatása nem volt a 

munkahelyekre. Az Ausztriában munkát vállalók aránya jellemzően nem csökkent a járvány 

következményeként. A munkavállalók mindössze kis része kényszerült arra, hogy foglalkozást váltson 

a járvány hatására: a járvány előtt Magyarországon dolgozók 94%-a, míg a járvány előtt Ausztriában 

munkát vállalók 87%-a 2020 második felében is azzal foglalkozott, amivel a járvány előtt. Sopronban a 

lakosság életminősége kifejezetten jónak mondható, melyet a munkavállalási célú ingázás révén a 

hazainál számottevően magasabb jövedelmek elérése tesz lehetővé.  

Foglalkoztatottság  

2019-ig a regisztrált álláskeresők aránya az összes aktív korú népességen belül 0,8-0,9% között alakult 

Sopronban, mely nem számottevő. 2020-ban a koronavírus világjárvány megjelenésével 

összefüggésben ez az arány több mint négyszeresére ugrott, mely szoros összefüggést mutatott az 

osztrák határ különböző időtartamú, teljes lezárásával, így az Ausztriába ingázás időszakos 

ellehetetlenülésével – különösen a szolgáltató szektorokban (pl. turizmus, vendéglátás). Másrészt az 

osztrák vendégek időleges elmaradása a soproni szolgáltatószektorra (szépségipar, vendéglátás) hatott 

kedvezőtlenül. 

 
401 Kiemelten: A helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban című, TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 azonosítószámú projekt 

keretében. 
402 A TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város 

területén és várostérségében” című projekt részeként a Kutatópont Kft. több hullámban, alkalmanként 1.000-1.000 fős 
mintán végzett kérdőíves felmérést Sopronban. 
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A helyzet kezelésében fontos szerepet játszott, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a Sopronban 

és környékén munkát keresők regisztrációjában, támogatások megállapításában, különböző 

munkaerőpiaci programok lebonyolításában, folyamatok elemzésében, értékelésében, partnerségek 

szervezésében, projektek előkészítésében. A foglalkoztatási programok kidolgozásához és 

megvalósításához szükséges humán erőforrás rendelkezésre áll a városban működő intézményekben, 

egyházi és civil szervezeteknél, valamint az egyetemen. A problémák kezelésére lehetőséget kínálhat 

az aluliskolázott csoportok újratermelődését csökkentő képzési programok indítása, illetve az iskolai 

hátrányok mérséklését célzó felnőttoktatási programok kialakítása és megvalósítása.  

A munkaerőpiacról kiszorultak részére átképzés vagy a magasabb iskolai végzettség megszerzését 

támogató felnőttképzési programok elterjedése az elmúlt években felgyorsult. Különböző 

kezdeményezések, képzések segítik a GYES-ről, GYED-ről visszatérőket, az 50. életévüket betöltötteket, 

illetőleg a nőket. 2015. július 1-től a második szakképesítés megszerzése ingyenessé vált 65 éves korig 

mindenkinek, ezzel együtt bővült a felnőttoktatási szakképzési létszám Sopronban is. A 2020-tól 

megvalósuló szakképzési változások következtében a 175 alapszakma csak szakképző intézményekben 

szerezhető meg, így a Soproni Szakképzési Centrum munkaerőpiaci igény esetén minden 

alapszakmában tudja biztosítani a felnőttoktatáshoz való hozzáférés lehetőségét ingyenesen. 

Szociális célú foglalkoztatás  

A kedvező soproni foglalkoztatási mutatók (az aktív korúakon belüli munkanélküliek aránya országosan 

Sopronban a legalacsonyabb) ellenére, a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság hatására egyre 

több vendéglátóipari egység zárta be kapuit, továbbá csökkent a szolgáltató szektorban dolgozók 

száma is. Az Önkormányzat pénzbeli segítséget nyújtott a veszélyhelyzet okozta anyagi válságba került 

vállalkozásoknak.  

A közfoglalkoztatás szabályairól a 2011. évi CVI. törvény rendelkezik.403 A közfoglalkoztatás a 

Munkaerőpiaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását kormányrendelet szabályozza. A 

városban működő szervezetek (pl. Soproni Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem) is bekapcsolódtak 

az országos közfoglalkoztatási programba. Az országos és az önkormányzati közfoglalkoztatási program 

egyaránt folyt, melyekbe halmozottan hátrányos helyzetű emberek is bekerültek. A közfoglalkoztatás 

csak a területileg illetékes Kormányhivatalhoz tartozó Foglalkoztatási Osztály közvetítésével valósulhat 

meg. Az országos tendenciákkal összhangban napjainkra a Sopronban a közfoglalkoztatottak száma 

folyamatosan csökken. 

A szociális foglalkoztatás másik fő bázisát a 100%-ban önkormányzati tulajdonú, akkreditált Foreno 

Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. jelenti, mely 4, 5, 6, illetve 7 órás munkaviszonyban 

foglalkoztatja ezen megváltozott munkaképességű dolgozókat. A 2021-es évben 115 főt tudtak ily 

módon foglalkoztatni. A Kft. főbb tevékenységei az alábbiak: nyomdai tevékenység, varrodai 

tevékenység, csomagolóanyag-gyártás, csomagolási és szerelési tevékenység, elektronikai hulladék 

gyűjtése, rendszerezése.  

A TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 modellprogram keretén belül a Magyarországon működő a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók számára kifejlesztett munkaerőpiaci programok 

 
403 Közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül, ha közfoglalkoztatási program keretében a közfoglalkoztatott a munkaerőpiaci 
alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben, illetve a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján 
nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződést megkötő hatóság jóváhagyásával, naptári évenként legfeljebb 3 nap 
időtartamú munkaerőpiaci szolgáltatásban vesz részt. 
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egységes módszertanba foglalása történt. A program elemei Sopronban is elérhetőek. A „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és Várostérségében” című, TOP-

6.8.2-15-SP1-2016-00001 azonosítószámú projekt404 kiemelt célja volt a Soproni járásban élő, aktív 

korú, de különböző okokból jelenleg nem foglalkoztatott – tartósan vagy részlegesen munkanélküli, 

megváltozott munkaképességű stb. – embereket visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra. A 

projekt keretében 361 fő vett részt munkaerőpiaci programokban és közülük 207 fő helyezkedett el az 

elsődleges munkaerőpiacon. 

A mélyszegénységben élők és a romák  

Sopronban is élnek az átlagjövedelem alatt, de a mélyszegénység nem jellemző, pontos adatok 

azonban nem állnak rendelkezésre. A város földrajzi fekvéséből adódó belső vándorlás felerősödött: a 

jobb megélhetés, a munkalehetőség miatti beköltözés jellemző, gyakran nem is az állandó letelepedés 

a célja, inkább csak egy köztes állomásnak tekintik várost. 

A magukat roma nemzetiségűnek vallók aránya Sopronban 2011-ben elenyésző volt (449 fő, 0,8%), 

frissebb nemzetiségi adatok nem állnak rendelkezésre. 2019-ig a romákat a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat fogta össze, vállalt szerepet a hagyományőrzésben, a közösségi élet szervezésében, 

egyes célzott pályázati támogatások felhasználásban/szétosztásában, azonban az RNÖ 2019-ben 

jogutód nélkül megszűnt. 

A roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan pontos helyi adatok nincsenek nyilvántartva, 

azonban általánosságban megállapítható, hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási 

körülményei, egészségi állapota, iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez 

viszonyítva rosszabb. Munkaerőpiaci szempontból a gazdaság átalakulásának egyik vesztese a 

jellemzően alacsonyabb iskolázottságú, szakképzetséggel nem rendelkező roma lakosság volt. Ennek 

oka, hogy leginkább a szakképzetlen munkát igénylő munkahelyek csökkentek és szűntek meg.  

Sopronban a roma népességet magas arányban koncentráló városi szegregátumok, telepek, telepszerű 

képződmények nincsenek, így telepfelszámolási és teleprehabilitációs programok sem folytak/folynak 

a városban. Mivel nem voltak és azóta sem jöttek létre ilyen szegregátumok, sem az Antiszegregációs 

tervben, sem pedig a Helyi Esélyegyenlőségi Program beavatkozásai között nem szerepel vonatkozó, 

célzott pl. szociális városrehabilitációs intézkedés. 

Főbb szociális és lakhatási támogatások  

A 2010-es évet követően a területi közigazgatási rendszer átalakításra került, melynek két legfontosabb 

eleme az egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása és a széttagolt területi közigazgatási 

szervezetrendszer egységesítése volt. A közigazgatás szervezeti megújításának legfontosabb részét 

képezte a területi közigazgatás teljes szervezeti átalakítása, melynek első lépcsőfokaként a kormányzat 

a regionális államigazgatási hivatalok helyett visszaállította, egyben újraszervezte a fővárosi, megyei 

közigazgatási hivatalokat, melynek következtében a Kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szervei újra megyei szinten működtek. A járási hivatalok 2013. január 1. napjával 

alakultak meg, melyről a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezett. A területi közigazgatás átszervezésének 

jelentős mérföldkövét jelenti a 2015. április 1-jei hatállyal bekövetkezett szervezeti és hatásköri 

 
404 A fő pályázó, Sopron Megyei Jogú Városa mellett konzorciumi partnerként jelen van a Sopron és Környéke Család- és 

Gyermekjóléti Ellátás Intézete is. A projekt 2020. szeptember 30. napjával lezárult. 
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változások, amelyek – egyebek mellett – az integrált eljárás bevezetésével számottevő változást 

eredményeztek a hatósági ügyintézés területén is. 

A Kormány legfontosabb célkitűzése a közigazgatás hatékonyságának növelése, az eddigieknél 

összefogottabb, ellenőrzöttebb és költségtakarékosabb területi államigazgatás megteremtése volt.  Az 

új rendszer felállításának célja költségvetés tervezésének átláthatóbbá tétele, az ügyfélszolgálatok 

egységesebbé formálása, a kormányzat által hozott döntések hatékonyabb végrehajtása. 

A Járási Hivatalok hatáskörébe került a rendszeres szociális segélyek elbírálása, és kifizetése. (pl.: aktív 

korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, alanyi ápolási díjak, 

időskorúak járadéka.)  

Sopronban a lakhatást segítő támogatások viszonylag széles köre áll rendelkezésre. A lakásfenntartási 

támogatás jövedelemhatárhoz kötötten kapható, illetve albérleti támogatás is igényelhető. Sopron 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza a támogatási lehetőségeket. 

Települési adósságrendezési támogatásban 2021. évben 0 fő részesült, települési lakásfenntartási 

támogatás keretében 11.830.000 Ft került kifizetésre 272 fő részére, melyből 36 fő részesült albérleti 

támogatásban. Szociális tűzifa támogatásban 2021. december 31-ig 66 fő összesen, 130,5 m3-ben 

részesült, 2.251.660 Ft összegben. 

Bérlakásállomány  

Az Önkormányzat 2021-ben 735 bérlakással és 527 szociális bérlakással rendelkezett. Jellemzően az 

önkormányzati bérlakások döntő része leromlott állapotú és korszerűtlen, azonban műemléki 

védettség alatt áll, így felújításuk meglehetősen költséges és körülményes. Az általában idős, alacsony 

jövedelmű bérlők nem vonhatók be a felújításba, továbbá 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 források hiányában rövid 

távon reálisan az Önkormányzat nem tervezhet számottevő bővítést.  

2016. évben elkészült a Kurucdombon található Rodostó utca 2-8. szám alatti épületegyüttes 4 

lakóépületének átfogó, szociális városrehabilitációs célú felújítása, melynek eredményeként 40 

összkomfortosított szociális bérlakás újult meg. A felújítást követően az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 25/2011. évi Sopron Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete 

értelmében a bérlők kiválasztása szociális helyzet alapján, pályázat útján fiatalok részére és 

közszolgálati feladatot ellátó munkavállalók részére vált elérhetővé.  

Szociálisan támogatott lakhatás  

A bérlakáshoz és szociális bérlakáshoz jutás feltételeit helyi rendelet szabályozza, mely segíti az 

érintettek/rászorulók pontos előzetes tájékozódását is. A megüresedett önkormányzati bérlakáshoz 

pályázati úton lehet hozzájutni. A pályázati hirdetmény egyrészt a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre, másrészt a Soproni Téma hirdetési újságban jelenik meg, valamint 

a város honlapján, a http://www.sopron.hu pályázati hirdetmények alatt. Az érdeklődők számára 

legalább 15 nap áll rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat benyújtása között. A rendeletben 

meghatározott feltételeken túl figyelembe veszik a rászorultságot, a szociális, családi és lakás 

körülményeket. A pályázatok elbírálását megelőzően a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 

http://www.sopron.hu/
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Osztályának Szociális Csoportja részletes környezettanulmányt készít az érintetteknél. A pályázatokat 

a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága bírálja el. A pályázókat írásban 

értesítik a döntésről. Szociális körülmények alapján történő bérbevételnél az alábbi feltételeknek 

kellett megfelelni 2021-ben: 

A pályázaton az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy indulhat, akinek saját és a 

vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó nettó 

jövedelme a bérbeadást megelőző egy év alapján nem haladhatja meg bérbeadáskor a 112.575 Ft-ot, 

illetve egyedülálló esetén a 142.500 Ft-ot; továbbá nem rendelkezhet(nek) az 1993. évi III. törvény 

alapján meghatározott 1.282.500 Ft-ot meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal, valamint nem lehet 

lakbérhátraléka és/vagy közüzemi díj hátraléka. 

A fenti feltételek együttes fennállása esetén sem választható ki szociális körülményei alapján bérlőnek 

az a személy, aki lakástulajdonnal vagy lakás haszonélvezeti jogával rendelkezik; közüzemi díj hátralék 

miatt 2 éven belül felmondták a bérleti szerződését, illetve nem rendelkezik igazolt jövedelemmel. 

Szociális körülmények alapján legfeljebb 5 évre adható bérbe lakás, és a bérlőnek lakbért kell fizetni. A 

határozott idő leteltével, illetve lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony a Polgármesteri 

Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik. Kérelem alapján, pozitív elbírálás esetén 

legfeljebb 5 éves időtartamra hosszabbítható meg a bérlet. 

Pályázni lehet a fentiekhez hasonló jogosultsági feltételekkel önkormányzati lakás szociális 

körülmények alapján felújítással történő bérbevételére is, ez esetben a nyertesnek vállalnia kell a 

felújítás feltételeit és írásban nyilatkoznia kell, hogy a felújításhoz szükséges összeg fedezetének 60%-

val rendelkezik (az erről szóló banki stb. igazolásokat 15 napon belül be kell mutatni). A jövedelmi 

feltételek megegyeznek a szociális bérlakáséval, azonban itt a pályázó és a vele közös háztartásban élő 

hozzátartozói összességében nem rendelkezhetnek a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII.4.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott 3.420.000 Ft-ot meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal. 

A felújítás befejeztével a Sopron Holding Zrt.-nek átadott és átvett lakás 4 évre adható bérbe. Az 

átvételt követően kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, amelyben a lakbér mértéke 4 éven 

keresztül a lakásra vonatkozó mindenkor megállapított bérleti díj 50%-a. A határozott idő leteltével a 

bérleti jogviszony a Polgármesteri Hivatal elhelyezési kötelezettsége nélkül megszűnik, kérvény alapján 

legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg a bérlet. 

A fentieken kívül Sopronban pályázni lehet fiatalok garzonházában történő elhelyezésre, mely abban 

nyújt segítséget, hogy az érintettek 5 éven belül, kötelező megtakarítással a lakáshelyzetüket önállóan 

rendezzék. Szociális helyzet alapján fiatalok részére meghirdetett önkormányzati lakás feltételei: hogy 

állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 42. életévét be nem töltött nagykorú személy  

pályázhat, akinek a saját, és vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának 

egy főre jutó havi jövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem haladja meg a bérbeadáskori saját 

jogú öregségi nyugdíj minimumának 540%-át (153.900 Ft), vagy egyedülálló személy esetén a 640%-

át. (182.400 Ft). Nem rendelkezik ingatlantulajdonnal és a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII.4.) önkormányzati rendelete által 

meghatározott vagyonnal.  Vállalja, hogy előtakarékosság céljából 600.000 Ft-ot lekötött betétben 

elhelyez. A bérleti szerződés határozott időre 5 évre szól. 

A Rodostói u. 2-8. számú városrehabilitáción átesett ingatlanok felújítását követően bevezetésre került 

a szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére a pályázati lehetőség.  
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A szociális helyzet alapján, közszolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottak részére meghirdetett 

önkormányzati bérlakás feltételei: a pályázó saját és vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző 

közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi jövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem haladja 

meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának 740%-át (210.900 Ft), vagy egyedülálló 

személy esetén a 950%-át (270.750 Ft). Nem rendelkezik saját ingatlantulajdonnal és a Sopron Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2011. (VII.4.) 

önkormányzati rendelete által meghatározott vagyonnal. Vállalja, hogy maga és a lakásba vele együtt 

költöző nagykorú személyek után is fejenként legalább havi 15.000 Ft-ot betétbe elhelyez.  

A szociális helyzet alapján időskorúak önkormányzati bérlakására elsősorban csak olyan személy, 

házaspár, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár választható, aki a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozik, 

vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és aki önmaga ellátására képes, és aki nem rendelkezik a 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 

25/2011. (VII.4.) önkormányzati rendelete által meghatározott vagyonnal. Vállalja az önkormányzati 

lakás forgalmi értéke 25%-ának megfizetését, amennyiben nem rendelkezik önkormányzati 

bérlakással. 

Az időskorúak önkormányzati bérlakása a Major köz 3. szám alatt helyezkedik el. Összesen 25 db 

lakóingatlannal rendelkezik a város, és jelenleg 23 lakott. A két üres lakás felújítás alatt áll.  

Összegezve, Sopronban a lakhatást segítő támogatások viszonylag széles köre áll rendelkezésre. 

Települési támogatás keretében a lakhatás fenntartásához nyújtanak rendszeres segítséget, illetőleg 

albérleti támogatást adnak a bejelentett albérletek esetében. Esetenként piaci lakbért fizetésénél is 

nyújt kompenzációs albérleti támogatást Sopron MJV Önkormányzata. A lakásszerződésből eredő 

jogviszony meghosszabbítása tartozások esetén nem lehetséges.  

A problémák kezelésének elmaradása magában hordozhatja több jelenség felerősödését: így pl. a 

közüzemi tartozások növekedését, az önkényes lakásfoglalást, az eladósodott családok 

adósságcsapdába kerülését stb. A lakhatási támogatásokat illetően további koordinálást, pontosítást 

igénylő támogatási rendszer kialakítása volna szükséges. 

Ezzel párhuzamosan a szociális bérlakás állomány növelése, valamint ehhez kapcsolódóan a lakhatási 

körülmények javítása szükséges. A szociális lakhatásra nagy többletigény mutatkozik a városban, és 

mivel új lakások nem kerülnek a rendszerbe, a megüresedések okán éves szinten jellemzően 2-5 

lakásba költözhetnek be új hátrányos helyzetű bérlők. 

Az albérleti támogatás körébe vont lakások kibővítése célként jeleníthető meg. Közfoglalkoztatási 

program keretében a meglévő lakások anyagköltségen való minimális szintű felújítása, valamint az üres 

önkormányzati ingatlanok lakáscélú hasznosítása jó megoldást jelentene. A támogatások mellett a 

kiadás/bevétel (háztartási költségvetés) tervezéssel hatékonyabb jövedelem-felhasználás érhető el. A 

támogatási összegek célzott növelése, valamint az önerő nagyobb bevonása szükséges. 

Szociális és Gyermekjóléti szolgáltatások  

A Soproni Szociális Intézmény (SoSzI) a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat és 

egészségügyi alapellátásokat nyújtó intézmény. Célja, hogy a szolgáltatásaikat igénybe vevő 

személyek, családok részére magas szakmai színvonalú ellátást nyújtsanak. Az intézmény egységei 

négy ellátotti csoport számára nyújtanak szolgáltatásokat: idősek, fogyatékossággal élő személyek, 

pszichiátriai betegek és hajléktalan személyek részére. Mindezt négy intézeten keresztül biztosítja: a 
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Hajléktalan és Szociális Alapellátó Intézet, a Gondozási Központ, az Idősek Otthona és az Egészségügyi 

Alapellátási Intézeteken keresztül. 

A SoSzI által nyújtott szolgáltatások: Lila Akác Idősek Klubja, Ciklámen Idősek Klubja, Virágfüzér 

Sérültek Napközi Otthona, Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása, illetve Közösségi ellátása, valamint 

fejlesztő foglalkoztatás. Továbbá, a hajléktalan személyek részére alapszolgáltatás nyújtása 

(népkonyha, nappali melegedő, utcai szociális munka), valamint szakellátás biztosítása (hajléktalan 

személyek éjjeli menedékhelye és hajléktalan személyek átmeneti szállása). 

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat 2013 óta a Sopron és Környéke Család és 

Gyermekjóléti Ellátás Intézete a fenntartó Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás közigazgatási területén élő vagy itt tartózkodó minden ember számára 

biztosítja. Az intézmény ellátási területe Sopron és környéke, vagyis Sopron város, Ágfalva, Harka, 

Fertőrákos és Kópháza községek közigazgatási területe. A feladatellátás ilyen módja hatékonynak 

bizonyult, így a jövőben is e formát kívánják az önkormányzatok fenntartani. 

A 2016. január 1-től életbe lépett törvényi változások jelentősen átalakították a családsegítést és a 

gyermekjóléti szolgáltatásokat, ami munkaszervezési, szakmai tartalmi és szemléletbeli változásokat is 

jelentett. A kormányzat egyik kiemelt társadalompolitikai célja az esélyteremtés a hátrányos 

helyzetben élő személyek, gyermekek, családok számára. E cél megvalósításához járult hozzá az új 

feladatellátási mód kialakítása, aminek eredményeképpen a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás, mint a gyermekvédelem első védvonala megerősítésre került. A megalakult család- és 

gyermekjóléti szolgálatok holisztikus szemléletben kezelik a gyermeket és a családot. A szolgáltatás az 

ellátási területen élő valamennyi gyermekre, családra, gyermektelen családra és egyedülálló személyre 

is kiterjed.  

Új szervezeti egység 2016. január 1-től a család- és gyermekjóléti központ, ami Sopron járás területén 

nyújt szociális és gyermekvédelmi, hatósági eljáráshoz kötött segítő szolgáltatásokat. Fenntartása és 

működtetése a járásszékhely település feladata. A Központ tevékenységét és szolgáltatásait a segítő 

folyamatba bevont személyek lakóhelyén, tartózkodási helyén, vagy az ahhoz legközelebbi, alkalmas 

helyen nyújtja, vagyis a járás egész területén, minden településén dolgozik. A Sopron és Környéke 

Család és Gyermekjóléti Ellátások Intézete mind a szolgálat, mind a központ feladatait köteles ellátni, 

mivel járásszékhely településen működő szolgáltató.  

A megjelent törvényi változások alapján a család- és gyermekjóléti központ feladatai folyamatosan 

bővülnek: 

- szociális diagnózis készítése 2018. januártól; 

- óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység jelenleg pályázati forrásból 17 intézményben; 2018. 
szeptember 1-től a járás valamennyi köznevelési intézményében; 

- nagy intézmények kiváltásával kapcsolatos esetmenedzseri feladatok (támogatott lakhatás, 
intézménykiváltás függvényében, 2018-tól); 

- tartós munkanélküliekkel való együttműködés. 

2021-ben a család- és gyermekjóléti szolgálatnál az összes ellátott száma 2.507 fő volt, melyből 384 a 

gyermek. 2021-ben az ellátási területről jogerős hatósági intézkedéssel 435 főt gondoztak. Hatékony 

jelzőrendszer is működik a városban. Jellemző problémák: a gyermek magatartási zavara, családi 

konfliktus, iskolakerülés, iskolakeresés.  
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A Gyermekek Átmeneti Otthonában (GYÁO) 2021-ben ellátott gyermekek száma 27 fő volt, közülük 

újként 23 gyermek került ellátásba. A Családok Átmeneti Otthonában (CSÁO) 2021-ben 21 család vette 

igénybe a szolgáltatást, az ellátottak száma összesen 61 fő volt (36 fő gyermek, 25 fő felnőtt). 

Összegezve: a gyermekjóléti alap és szakosított szolgáltatások mindegyike biztosított, döntő többségük 

a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő 

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete által. 

Hajléktalanok ellátása  

A 2001-es népszámlálási adatok Sopronban 29 fő lakóhely nélküli hajléktalan személyt, míg 2011-ben 

már 111 főt regisztráltak, azaz a városban növekedett a hajléktalan emberek száma. Különösen a 

hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idősebb személyek, illetve több 

gyermekes családok estében jelentkezik az adósságfelhalmozódás. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 

válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A 

társadalmi kirekesztődés egyik legkritikusabb problémaköre a hajléktalanság kérdése. A 2021 

tavaszára tervezett népszámlálást a pandémia miatt 2022. őszére halasztották, így frissebb adatok a 

létszámukról csak ezt követően állnak majd rendelkezésre. 

Sopronban a hajléktalanok ellátását az önkormányzati fenntartásban működő Soproni Szociális 

Intézmény Hajléktalanokat Ellátó Intézete biztosítja, mely önálló szakmai egység. Az Intézet szociális 

alapszolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokat nyújt kötelező önkormányzati 

feladatként, és képes a fennálló helyzet kezelésére.  

Sopronban az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a Belvároshoz közel (Kossuth u. 10.), műemléki 

környezetben helyezkednek el. Az intézmény infrastrukturális adottságai (leromlott állapot, 

jogszabályban előírt 4 m2/fő biztosítási téli időszakban, nők elhelyezése) és elhelyezkedése miatt 

alkalmasabb helyszínre történő költözés már régóta tervezett. Készült elfogadott terv is a sörgyárhoz 

közel eső területen való elhelyezésre, de eddig nem került sor a megvalósítására. A hajléktalan 

emberek elhelyezése konfliktusos Sopronban a fennálló lakossági panaszok és ellenállás miatt.  

Az Éjjeli Menedékhely engedélyezett férőhelyszáma 23 fő, az ellátás férfiak és nők is igénybe vehetik. 

Az Átmeneti Szállás 37 engedélyezett férőhelyen nyújt ellátást, ami díjköteles. Évszaktól függően, 

átlagban 9-16 fő veszi igénybe ezt az ellátást. Ezek mellett a népkonyha, a nappali melegedő és az utcai 

szociális munka szolgáltatásával segítik hajléktalan személyeket.  

Védőnői Szolgálat  

2021-ben Sopronban 18 területi védőnői körzet és 12 iskolai védőnői körzet található, mely megfelelő 

lefedettséget biztosít.  

Bölcsődei ellátás  

A városban a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Intézménye látja el a feladatot 6 

bölcsődében, összesen 375 férőhellyel. A bölcsődei férőhelyek száma 2021. október 1-től a TOP-6.2.1-

19-SP1-2019-00002 „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével” 

pályázatból egy gondozási egységgel, 28 férőhellyel bővült.  

Az egységes szakmai alapelvek érvényesítése, az adminisztráció egységesítése, az elvárás a szakmai 

színvonalban, a családok támogatása és a legfontosabb a gyermeke tisztelete minden intézményben 

érezhető, látható. Karbantartásuk, megújulásuk, fejlődésük folyamatos.  
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Megállapítható, hogy jelenleg Sopronban a bölcsődei ellátás megoldott, és a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő. 

 

Szegregációs veszélynek kitett gyermekek, tanulók a köznevelésben  

Az elvégzett helyzetfeltárás során a vonatkozó legfrissebb, 2021-as adatok alapján a következő 

megállapítások tehetők: 

Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI)  

Sopron város oktatásszervezését az országos átlagnál alacsonyabb szegregációs veszély jellemzi. A 

Soproni Tankerületi Központ által fenntartott soproni közoktatási intézményekben integrált 

oktatásban a 2021/22. tanévben 156 fő speciális nevelési igényű tanuló jár. Ezen felül az SNI tanulók 

ellátásában különösen fontos szerepet töltenek be az EGYMI intézmények, melyek tanulói 100%-ban 

SNI tanulók, ezek: a Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola szegregált 

gyógypedagógiai tagozattal működik (134 tanulóval), a Tóth Antal EGYMI (119 tanulóval); és a 

Doborjáni Ferenc EGYMI (92 tanulóval). Az ellátás során a Pedagógiai Szakszolgálattal az 

együttműködés folyamatos és rendszeres, Sopron vonatkozásában a tankerületi központ 

fenntartásában működő három EGYMI összehangoltan végzi a nevelő-oktató munkát, az ellátás 

minden érintett tanuló számára biztosított.  

Sopron városban a szakmai együttműködéseknek köszönhetően az intézményeket érintő egyedi SNI-s 

ügyek kezelése azonnali és teljes lefedettségű. Az integrációs feladatok folyamatosan bővülnek, 

amelyek a magas osztálylétszámok miatt nagy kihívást jelentenek. A Tankerületi Központ 

problémamentesen el tudja látni ezeket a feladatokat. 

Az utóbbi években a Soproni Tankerületi Központ nagy hangsúlyt fektetett a speciális nevelési-oktatási 

igényű tanulók ellátásának magas színvonalú biztosítására. Több olyan – országosan is egyedülálló – 

projekt indult el a vonatkozásukban, amelyek messzemenően szolgálják e szándék teljesülését.  

A Soproni Tankerületi Központ és a Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény (EGYMI) szakmai együttműködésének eredményeképpen, úttörő kezdeményezésként 

kísérleti gyógypedagógiai osztály indult Sopronban, hogy megkönnyítse a tankötelezett, ép 

intellektusú, autizmus spektrumzavarral élő tanulók iskolakezdését, amelyet a következő tanévektől 

felmenő rendszerben ismételten indulni fog. A tanulócsoport célja, hogy felkészítse a gyerekeket az 

általános iskolai integrációra, elősegítse későbbi zavartalan beilleszkedésüket. A kezdeményezés 

egyedülálló, amely egyszerre biztosítja a korai nevelés-oktatás terén szükséges egyedi támogatást, 

ugyanakkor a tanulók fejlettségének megfelelően lehetőséget ad a többségi kortárs iskolai 

csoportokba való átjelentkezésre. Az intézkedések eredményeként várhatóan hatékonyabban fognak 

működni az elsős osztályok, a fenti specifikumokkal rendelkező gyermekek nyugodt feltételek mellett 

tudnak fokozatosan integrálódni a többségi környezetbe, s ezzel mind a gyermekek, mind a 

pedagógusok kudarcélménye jelentősen csökken. 

A Tóth Antal EGYMI közreműködésével felzárkóztató program került előkészítésre az SNI tanulók 

számára, mely a 2021/22-es tanévtől bevezetésre is került. A program célja az alsó tagozatos – 

kiemelten az első évfolyamon tanuló – sajátos nevelési igényű (BNO F80, F80.1, F80.2, F80.8, F80.9, 

F81, F81.1, F81.2, F81.3, F83) tanulók megsegítése, átmeneti segítség nyújtása és gyógypedagógiai 

támogatása. Tapasztalataink szerint az érintett gyermekek túl későn kapják meg a számukra szükséges 

felzárkóztatást, így szinte leküzdhetetlen hátránnyal kénytelenek folytatni a tanulmányaikat. A 
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program megvalósításának eredményeképpen várhatóan jelentősen csökkennek az érintett tanulók 

kudarcélményei, illetve a támogató tevékenység eredményeként könnyebbé válik az érintett 

tanulókkal foglalkozó pedagógusok oktató-nevelő munkája. 

Az Erdei Különleges Gyermekotthon, a Doborjáni Ferenc EGYMI és a Lackner Kristóf Általános Iskola 

jövőbeli együttműködése alapján a Lackner Kristóf Általános Iskola Mátyás király utcai feladatellátási 

helyén meglévő szegregációs kockázatok három lépcsőfokban történő felszámolásának második része. 

A jelenlegi telephely elavult infrastrukturális feltételei, valamint városközponti elhelyezkedése kedvez 

a telephelyen tanuló diákok iskolából kimaradásának, nehezíti a gyermekek nevelését. A folyamat 

szerint a város zöldövezetében, a Soproni Parkerdő területén (közvetlen városi buszjárattal könnyen 

megközelíthető) erdei iskolai környezetben kialakított, felújított tantermekben színvonalas, az oktató-

nevelő munkát támogató környezetben készülnének fel középiskolai tanulmányaikra.  

Mindezek mellett a jogszabály által előírt jelzőrendszer folyamatosan fejlődik, a szakmai szervezetekkel 

és az intézményeinkkel való folyamatos és szoros kapcsolattartásnak köszönhetően a problémák 

kezelése naprakészen megtörténik, továbbá a fenntartó adatszolgáltatások keretében is rendszeresen 

figyelemmel kíséri az intézményekben folyó szakmai munkát. 

SMJV óvodáiban a gyógypedagógiai nevelés-gondozás keretében a gyermekek integráltan nevelhetők.  

Az SNI-s gyermekek száma 2022. évben: 

- Bánfalvi Óvoda: 26 fő; 

- Hermann Alice Óvoda: 29 fő; 

- Trefort Téri Óvoda: 26 fő. 

Hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos (HHH) helyzetű tanulók  

A Hivatal napi tevékenységét jogszabályok szabályozzák, melyek közül a legfontosabbak: a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.), valamint a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 

rendelet. Ezen jogszabályok pontosan meghatározzák a jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági 

gyermekvédelmi intézkedések körét. 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat - és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a települési 

önkormányzat jegyzőjének főbb vonatkozó feladatai és hatásköre: 

- a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít; 

- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát; 

- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként 

való részvételéhez; 

- megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 

- gyakorolja a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott hatásköröket; 
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- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a 

leghátrányosabb helyzetű családokat érintő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2020-ban 

113 fő, 2021-ben 98 fő részesült Sopronban.  

A rendszeres gyermekvédelmi támogatással összefüggésben 2020. évben 24 fő gyermek minősült 

hátrányos helyzetűnek és 9 gyermek kapott halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatot. 2021. 

évben ez a szám az elrendelt országos járványügyi veszélyhelyzet (Covid-19) miatt növekedett: 

hátrányos helyzetű gyermek 32 fő, míg halmozottan hátrányos helyzetű 17 fő volt.  

A bölcsődékben 3 fő kisgyermek hátrányos helyzetű.  

Az önkormányzati fenntartású óvodákban 8 fő hátrányos helyzetű.  

Az általános iskolai tanulók közül 20 fő hátrányos helyzetű és 17 fő halmozottan hátrányos helyzetű.  
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8.1.2 Antiszegregációs terv  

Sopron MJV az ITS 2014-20 időszakában nem rendelkezett szegregátumokkal, így az ITS részeként 

kidolgozott ASZP Intézkedési terve a különböző hátrányos helyzetű és/vagy sérülékeny társadalmi 

csoportok/egyének leszakadását, szegregálódását megelőző, integrációs beavatkozásokat 

tartalmazott jellemzően átfogóan, városi szinten; illetve az önkormányzati szakemberek segítségével 

azonosításra kerültek a szegregációs veszélynek esetlegesen jobban kitett, veszélyeztetett városi 

területek.  

Az FVS 2021-2027 kidolgozásakor frissebb hivatalos szegregációs statisztikai adatok nem állnak 

rendelkezésre Sopronban, így az érintett helyi önkormányzati szakembereket és civil szervezetek 

magában foglaló FVS Humán Munkacsoport tagjainak vonatkozó információi, illetve a vonatkozó 

(nevelési, oktatási és szociális stb.) intézmények szakmai beszámolói, valamint a 2020-ban felülvizsgált, 

aktualizált Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési terve alapján került kidolgozásra az alábbi 

Antiszegregációs terv 2021-2024. Az újabb népszámlálási adatok rendelkezésre állásakor (várhatóan 

2024-ben) jelen Antiszegregációs terv felülvizsgálata és aktualizálása szükséges. 

 

Az antiszegregációs fejlesztési célok és beavatkozási javaslatok  

Az Antiszegregációs tervet (ASZT) a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában 

összegeztük. 

Az 1. oszlopba a helyzetelemzés során azonosított probléma került röviden, ennek kezelése érdekében 

meghatároztuk a fő célkitűzéseket (2. oszlop). A célok elérését szolgáló tervezett fő 

beavatkozások/irányok (3. oszlop) alkotják az ASZT központi elemét. A várt eredményeket (4. oszlop) 

a tervezés jelenlegi fázisában nem áll módunkban output indikátor mélységben rögzíteni, ez egy 

következő szakaszban tehető meg, amikor a központi kormányzati tervezési dokumentumok (területi 

és ágazati és OP-k, szakmai-jogosultsági kritériumrendszer stb.) és mutatószámok is rendelkezésre 

állnak.  

Végül megjelöltük az intézményrendszer szintjén a megvalósítás főbb felelőseit és a velük 

együttműködő partnereket. A HEP fórum tagjainak megjelenítése partnerként a Helyi esélyegyenlőségi 

terv megvalósításával való szinergiát erősíti. 

  



 

 
 

SOPRON MJV TERVEZETT FŐBB ANTISZEGREGÁCIÓS BEAVATKOZÁSAI (2021-2024) ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

Helyzetelemzés megállapítása Célkitűzés Tervezett beavatkozás Várt eredmény  Felelősök/Partnerek/Együttműködők 

A történelmi belváros állagromlása 
előrehaladott; a bérlők nem képesek a 
felújítások finanszírozására 

Történelmi belváros 
értékeinek megőrzése, 
bentlakó bérlők tulajdonhoz 
juttatása 

Helyi rendelet(ek) alkotása a 
helyzet szabályozására. 

- A történelmi belváros 
rehabilitációjának folytatása 
- Rendezett tulajdonviszonyok 

- Sopron MJV Önkormányzat Közgyűlése 
 
- Együttműködés a Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 
Központtal 

A történelmi belvárost övező Várkerület 
állagromlása előrehaladott; a bérlők 
nem képesek a felújítások 
finanszírozására. 

A Várkerület 
rehabilitációjának folytatása 

Az Ógabona tér, Színház utca, 
Petőfi tér, Széchenyi tér 
önkormányzati bérlakásainak 
felújítása/ eladása 

- A történelmi belváros 
rehabilitációjának folytatása 
- Rendezett tulajdonviszonyok 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 

Partnerek: 

- Városfejlesztési Osztály 
- Városgazdálkodási Osztály 
- Humánszolgáltatási Osztály 
- Sopron Holding Zrt. 

Együttműködők: 

- Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Helyettes Államtitkárság 

Jelenleg nem áll rendelkezésre 
részletesen kidolgozott, aktuális városi 
ingatlanfejlesztési koncepció 

Hosszabb távú, társadalmi 
folyamatokat figyelembe 
vevő önkormányzati 
bérlakáspolitika 
megalapozása 

- Közép és hosszú távú 
Ingatlangazdálkodási terv és 
bérlakás-koncepció 
felülvizsgálata 
- Az Ingatlangazdálkodási terv 
részeként közép és hosszú távú 
lakásfelújítási program 
kidolgozása 

- Ütemtervszerűen 
megvalósított önkormányzati 
Ingatlangazdálkodás terv és 
lakásfelújítási program 
Sopronban 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 

Partnerek: 

- Városfejlesztési Osztály 
- Városgazdálkodási Osztály 
- Humánszolgáltatási Osztály 

Együttműködők: 

- Sopron Holding Zrt. 
- Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Helyettes Államtitkárság 
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Helyzetelemzés megállapítása Célkitűzés Tervezett beavatkozás Várt eredmény  Felelősök/Partnerek/Együttműködők 

Sopronban az önkormányzati bérlakások 
26,4%-a komfort nélküli 

- Lakhatási színvonal növelése 
- Komfortfokozat javítása 
Sopronban 

- Átfogó helyzetfelmérés 
elsősorban a Belvárosban és a 
Kurucdombon 

Középtávon: 

- Komfortosítási ütemterv 
kidolgozása 

- Érintett lakosság bevonása 

- A komfortnélküli lakások 
50%-a bekötve a vezetékes 
vízhálózatra és a szennyvíz-
hálózatra, 

- minden lakásban kialakított 
vízöblítéses WC 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 

Partnerek: 

- Városfejlesztési Osztály 
- Városgazdálkodási Osztály 
- Humánszolgáltatási Osztály 

Együttműködők: 

- Sopron Holding Zrt. 
- HEP fórum tagjai 

Sopronban az önkormányzati bérlakások 
10,4%-a félkomfortos  

- Lakhatási színvonal növelése 
- Komfortfokozat javítása 
Sopronban 

- Átfogó helyzetfelmérés 
elsősorban az Ágfalvi 
lakóparkban, Sopronbánfalván, 
a Piactól a régi Déli pálya-
udvarig terjedő területen 

Középtávon: 

- Komfortfokozat fejlesztési 
ütemterv kidolgozása 

- Érintett lakosság minél 
nagyobb arányú bevonása a 
felújításba 

- A területen a félkomfortos 
lakások 80%-a komfortosított, 
ill. összkomfortosított 

 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 

Partnerek: 

- Városfejlesztési Osztály 
- Városgazdálkodási Osztály 
- Humánszolgáltatási Osztály 

Együttműködők: 

- Sopron Holding Zrt. 
- HEP fórum tagjai 

Alacsony iskolai végzettségűek magas 
aránya a munkanélküliek között 

Városi munkaerő-piacon 
esélytelen, alacsony iskolai 
végzettségű munkakeresők 
számának, és 
munkanélkülieken belüli 
számának csökkentése 

Képzési lehetőségek munkaerő-
piachoz igazítása érdekében 
felnőttképzési projektek 
megvalósítása 

- Csökkenő arányú 
középiskolai/szakképzési 
lemorzsolódás  
- Megvalósított felnőttképzési 
projektek: általános iskolát 
befejezők és szakképzést 
szerzettek aránya nő 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 

Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 
- HEP fórum tagjai 
- GYMS Megyei Kormányhivatal Soproni 
Munkaügyi Központ 
- Soproni Szociális Intézmény (SoSzI) 
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Helyzetelemzés megállapítása Célkitűzés Tervezett beavatkozás Várt eredmény  Felelősök/Partnerek/Együttműködők 

Az alacsony végzettségű munkanélküliek 
számára felajánlható munkahelyek 
száma csökken, leginkább 
közfoglalkoztatási programok keretében 
van lehetőségük munkavállalásra 

- A városi közfoglalkoztatási 
programok hatékonyságának 
javítása 

 

- A közfoglalkoztatás kiegészítése 
az abban résztvevők képzésével, 
készség-és képességfejlesztő és 
szociális kompetencia fejlesztő 
programokkal 

 

Középtávon: 

- Civil szervezetek részvételének 
biztosítása a városi 
közfoglalkoztatási programok 
tervezésében, szervezésében és 
megvalósításában 

- A városi közfoglalkoztatás 
szervezeti struktúrájának és 
hátterének kialakítása 

 

 

- Megvalósított kompetencia-
fejlesztő képzések a 
közfoglalkoztatásban részt 
vevők számára 

 

- Bevont civil szervezetek a 
közfoglalkoztatási képzések 
tervezésébe és 
megvalósításába 

 

- Kialakított közfoglalkoztatási 
szervezeti struktúra, háttér 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 

Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 
- HEP fórum tagjai 
- Soproni Szociális Intézmény 

- Győr-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Soproni Járási Hivatala 

A mélyszegénységben élők/hátrányos 
helyzetűek/ romák társadalmi 
csoportjának az alapkompetenciák 
hiányán kívül az internethez való 
csatlakozás tárgyi, eszközbeli feltételek 
hiánya jelenti a legnagyobb integrációs 
akadályt 

- A HH gyermekek, felnőttek, 
családok internet-
hozzáférésének javítása 

- A közösségi internethasználat 
lehetőségeinek megteremtése 

- A mélyszegénységben élő/ 
hátrányos helyzetű 
gyermekek/ családok internet 
elérhetőségek 
számarányának javulása 

- DJP Pontok: Pro Kultúra, Sopron és 
Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás 
Intézete 

- Városi Könyvtár 

Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 

- városi civil szervezetek 

Az iskolarendszerből kikerülő, hátrányos 
helyzetű, hiányos alapkompetenciákkal 
bíró, ezért a munkaerőpiacon 
esélyhátrányos ifjúsági csoportok 
marginalizálódása, különböző devianciák 
(drog, alkoholizmus, bűnözés stb.) és az 
ehhez kapcsolódó szubkultúrák 
fokozottabb megjelenése 

- A lemorzsolódást, a 
marginalizálódást elősegítő 
iskolai/ifjúkori devianciák 
korai felismerése, megelőzése  

- A köznevelési, család és 
gyermekvédelmi intézmények 
szorosabb együttműködéséhez 
szükséges feltételek 
megteremtése; 

- Szülői segítő fórumok 
szervezése 

- A gyermekvédelmi rendszer 
és prevenció fejlődése, 
szorosabb és 
összehangoltabb szakmai 
együttműködések; 

- Élő iskola-család kapcsolat 
„szülők iskolája” működtetése 

- Sopron és Környéke Gyermek és Család és 
Gyermekjóléti Ellátás Intézete 

- Soproni Tankerületi Központ 

Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 

- Szociális és gyermekvédelmi jelzőrendszer 
tagjai 
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Helyzetelemzés megállapítása Célkitűzés Tervezett beavatkozás Várt eredmény  Felelősök/Partnerek/Együttműködők 

Egyes szakmacsoportok tagjai ugyan a 
gyermekvédelmi jelzőrendszernek, de 
nem megfelelő aktivitással 

- A jelzőrendszeri 
együttműködési 
megállapodások éves 
felülvizsgálata, folyamatos 
kapcsolattartás, nyomon 
követés 

- A szakmacsoportok közötti 
konzultáció erősítése, 
információáramlás elősegítése; 

- Szakmai fórumok, kerekasztal 
szervezése 

- Éves városi intézkedési terv 
kidolgozása, folyamatos 
nyomon követés 
megvalósulása; 

- Gyermek és ifjúságvédelmi 
kerekasztal működtetése 

- Sopron és Környéke Gyermek és Család és 
Gyermekjóléti Ellátás Intézete 

Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 

- Szociális és gyermekvédelmi jelzőrendszer 
tagjai 

A hátrányos helyzetű szülők/családok, 
különösen a krízishelyzetben levők sok 
esetben nem rendelkeznek 
információval a számukra rendelkezésre 
álló segítségről 

- Információk eljuttatása az 
érintettekhez: segítség 
hivatalos ügyek intézéséhez, 
szociális és egyéb 
szolgáltatások eléréséhez; 

- Krízishelyzet gyors kezelése 

- Információs pontok 
létrehozása a városban a humán 
közszolgáltatások rendszerére 
építve; 

- Családok átmenti otthonának 
férőhelybővítése 

- Működő információs pontok 
a szükségletek arányában 

- Akadálymentesített 
ügyfélfogadás 

- Sopron és Környéke Gyermek és Család és 
Gyermekjóléti Ellátás Intézete 

Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 
- HEP fórum tagjai 
- SoSzI 

Hajléktalan ellátásokat igénybe vevők és 
a veszélyeztetett lakhatási helyzetben 
élők számának növekedése, részben a 
gazdasági migránsok növekvő aránya 
miatt a városban 

- Hajléktalanság 
kialakulásának megelőzése; 

- Működő hajléktalan-ellátó 
rendszer fenntartása és 
fejlesztése 

- A városban működő 
hajléktalan ellátó rendszer 
infrastrukturális javítása 

- A hajléktalanság megelőzését 
szolgáló szociális ellátórendszer 
továbbfejlesztése 

- Továbbfejlesztett szociális 
ellátórendszer 

- Kevesebb hajléktalan ember 
Sopronban 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 
 
Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 
- HEP fórum tagjai 
- SoSzI 

Gyermekszegénységre vonatkozó adatok 
hiánya 

- Aktuális 
gyermekszegénységi adatok 
rendelkezésre állása 

- Adatgyűjtési rendszer 
kidolgozása: kérdőívek 
kidolgozása, felmérések 
bonyolítása városrész/városi 
szinten 

- Feltárt problémák elemzése, 
megoldások kidolgozása 

- Kidolgozott javaslatok a 
helyzet kezelésére 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 
 
Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 
- HEP fórum tagjai 
- SoSzI 

Bölcsődei kapacitások szűkösek, ua. a 
bölcsődék iránti igény 2019. év folyamán 
is jelentős volt. Minden bölcsőde teljes 
kihasználtsággal működik, várólista van, 
ezért szükséges lenne a férőhelybővítés 
az ilyen típusú intézményekben. 

- Nők munkaerőpiaci 
re/integrációjának 
elősegítése; 

- Bölcsődei férőhelyek 
számának emelése 

- Bölcsődei férőhelybővítés; 

- Új ellátási formák 
bevezetésének ösztönzése: mini 
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 
családi bölcsőde 

 

- Bölcsődei férőhelyek száma 
nő; 

- Az érintett nők 
munkaerőpiaci 
visszailleszkedése igény 
szerint megoldott 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 

- Humánszolgáltatási Osztály 
 

Partner: 

- SMJV Egyesített Bölcsődék 
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Helyzetelemzés megállapítása Célkitűzés Tervezett beavatkozás Várt eredmény  Felelősök/Partnerek/Együttműködők 

Idősellátás kapacitás-problémákkal 
küzd, miközben a város elöregszik. 

- Hiányzó ellátások pótlása a 
városban; 

- Az idősek szakszerű ellátása 
mellett, a családok 
tehermentesítése. 

- Átfogó városi szintű idősellátási 
kapacitás és szükségletfelmérés 
elkészítése; 

- Idősügyi stratégia kidolgozása 
 
Középtávon: 

- Szociális célú és emelt szintű 
bentlakásos otthonok 
férőhelyszámának emelése 

- Házi betegápolás, idős-gondozás 
területi kiterjesztése és 
kapacitásbővítése 

- Minőségi aktív időskor 
biztosítása a nappali 
klubrendszerű lehetőségek 
területi kiterjesztésével, 
kapacitásbővítése 
 
Hosszú távon: 

- Komplex idősügyi központ 
kialakítása  

- Több bentlakásos szociális 
célú és emelt szintű 
idősotthoni férőhely  

- Az egész városra 
kiterjesztett házi betegápolási 
és idősgondozási 
szolgáltatások 

- Növekvő férőhelyszám az 
egész várost lefedő, nappali, 
szabadidős idősek klubjaiban 

- Elkészített tervek a komplex 
idősügyi központhoz 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 
 
Partnerek: 

- Humánszolgáltatási Osztály 
- SoSzI 

A fogyatékossággal élők egyenlő esélyű, 
rendszeres hozzáférése a városi 
információkhoz és közszolgáltatásokhoz 
nem minden téren biztosított. 

- Az esélyegyenlőség 
megerősítése 

- Fogyatékossággal élők 
társadalmi integrációjának 
elősegítése 

- Infokommunikációs és fizikai 
akadálymentesítés folytatása 
különösen a 
közintézményekben, 
közszolgáltatásoknál 

- Megvalósult komplex 
közintézményi 
akadálymentesítések aránya 

- Sopron MJV Polgármesteri Hivatala 
 
Partnerek: 

- Városfejlesztési Osztály 
- Városgazdálkodási Osztály 
- Humánszolgáltatási Osztály 
 
Együttműködés: 

- Sopron Holding Zrt. 
- HEP fórum tagjai  
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Helyzetelemzés megállapítása Célkitűzés Tervezett beavatkozás Várt eredmény  Felelősök/Partnerek/Együttműködők 

A fogyatékossággal élő személyek 
nappali ellátása hosszabb távon nem 
elégíti ki a város szükségleteit, mivel 
nem megoldott az állapotromlás miatt a 
nappali ellátásból való más ellátási 
formába történő átirányítás.  

- A tervezés (személyi és 
tárgyi feltételek) 
finanszírozás, valamint a 
fenntarthatóság 
lehetőségeinek kidolgozása; 

- Új intézmény(rész) 
kialakításának megvalósítása 

- A város 
szolgáltatásszervezésénél – a 
komplex tervezés elvét 
figyelembe véve – átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény 
megvalósítása a bentlakásos 
intézményre várakozók 
esetében. 

- A nappali ellátás 
férőhelybővülése 

- Soproni Szociális Intézmény 

- Humánszolgáltatási Osztály 

A támogató szolgálat a jelenlegi 5 fő 
munkatárssal és egy fő vezetővel nem 
tudja kielégíteni a fogyatékos személyek 
körében felmerülő igényeket, 
szükségleteket (otthoni ellátás, 
szállítás).  

- A szolgálat legalább 1 fővel 
történő bővítésére lenne 
szükség a folyamatos ellátás 
biztosításához 

- A támogató szolgálat bővítése - A szolgálat 
szakembergárdájának 
bővülése;  

- Folyamatos és zavartalan 
ellátás megvalósulása 

- Sopron és Környéke Család- és 
Gyermekjóléti Ellátás Intézete 

Partner: 

- Humánszolgáltatási Osztály 
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8.2 Elvégzett kérdőíves felmérések dokumentálása 

A kérdőíves felmérések fontos információforrásként szolgáltak az FVS elkészítése során. Számos 

információ és adat nem érhető el az országos és helyi adatbázisokból, tanulmányokból és egyéb 

dokumentumokból, melyek az FVS Módszertani Kézikönyve alapján szükségesek a dokumentum 

elkészítéséhez. Az FVS módszertana lakossági és intézményi kérdőívajánlásokat tartalmazott. Ezeket 

nagy mértékben átvette az Önkormányzat, bár több esetben módosultak a kérdések és a 

válaszlehetőségek – adaptálva őket a helyi viszonyokra. Az így felvételre került két lakossági és egy 

intézményi kérdőív átfogó képet adott mind a fejlettség, mind a fejlesztési igények tekintetében, ebből 

adódóan a felmérések nyomán keletkezett adatbázis nagyban hozzájárult a helyzetértékelés 

információtartalmának gazdagításához. 

Az első, 700 teljeskörűen kitöltött kérdőívet eredményező lakossági felmérés 2021.12.01.-2021.12.08. 

között zajlott, jellemzően 8:30 – 19:30 közötti idősávokban. Mobil és vezetékes telefonszámokat 

vegyesen tartalmazó soproni címlista alapján történt a telefonos adatfelvétel (CATI módszer), kvótás 

mintavétellel. A lebonyolítás során az operátorok először csak felmérték a válaszadói hajlandóságot és 

időpontot egyeztettek, majd a válaszadó számára alkalmas időpontban történt a tényleges kitöltés. Az 

eredmények kiértékelése kor, nem és iskolai végzettség szerint súlyozott módon történt. 

A második lakossági mérésnek ugyanezek voltak a főbb jellemzői, az adatok felvétele 2022.03.12.-

2022.03.18. között történt. A két lakossági felmérés válaszadói között lehetett átfedés – ennek pontos 

mértéke az anomimizált adatfeldolgozás miatt nem meghatározható, de az eltérő kérdéssorok miatt 

az eredmények értékelését ez nem befolyásolja.  

Az intézményi felmérés az önkormányzati fenntartású intézmények és a többségi önkormányzati 

tulajdonú vállalkozások adatszolgáltatását kérte önkitöltős módon, 2022.04.13.-2022.05.09. közötti 

időszakban. A felmérések főbb jellemzői az alábbi táblázatban láthatók. 

Felmérés neve Első lakossági felmérés Második lakossági 
felmérés 

Intézményi felmérés 

Felmérés módja Telefonos felmérés Online felmérés 

Felmérés időszaka 2021.12.01.-
2021.12.08. 

2022.03.12.-
2022.03.18. 

2022.04.13.-
2022.05.09. 

Felmérés célcsoportja Sopron felnőtt korú 
lakossága 

Sopron felnőtt korú 
lakossága 

Önkormányzati 
intézmények 

Felmérésben résztvevők 
száma 

700 700 17 

75. táblázat: A felmérések jellemzői 

 

Az első lakossági kérdőív válaszadóinak legfontosabb jellemzői  

Az első lakossági felmérést kitöltők legnagyobb hányada (29,5%) 65 évnél idősebb kitöltő volt, őket 

követik a 50-59 éves korosztály (28,7%), míg a harmadik legnagyobb csoportot a 40-49 év közöttiek 

adták (26,1%). A maximum 39. életévüket betöltött válaszadók mindössze 9,7%-át tették ki a mintának, 

és kiemelkedően alacsonynak tekinthető a 18-24 év közöttiek száma, akik a válaszadók 0,7%-át adták 

a felmérés során. A teljes eloszlás az alábbi ábrán tekinthető meg: 
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120. ábra: Az első lakossági felmérés válaszadóinak életkor szerinti eloszlása 

Végzettség szerint 21 %-os arányban képviselik a megkérdezetteket az érettségi nélküli 

szakképesítéssel rendelkezők. Érettségivel a válaszadók 20,6 %-a rendelkezik, míg érettségivel és 

szakképesítéssel szintén hasonló arányban (20%) szerepeltek a válaszadók között. Ugyanakkor jelentős 

részét adják a főiskolai (16,9%), illetve az egyetemi (11,7%) képesítéssel rendelkezők is mintának, és 

csak viszonylag kevesen (4,2%) rendelkeznek alapfokú vagy annál is alacsonyabb végzettséggel. 

 

121. ábra: Az első lakossági felmérés válaszadóinak végzettség szerinti eloszlása 

A munkaerőpiaci helyzetet feltáró kérdésekre adott válaszok alapján látható, hogy a megkérdezettek 

nagyobb része, összesen 60%-a vallotta magát aktívnak (alkalmazottnak vagy vállalkozónak). A 

munkával rendelkezők jelentős hányada (48,5%) alkalmazotti munkakörben dolgozik, míg 11,5% 

egyéni vállalkozóként vagy cégvezetőként. A résztvevők maradék 40%-ának döntő többségét (34,7%) 

adják a már nyugdíjba vonultak, továbbá 1,9-uk munkanélküli, 1,3-uk inaktív státuszú, míg 1-uk GYES-

en vagy GYED-en otthonlévő státuszúként jelölte meg magát.  
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122. ábra: Az első lakossági felmérés válaszadóinak munkaerőpiaci státusz szerinti eloszlása 

Az első lakossági felmérés válaszadóinak legnagyobb része nagy- vagy kisvállalkozásnál helyezkedett el 

(mindkét esetben 13,4%-os a válaszok aránya), ezt követik a közintézmények/közhivatalokban 

dolgozók, akik a megkérdezettek 12,1%-át teszik ki. Nem sokkal maradnak el a rangsorban a 

középvállalkozások (9,9%), illetve az egyéni/mikrovállalkozások (9,2%), azonban a válaszadók csupán 

elhanyagolható része (1,4%) dolgozik nonprofit vagy civil szervezetnél. 

 

123. ábra: Az első lakossági felmérés válaszadóinak megoszlása a munkahelyük jellege alapján 
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124. ábra: Az első lakossági kérdőív válaszadóinak eloszlása a munkahelyük lokációja szerint 

A fenti ábrán látható, hogy az első felmérés során megkérdezettek jelentős része (42,3%) dolgozik a 

városon belül, ugyanakkor 15,3%-uk jár át Ausztriába dolgozni. A válaszadók 3,5%-a dolgozik a 

járásban, illetve 1,5%-uk a megye más településein. 

A válaszadók legnagyobb hányada (22,9%) a belvárosban él, második helyen a Lővereket (14,3%), 

harmadik helyen a Jereván-lakótelepet (10,2%) jelölték meg legtöbben lakóhelyükként – míg 23,6%-uk 

nem tudta vagy nem kívánta megnevezni a városrészt. A minta teljes eloszlása a következő ábrán 

tekinthető meg: 

 

125. ábra: Az első lakossági kérdőív válaszadóinak lakóhely szerinti eloszlása 
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A második lakossági kérdőív válaszadóinak legfontosabb jellemzői  

A második lakossági kérdőív elemszáma szintén 700 fő, a megkérdezettek aránya nemek 

szempontjából teljesen kiegyenlített (350-350 fő). A korcsoportok szerinti eloszlás az első kérdőívhez 

nagyon hasonló mintázatot mutat, ezúttal is a 65 év felettiek képviselték magukat a legnagyobb 

arányban a válaszadók között, őket követték a 40-49, illetve az 50-59 év közöttiek. Ez a három csoport 

összeségében az egész minta 87,6%-át teszi ki. 

 

126. ábra: A második lakossági kérdőív válaszadóinak életkor szerinti eloszlása 

A végzettség szerinti eloszlás sem mutat az első felméréshez képest szignifikáns eltérést. A második 

mérés során a megkérdezettek legnagyobb része (21,9%) érettségivel rendelkezik, míg 21,4%-uk 

érettségi nélküli szakképesítéssel, 20,3%-uk pedig érettségivel és szakképesítéssel is. 

 

127. ábra: A második lakossági kérdőív válaszadóinak végzettség szerinti eloszlása 

Főiskolai képesítéssel a válaszadók 14,6%-a, egyetemivel 14%-a, míg doktori fokozattal 1,3-a 

rendelkezik. Alapfokú vagy alacsonyabb végzettséget a válaszadók 3,7%-a jelölt meg. 
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A válaszadók lakóhellyel kapcsolatos válaszai a második adatfelvétel során az elsőhöz nagyon hasonló 

eloszlást mutatnak. Belvárosi lakhelyet a válaszadóknak ezúttal a 23,7%-a, a Lővereket 16,8%-a, a 

Jereván-lakótelepet 12,9%-a jelölte meg. 

 

128. ábra: A második lakossági kérdőív válaszadóinak eloszlása lakóhelyük szerint 

A megkérdezettek 9,8%-a válaszolta, hogy Sopronbánfalván vagy az Ágfalvi úti lakótelepen rendelkezik 

lakóhellyel, míg 8,1%-uk adta meg Kurucdomb vagy Pihenőkereszt városrészt. Az Északi városrészben 

él a válaszadók 7,2%-a. 

A háztartásokkal kapcsolatos további kérdésekből kiolvasható, hogy a megkérdezettek legnagyobb 

hányada (34,8%) két fős háztartásban – tehát plusz egy fővel - él. A soproni válaszadók 20,6%-a 

egyedül, 17,8%-uk három fős háztartásban lakik; és ennél is többen, a lakosok 18,4%-a válaszolta, hogy 

négy fős háztartásban él. 

 

129. ábra: A háztartások összetételének eloszlása a lakossági felmérés adatai alapján 
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Az alábbi ábrán az látható, hogy hány 18 éven aluli él egy háztartásban a második körös felmérés során 

megkérdezettekkel. 

 

130. ábra: A háztartásokban élő kiskorúak számának eloszlása a lakossági felmérés adatai alapján 

A résztvevők közel fele (47,5%) válaszolta, hogy egy 18 éven aluli sem él vele egy háztartásban. A 

kiskorúval együtt élő válaszolók legnagyobb hányada (15,8%) két gyermekkel, míg 12,9%-uk egy 

gyermekkel él együtt. Három kiskorúval a megkérdezetteknek csupán 2,5%-a él egy háztartásban. 

A második körös lakossági felmérés során a demográfiai blokkban szerepelt a családi állapottal 

kapcsolatos kérdés. Az erre kapott válaszok eloszlása a következő az alábbi ábrán tanulmányozható. 

 

131. ábra: A második lakossági felmérés válaszadóinak családi állapota 

A válaszolók döntő többsége (57,3%) házasnak vallotta magát. A házasok csoportját követik az 

özvegyek (12,7%), az elváltak (9,9%), az élettársi kapcsolatban élők (9,5%), illetve a hajadonok, 

nőtlenek csoportja (9%). A megkérdezettek jelentős része megfelelőnek (38%), vagy jónak (34,9%) 

tartja az egészségi állapotát, de kiemelendő, hogy 15,2%-uk kiválóként jellemezte azt. Ezzel szemben 

rossznak csak a megkérdezettek 8,5%-a, nagyon rossznak pedig mindössze 2,8%-a gondolja az 

egészségi állapotát. 
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132. ábra: A válaszadók egészségi állapotukkal kapcsolatos értékelése 
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8.2.1 Az első lakossági kérdőív kérdései 

I.) A válaszadó adatai 

K1. Válaszadó neme: 
1) nő  
2) férfi  

K2. Melyik évben született Ön? 
1) … (évszám)  

K3. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 
1) általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, vagy annál kevesebb 
2) általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam 
3) szakképesítés érettségi nélkül (pl. szakmunkásképző, szakiskola) 
4) érettségi 
5) érettségi szakképesítéssel vagy érettségire épülő szakképesítés 
6) felsőfokú szakképesítés (csak 1998 után szerezhető) 
7) főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) 
8) egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) 
9) doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat 

K4. Mi az Ön jelenlegi munkaerőpiaci státusza a következők közül?  
1) tanuló 
2) alkalmazott 
3) alkalmazott, középvezető 
4) alkalmazott, felsővezető 
5) vállalkozó (egyéni vagy cégvezető) 
6) munkanélküli 
7) nyugdíjas 
8) GYES-en vagy GYED-en 
9) háztartásbeli 
10) naktív (egyéb) 

99. Nem tudja / nem válaszol 

K5. Ön milyen jellegű munkahelyen végzi munkáját a következők közül?  
1) nagyvállalat  
2) középvállalkozás  
3) kisvállalkozás  
4) egyéni vagy mikrovállalkozás  
5) közintézmény/közhivatal  
6) nonprofit/civil szervezet 

99. Nem tudja / nem válaszol  

K6. Hol végzi munkáját a következők közül?  
1) Sopron 
2) a Soproni járás más települése  
3) egyéb település a megyében  
4) Ausztria 
5) egyéb, éspedig: …  

99. Nem tudja / nem válaszol  

K7. Hol lakik Sopronon belül?  
1) Belváros  
2) Kurucdomb / Pihenőkereszt 
3) Északi városrész (Virágvölgy / Bécsi-domb / Koronázódomb / Aranyhegy) 
4) Jereván-lakótelep 
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5) Lőverek 
6) Sopronbánfalva / Ágfalvi úti lakótelep 
7) Balf 
8) Tómalom / Sopronkőhida 
9) Brennbergbánya / Görbehalom / Ó-Hermes / Új-Hermes 
10) Északnyugati iparterület / Délkeleti iparterület 
11) ha nem tudja vagy nem biztos benne, akkor a konkrét utca megnevezése: … 

99. Nem válaszol  

 

II. Tematikus kérdések 

Megtartó város  

K8. Ön mennyire kötődik Sopronhoz?  
1) Egyáltalán nem 
2) Inkább nem 
3) Inkább igen 
4) Teljes mértékben  

99. Nem tudja /Nem válaszol  

 

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

 

K9. Ön miért kötődik 
leginkább 
Sopronhoz? (több 
válasz is lehetséges)  

 
 

1) itt született  

2) itt alapított családot és otthont  

3) ismeri és gyakorolja a helyi szokásokat  

4) ideális kiindulópont az ausztriai 
munkavállaláshoz 

 

5) a helyi identitásúak összetartása  

6) tagja valamilyen helyi kisebb közösségnek, 
akikkel szívesen tölti szabadidejét 

 

7) táj és természeti adottságok  

8) egyedi épített környezet  

9) itt talált biztos egzisztenciára 
(munkalehetőségek) 

 

10) egyéb, éspedig: …  

99. nem tudja/nem válaszol  

K10. Ön szerint a 
várossal való 
elégedettségét 
mennyiben 
javítanák az alábbi 
tételek? 

 

1) változatosabb munkahelyek 5-4-3-2-1 vagy 0 

2) magas jövedelmet biztosító 
munkalehetőségek 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3) a jelenleginél is magasabb színvonalú 
közszolgáltatások (iskola, egészségügyi, 
szociális ellátás stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4) minőségi közösségi terek a városközpontban 
és a lakóhelye közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 
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Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

5- nagyon jelentős 
szerepet játszana 
4- jelentős 
3- közepesen 
2-kis szerepet játszana 
1- nem játszana szerepet 
 

0= „Nem tudom megítélni 
/ „Nem kívánok 
válaszolni”  

5) gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre 
szabott kulturális kínálat 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6) sportolási lehetőségek további bővítése 5-4-3-2-1 vagy 0 

7) magas színvonalú kiskereskedelmi és 
vendéglátóipari szolgáltatások 

5-4-3-2-1 vagy 0 

8) kedvezőbb lakhatási lehetőségek 5-4-3-2-1 vagy 0 

9) jobb közbiztonság 5-4-3-2-1 vagy 0 

10) egyéb, éspedig: …  5-4-3-2-1 vagy 0 

K11. Ön mennyire 
elégedett az 
alábbiakkal? 

 

A következő tényezőket 
egy 1-től 5-ig tartó skálán 
értékelje! 

5=nagyon elégedett 

4=elégedett 

3= közepesen elégedett 

2= alig elégedett 

1=egyáltalán nem 
elégedett 

 

0= „Nem tudom megítélni 
/ nem vagyok érintett” és 
„Nem kívánok válaszolni” 

 

 

1) óvodai ellátás (családtagja által igénybe vett) 5-4-3-2-1 vagy 0 

2) általános iskola infrastruktúrája, 
felszereltsége (családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3) általános iskolai oktatás (családtagja által 
igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4) egészségügyi alapellátás minősége (Ön és 
családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5) egészségügyi szakellátás minősége (Ön és 
családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6) intézményekhez kötött kulturális 
szolgáltatások minősége (pl. mozi, kulturális 
központ stb.) (amiket Ön és családtagja 
igénybe vesz) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

7) szociális ellátás (akár saját, akár valamely 
családtag miatt pl. idősellátás) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

8) bölcsődei ellátás (családtagja által igénybe 
vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

9) közterületek minősége általában (közterek, 
utak stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

10) zöldfelületek (parkok, ligetek, fasorok) 5-4-3-2-1 vagy 0 

11) közvilágítás közvetlen lakókörnyezetében 5-4-3-2-1 vagy 0 

12) közbiztonság a városközpontban nappal 5-4-3-2-1 vagy 0 

13) közbiztonság a városközpontban sötétedés 
után 

5-4-3-2-1 vagy 0 

14) közbiztonság a közvetlen lakókörnyezetében 
sötétedés után 

5-4-3-2-1 vagy 0 

15) járdák minősége közvetlen 
lakókörnyezetében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

16) városi kerékpárutak hossza a városban 5-4-3-2-1 vagy 0 

17) városi kerékpárutak minősége a városban 5-4-3-2-1 vagy 0 

18) kerékpárosokat támogató infrastruktúra (pl. 
tárolók, esővédő beállók stb.) a kiemelt 
közintézmények közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

19) kerékpárosokat támogató infrastruktúra (pl. 
tárolók, esővédő beállók stb.) kereskedelmi 
létesítmények közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 
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Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

20) kerékpárosokat támogató infrastruktúra (pl. 
tárolók, esővédő beállók stb.) az autóbusz- és 
vasútállomás közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

21) utak minősége általában a városban 5-4-3-2-1 vagy 0 

22) parkolás általánosan a kiemelt 
közintézmények közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

23) parkolás kereskedelmi létesítmények 
közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

24) parkolás az autóbusz- és vasútállomás 
közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

25) Van-e még valami, amivel Ön személy szerint 
kifejezetten elégedett? :…. 

 

K12. Az alábbi 
problémákat 
mennyire tekinti 
meghatározónak 
Sopron esetében?”  

 
5- nagyon meghatározó 
4- inkább meghatározó 
3- meghatározó is meg 
nem is 
2- inkább nem 
meghatározó 
1- egyáltalán nem 
meghatározó 
 
0= „Nem tudom megítélni 
/ „Nem kívánok 
válaszolni” 
 

1) lakosság elöregedése 5-4-3-2-1 vagy 0 

2) belföldi gazdasági migráció 5-4-3-2-1 vagy 0 

3) kevés helyi munkalehetőség  5-4-3-2-1 vagy 0 

4) külföldi gazdasági migráció 5-4-3-2-1 vagy 0 

5) a külföldön dolgozók külföldön adóznak, ezért 
kevésbé járulnak hozzá a városi infrastruktúra 
fenntartásához 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6) jelentős a lakáshiány, ezért a kiadó lakások 
bérleti díja irreálisan megemelkedett 

5-4-3-2-1 vagy 0 

7) a Belvárosban sok az alacsony 
komfortfokozatú lakás 

5-4-3-2-1 vagy 0 

8) Egyéb, éspedig: …   

 

Digitális város 

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

K13. Milyen 
elektronikus 
eszközöket használ a 
hétköznapokban? 
(több válasz is 
lehetséges) 

 

1) személyi számítógép (asztali számítógép)  

2) notebook / laptop  

3) táblagép (tablet)  

4) okos / smart televízió  

5) okostelefon  

6) okosóra  

7) okosotthon rendszer  

8) nincs ilyen eszközöm  
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Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

9) egyéb: …   

99. nem tudja/nem válaszol  

K14. Milyen 
interneteléréssel 
rendelkezik 
otthonában / 
mobileszközén? (több 
válasz is lehetséges)  

 

1) vezetékes internet  

2) mobilinternet  

3) műholdas internet  

4) mikrohullámú (földi sugárzású) internet  

5) egyik sem  

K15. Milyen céllal 
használja az 
INTERNETET? (több 
válasz lehetséges) 

 

1) napi munkavégzés részeként  

2) ügyintézés céljából pl. nyomtatványok 
letöltése és benyújtása 

 

3) rendelkezik ügyfélkapuval és rendszeresen 
használja 

 

4) szolgáltatásokat vesz igénybe pl. 
elektronikus vásárlás, foglalások intézése 
(szállás, repülőjegy stb.) 

 

5) kommunikációs, kapcsolattartási céllal 
(telefon, levelezés, Skype stb.) 

 

6) információszerzés, tájékozódás céljából   

7) tanulási céllal - oktatási anyagok letöltése, 
e- oktatás igénybevétele 

 

8) közösségi oldalak látogatása  

9) szórakozás – video, film, zene letöltéshez  

10) játékok  

11) egyéb, éspedig: …   

12) egyáltalán nem használ internetet  

99. nem tudja/nem válaszol  

K16. Saját bevallása 
szerint mennyire 
képes használni az 
informatikai 
eszközöket 
(okostelefon, tablet, 
számítógép), saját 
korosztályához 
képest?  

1) nincsenek ilyen készségeim egyáltalán  

2) készségeim az átlagnál kevésbé erősek, 
rendszerint segítségre szorulok 

 

3) készségeim átlagosak, okostelefont 
használok készség szinten és rendszeres 
internethasználó vagyok 

 

4) készségeim átlag felettiek (az előző ponton 
túl e-ügyintézésre és egyéb, speciális IT-
használatra is képes vagyok) 

 

5) nem tudom megítélni  

99. nem tudja/nem válaszol   

K17. Milyen módon 
kerül Ön ügyfélként 

1) áramszolgáltatás 1,2,3,4,5,6,7, 0 

2) távhő / hőszolgáltatás 1,2,3,4,5,6,7, 0 

3) víz és csatorna szolgáltatás 1,2,3,4,5,6,7, 0 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

437 

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

kapcsolatba a 
szolgáltatókkal?  

 

1. hagyományos postai 
levelezés  

2. telefon 

3. személyes ügyintézés  

4. online ügyintézés / e-mail  

5. mobil applikáció 

6. digitális mérőkön 
/eszközökön keresztül 

7. nem kerültem velük 
kapcsolatba 

0= „Nem tudom megítélni / 
„Nem kívánok válaszolni” 

4) hulladékszállítás 1,2,3,4,5,6,7, 0 

5) közösségi közlekedés (helyközi járatok helyi 
viszonylatban) 

1,2,3,4,5,6,7, 0 

6) közhivatali ügyintézés (önkormányzat, 
kormányhivatal) 

1,2,3,4,5,6,7, 0 

7) alapfokú oktatás (óvoda és általános iskola) 1,2,3,4,5,6,7, 0 

8) egészségügyi alapellátás 1,2,3,4,5,6,7, 0 

9) kulturális szolgáltatások (intézményekhez 
kötött pl. mozi, kulturális központ stb.) 

1,2,3,4,5,6,7, 0 

10) szociális ellátás (valamely családtag miatt, 
pl. idősellátás) 

1,2,3,4,5,6,7, 0 

K18. Elsődlegesen 
milyen hírforrásokból 
tájékozódik?  

1) internetes hírportálok  

2) közösségi médiumok (Facebook, YouTube 
stb.) 

 

3) nyomtatott sajtóorgánumok  

4) televízió  

5) rádió  

99. nem tudja/nem válaszol   

K19. Mely helyi 
sajtótermékekből 
szokott rendszeresen 
tájékozódni?  

(több válasz is lehetséges) 

 

1) sopronmedia.hu  

2) Sopron TV  

3) Soproni Téma hetilap  

4) sopronitema.hu  

5) Kisalföld napilap  

6) kisalfold.hu   

7) cyberpress.hu  

8) enyugat.hu  

9) Soproni Hírsztár   

10) egyik sem   

99. nem tudja/nem válaszol   
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Kiszolgáló város / Zöldülő város 

Kérdés  Választási lehetőség Válasz (X)  

K20. A saját 
életminősége 
szempontjából 
mennyire tartja 
jelentősnek a 
felsoroltakat? 

 
5= nagyon jelentős 
4=jelentős 
3=közepesen fontos 
2= majdnem 
jelentéktelen 
1=egyáltalán nem fontos 
0= „nem tudom megítélni 
/ nem vagyok érintett” és 
a „nem kívánok 
válaszolni” 
 

1) környezettudatos életvitel (takarékosság az 
erőforrások igénybevételében: víz, áram stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

2) szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 
hasznosítása otthon 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3) közösségben való aktív részvétel, közös 
célokért való tevékenykedés 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4) egészséges, a térségben megtermelt 
élelmiszerek fogyasztása 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5) megújuló energiaforrások használata a 
háztartásban 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6) megújuló energiaforrások használata 5-4-3-2-1 vagy 0 

K21. Ha a város 
jövőjére gondol, az 
előbb említett 
szempontok 
mennyire 
jelentősek?  

 
5= nagyon jelentős  
4=jelentős 
3=közepesen fontos  
2= majdnem 
jelentéktelen  
1=egyáltalán nem fontos   
0= „Nem elérhető a 
városban”, „Nem tudom 
megítélni / nem vagyok 
érintett” és „nem kívánok 
válaszolni” 
 

1) környezettudatos életvitel (takarékosság az 
erőforrások igénybevételében: víz, áram stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

2) szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 
hasznosítása otthon 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3) közösségben való aktív részvétel, közös 
célokért való tevékenykedés 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4) egészséges, a térségben megtermelt 
élelmiszerek fogyasztása 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5) megújuló energiaforrások használata a 
háztartásban 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6) megújuló energiaforrások használata 5-4-3-2-1 vagy 0 

K22. Milyen gyakran 
látogat városi 
zöldterületeket, 
parkokat? 

1) soha  

2) havonta vagy annál ritkábban  

3) hetente legalább egyszer  

4) naponta  

99. nem tudja/nem válaszol   

K23. Milyen céllal 
látogat városi 
zöldterületeket, 
parkokat? 

1) szabadidőeltöltés  

2) rekreációs séta  

3) testedzés  
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4) kültéri közösségi és kulturális programokon 
vesz részt 

 

5) egyéb, éspedig: …   

99. nem tudja/nem válaszol  

K24. Hogyan lehetne 
vonzóbbá tenni a 
belváros 
zöldfelületeit az Ön 
és családja számára 
(fejlesztések, új 
funkciók stb.)? 

1) sétautak fejlesztése  

2) játszóterek, testedző eszközök kihelyezése a 
parkokhoz kapcsolódóan 

 

3) zenepavilon létesítése (térzene befogadására)  

4) kisebb csoportok szabadtéri összejöveteleit 
lehetővé tevő utcabútorok kihelyezése 

 

5) gyakoribb kültéri programok, amiért érdemes 
a parkba látogatni 

 

6) több szolgáltatás a környéken pl. büfé, 
fagyizó, nyilvános WC 

 

7) közvilágítás további javítása  

8) egyéb, éspedig: …   

9) egyikkel sem   

99. nem tudja/nem válaszol  

K25. Milyen, 
környezettudatos 
eszközökkel, 
megoldásokkal 
rendelkezik 
otthonában?  

 

1) okos fogyasztásmérő (pl. elektromos áram, 
víz, gáz stb. szolgáltatás) 

 

2) okos lakásirányító rendszer (az okos 
lakásirányító rendszer automatikusan 
szabályozza a lakás hűtését, fűtését/távolról 
vezérelhető stb.) 

 

3) okos, családi ház telkét fenntartó rendszer pl. 
okos locsoló, ami a talajnedvességet méri és 
szükség szerint indítja el a locsolórendszert 

 

4) hibrid vagy elektromos hajtású autó / egyéb 
jármű 

 

5) tudatos otthon – tájolás, klímatudatos 
növénytelepítés 

 

6) megújuló energia használata (földhő, 
napenergia stb.) 

 

7) házi komposztáló  

8) saját konyhakert vagy közösségi kertben 
részvétel 

 

9) egyéb, éspedig: …   

10) egyikkel sem   

99. nem tudja/nem válaszol  
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Prosperáló város 

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

K26. Milyen, 
helyben, illetve a 
környező 
településeken 
létrehozott 
termékeket ismer? 
 

1) zöldség /gyümölcs  

2) egyéb élelmiszer vagy ital  

3) használati tárgyak (beleértve kézműves 
termékeket) 

 

4) műalkotások (helyi művészek alkotásai)  

5) egyéb, éspedig: …   

6) nem ismerek ilyeneket  

99. nem tudja/nem válaszol   

K27. Hol vásárol Ön 
helyi/ térségi 
termékeket? 

 
 

1) nem vásárol [Kérdezőbiztos: ne olvasd föl!]   

2) közvetlen a termelőnél (agrártermék 
esetében) 

 

3) közvetlen az alkotóknál (képzőművészeti 
termék esetében) 

 

4) a piacon  

5) internetes felületeken (weboldal, közösségi 
média pl. facebook) 

 

6) kézműves /termelő saját üzletében  

7) egyéb, éspedig: …   

99. nem tudja/nem válaszol  

 

Fejlesztési prioritások 

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

K28. Ön szerint 
melyik a három 
legfontosabb 
fejlesztési terület a 
felsoroltak közül, 
amely leginkább 
szolgálná a város 
fejlődését? 
Kérjük, rangsorolja 
a három 
kiválasztott 
területet: 

1 = legfontosabb 

2 = második legfontosabb 

3 = harmadik 
legfontosabb 

1) turisztikai potenciál erősítése és bővítése 1-2-3 vagy 0 

2) örökségvédelem és a városkarakter 
fejlesztése 

1-2-3 vagy 0 

3) úthálózat fejlesztése 1-2-3 vagy 0 

4) tömegközlekedés 1-2-3 vagy 0 

5) parkolási lehetőségek bővítése 1-2-3 vagy 0 

6) egészségügy 1-2-3 vagy 0 

7) közbiztonság erősítése 1-2-3 vagy 0 

8) oktatás 1-2-3 vagy 0 

9) ipari és gazdasági fejlesztések 1-2-3 vagy 0 

10) „okos város” koncepció megvalósítása 
(környezetvédelem, digitális megoldások) 

1-2-3 vagy 0 
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Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

0 = nem tartozik a három 
legfontosabb fejlesztési 
terület közé 

 

99. nem tudja/nem 

válaszol 
 

K29. Milyen, 
környezettudatos 
és okos 
megoldásokkal 
találkozna szívesen 
a lakóhelyén a 
felsoroltak közül? 
(több válasz is 
lehetséges)  

 

1) megújuló energia szélesebb körű használata   

2) klímatudatos növénytelepítés a 
közterületeken  

 

3) okos zebrák telepítése (LED-kijelző 
figyelmezteti a sofőrt, hogy gyalogos van az 
átkelőn) 

 

4) okospadok telepítése (internethozzáférés és 
USB-töltő)  

 

5) szelektív hulladékgyűjtő kosarak   

6) elektromos roller- és biciklitöltők  

7) megújuló energia szélesebb körű használata   

8) egyikkel sem   

99. nem tudja/nem válaszol  
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8.2.2 A második lakossági kérdőív kérdései 

K1. Válaszadó neme: 
1. férfi 

2. nő 

K2. Melyik évben született ön? 
1. Válasz: ……… évszám 

K3. Hol lakik Ön Sopronon belül?  
1. Belváros  
2. Kurucdomb / Pihenőkereszt 
3. Északi városrész (Virágvölgy / Bécsi-domb / Koronázódomb / Aranyhegy) 
4. Jereván-lakótelep 
5. Lőverek 
6. Sopronbánfalva / Ágfalvi úti lakótelep 
7. Balf 
8. Tómalom / Sopronkőhida 
9. Brennbergbánya / Görbehalom / Ó-Hermes / Új-Hermes 
10. Északnyugati iparterület / Délkeleti iparterület 
11. Ha nem tudja vagy nem biztos benne, akkor a konkrét utca megnevezése: ……………..  

99. Nem válaszol 
K4. Egy átlagos héten hány nap végez sporttevékenységet? (például kondizás, kerékpározás, futás, 

úszás, teniszezés stb.) 
1. Válasz: …………….. (nap) 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

K5. Egy-egy sportolási alkalomkor átlagosan hány percet tölt ezzel a tevékenységgel? 
1.  Válasz:…………….. (perc) 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

K6. Átlagosan havonta mennyi pénzt költ Ön aktív sportolásra?  
Kérem, számolja bele a saját maga által végzett sporttevékenységgel kapcsolatos 
sporteszközök, sportfelszerelések, sportruházatok, sport-táplálékiegészítők és 
sportszolgáltatások költségeit! (pl. egyesületi tagdíj, fitneszbérlet, sportpálya-bérlés, 
személyi edző, nevezési díj, sportbiztosítás) 

1. Válasz: …………….. (forint) 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

K7. Ismeri-e a következő sportolási helyszíneket? 

Konditermek és fitnesstermek (pl. BECSA, 
Speedfit, Cutler, Best Fitness stb.) 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Lőver Uszoda 1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Lőverek szabadidős, szabadtéri sportolási 
helyszínei (pl.: Alpin Park, sétaútvonalak, 
szabadtéri kondiparkok) 
 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Szabadtéri sportlétesítmények, sportpályák, 
szabadidőparkok, szabadtéri kondiparkok, iskolai 
sportpályák (pl.: Anger, Kurucdomb, Tóparti 
sportpályák, jereváni szabadtéri kondipark, Deák 
Téri Iskola sportpályája) 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Szabadidős sportra használt zárt sportcsarnokok, 
sportpályák, általános és középiskolák 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 
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tornatermei (pl.: Pap réti Tornacsarnok, Kőszegi 
úti Sportcsarnok, Győri úti Tekepálya) 

 

K8. Igénybe vette-e valaha a következő sportolási helyszíneket? 

Konditermek és fitnesstermek (pl. BECSA, 
Speedfit, Cutler, Best Fitness stb.) 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Lőver Uszoda 1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Lőverek szabadidős, szabadtéri sportolási 
helyszínei (pl.: Alpin Park, sétaútvonalak, 
szabadtéri kondiparkok) 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Szabadtéri sportlétesítmények, sportpályák, 
szabadidőparkok, szabadtéri kondiparkok, iskolai 
sportpályák (pl.: Anger, Kurucdomb, Tóparti 
sportpályák, jereváni szabadtéri kondipark, Deák 
Téri Iskola sportpályája) 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

Szabadidős sportra használt zárt sportcsarnokok, 
sportpályák, általános és középiskolák 
tornatermei (pl.: Pap réti Tornacsarnok, Kőszegi 
úti Sportcsarnok, Győri úti Tekepálya) 

1. Igen 2. Nem  99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

 

Mennyire elégedett a sportolási helyszínekkel? (Az 1-es az egyáltalán nem, a 10-es a teljes 

mértékben. Közbenső értékekkel árnyalhatja véleményét.)  

K9. Konditermek és fitnesstermek  1     2     3     4     5     6     7     8     9     
10 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K10. Lőver Uszoda 1     2     3     4     5     6     7     8     9     
10 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K11. Lőverek szabadidős, 
szabadtéri sportolási helyszínei  

1     2     3     4     5     6     7     8     9     
10 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K12. Szabadtéri sportlétesítmények, 
sportpályák, szabadidőparkok, 
szabadtéri kondiparkok, iskolai 
sportpályák (pl.: Anger, Kurucdomb, 
Tóparti sportpályák, jereváni 
szabadtéri kondipark, Deák Téri Iskola 
sportpályája) 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     
10 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K13. Szabadidős sportra használt 
zárt sportcsarnokok, sportpályák, 
általános és középiskolák tornatermei 
(pl.: Pap réti Tornacsarnok, Kőszegi úti 
Sportcsarnok, Győri úti Tekepálya) 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     
10 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

 

Elsősorban miért nem használja sportolásra a(z)...?  

K14. Konditermek 
és fitnesstermek 

1) nem 
szeret 
sportolni  

2) nincs 
ideje 
sportolni  

3) 
túlságos
an 

4) nem 
megfelelő 
a 

5) 
túlság

6) nem 
nyújt 
megfelelő 

7) 
egyéb: 
…  

99. Nem 
tudja/ Nem 
válaszol 
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messze 
vannak a 
létesítm
ények  

sportolási 
érdeklődé
sének  

osan 
drága  

körülmén
yeket  

K15. Lőver Uszoda 1) nem 
szeret 
sportolni  

2) nincs 
ideje 
sportolni  

3) 
túlságos
an 
messze 
vannak a 
létesítm
ények  

4) nem 
megfelelő 
a 
sportolási 
érdeklődé
sének  

5) 
túlság
osan 
drága  

6) nem 
nyújt 
megfelelő 
körülmén
yeket  

7) 
egyéb: 
…  

99. Nem 
tudja/ Nem 
válaszol 

K16. Lőverek 
szabadidős, szabadtéri 
sportolási helyszínei  

1) nem 
szeret 
sportolni  

2) nincs 
ideje 
sportolni  

3) 
túlságos
an 
messze 
vannak a 
létesítm
ények  

4) nem 
megfelelő 
a 
sportolási 
érdeklődé
sének  

5) 
túlság
osan 
drága  

6) nem 
nyújt 
megfelelő 
körülmén
yeket  

7) 
egyéb: 
…  

99. Nem 
tudja/ Nem 
válaszol 

K17. Szabadtéri 
sportlétesítmények, 
sportpályák, 
szabadidőparkok, 
szabadtéri 
kondiparkok, iskolai 
sportpályák (pl.: 
Anger, Kurucdomb, 
Tóparti sportpályák, 
jereváni szabadtéri 
kondipark, Deák Téri 
Iskola sportpályája) 

1) nem 
szeret 
sportolni  

2) nincs 
ideje 
sportolni  

3) 
túlságos
an 
messze 
vannak a 
létesítm
ények  

4) nem 
megfelelő 
a 
sportolási 
érdeklődé
sének  

5) 
túlság
osan 
drága  

6) nem 
nyújt 
megfelelő 
körülmén
yeket  

7) 
egyéb: 
…  

99. Nem 
tudja/ Nem 
válaszol 

K18. Szabadidős 
sportra használt zárt 
sportcsarnokok, 
sportpályák, általános 
és középiskolák 
tornatermei (pl.: Pap 
réti Tornacsarnok, 
Kőszegi úti 
Sportcsarnok, Győri 
úti Tekepálya) 

1) nem 
szeret 
sportolni  

2) nincs 
ideje 
sportolni  

3) 
túlságos
an 
messze 
vannak a 
létesítm
ények  

4) nem 
megfelelő 
a 
sportolási 
érdeklődé
sének  

5) 
túlság
osan 
drága  

6) nem 
nyújt 
megfelelő 
körülmén
yeket  

7) 
egyéb: 
…  

99. Nem 
tudja/ Nem 
válaszol 

 

K19. A Lőver Uszoda felújítását megelőzően hetente hányszor járt úszni a létesítménybe? 
1. Válasz: …………….. (alkalom)  

2. Ha ritkábban mint hetente, akkor havi: …………….. (alkalom)  

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 
 

K20. A Lőver Uszoda felújítását követően hetente hányszor jár vagy tervezi, hogy járni fog úszni 
a létesítménybe? 

1. Válasz: ……………..  

2. Ha ritkábban mint hetente, akkor havi: …………….. 

99. Nem tudja/Nem válaszol 
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A továbbiakban a Lőver Uszoda és az egyéb lővereki szabadtéri sportolási helyszínek felújításából 

adódó sportolási szokások változását, alakulását szeretnénk felmérni. A Lőver Uszoda és a lővereki 

szabadtéri sportolási helyszínek vonatkozásában a 2019. előtti állapotra gondoljon, amikor azok 

még nem kerültek átalakításra, felújításra (pl. kupolás régi Csík Ferenc Uszoda, Lőverek parkerdei).  

Egy átlagos héten hány napon végzett sporttevékenységet a lővereki helyszínek felújítása / 

újonnan történő kialakítása ELŐTT, például kondizást, kerékpározást, futást, úszást, teniszt stb. a 

következő helyszíneken? 

K21. Konditermek és fitnesstermek 1.Válasz: …………….. (nap) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K22. Lőver Uszoda 1.Válasz: …………….. (nap) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K23. Lőverek szabadidős, szabadtéri 
sportolási helyszínei  

1.Válasz: …………….. (nap) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K24. Szabadtéri sportlétesítmények, 
sportpályák, szabadidőparkok, szabadtéri 
kondiparkok, iskolai sportpályák (pl.: Anger, 
Kurucdomb, Tóparti sportpályák, jereváni 
szabadtéri kondipark, Deák Téri Iskola 
sportpályája) 

1.Válasz: …………….. (nap) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K25. Szabadidős sportra használt zárt 
sportcsarnokok, sportpályák, általános és 
középiskolák tornatermei (pl.: Pap réti 
Tornacsarnok, Kőszegi úti Sportcsarnok, 
Győri úti Tekepálya) 

1.Válasz: …………….. (nap) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

 

Egy ilyen napon átlagosan hány percet töltött sporttevékenységgel a következő helyszíneken?  

K26. Konditermek és fitnesstermek  1. Válasz:…………….. 
(perc) 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K27. Lőver Uszoda 1. Válasz:…………….. 
(perc) 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K28. Lőverek szabadidős, szabadtéri 
sportolási helyszínei  

1. Válasz:…………….. 
(perc) 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K29. Szabadtéri sportlétesítmények, 
sportpályák, szabadidőparkok, szabadtéri 
kondiparkok, iskolai sportpályák (pl.: Anger, 
Kurucdomb, Tóparti sportpályák, jereváni 
szabadtéri kondipark, Deák Téri Iskola 
sportpályája) 

1. Válasz:…………….. 
(perc) 

99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K30. Szabadidős sportra használt zárt 
sportcsarnokok, sportpályák, általános és 
középiskolák tornatermei (pl.: Pap réti 
Tornacsarnok, Kőszegi úti Sportcsarnok, 
Győri úti Tekepálya) 

1. Válasz:…………….. 

(perc) 

99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 
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A lővereki helyszínek felújítása / újonnan történő kialakítása UTÁN egy átlagos héten hány napon 

tervez sporttevékenységet, például kondizást, kerékpározást, futást, úszást, teniszt végezni a 

következő helyszíneken? 

K31. Konditermek és fitnesstermek 1. Válasz:…………….. (nap) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K32. Lőver Uszoda  1. Válasz:…………….. (nap) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K33. Lőverek szabadidős, szabadtéri 
sportolási helyszínei  

1. Válasz:…………….. (nap) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K34. Szabadtéri sportlétesítmények, 
sportpályák, szabadidőparkok, szabadtéri 
kondiparkok, iskolai sportpályák (pl.: Anger, 
Kurucdomb, Tóparti sportpályák, jereváni 
szabadtéri kondipark, Deák Téri Iskola 
sportpályája) 

1. Válasz:…………….. (nap) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K35. Szabadidős sportra használt zárt 
sportcsarnokok, sportpályák, általános és 
középiskolák tornatermei (pl.: Pap réti 
Tornacsarnok, Kőszegi úti Sportcsarnok, 
Győri úti Tekepálya) 

1. Válasz:………….. (nap) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

 

A lővereki helyszínek felújítása / újonnan történő kialakítása UTÁN egy ilyen napon átlagosan hány 

percet tervez sporttevékenységgel tölteni a következő helyszíneken?  

K36. Konditermek és fitnesstermek  1. Válasz: ………. (perc) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K37. Lőver Uszoda 1. Válasz: ……….. (perc) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K38. Lőverek szabadidős, szabadtéri 
sportolási helyszínei  

1. Válasz: ……….. (perc) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K39. Szabadtéri sportlétesítmények, 
sportpályák, szabadidőparkok, szabadtéri 
kondiparkok, iskolai sportpályák (pl.: Anger, 
Kurucdomb, Tóparti sportpályák, jereváni 
szabadtéri kondipark, Deák Téri Iskola 
sportpályája) 

1. Válasz: ……….. (perc) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K40. Szabadidős sportra használt zárt 
sportcsarnokok, sportpályák, általános és 
középiskolák tornatermei (pl.: Pap réti 
Tornacsarnok, Kőszegi úti Sportcsarnok, 
Győri úti Tekepálya) 

1. Válasz: ……….. (perc) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 
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A továbbiakban olyan kérdéseket szeretnénk feltenni Önnek, amelyek segítségével az egyes 

sportolási helyszínek társadalmi értékét szeretnénk megállapítani. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

vizsgált sportlétesítmények használatában tudomásunk szerint a jövőben sem várható változás (pl. 

drágulás vagy ingyenes létesítmények fizetőssé válása), a válaszadás mindössze azt a célt szolgálja, 

hogy megbecsülhető legyen az összes sportolási helyszín társadalmi értéke a soproni lakosság 

szemszögéből. Ez egyúttal a jövőbeni sportlétesítmény-fejlesztések irányát is befolyásolhatja.  

Kérem, gondoljon a felújítás ELŐTTI állapotra! Mennyit lett volna hajlandó fizetni maximálisan 

EGY-EGY HASZNÁLATI ALKALOMÉRT, ha fizetnie kellett (volna) az adott helyszín használatáért 

(amennyiben használta azt)? (forintban megadva) 

K41. Lőver Uszoda 1. Válasz:……… (Forint) 77. Nem 

használta  

99. Nem tudja/ 

Nem 

válaszol 

K42. Lőverek szabadidős, 
szabadtéri sportolási helyszínei  

1. Válasz:……… (Forint) 77. Nem 
használta  

99. Nem tudja/ 

Nem 

válaszol 

 

HAVI SZINTEN önkéntes alapon hány forintot lett volna hajlandó adakozni az adott helyszín 

üzemeltetéséért, fenntartásáért akkor is, ha Ön egyáltalán nem használta korábban az adott 

helyszínt (amennyiben NEM használta, akkor is)? (például azért, hogy a város számára a 

létesítmény jó hírt szerezzen, hozzájáruljon a város imázsához, turisztikai vonzerejéhez, a fiatalok 

számára sportolási lehetőséget biztosítson, a városi lakosság egészségi állapotának javulásához, 

rekreációjához hozzájáruljon) 

K43. Lőver Uszoda 1. Válasz:…………….. (Forint) 99. Nem tudja/ 

Nem 

válaszol 

K44. Lőverek szabadidős, szabadtéri 
sportolási helyszínei  

1. Válasz:…………….. (Forint) 99. Nem tudja/ 

Nem 

válaszol 

 

Mennyit volna hajlandó jelenleg fizetni maximálisan EGY-EGY HASZNÁLATI ALKALOMÉRT, ha 

fizetnie kellene az adott helyszín használatáért (amennyiben használja jelenleg is vagy használni 

tervezi azt a jövőben)?  

K45. Konditermek és 
fitnesstermek 

1. Válasz:……. 

(Forint) 

2. Nem használja 
és/vagy nem tervezi 
használni a jövőben  

99. Nem tudja/ 

Nem 

válaszol 

K46. Lőver Uszoda 1. Válasz:……… 
(Forint) 

2. Nem használja 
és/vagy nem tervezi 
használni a jövőben  

99. Nem tudja/ 
Nem 
válaszol 
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K47. Lőverek szabadidős, 
szabadtéri sportolási helyszínei  

1. Válasz:……… 

(Forint) 

2. Nem használja 
és/vagy nem tervezi 
használni a jövőben  

99. Nem tudja/ 

Nem 

válaszol 

K48. Szabadtéri 
sportlétesítmények, 
sportpályák, szabadidőparkok, 
szabadtéri kondiparkok, iskolai 
sportpályák (pl.: Anger, 
Kurucdomb, Tóparti 
sportpályák, jereváni szabadtéri 
kondipark, Deák Téri Iskola 
sportpályája) 

1. Válasz:……… 
(Forint) 

2. Nem használja 
és/vagy nem tervezi 
használni a jövőben  

99. Nem tudja/ 
Nem 
válaszol 

K49. Szabadidős sportra 
használt zárt sportcsarnokok, 
sportpályák, általános és 
középiskolák tornatermei (pl.: 
Pap réti Tornacsarnok, Kőszegi 
úti Sportcsarnok, Győri úti 
Tekepálya) 

1. Válasz:………. 
(Forint) 

2. Nem használja 
és/vagy nem 
tervezi használni a 
jövőben  

99. Nem tudja/ 
Nem 
válaszol 

 

HAVI SZINTEN önkéntes alapon hány forintot volna hajlandó adakozni az adott helyszín 

üzemeltetéséért, fenntartásáért akkor is, ha Ön egyáltalán nem használná az adott helyszínt 

(amennyiben használja vagy használni tervezi, akkor is)?  

K50. Konditermek és fitnesstermek 1. Válasz:…………….. (Forint) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K51. Lőver Uszoda 1. Válasz:…………….. (Forint) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K52. Lőverek szabadidős, szabadtéri 
sportolási helyszínei  

1. Válasz:…………….. (Forint) 99. Nem tudja/ 

Nem válaszol 

K53. Szabadtéri sportlétesítmények, 
sportpályák, szabadidőparkok, szabadtéri 
kondiparkok, iskolai sportpályák (pl.: 
Anger, Kurucdomb, Tóparti sportpályák, 
jereváni szabadtéri kondipark, Deák Téri 
Iskola sportpályája) 

1. Válasz:…………….. (Forint) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

K54. Szabadidős sportra használt zárt 
sportcsarnokok, sportpályák, általános és 
középiskolák tornatermei (pl.: Pap réti 
Tornacsarnok, Kőszegi úti Sportcsarnok, 
Győri úti Tekepálya) 

1. Válasz:…………….. (Forint) 99. Nem tudja/ 
Nem válaszol 

 

K55. Milyen típusú kulturális rendezvényeken vesz részt szívesen? (Többet is megjelölhet.) 
VÁLASZLEHETŐSÉGEK ROTÁLVA (1-TŐL 12-IG)  

1. Könnyűzenei koncert 

2. Komolyzenei koncert 
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3. Népzenei/világzenei koncert 

4. Táncbemutató, táncest 

5. Múzeumlátogatás 

6. Kiállításlátogatás (képzőművészeti, fotó stb.) 

7. Színházi előadás 

8. Filmvetítés (moziban vagy egyéb helyszínen) 

9. Cirkuszi előadás 

10. Irodalmi rendezvény, felolvasóest, kerekasztal-beszélgetés 

11. Előadói est (pl. „stand-up comedy” típusú) 

12. Gyermekrendezvény/családi nap/ünnepnap/hagyományőrző rendezvény vegyes 

kulturális programokkal 

13. Egyéb, éspedig: ……..  

14. Egyik sem 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 
K56. Milyen gyakorisággal vesz részt soproni kulturális rendezvényeken (a járványügyi 

korlátozással érintett időszakoktól eltekintve)? 
1. Naponta 

2. Hetente többször  

3. Hetente egyszer  

4. Havonta többször  

5. Havonta egyszer  

6. Ritkábban  

7. Soha 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

K57. Mi az elsődleges oka, hogy ritkán vagy egyáltalán nem vesz részt helyi kulturális 
rendezvényeken? 

VÁLASZLEHETŐSÉGEK ROTÁLVA (1-TŐL 6-IG)  

1. A kultúra általánosságban kívül esik az érdeklődési körén 

2. Sopronon belül nem érhetők el az érdeklődési körének megfelelő 

típusú kulturális rendezvények 

3. Sopronon belül nem érhetők el megfelelő színvonalú kulturális 

rendezvények 

4. Nincs ideje részt venni 

5. Városon belül túl messze vannak a rendezvényhelyszínek, sok ideig 

tart odaérni 

6. Túl drágák a kulturális rendezvények belépői 

7. Egyéb, éspedig: …….  

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 
K58. Átlagosan havonta mennyi pénzt költ Ön kulturális rendezvényeken való részvételre? 

1. Válasz:…………….. Forint 

99. Nem tudja/Nem válaszol 
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A közelmúltban a Sopronban nagy kultúrtörténeti jelentőséggel bíró Lenck Villát is felújították. 

Ezzel kapcsolatban szeretnénk most a véleményét kérdezni. 

K59. Mennyire ismeri a Lenck Villa szolgáltatásait? 
1. Ismerem és igénybe is vettem már 

2. Ismerem, de nem vettem igénybe 

3. Nem ismerem 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

K60. Mennyire elégedett a Lenck Villa által nyújtott JELENLEGI kulturális/szórakozási 
lehetőségekkel? (Az 1-es az egyáltalán nem, a 10-es a teljes mértékben. Közbenső értékekkel 
árnyalhatja véleményét.) 

1. Egyáltalán nem 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 

9. 9 

10. Teljes mértékben 

99. Nem tudja/ Nem válaszol 

 
K61. Mi az oka annak, hogy nem veszi igénybe a Lenck Villa szolgáltatásait? 
VÁLASZLEHETŐSÉGEK ROTÁLVA (1-TŐL 7-IG)  

1. Nem érdekel az ilyen típusú kulturális szórakozás 

2. Nincsen időm kulturális időtöltésre 

3. Túl messze van, sok ideig tart odaérni 

4. Túl drága 

5. Nem nyújt megfelelő körülményeket 

6. Nem ismerem a Lenck Villát és szolgáltatásait 

7. Korábban már igénybe vettem 

8. Egyéb:……  

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

A továbbiakban a felújított Lenck Villa soproni lakosok számára nyújtott kulturális értékét, annak 

kulturális szolgáltatásainak megítélését szeretnénk vizsgálni. 

K62. Milyen gyakran látogat el / tervez ellátogatni a Lenck Villába? 
1. Naponta 

2. Hetente többször  

3. Hetente egyszer  

4. Havonta többször  

5. Havonta egyszer  

6. Néhány havonta  
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7. Évente egyszer  

8. Néhány évente  

9. Ritkábban  

10. Soha 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

K63. Mennyit volna hajlandó maximum fizetni a Lenck Villa által nyújtott múzeumi látogatásért?  
1. Válasz:…………….. (forint) 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

K64. Havonta önkéntes alapon hány forintot volna hajlandó adakozni a Lenck Villa 
üzemeltetéséért, fenntartásáért (akkor is, ha Ön egyáltalán nem használja)? (Például azért, 
hogy a város számára a létesítmény jó hírnevet szerezzen, hozzájáruljon a város imázsához, 
turisztikai vonzerejéhez, a fiatalok számára szocializációs lehetőséget biztosítson, a városi 
lakosság identitástudatához hozzájáruljon.) 

1. Válasz:…………….. (forint) 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

K65. Ön mennyire ért egyet a következő állítással: „Jó soproninak lenni! Jó itt élni!”?  
1. Egyáltalán nem 

2. Inkább nem 

3. Inkább igen 

4. Teljes mértékben 

99. Nem tudja/ Nem válaszol 

 
K66. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

1. Általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, vagy annál kevesebb 
2. Szakképesítés érettségi nélkül (pl. szakmunkásképző, szakiskola) 
3. Érettségi 
4. Érettségi szakképesítéssel vagy érettségire épülő szakképesítés 
5. Felsőfokú szakképesítés (csak 1998 után szerezhető) 
6. Főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) 
7. Egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) 
8. Doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat 

 
K67. Kérem, mondja meg, hogy mennyi a háztartása átlagos havi nettó összbevétele! 

1. Válasz:…………….. (forint) 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 
K68. Hogyan jellemezné általában egészségi állapotát? 

1. Nagyon rossz 

2. Rossz 

3. Megfelelő 

4. Jó 

5. Kiváló 

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

K69. Mi az Ön jelenlegi családi állapota? 
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1. Hajadon/nőtlen  

2. Házas  

3. Élettársi kapcsolatban él  

4. Elvált  

5. Özvegy  

6. Egyéb  

99. Nem tudja/Nem válaszol 

 

K70. Hányan élnek az Ön háztartásában összesen? 
1. Válasz:…………….. (fő) 

 

K71. Hány gyermek (18 év alatti) él az Ön háztartásában? 
1. Válasz:…………….. (fő) 
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8.2.3 Az intézményi/szervezeti kérdőív kérdései 

Intézmény / Szervezet megnevezése: 

 

I. Általános fejlesztési szükségleteket felmérő kérdéscsoport  

1. Mi a szervezetének 5-7 évre vonatkozó jövőképe?  

 

Ennek alapján milyen változtatásokat terveznek a működésben az elkövetkező években (profil bővítés 

vagy szűkítés, szervezeti átalakítás, finanszírozás átalakítása stb.)  

 

Rendelkeznek intézményi /szervezeti szintű fejlesztési tervvel? Ha igen, mikor készült és mi a címe?  

 

 

2. Milyen konkrét fejlesztésekben (projektekben) gondolkodnak, amelyek a célok megvalósítását 

szolgálják vagy egyszerűen szükségessé váltak a működéshez? Kérjük, fejtse ki röviden a fejlesztési 

elképzeléseiket (projekteket) egyenként a tartalom és indoklás megjelölésével. Kérjük NE csak az 

infrastrukturális, hanem a tartalmi, szervezeti fejlesztéseket is ossza meg. Fontos: a fejlesztési 

elképzelések megfontolásánál a finanszírozási korlátokat NE vegyék figyelembe, mivel a stratégiai 

tervezés feladata a jövőbeni források feltárása/feltérképezése is. Kérjük, bővítse sorokkal a táblázatot 

amennyiben szükséges.  

a.) infrastruktúra fejlesztés (épületkarbantartás, bővítés, ingatlan vásárlás és fejlesztés, 

összevonás, ingatlan értékesítés stb.)  

fejlesztés 1  

fejlesztés 2  

fejlesztés 3  

  

b.) eszközfejlesztés (nem digitális)  

fejlesztés 1  

fejlesztés 2  

fejlesztés 3  

  

c.) eszközfejlesztés (digitális)  

fejlesztés 1  

fejlesztés 2  

fejlesztés 3  

  

d.) szervezetfejlesztés  

fejlesztés 1  

fejlesztés 2  

fejlesztés 3  
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e.) humán erőforrás állomány fejlesztési  

fejlesztés 1  

fejlesztés 2  

fejlesztés 3  

  

f.) kapcsolati hálózatok fejlesztése (helyi, hazai, külföldi)  

fejlesztés 1  

fejlesztés 2  

fejlesztés 3  

Az eddigiekben pontosan milyen forrásokat használtak fejlesztési céllal? Kérjük, alább kategóriánként 

pontosítsa ezeket.  

önkormányzati:   

Európai Uniós: TOP 

egyéb Operatív Program; 

közvetlen brüsszeli 

program   

 

állami: célprogramok / 

céltámogatás  
 

önerős beruházás:   

3. Milyen, a korábbiakhoz képest áttörő, újszerű fejlesztési elképzelései vannak az intézményével / 

szervezetével kapcsolatban? Kik a partnerei ebben?  

 

II. Digitális átállás menetrend helyzetértékelő részét támogató kérdéscsoport  

1. Információs és kommunikációs technológiák (IKT), adatvagyon és okos eszközök (ellátottság – felszereltség):  

Kérdés / Információ 

kérés 
Alkérdés ill. adatkérés  

Adat  

(amennyiben 

releváns) 

a.) Hogyan jellemezhető az intézmény / cég IKT ESZKÖZÁLLOMÁNYA405 

A.) IKT 
eszközállomány 
tételesen  

az 

ALAPTEVÉKENYSÉGBEN 

asztali számítógép (PC) db 

laptop db 

adattároló szerver db 

szerverszoba (külön helyiség)  db 

működéshez kapcsolódó többfunkciós okos telefon db 

nyomtató db 

fénymásoló  db 

helyi vezetékes hálózat (LAN) db 

 
405 Amennyiben a két tevékenység (alaptevékenység és adminisztratív tevékenység) eszközállomány nem 
választható el, kérjük jelezze és az ALAPTEVÉKENYSÉGEK-re vonatkozó részben összesítse az eszközállományt.  
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Kérdés / Információ 

kérés 
Alkérdés ill. adatkérés  

Adat  

(amennyiben 

releváns) 

helyi wifi db 

egyéb   

B.) IKT 
eszközállomány 
tételesen  

az ADMINISZTRÁCIÓS 

TEVÉKENYSÉGBEN 

asztali számítógép (PC) db 

laptop db 

adattároló szerver db 

szerverszoba (külön helyiség)  db 

működéshez kapcsolódó többfunkciós okos telefon db 

nyomtató db 

fénymásoló  db 

helyi vezetékes hálózat (LAN) db 

helyi wifi db 

egyéb   

HÁLÓZATBA vannak 

kapcsolva az IKT 

eszközök?  

Kérjük, húzza alá!  

• igen  

• nem  

• csak bizonyos eszközök, nevezetesen: …………………(pl. személyi 
számítógépek és nyomtatók)  

 

IKT eszközök milyen alaptevékenységet támogatnak és milyen fejlesztések történtek eddig?  

Milyen 

ALAPTEVÉKENYSÉGEKET 

segítenek IKT eszközök és 

milyen módon? pl. 

közterület felügyelet 

esetében az 

adatrögzítés, 

fotódokumentáció 

készítés, küldés tárolás 

stb.  

 

Milyen IKT fejlesztést 

vagy azt is célzó 

projektjei vannak, ill. 

voltak az intézménynek / 

cégnek az utóbbi 10 

évben? Kérjük sorolja fel.  

Minden esetben kérjük: projekt címe, finanszírozó konstrukció, konkrét 

projekt outputok  

Milyen kifejezetten 

energetikai célú 

projektek valósultak meg 

és milyen tartalommal?  

Minden esetben kérjük: projekt címe, finanszírozó konstrukció, konkrét 

projekt outputok (különös tekintettel az IKT elemekre) 
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Kérdés / Információ 

kérés 
Alkérdés ill. adatkérés  

Adat  

(amennyiben 

releváns) 

Konkrétan előkészítés 

alatt álló (tervezett) vagy 

értékelés alatt álló 

projektek:  

Minden esetben kérjük: projekt címe, finanszírozó konstrukció, tervezett 

konkrét projekt outputok (különös tekintettel az IKT elemekre) 

Milyen AKADÁLYOKAT 

kell még leküzdeni az 

intézményen belül az 

okos eszközök és 

rendszerek fejlődése és 

használatuk elterjedése 

érdekében? 

Kérjük, húzza alá! Több 

válasz is lehetséges.  

• az alkalmazottak / munkatársak egyéni ellenállása  

• az alkalmazottak / munkatársak egyéni kompetenciáinak hiánya  

• eszközök beszerzését akadályozó forráshiány  

• szervezeti akadályok  

• egyéb, nevezetesen:……………… 

 

b.) Milyen DIGITÁLIS ADATVAGYONNAL rendelkezik az intézmény / cég?  

Adminisztratív és 

pénzügyi adatok: 

igen - nem 

Alaptevékenységhez 

kapcsolódó adatok:  

igen – nem 

Rendelkeznek nyílt 

adatbázissal? 

igen- nem 

Mi történik az 

alaptevékenység során 

keletkezett digitális 

adatokkal?  

Kérjük, húzza alá! 

• csak digitális adattárolás történik, feldolgozás nincs  

• adatfeldolgozás a napi szintű működést támogatja  

• megjelenítés belső használatra pl. feldolgozás jelentések 
készítéséhez, prognózishoz  

• bizonyos típusú alaptevékenységhez kapcsolódó adatok nyilvános 
megjelenítése (pl. honlapon a közszolgáltatást igénybe vevők felé)  

• egyéb (kérjük részletezze):  

 

Hol kerülnek tárolásra az 

alaptevékenységhez 

kapcsolódó adatok?  

Kérjük, húzza alá! 

• saját adatbázisban (szerver)  

• saját adatfelhőben  

• központi adatbázisban (szerver)  

• központi adatfelhőben 

• harmadikfél-szolgáltató rendszerében  
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b.) A KOMMUNIKÁCIÓ módja és eszközei:  

Milyen módszereket használnak a belső 

(intézményen/cégen belüli) 

kommunikációhoz?  

Kérjük, húzza alá! (több válasz is 

lehetséges)  

Kérjük, tegyen egy X jelet oda, amelyik a 

legjellemzőbb.  

• digitális zárt / belső posta, „üzenőfal” 

• e-mail  

• telefon  

• chat  

• egyéb, nevezetesen: ……………………… 

Milyen módszereket használnak a külső 

(fenntartó, intézmények, ügyfelek stb. 

felé) kommunikációhoz? 

Kérjük, húzza alá! (több válasz is 

lehetséges)  

Kérjük, tegyen egy X jelet oda, amelyik a 

legjellemzőbb. 

• ügyfélszolgálat  

• hirdetőtábla  

• üzenőtábla 

• normál postai levél  

• e-mail  

• telefon  

• mobiltelefonos applikáció (mobilapp) 

• egyéb, nevezetesen: …………………… 

Mi az intézmény honlapjának 

elérhetősége?  
www. ………………………….. 

Mióta rendelkeznek honlappal?   

Ha nem rendelkezik honlappal, annak 

mi az oka?  

Kérjük, húzza alá! 

• hiányzó idő  

• hiányzó szakértelem 

• a szolgáltatás célcsoportja ismeretük szerint nem 
igényli  

• egyéb, nevezetesen: ………………… 

 

Hogyan jellemezné a honlap tartalmát 

és működtetésének célját?  

Kérjük, húzza alá (több válasz is 

lehetséges)  

• egyoldalú információközlés történik (statikus pl. 
intézmény leírása)  

• egyoldalú információközlés történik (dinamikus pl. 
napi aktualitások, hírek) 

• egyoldalú információközlés történik 
(formanyomtatványok letölthetők)  

• kétoldalú információcsere történik pl. rendelés 
leadása a felületen  

• kétoldalú információcsere történik pl. 
hibabejelentés, a szolgáltatásban jelentkező 
problémák jelzése  

• többoldalú információcsere történik pl. 
vélemények, igények megosztása, viták 
kezdeményezése  

• egyéb: …………………….. 

 

Az ügyfelekkel / a szolgáltatást igénybe 

vevőkkel való kapcsolattartásban 

milyen internetes kommunikációs 

felületeket használnak?  

• honlap  

• applikáció  

• nem használunk ilyet  
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b.) A KOMMUNIKÁCIÓ módja és eszközei:  

Ha nem használnak ilyet, annak mi az 

oka?  

 

 

Történt-e bármilyen IGÉNYFELMÉRÉS 

vagy ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLAT az Önök 

által nyújtott szolgáltatásokkal 

kapcsolatban a szolgáltatást használók / 

ügyfelek körében?  

Kérjük, húzza alá!  

igen – nem 

Ha volna rá lehetőségük 

szolgáltatásukat milyen tartalommal és 

funkciókkal jelenítenék meg egy VÁROSI 

MOBIL telefonos APPLIKÁCIÓ-ban.  

• alapinformációk közlése 

• interaktív felület pl. rendelés leadás 

• figyelmeztetés: pl. valamilyen helyi 
közszolgáltatásokat érintő lakossági határidőkre - 
lomtalanítás) 

• Időpont foglalási lehetőségek 

• direkt kommunikációs felület a helyi lakosokkal 

• lakossági bejelentések fogadása és kezelése 

• egyéb:……………….. 

 

 

c.) FENNTARTÁST SEGÍTŐ OKOS ESZKÖZÖK és rendszerek 

Használnak-e megújuló energiaforrást 

az épület(ek) energiaszükségletének 

kielégítésére? (pl. napkollektor, 

napelem, talajhő, termálvíz) 

 

Milyen, az épületek és az érintett terület 

működési / fenntartási jellemzőit 

(biztonság, hőmérséklet, 

energiafogyasztás, vízfogyasztás stb.) 

érzékelő SZENZOROK vannak az 

intézményben / telephelyen?  

Kérjük, sorolja fel és jellemezze azokat. 

pl. hová futnak be az adatok?  

biztonság:  

energetikai jellemzők:  

fogyasztás (villamos energia, víz, gáz stb.) 

egyéb:  

Használnak-e bármilyen, a 

MŰKÖDÉST/FENNTARTÁST / 

KARBANTARTÁST SEGÍTŐ OKOS 

MEGOLDÁST az intézményben / 

telephelyen, amelyek elősegítik a 

létesítmény működtetését ill. 

fenntartási költségeinek csökkentését?  

(pl. okos beléptető rendszer, okos 

fűtési, szellőztetési rendszer stb.)  

Kérjük sorolja fel és adjon egy rövid 

technológiai és funkcionális leírást!  
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Használnak ÉPÜLETÜZEMELTETÉST / 

HELYISÉGGAZDÁLKODÁST TÁMOGATÓ 

INFORMATIKAI 

RENDSZERT/SZOFTVERT? 

igen- nem 

Milyen ADATÁLLOMÁNY áll 

rendelkezésre az ÉPÜLETEKRŐL?  

Kérjük, húzza alá!  

• papír alapú tervek 

• papír alapú tervek digitalizálva (pdf formátum) 

• CAD formátum 

• BIM modell 

 

 

 

 

 

 

2. Humán erőforrás felkészültsége az okos eszközök (IKT) és rendszerek használatára  

Kérdés / Információ kérés Alkérdés ill. adat kérés  

Adat  

(amennyibe

n releváns) 

Személyi állomány összesen:  fő 

Státusz szerinti megoszlás:  

alkalmazottak száma: fő  

szerződött (nem alkalmazotti 

státuszú) kollégák száma  
fő  

egyéb:  fő 

A személyi állomány legmagasabb 

iskolai végzettség szerinti megoszlása: 

felsőfokú: fő 

középfokú:  fő 

alapfokú:  fő 

IKT-val kapcsolatos szakirányú 

végzettséggel rendelkező kollégák 

száma:  

fő  

Milyen státuszban dolgoznak ők?   

Milyen feladatkörben dolgoznak ők?  

Létezik az informatikai HÁLÓZAT 

karbantartását, felügyeletét ellátó 

személy (kb. rendszergazda) ha igen 

hány fő?  

igen – nem fő 

Milyen gyakorisággal végzi feladatát?  • napi 
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Kérdés / Információ kérés Alkérdés ill. adat kérés  

Adat  

(amennyibe

n releváns) 

Kérjük, húzza alá! • heti  

• havi  

• igény szerint  

• egyéb, nevezetese: …………….. 

Milyen formában látják el az 

informatikai hálózat karbantartását, 

felügyeletét?  

Kérjük, húzza alá! 

• alkalmazott  

• szerződött cég  

• szerződött egyéni vállalkozó  

• a fenntartó biztosítja  

• egyéb, nevezetesen: ………………..  

Az Önök intézménye / cége hány 

alkalmammal szervezett IKT 

kompetenciák erősítését célzó 

tanfolyamot / képzést stb. saját 

alkalmazottjaik számára?  

Események száma:  db 

Egyéb IKT kompetenciák erősítését célzó tanfolyamok, képzések, továbbképzések (Amennyiben 

háromnál több ilyen esemény volt kérjük, bővítse a táblázatot sorok beszúrásával!)  

A képzés /tanfolyam  

száma:   

részvevők száma:  

a részvétel finanszírozója:   

Ha egyik formában sem voltak képzések 

ill. képzésen résztvevők jeleztek a 

kollégák IGÉNYT ilyen témájú 

ismeretszerzésre?  

Kérjük, húzza alá! 

igen – nem 
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8.3 Finanszírozási terv beavatkozásonként 

8.3.1 Prosperáló dimenzió 

  P1.1.1 P1.1.2. P1.1.3. P1.2.1. 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Az ipari és logisztikai 
beruházások ösztönzése a 
közvetlen infrastrukturális 
feltételek megteremtésével 

A térségi szintű közlekedési 
hálózat fejlesztése 

A munkavállalók soproni 
lakhatási feltételeinek 
javítása 

A vállalati és oktatási-képzési 
szféra együttműködéseinek 
ösztönzése, a helyben 
elérhető munkaerő 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Sopron MJV Önkormányzata 

NIPÜF Zrt. 

GYSEV Cargo Zrt. 

Sopron MJV Önkormányzata 

GYSEV Zrt. 

NIF Zrt. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Sopron MJV Önkormányzata 

Piaci szereplők 

Sopron MJV Önkormányzata 

Soproni Egyetem 

Soproni Szakképzési 
Centrum 

Vállalati szféra 

Megvalósító partnerek Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy 
üzleti modell, tervek rendelkezésre 
állnak, megkezdett 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

24 milliárd Ft 60 milliárd Ft 3 milliárd Ft 7,7 milliárd Ft 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 

Igen Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Igen Projektszinten kerül 
meghatározásra 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

462 

  P1.1.1 P1.1.2. P1.1.3. P1.2.1. 

kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

Milyen finanszírozás vonható be (vissza 
nem térítendő támogatás, hitel, 
kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető stb.) 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Piaci befektető 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Piaci befektető 

Finanszírozás elemek aránya 100% 100% Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Eredménymérés történt az alábbi három 
kategória szerint: csak társadalmi 
haszon, minimális pénzügyi haszon, 
mérhető pénzügyi haszon, alkalmas 
magánbefektető bevonására 

Mérhető pénzügyi haszon Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Kockázatok nevesítése Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés (üzleti 
terv) a fenntarthatóságról 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen bevételek/kiadások merülnek fel 
a fenntartás során 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Externáliák (pozitív, negatív) Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 
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  P1.2.2. P1.3.1. P1.3.2. 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése A helyi termékek piacra 
jutásának elősegítése 

Az aktív-, egészség- és 
ökoturisztikai kínálat 
bővítése 

A turisztika 
háttérfeltételeinek javítása 

Beavatkozás gazda Sopron MJV Önkormányzata Sopron MJV Önkormányzata 

Soproni Gyógyközpont 

Sopron-Fertő Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Sopron MJV Önkormányzata 

Sopron Régió Turisztikai 
Központ Nonprofit Kft. 

Piaci szereplők 

Megvalósító partnerek Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy 
üzleti modell, tervek rendelkezésre 
állnak, megkezdett 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1,8 milliárd Ft 32,1 milliárd Ft 19 milliárd Ft 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

Igen Igen Igen 

Milyen finanszírozás vonható be (vissza 
nem térítendő támogatás, hitel, 
kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető stb.) 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Piaci befektető 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Piaci befektető 
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  P1.2.2. P1.3.1. P1.3.2. 

Finanszírozás elemek aránya 100% Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Eredménymérés történt az alábbi három 
kategória szerint: csak társadalmi 
haszon, minimális pénzügyi haszon, 
mérhető pénzügyi haszon, alkalmas 
magánbefektető bevonására 

Minimális pénzügyi haszon Mérhető pénzügyi haszon Mérhető pénzügyi haszon 

Kockázatok nevesítése Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés (üzleti 
terv) a fenntarthatóságról 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen bevételek/kiadások merülnek fel 
a fenntartás során 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Externáliák (pozitív, negatív) Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 
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8.3.2 Zöldülő dimenzió 

  P2.1.1. 

A beavatkozás megnevezése A humán közszolgáltatások infrastruktúra- és eszközállományának 
energiahatékony megújítása, a hiányzó kapacitások kiépítése 

Beavatkozás gazda Sopron MJV Önkormányzata és intézményei 

Megvalósító partnerek Projektszinten kerül meghatározásra 

Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti 
modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett 

Projektszinten kerül meghatározásra 

A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés) Projektszinten kerül meghatározásra 

A beavatkozás tervezett beruházási költsége  

Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás, kiegészíthető 
ilyen tartalommal a beavatkozás 

Nem 

Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.) 

Vissza nem térítendő támogatás 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, 
minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Mérhető pénzügyi haszon 

Kockázatok nevesítése Projektszinten kerül meghatározásra 

Készült-e részletesebb értékelés (üzleti terv) a fenntarthatóságról Projektszinten kerül meghatározásra 

Milyen bevételek/kiadások merülnek fel a fenntartás során Projektszinten kerül meghatározásra 

Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Externáliák (pozitív, negatív) Projektszinten kerül meghatározásra 
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8.3.3 Digitális dimenzió 

  P2.1.4. 

A beavatkozás megnevezése A közszolgáltatások digitalizációs szintjének és az elektronikus ügyintézések 
körének kiterjesztése 

Beavatkozás gazda Sopron MJV Önkormányzata és intézményei, vállalatai 

Egyéb közszolgáltatók 

Megvalósító partnerek Projektszinten kerül meghatározásra 

Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti 
modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett 

Projektszinten kerül meghatározásra 

A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés) Projektszinten kerül meghatározásra 

A beavatkozás tervezett beruházási költsége 1,1 milliárd Ft 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás, kiegészíthető 
ilyen tartalommal a beavatkozás 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.) 

Vissza nem térítendő támogatás 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, 
minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Kockázatok nevesítése Projektszinten kerül meghatározásra 

Készült-e részletesebb értékelés (üzleti terv) a fenntarthatóságról Projektszinten kerül meghatározásra 

Milyen bevételek/kiadások merülnek fel a fenntartás során Projektszinten kerül meghatározásra 

Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Projektszinten kerül meghatározásra 

Externáliák (pozitív, negatív) Projektszinten kerül meghatározásra 
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8.3.4 Megtartó dimenzió 

  P2.1.2. P2.1.3. P2.2.1. P2.2.2. 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése A városi sport-rekreációs 
infrastruktúra bővítése, 
megújítása 

A Sopronban működő 
kulturális intézmények 
fejlesztései 

A társadalmi integrációt és 
közösségfejlesztést szolgáló 
infrastrukturális 
beavatkozások 
megvalósítása 

A lakossági tudatosságot, 
közösségfejlesztést és 
kötődést erősítő, 
szabadidős-rekreációs célú, 
illetve kulturális 
programkínálat bővítése 

Beavatkozás gazda Sopron MJV Önkormányzata 
és intézményei 

Sopron MJV Önkormányzata 
és intézményei 

Soproni Egyetemért 
Alapítvány 

Sopron MJV Önkormányzata 
és intézményei 

Sopron MJV Önkormányzata 
és intézményei 

 

Megvalósító partnerek Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy 
üzleti modell, tervek rendelkezésre 
állnak, megkezdett 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

10,55 milliárd Ft 33,8 milliárd Ft 6,7 milliárd Ft 1,45 milliárd Ft 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 



 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

 

468 

  P2.1.2. P2.1.3. P2.2.1. P2.2.2. 

Milyen finanszírozás vonható be (vissza 
nem térítendő támogatás, hitel, 
kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető stb.) 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Finanszírozás elemek aránya 100% 100% 100% 100% 

Eredménymérés történt az alábbi három 
kategória szerint: csak társadalmi 
haszon, minimális pénzügyi haszon, 
mérhető pénzügyi haszon, alkalmas 
magánbefektető bevonására 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Kockázatok nevesítése Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés (üzleti 
terv) a fenntarthatóságról 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen bevételek/kiadások merülnek fel 
a fenntartás során 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Externáliák (pozitív, negatív) Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 
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8.3.5 Kiszolgáló dimenzió 

  P3.1.1. P3.1.2. P3.2.1. P3.2.2. 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése A településen belüli 
közlekedési és közműhálózat 
fenntartható, 
környezetkímélő fejlesztése, 
a biztonságos közlekedés 
feltételeinek további 
javítása, a városi 
közterületek attraktív 
megújítása 

A leromlott állapotú, elavult 
vagy alulhasznosított 
épületek műszaki és/vagy 
funkcionális megújítása 

Az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklése 

A városi zöldfelületek 
minőségi és mennyiségi 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Sopron MJV Önkormányzata 

Magyar Közút Nonprofit Kft. 

GYSEV Zrt. 

Volánbusz Zrt. 

Sopron MJV Önkormányzata 
és intézményei 

Sopron MJV Önkormányzata 
és intézményei 

Soproni Vízmű Zrt. 

Sopron MJV Önkormányzata 
és intézményei 

Soproni Egyetemért 
Alapítvány 

Megvalósító partnerek Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy 
üzleti modell, tervek rendelkezésre 
állnak, megkezdett 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

45,65 milliárd Ft 36,95 milliárd Ft 60,2 milliárd Ft 2,4 milliárd Ft 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 
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  P3.1.1. P3.1.2. P3.2.1. P3.2.2. 

kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

Milyen finanszírozás vonható be (vissza 
nem térítendő támogatás, hitel, 
kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető stb.) 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Vissza nem térítendő 
támogatás 

Finanszírozás elemek aránya 100% 100% 100% 100% 

Eredménymérés történt az alábbi három 
kategória szerint: csak társadalmi 
haszon, minimális pénzügyi haszon, 
mérhető pénzügyi haszon, alkalmas 
magánbefektető bevonására 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Kockázatok nevesítése Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés (üzleti 
terv) a fenntarthatóságról 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen bevételek/kiadások merülnek fel 
a fenntartás során 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Externáliák (pozitív, negatív) Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

Projektszinten kerül 
meghatározásra 

 


