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BEVEZETÉS

BEVEZETÉS

Egy település arculatát sok-sok tényező
együttese határozza meg. A táji háttér, a
mezőgazdasági művelés, a tájhasználati
hagyományok, a morfológiai adottságok, a
település közlekedés-földrajzi pozíciója, a
hagyományos
településszerkezet,
az
utcakialakítás jellege, a porták rendezettsége
éppúgy belejátszik a kialakuló összképbe,
mint
ahogy
az
egyes
épületek,
épületrészletek mívessége, kidolgozottsága,
anyaghasználata, mindezeket keretező
növényzet minősége. Kiemelten fontos a
város valamennyi művi és természeti értéke,
amely védettsége vagy egyedisége okán
olyan minőséget hordoz, amely miatt méltán
tartható
városképi
szempontból
meghatározónak. A tájkép formálására a
morfológiai viszonyok megváltoztatása, az
építmények
eltűnése,
az
újabbak
megjelenése, védtelen történeti emlékek
pusztulása és a növényzet megtartása vagy
átváltoztatása van legnagyobb hatással.
A településképi arculati kézikönyvben a
település építészettörténeti alakulásán és a
táji adottságainak bemutatásán keresztül
próbáljuk meghatározni városunk jellemző, –
a jövőbeni tervek készítésének alapjául
szolgáló – arculatát, az egyes karakter
jellemzőket.
Megpróbálunk
általános
javaslatokat tenni, hogy a településkép
kezelése később azonos elvek mentén
valósulhasson meg.

A kézikönyv azonban nem kíván mozgásteret szűkíteni, nem kívánja átvenni az építtetőtől a gondolkodás és döntés lehetőségét. Tiszteletben tartja a történelmi épületeket létrehozó
mesteremberek világát. Ismeri, hogy a jelen kor építészei több éves tanulmányaira és szakmai gyakorlatra alapozva terveznek, maga az urbanisztika pedig több diszciplína metszéspontjában
helyezkedik el. Így a kézikönyv nem oktató jellegű k, célja nem más, mint a városunk szépségeinek bemutatása és a beruházói szándékok ezen szépségek megőrzésére, fejlesztésére való
felhívása, hogy értékeinket és a közösségi érdekeket a jövőben érzékenyebben kezeljük. Nem cél és egy ilyen nagy múltú város estében nem is lehetséges ilyen kis terjedelemben a városkép
és a városalakulás történetének leírása, hiszen arról rengetek feljegyzés, tanulmány és könyv született már. Megpróbálunk azonban egy általánosítható összesített képet adni.
Tanulmányozzuk a kézikönyvben foglaltakat, majd bátran hallgassunk a szakmabeliek tanácsaira, kérjük ki véleményüket, kérdezzünk a városfejlesztési célokról, hogy az igények által
meghatározott és közösen kialakított koncepció mentén az új létesítmények szakmaiságon alapuló minőségi jegyekké állhassanak össze.
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SOPRON
BEMUTATÁSA

FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS
TERMÉSZETI KÖRNYEZET
TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
„Sopron kapuváros, vásárvonalon fekvő város,
síkság és hegyek találkozásánál, egy nagyjából
északnyugat–délkeleti irányban futó, mintegy 1500
m széles völgyben fekszik. Ott, ahol a Rozáliahegység észak–déli csapású vonulatából kiágazó
kelet–nyugati irányultságú Soproni hegység, a Balfitönk és a Fertő mocsaras síkja között az Ikva patak
völgye összeszűkül. A város legszűkebb táji keretét
a Soproni-medence jelenti, a nem túl bővizű Ikva
kiszélesedő, teraszos völgye, amelyhez északról, a
Dudlesz–Arany-hegy vonulaton túl a kicsiny Kőhidai
medence, északnyugaton pedig a Vulka síkja
csatlakozik, amely az ebenfurti kapun keresztül már
a Bécsi-medencével jelent kapcsolatot. Keleti
irányban pedig a Lajta-hegységig nyúló Balfidombság vonja meg határát a Fertő medencéje
felé. A Soproni-hegység elsősorban fája révén volt
hasznos a táj emberének, de meg kell említeni az
északi és keleti lankáin őshonos gesztenyét is,
amely fontos kultúrnövénnyé vált. A Balfi tönk, vagy
más néven Ruszt–Rákosi-dombvonulat Fertőre
néző lankái a szőlőtermesztés elsőrangú
területeivé. váltak.

Nemkülönben fontos volt Sopron számára az itt bányászható kiváló építőanyag, a badeni
lajtamészkő. Kevésbé jelentős építőkő a Soproni-hegység keleti részét alkotó óidei,
metamorf kőzetekből álló kristályos pala és gneisz, viszont az ahhoz nyugatról csatlakozó,
harmadidőszaki miocén, folyóvízi rétegekből felépülő hegységrész barnakőszenet rejtett,
amely kibányászása révén a 18. század végétől segítette a település fejlődését. A Sopronimedencét kitöltő agyag és homok szintén az építkezést segítette. A Sopron környéki tájhoz
tartozó Fertő és a távolabbi Hanság nádja, hal és vadállománya biztosította sokáig az itt élő
ember megélhetését, míg a Kisalföld kevéssé termékeny táján, a Répce-sík kavicsos felszínén
elterülő Nagyerdő vagy Cser tághatárú irtványfalvaknak adott szűk megélhetést. A soproni
kultúrtáj tehát átmeneti hegyrajzilag, növényföldrajzilag – hiszen az alpi és a pannon
flóraelemek keverednek itt – és néprajzilag is, mert Sopron már a 12. század végétől a
német–magyar nyelvhatárra került, ahol a török elől menekülő horvátság hozott újabb színt
az etnikai összetételbe.

„A település két csekély (ráadásul szeszélyes) vízhozamú patak, az Ikva és a Rák- (Bánfalvi)patak közé épült. Ezek – bár folyásirányukkal és medrükkel hozzájárultak a beépíthető
terület kiterjedésének és térbeli tagolódásának meghatározásához –, nemhogy
közlekedésre és szállításra, de még a lakosság kiegyensúlyozott vízellátására sem voltak
alkalmasak. Ezért a város védelmi, ipari és kisebb mértékben közegészségügyi célokat
szolgáló belső vízhálózatát a különböző történeti korokban mesterséges eszközökkel kellett
kiépíteni és fenntartani.”
„Sopron helyzeti energiáinak nagy részét forgalmi fekvésének köszönheti. A város éppen ott
alakult ki, ahol a Bécsi-medence és a Kisalföld közötti összeköttetés a leginkább összeszűkül.
A hegyek lábánál, környezetéhez képest közepes térszínen fekvő Sopron tölcsérként
gyűjtötte be az észak–dél, valamint az északnyugat–délkelet irányú utakat. Ezek a főutak: az
őskor óta fontos észak–déli kereskedelmi útvonal, a Borostyánkő út, valamint a kelet–
nyugati irányú út az egész évben biztonságosan járható szárazulatokat keresték, s lehetőleg
enyhe lankákon átkelve biztosították az összeköttetést a Kisalföld és a Bécsi-medence
között, illetve a Fertő és a Hanság mocsarait nyugatról kerülve elvezettek a Duna pozsonyi
átkelőhelyéhez.„
Az újkorban a várost délkeletről érte el az Itáliából Varasdon áthaladó, s az adriai Zengg
irányából jövő, Kanizsánál találkozó két fontos nemzetközi kereskedelmi és postaút, mely
onnan azonos nyomvonalon vezetett Szombathely – Kőszeg – Harka – Sopron felé. Továbbá
a Buda – Győr – Mórichida/Árpás – Kapuvár – Cenk – Sopron kereskedelmi főút, mely
felvette a Kisalföld és a Rábaköz északi részének a forgalmát, a Csepreg – Németkeresztúr –
Harka – Sopron, valamint a Sárvár– Lövő – Cenk – Sopron és a Pápa – Szany – Beled –Csapod
– Röjtök – Cenk – Sopron kereskedelmi utak, a Dunántúl belső részének forgalmával. Az
északra nyíló Szt. Mihály kapun és utcán át vezetett be a városba Cseh- és Morvaország,
Szilézia, illetve Észak-Magyarország felől a Pozsony – Köpcsény – Sopron útvonal. Az
északnyugati Bécsi kapu és utca Németország, Csehország, Alsó- és Felső-Ausztria irányából
fogadta a Bécsújhelyen és Bécsen át érkező utakat. 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.”
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ÉRTÉKEK

A három kistáj – 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, kisés kertvárosias beépítései mellett a falvak még őrzik
karakterüket, mindezt a környező erdők és mezőgazdasági
területek foglalják egységbe. A táj arculatát alapvetően az
erdő, a szőlő és a város, a falvak elegye, nem mellesleg az
elegy aránya határozza meg.

„…Mi a múltat sohasem tekintettük valami halott dolognak,
hanem a lét elválaszthatatlan részének”
(Gideidon)
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK
Ahogy Winkler Gábor írta „Sopron városkép kimeríthetetlen gazdagságának egyik forrása éppen talányos múltja, történetének kavargó sokszínűsége.”
A városban koncentráltan vannak jelen a város örökségi értékei, annak rétegei, melyet műemléki jelentőségű terület kijelölésével is védünk. A lehatárolás célja a város külső városfalakon
belüli történeti városmagjának teljes területi védelme, településszerkezetének és építészeti arculatának, valamint egyedi építészeti értékeinek megőrzése.
Ez a terület hordozza azt a településmagot, amely köré a mai település lassan kiépült, a területen belül fellelhető jelentős építészeti értékeinken felül ennek a területnek a szerkezete mutat
hagyományos utcavonalak közé szerveződő tömbstruktúrákat, melyben néhol egy-egy védendő egykori telekszerkezet is kirajzolódik.
Műemlékek
A város hazánk műemlékekben, védett épületekben, régészeti emlékekben az ország leggazdagabb vidéki települése. Bármely pontját keresi fel a látogató, mindenütt a régmúlt páratlan
emlékeivel találkozhat.
A soproni Óvárost övező Várkerület összefüggő, historikus és kompozíciós egységként ránk maradt együttesének szinte minden eleme műemlék.
Az egész város területén elszórtan találhatunk jelentő építészeti értékeket, de a történeti „külvárosok”-ban szintén koncentráltan vannak jelen műemlékek. A történeti „külvárosok” közül
a legrégebbi a Bécsi-külváros, a volt Poncichter negyed, amely szinten sok műemlékkel, középkori templomokkal és paraszt-barokk lakóházakkal büszkélkedik. A Bécsi út és a Szent Mihály
domb környékén több szakrális épület és műemlékileg védett lakóépület található. A Balfi-külváros régi épületeire a barokk stílusú, földszintes gazdaházak a jellemzők, melyek a városi
lakóházakkal keveredve a paraszti és a városi életforma együttélését tükrözik. A Győri- és Újteleki-külvárosban is nagy számban találni a műemlékeket.
Sopron már a műemlékvédelem kezdete óta komolyan veszi az építészet e szakterületét, nem véletlen, hogy 1957-ben a Műemlékvédelmi Európa Díj aranyérmet kapott. 2016 óta
ICOMOS-díjjal büszkélkedhet a Várfalsétány és a Várkerület megújításáért.
Sajnos a történeti külvárosokban a műemlékek jelenlegi állapota néhány példaszerű felújítástól eltekintve, nem a legkedvezőbb. a negyedekben lévő műemlékállományra nagyobb gondot
kell fordítani, jó karbantartása oda kell figyelni.
Helyi védelem
A helyi „jellegvédelem” gondolatát Sopronban először Kubinszky Mihály professzor vetette fel, majd Dr. Winkler Gábor 1990 óta folyamatosan végzett hasonló célú munkát Sopronban.
Már 1990-ben összeállított egy előzetes listát a helyi értékű, központilag nem védett épületekről. Ennek alapján kerültek a város szerkezeti és szabályozási tervein a védettségre javasolt
épületek, objektumok feltüntetésre. Ezen épületek városunk történelmének meghatározó elemei, a helyi építészeti irányzatok kiemelkedő darabjai. Identitásunk, kultúránk meghatározói,
megóvásukra ugyan olyan gondot kell fordítani, mint a védett műemlékeinkre.

Helyi értékvédelmi területek
A helyi értékvédelmi területek olyan településszerkezeti, karaktervédelemi, városképi- vagy utcaképi védelem alatt álló területek, melyek fekvésüknél, telekszerkezetüknél, jellemző
beépítettségüknél, a területükön megtalálható jellegzetes építményfajtákból kifolyólag vagy egyéb különleges jellemzőik miatt (pl.: temetők) kerültek védelem alá. Ilyen területek Sopron
és vonzáskörzetében a következők:
Alsó- és Felsőlőverek, Mező utca jobb és baloldal beépítése hátsó telekhatáráig, Wesselényi utca a Vörösmarty utcától a Táncsics Mihály utcáig: páros és páratlan házsor hátsó
telekhatár, Szt. István park területe, Kurucdomb-sor és a Rozália út közötti terület, valamint a meteorológia állomás telke, Virágvölgyi út–Csőszház dűlő–Scheibel dűlő által határolt
terület, Pihenőkereszt és környezete, Brennbergi út déli oldala–Kisház utca hátsó telekhatárai–Sánchegy út mindkét oldala–Gesztenyés krt. páratlan kezdő szakasza–Hajnal tér mindkét
oldala–Gesztenyés krt. nyugati oldala–Ady Endre út Hajnal tér felőli szakasza–Bánfalvi út páratlan oldala–Sövény köz–Malompatak utca–Ady E. út–Sövény köz–Bánfalvi út–Szőlőskert
utca–Malomhegy utca által határolt terület, Balf Fő utca és Ó-hegy utca páros-páratlan oldala a hátsó telekhatár, Brennbergbánya Új-Hermes bányás lakótelep teljes területe, Szt.
Mihály régi és az új temető területe, Evangélikus temető területe, Bánfalvi Hősi temető területe, Zsidó temető területe.
Régészeti lelőhelyek
Sopron térsége az őskor óta lakott, de az első nagyobb összefüggő beépítés a római Scarbantia és település volt. Az egyik leggazdagabb ex lege régészeti örökségével rendelkező település.
Ez nem elsősorban a régészeti lelőhelyek nagy számából, hanem sokkal inkább a kiemelkedően értékes és sok esetben már védett régészeti lelőhelyek jellegéből adódik. Egyaránt
megtalálható a város területén jelentős bronzkori-vaskori földvár és halomsírmező, római és középkori város látható és már elfedett emlékei.
Itt található a legtöbb bemutatott régészeti lelőhely is. A Scrabantia Régészeti Park és Soproni Múzeum közös munkája nyomán a különböző korszakok nagy jelentőségű emlékei egyaránt
megmutatkoznak, Sopron arculatának szerves részévé válnak. A Várhely őskori sáncvárának és halomsírmezejének tanösvény jellegű bemutatása még így is szerény formájában is
példaértékű. A Belváros római-kori városszerkezete a Városháza mögötti romkert maradványaival és a felszín alatti Forum múzeum segítségével mutatkozik meg. A részben római alapokra
épült középkori városfalak rendszere a Belváros folyamatos felújításai során egyre érzékelhetőbbé válik számunkra. A várfalsétány teljes megnyitása, a falak élményszerű
megközelíthetőségét egyedi hangulatot kölcsönöz az itt élők és a látogatók számára. A 17. sz-i külső városfalak megmaradt szakaszai láthatóak a Hotel Sopron közelében és a Patak utcában.
A Fehér D. és Csarnok utcában sajnos a hozzájuk kapcsolódó kertek telepednek rá. A város egyik legizgalmasabb régészeti emléke a Belvároson kívül a római-kori amphiteathrum, mely
jelenlegi sziluettjében is lenyűgöző.

Elődeink egy rendkívül gazdag, a maga nemében egyedi épített környezetet hoztak létre, bizonyították igényességüket. A ránk
hagyott építészeti örökséget kötelességünk megvédeni, alázattal kezelni. Az épületek védelmének törvényes eszköze a
műemléki védettség, de vegyük számba, hogy miért is olyan fontos épített örökségünk védelme:

Általánosságban a legtöbb ember az érték szó hallatán vagyonra, a
kulturális örökség hallatán pedig a szépművészeti értékekre
asszociálna. Az épített örökség egy olyan dolog, amire sokan nem
figyelnek, mert mindenhol ott van, napjaink része Az idő múlásával
újabb és újabb építménykör minősült védendőnek, és mindenki mást
tart és mást fog értékesnek találni. Modern életvitelünk megérdemli a
modern komfortos környezetet is. A jelen elválaszthatatlan része
azonban a múlt Történelmünk, világi emlékeink, nemzeti örökségünk
nélkül üresek lennénk. Túlzott filozófiával, mondhatni minden újra és
újra ki kéne találni, fel kéne építeni. A történeti épületek tömegeket
alkotnak, melyekbe az eszmei értékek mellett hatalmas mennyiségű
anyag is beépült. Az ember, mindamellett, hogy elkezdi leépíteni
múltját elkezdi pusztítani környezetét is, azzal, hogy a fölöslegesnek
vélt dolgot a háta mögé dobja. Ezekben az épületekben egyszer élet
volt és még lehet. Megőrzésükkel megtarthatjuk emlékeinket,
megvédhetjük élő környezetünket és megspórolhatunk fontos
szerkezeteket. És ahogy a múlt maga a jövő is, létrehozhatunk, modern
belő környezetet a múlt vázában. Meg kell találni a lehetséges
megoldásokat a megfelelő szimbiózisra. Érdemes megfogalmazni, hogy
milyen tulajdonságok predesztinálnak egy épületet a fennmaradásra.
Az épület értéke megnyilvánulhat korában, történelmi jelentőségében,
a létrehozásában megnyilvánuló közösségi akaratban, egyediségben,
pótolhatatlan művészi értékében (különleges építészeti tömegek, a
különleges anyaghasználat) jellemző, jellegzetes megjelenésében,
tipikusságában,
létrehozásának
építéstechnika
történeti
vonatkozásában, az épülettel vele kapcsolatos eszmei értékeiben,
építéstörténeti szempontból fontos értékében (építmény egy részlete
önmagában), környezetével, településszerkezettel, történeti tájjal való
összefüggésében.

„Sopron a hegyek közé ékelődött viruló város,
a föld egyik legbájosabb vidéke, ahol a természet
rendkívüli gazdagságot szórt szét.”
(egy angol átutazó feljegyzése 1837-ből)

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A Soproni táj karakterének jelentős eleme az erdő, melyben a helyi természetföldrajzi adottságoknak megfelelően sokféle, fajgazdag erdőtársulás képviselteti magát. A Sopron környéki
erdők nagy része védett: a Szárhalmi erdő a Nemzeti Park része, a hegyvidéki városi erdő tájvédelmi körzet. A Soproni-hegység erdőtakarója ma is csaknem összefüggő, mindössze kis
kiterjedésű irtásrétek szakítják meg. A gyepek a környezetükhöz képest viszonylag alacsonyabb fekvésű széles völgytalpakhoz, medencealjakhoz kötődnek, elsősorban Kópháza, Harka,
Ágfalva és Sopronkőhida környékére. Viszonylag nagyobb gyepterület található egyrészt a városperemi ipari létesítmények szomszédságában. A szántók a dombvonulatok magasabb hátain
található erdők és a mélyebb fekvésű gyepek közötti síkokon és enyhe esésű lejtőkön terülnek el, de csak ott, ahol az adottságok nem megfelelőek a szőlő számára.
Ugyan is a Sopronkörnyéki tájban meghatározó a szőlészet jelenléte: A Soproni borvidék az ország g egyik legrégibb történelmi hagyományokkal büszkélkedő borvidéke. Az itt elő ember nagy
részének évszázadokon keresztül a szőlő jelentette a megélhetést. A város számára a szőlő és bor kiváltságainak a gazdasági alapja is volt.
A Sopron környéki bortermesztés nagyjából 2000 éves múltra tekint vissza. Sopron szőlő és bortermelésének kezdeteiről eltérő vélemények alakultak ki, az azonban kétségtelen Sopron
környékén a szőlészet és borászat elterjesztése érdekében legtöbbet a rómaiak tettek. A római birodalom berendezkedése alatt ezen a vidéken vezetett keresztül a borostyánút részeként
a vindobonai és petoviai kereskedelmi út, amelynek észak-déli irányú forgalmába a környék lakói vélhetően bekapcsolódtak boraikkal. A XIV. század elején Sopron már Magyarország
legjelentősebb bortermelő vidéke volt, és kereskedelmi kapcsolatai messze túlnyúltak az ország akkori határain is. A soproni bor híres és ismert volt a francia királyi udvartól egészen
Oroszországig. A XIX. századtól a poncichterek, a német ajkú gazdák messze földön híressé tették a soproni bort. A szőlészeti hagyományok jelentőségét jelzi, hogy a 14–15. században
megerősödött a monokultúrás jellegű szőlőművelés és az erre alapuló borkereskedelem, miközben a város határában folytatott szőlőművelés jelentősége csökkent. A lakosság közel 60%a szőlőművelésből élő gazdapolgár, illetve vincellér, kapás és napszámos volt, de a kézművesek és kereskedők, sőt az egyházi javadalmak többségeis rendelkezett szőlőparcellákkal, így
bekapcsolódtak a piacra termelő szőlőművelésbe.
A borvidékre jellemző, hogy a pincéket nem a szőlőhegyekbe, hanem a városba, saját házaik alá építették. Ez
akkoriban nemcsak kiváltságot, de nagyobb biztonságot, védelmet is jelentett a termelőknek.

A város arculatához jelentősen hozzátartozik tehát a szőlőtermesztés kultúrája, városunk kiemelkedő szerepet játszik az országos bortermelésben. Figyelmet kell fordítani a szőlőkultúra
hagyományainak hangsúlyozására. A település szőlészeti hagyományai szempontjából legmarkánsabb borvidéki területként – a Virágvölgy történetileg kialakult keskenyparcellás
hagyományosan szőlő kultúrájú területrészeket emelhetjük ki. Nagy összefüggő szőlőterületeket találhatók még a Fertő menti vonulat délkeleti-keleti részén, Dudlesz déli nyúlványán,
Harkától délre és északra, valamint Fertőboztól keletre.

A város vonzáskörzetében az erdők, szántók mellett a víz jelenléte szintén hangsúlyos. A kisebb-nagyobb tavak és a patakok meghatározó elemei a városnak és környékének. Látvány
szempontjából a Fertő vidék leghangsúlyosabb, természeti értékei figyelemre méltók. A Fertő-tó Európa nemzetközi jelentőségű vadvize, a kontinens legnagyobb sós vízű tava, és az eurázsiai
sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője A tavat az UNESCO 2001-ben világörökségi védelemben részesítette. A tó környéke 8000 év óta különböző kultúrák találkozópontja, melyen az
emberi tevékenység és a földrajzi környezet evolúciós szimbiózisának eredményeként egy egyedi kulturális tájegység alakult ki. A földhasználati formák több évszázados folytonossága,
földhasználathoz kapcsolódó gazdag településépítészeti hagyományok, értékes műemlékállomány és néprajzi örökség egysége jellemzi.
A Fertő tó földrajzilag és történelmileg egységes kultúrtáj, nemcsak a kultúra és a természet integrációjának, hanem két civilizáció együttműködésének is igen fontos megnyilvánulása. Ez a
hely, ahol a Nyugat-Magyarország és a Kelet-Ausztria közötti finom átmenet érzékelhető, ahol a határok jelentősége eltörpül.
Sopron közigazgatási területén a védett kultúrtájba Balf települési területe és a Fertői vízitelep egyaránt beletartozik.
Sopron európai és országos jelentőségű védett természeti területekben szintén rendkívül gazdag (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, országos ökológiai hálózat
területei, ex-lege védett természeti értékek: források, lápok, barlangok, halmok, földvárak stb.), valamint természeti, táji és kultúrtörténeti örökséghez kötődően számos helyi jelentőségű
természetvédelmi területtel és természeti emlékekkel, valamint számos városi kerttel parkal is rendelkezik, melyeket a külterületek alfejezetben külön részletezünk.
A patakpartok meghatározóak a soproni tájban. Jellegzetes városképi elem az Ikva patak. A Soproni-hegység fő vízfolyása, az Ikva festői házsorok között kanyarog: a patak a Bécsi útnál lép
a történeti város területére és az egykor volt Schönherr malomnál hagyja el a város belterületét. Partján egykor kötélverők, posztósok és kékfestők laktak. A patak két oldalán olyan
mesterségek telepedtek meg, melyek nagy mennyiségű vizet igényeltek tevékenységükhöz. A déli házsor épületei között keskeny közök vezettek a patak partjára: a kékfestők például a
híres Festő közön keresztül vitték szárítani vásznaikat a városi Festőház padlására. Az Ikva partja máig kedvelt témája a városban élő festőknek, grafikus művészeknek - az Ikva híd boltozott
épületpárja hosszú idők óta a város jelképévé vált. A patakot határoló épületek építéstörténetével eddig részletesebben nem foglalkoztak. Az Ikva partja a 14. századtól kezdve folyamatosan
épült be. Jellegzetes motívumai a patak partjára néző festői házsorok és az Ikvát átívelő hidakra épített többszintes lakóépületek. A patakpartra egy helyen (Szentlélek utca) lehet kijutni.
Az Ikva patak partjának történeti beépítése egyedülálló, jellegzetes értéke megóvandó.
Mindez az érintett településrészek épített környezetével szemben fokozott elvárásokat támaszt, az új fejlesztések kultúrtájba történő illeszkedését. Törekednie kell a város természeti értékei
láthatóvá tételére, gazdagítására és azok megtartására, fenntarthatóságára.

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

„A múlton nem lehet változtatni,
az a dolgok természetéből adódott.
A jelent el kell fogadni – és úrrá kell lenni rajta.
De a jövő nyitott – nyitott a teremtő és (alkotó)
gondolkodás és cselekvés számára”
(Mies van der Rohe)
AZ ARCULATOT KEDVEZŐTLENÜL BEFOLYÁSOLÓ VESZÉYEK
A város – különösen egy ilyen nagy múltú város, mint Sopron – arculata folyamatosan változik, hiszen a város él, növekszik, az egyes épületek funkciója, a településrészek forgalma
folyamatosan módosul. Ez így természetes. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a szabályozatlanság esetén milyen, az arculatot kedvezőtlenül befolyásoló veszélyek jelentkeznek:
Sopron lakossága az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett. Mind az új beépítésű területekre, mind a történeti városrészekre jelentős nyomás nehezedik. Ez a belvárosban lakások
felaprózódásához, történeti térsorok széteséséhez, tetőterek beépítéséhez vezet, más területeken a kilátás vagy rálátás jelentős megváltozásával jár együtt. Továbbá a városrészek
infrastrukturális fejlődése nem tudja lekövetni a növekedést, ez hosszú távon zsúfoltsághoz vezet – ami nyilvánvalóan az arculatra is kedvezőtlenül hat
•
Néha a gazdasági érdekeket felülírva fontos figyelembe venni azt a sok-sok tényezőt, amely egy-egy új beépítés vagy átalakítás során a reálisan kialakítható lakásegységek számát
megadja.
A lakásszám növekedésével párhuzamosan az utóbbi években érezhetően jelentősen megnövekedett a gépkocsik száma, és ez nem marad nyom nélkül a településképben sem. 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.
•
Sopronban lakásonkét két darab gépkocsibeálló elhelyezése szükséges. Ahol lehetséges a gépkocsi elhelyezés terepszint alatt vagy zárt térben történjen és ne vegyen el felesleges
zöldfelületeket.
A történeti városrészekben az épületek cserélődése természetes folyamat. Ugyanakkor, ha az új házak számának aránya túllép egy bizonyos mértéket, akkor a településrész, utca elveszíti
a korábbi hangulatát. Ugyanez a folyamat játszódik le akkor, ha a régi épületek felújítása során a hagyományos anyagok tűnnek el a homlokzatokról és helyüket új, a területre
hagyományosan nem jellemző anyagok váltják fel. A régi épületek helyén újabb, jóval több vagy esetleg alacsonyabb színvonalú lakást tartalmazó épület kialakításával a terület értéke
csökken. Továbbá megfigyelhetőek egy-egy karakteres környezetben olyan nem illeszkedő, disszonáns elemek, melyek a helyi adottságokat figyelmen kívül hagyva jönnek létre így torzítva
a területileg jellemző városképet, egyben rossz mintát szolgáltatnak.
•
Fontos a kevésbé karakteres városrészek tudatos arculatépítése, hagyományainkhoz visszatérő, ugyanakkor a modern kor elvárásainak is megfelelő épületek kialakításával.
ÁLTALÁNOS JAVASLATOK
Sokat elárul rólunk, milyen környezetben élünk, milyenre formájuk azt, miként tartjuk fenn. A szépen épített környezet nap, mint nap örömmel szolgál, léleknemesítő, mintát ad a jövő
nemzedékének.

Minden helynek megvan a maga szelleme, miliője, negatív vagy pozitív kisugárzással, de az akarva akaratlanul is hozzátartozik a környezetéhez A hely szelleme és jelentése három
összefüggő síkon értelmezhető Mit láttunk, ezek segítségével jelentkező asszociációkon, másrészt ott folyó és ott lehetséges tevékenységekre gondolva. A harmonikus kisugárzású hely
nyugalmat áraszt. Saját igényeink kielégítésén túl legfőbb cél a városi szövetbe való illeszkedés, harmóniát kialakító utcakép, vagyis az esztétikai komfortérzetünket megteremtése, illetve
növelése.
A beépítési paraméterek mechanikus alkalmazása önmagukban nem elégségesek a kedvező megjelenés elérésére és utcaképi illeszkedést sem eredményeznek. Az új épületnek bele kell
illeszkednie a meglévőtermészeti környezetbe, az épített környezetbe, az épület közvetlen szomszédságába, a település szövetébe. A környezetéből szervesen kinövő épület azáltal
gazdagítja a helyet, hogy megkeresi annak értékeit, azt kihangsúlyozza, fejleszti.
A tolakodó, környezetétől jelentős mértékben elütő épület a szélsőséges individualizmus megnyilvánulása. A város a közös otthonunk. A házaink munkánkból és adóinkból épülnek,
részvételünktől szépülnek és vigyázó használatunktól lesznek időállók. A város utcáinak, tereinek, épületeinek összhangja erősíti meg az összetartozást. Ugyan a közösségvállalás nem
garantál automatikusan építészeti minőséget és a településkép nem feltétlenül az egységesre szabott épületek soraitól lesz élhető vagy harmonikus, de könnyen erősíti a környezet
kiegyensúlyozottságát, harmóniáját, rendezettségét, növeli esztétikai komfortérzetünket. Az igazodási alapelv talán a helyes lépték alkalmazása és arányosság gondolata lehet.
A jó ízlés nem számolható, nehezen leírható Minden tervezés tehát mérlegelés kérdése az megfelelő megoldáshoz: az egyes alapvetések alkalmazása, szabályok betartása, az igények
alapján kialakított koncepció, a helyszínben rejlő lehetőségek, a telek optimális kihasználása
Ezért érdemes figyelembe venni az utcában uralkodó formai kialakításokat és színvilágot, a nyílászárók rendjét, ritmusát, a jellemző épület magasságot, pozitív jellemzőket. Kerülni kell az
egymást túlkiabálni hivatott beruházói magaratást, az olyan öncélú formai kialakításokat, amelyek az utcában disszonanciát, zaklatott épített környezetet eredményeznek.
Néhol az illeszkedés gondolata fordított folyamatot indít el, hiszen annak erősítése az elkopott utcaképek megújításán nem segít, ezért azoknak az épületeknek sem, amelyek valamilyen új
építészeti vonalat indítanának egy-egy utcában. Egy-egy építés, beépítés kérdés több problémát, jó és rossz megoldást vethet fel. Minden tervezés tehát mérlegelés kérdése az optimális
megoldáshoz. Az egyes alapvetések alkalmazása, szabályok betartása, az igények alapján kialakított koncepciót a helyszínben rejlő lehetőségek egymást felülírják.
Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy épület:
•
építészeti értéke;
•
arányhelyes tömege;
•
minőségi anyaghasználata;
•
lakó-és környezetbe való belesimulás nem konkurál, hanem finoman formált épület;
•
átgondolt színhasználata;
•
gazdag, karbantartott növényzet;
•
részletgazdagság, olyan építészeti eszközök, gesztusok, amelyek harmóniát teremtenek
A következőkben számba vesszük, melyek azok az általános telepítési, tömegalakítási és anyaghasználattal kapcsolatos szempontok, amelyekre érdemes odafigyelni.

TELEPÍTÉS
A beépítési mód, vagyis az, hogy a telken hogyan helyezkednek el az épületek, a település építészeti karakterének egyik meghatározó eleme. Az épület telepítésének gondos megválasztása,
az elő-, oldal - és hátsókertek mérete és aránya befolyásolja az épület használhatóságát, a kapcsolódó kertrészek, zöldfelületek mennyiségét, minőségét. A kialakult állapottól való eltérés
nem csak a látványt befolyásolja, de a használat, a benapozottság és egyéb más megfeleltetés szempontjából is konfliktusforrása lehet.
•
•

Az utcában található épületek telepítési ritmusával megegyező, tömegében is ahhoz alkalmazkodó épület-elhelyezés kívánatos. A szomszédos épületek homlokvonalától beljebb,
előrébb, vagy a telekhatárral párhuzamos vonalaktól szokatlanul eltérő, ferdén elhelyezett épület törést okoz az utcaképben.
Nem hagyható figyelmen kívül a terepviszony. A minden logikát nélkülöző telepítésekkel utcaképet bántó megoldások születnek. Ne valósuljanak meg olyan megoldások, melyek
átalakítják a teljes telek felszínét. Lejtős terepet esetén ne törekedjünk – nagymérvű földmunkákkal – teljesen sík terep elérése és ez fordítva is igaz. Törekedni kell arra, hogy a terep
eredeti morfológiai karakterét minél jobban megőrizzük, természeti állapotát, növényzetét a lehető legkisebb mértékben károsítsuk.

TÖMEG
Igényeinken túlmenően figyelembe kell venni az utcáról feltáruló kialakuló látványt. Nagyságrendjében, magasságában és geometriájában nem a hely jellegéhez illő formák megtörik az
utcai homlokzatok rendezett sorát, sebként jelentkeznek a településképben.
•

•
•
•
•
•

A tetőidom nem kell szigorúan ragaszkodni a hagyományos tetőformához, de mindig ügyeljünk arra, hogy az épületünk alkalmazkodjon a kialakult jellemzőkhöz. A tetőforma és
tetőhajlásszög minden területen más, a környezettől, a domborzattól az utcában kialakult arculattól függően. Fontos, hogy a tető az épület nagyságrendjével legyen összhangban,
ugyanakkor ne térjen el a kialakult formavilágtól: túl magas, túl alacsony, esetleg elaprózódott, túlzottan összetett tetőforma választása nem szerencsés, ahogy egy lapostető sem
illik egy nyeregtetős utcaképbe. Ugyan ez fordítva is igaz.
Az egységes utcakép érdekében az épület tetőgerincének utcához viszonyított iránya tekintetében ne térjünk el az utcában jellemzően kialakult tetőgerinc iránytól.
Az épület formája, alaprajzi mérete ne térjen el jelentősen az utcában kialakult jellemzőktől, a különbözni akarás a település képe szempontjait nem követendő magatartás
Ügyeljünk rá, hogy ne alakuljon ki magas tűzfal, mert az nyomasztóan hathat az utcában vagy a szomszéd telek felől nézve.
Ne erőltessünk az épületre olyan építészeti elemet (pl. utcai erkélyt, utcai homlokzaton szerelt kéményt stb.) vagy építészeti részletet amely az utcában nem jellemző.
Az újonnan telepített épületek magasságának megválasztásánál törekedni kell a környező épületállomány jellemző magasságainak, általában a gerinc és a párkánymagasságához
való illeszkedésre. Épületünk ne legyen sokkal magasabb vagy alacsonyabb, mint a környező épületek, valamint idomuljon a szomszédos beépítések szintszámához. A különböző
magasságot mutató épületek a kialakult egységet megbontják, kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének.

ANYAG-SZÍNHASZNÁLAT
Városarculatot meghatározó formajegy a tető héjazatának típusa, anyaga és színe, valamit a homlokzaton megjelenő burkolatok, homlokzatszínezések. Törekedni kell a település képébe
illeszkedő, a környező épített és természetes közeggel egyaránt kapcsolatban álló anyagok és színek megválasztására.
Az épületek színezése Magyarországon korábban mindig visszafogott, nyugodt volt: A parasztházakat fehérre meszeltek, a 19. században a polgárhazák falait színesítették, de ihletet a föld
és a tégla színiéből merítették, természetes, visszafogott színeket alkalmaztak. Ma a színezés az, ami a leginkább ki van téve a divatoknak, es a gyártók által diktált trendeknek.
•
•
•
•

A színek egyöntetű, néhány színre korlátozódó előírása nem lehet követelmény. A választásnál az épületen egymással harmonizáló, visszafogott árnyalatok elsőbbséget élveznek.
Kerülendő a hivalkodó, nem természet közeli rikító színek használata.
A paraszti világ és múlt századi városi homlokzatok színpárjai ma is alkalmazhatók modernebb stílusjegyeket hordozó épületeken.
Az új épületek illeszkedését nagyban elősegítheti, ha figyelembe vesszük az utcában jellemző színek adta hangulatot. Ha a szomszédos épületek falai világos természetes színek
gyakoriak, ehhez igazodjunk. Amennyiben több sötét ház is található, akkor alkalmazhatunk telítettlen sötét tónusokat.
A zavaró mintákat, valamint a tobzódó színhasználatot érdemes elkerülni.

A homlokzaton és a tetőn az utca karakternek megfelelő, a környezetbe illeszkedő anyagok használata célszerű.
•
A tetőhéjalás kiválasztása során ügyeljünk rá, hogy az épületünk stílusával összhangot mutató színek, anyagok jellemezzék a tetőt.
•
Az épület egyes részein használhatunk kő, vagy téglaburkolatot, a tető egyes részein fémlemez fedést. Ezek mind mozgalmasabbá, egyedivé teszik épületeinket. A fa használata
melegebbé, otthonosabba teszi a környezetet, elég, ha csak kis felületen: oromfalon, bejáratnál, nyílászárók spalettain es a kerítéseken alkalmazzuk.
•
Homlokzati burkolat megválasztásakor ügyeljünk a homlokzaton megjelenő burkolat mennyiségére, arányaira.
•
Minőségi anyagokat válaszunk, kerüljük a logikátlan, túl sok féle felület megjelenését.
•
Az anyagok megválasztásánál mindig vegyük figyelembe, hogy mennyi energiánk van a fenntartásra. Szintén átgondolhatjuk, hogy a felhasznált építőanyagok elbontása majd
mennyire fogja szennyezni a környezetet.
Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek eleganciát es igényességet árasztanak, érdemes rajuk figyelmet fordítani!
NYÍLÁSZÁRÓK
A város épületein az ajtók, ablakok kialakítása, díszítettsége nagyban meghatározza az utcaképet, ahogy épületünk megjelenését és hangulatát is. A zárt épülettömegeket a nyílászárókkal
könnyítjük ki, a nyílászárókkal nyitunk a külvilág felé.
•
•
•
•
•

A nyílászárók rendje és osztása a környező beépítés rendszeréhez és az épülethomlokzat nézetét is értelmezve, harmonikusan kezelendő.
Az utcai ablakok ritmusa a szomszédos épületekkel mutasson összhangot.
A nyílászárók darabszáma, geometriája és elrendezése törekedjen a harmóniára
A nyílászárók tervezésekor alaposan gondoljuk át igényeinket: más-más nyilasrendet kell tervezni, ha spalettát, es mást, ha pl. redőnyt szeretnénk. A felnyíló spaletták helyett
alkalmazhatók a modernebb eltolható spaletták, árnyékolók, melyek részletei izgalmasabbá teszik a homlokzatot is.
A nyalászárók színe legyen egységes az épületen belül, harmonizáljon az épületen megjelenő burkolatokkal, vakolatszínezésekkel.

FELÚJÍTÁSOK
Bővítések, beépítések
•
Bővítéseknél törekedni kell rá, hogy a bővített rész formája, anyaghasználata vegye figyelembe a meglévő épület struktúrát ugyanakkor a mai korszellemhez igazodjon.
•
A tetőterek utólagos beépítése során a belső tér természetes fénnyel való betöltésének eszköze gondos odafigyelést igényel. Figyelembe kell venni a tetőterek
beépíthetőségét. A már kialakult állapotot meghaladni, tetőtéri szinteket halmozni nem javasolt.
•
A homlokzat nyílásosztásával nem harmonizáló tetőbevilágító osztás megtöri az épület nyílásosztásának struktúráját. Az utcai homlokzat nyílásainak ritmusához
illeszkedő tetőablakok kialakítása javasolt.
•
Tetőtér-beépítés esetén kerülni kell a környezettől eltérő, erőteljes tetőformákat, tetőablak-kialakításokat, tetőfelépítményeket. Az esetleges új tetőtér beépítéseket
törekedjünk a tetősíkban fekvő ablakok kialakítására.
•
Lapos tetös épületre ne tegyünk magastetőt, lehetőleg a meglevő magastető hajlásszöget se változtassuk meg és az utcafronton ne alakítsunk ki benne loggiát, erkélyt.
•
Utcai homlokzaton utólagos erkély kialakítása nem célszerű, az megtöri az utcaképet.
Utólagos hőszigetelés, színezés
•
Utólagos hőszigetelés után történő színezés alkalmával vegyük figyelembe az épület eredeti állapotát valamit az utcában meglévő színharmóniákat.
•
A közterületről is látható homlokzat felújítása vagy színezése csak egyszerre, egy időben készülhet, a részletekben történő átszínezés nem megengedett
•
A felújítandó vagy korszerűsítendő épületek szigetelése esetén figyelmet kell fordítani az épület részletképzéseinek, valamint a helyes arányok megőrzésére.
•
A történelmi belváros védett területén leginkább az ablakok es vakolat architektúrák sokféleségében gyönyörködhetünk. Ezeket ma mar nem akarjuk lemásolni, de
megőrzésük nagyon fontos. Sok helyütt láthatunk kerek domborművel, úgynevezett toldóval díszített homlokzatot, vagy az oromfal ívesen kialakított falfülkéjébe
elhelyezett szobrot. Ezek kultúránk részei, az épületek felújítása során ezeket szintén őrizzük meg.
•
A díszes vakolat- vagy téglaarchitektúrával rendelkező épületeknél az utcai homlokzathőszigetelés nem javasolható/nem megengedett! A tervezést és szín kiválasztását
bízzuk építészre.
Nyílászárócsere
•
Társasházak, lakótelepi épületek nyílászáróinak cseréje során alkalmazkodjunk a már felújított elemekhez. A homlokzaton megjelenő ablakok színe, osztása, mérete
egyezzen meg, legyen egységes az egész épületen.
•
Az egységes utcakép érdekében főleg a városképi és városszerkezeti védelem alatt álló telken tetősíkból kiugró tetőablak közterületről látható tetősíkon sem új, sem
meglévő épület tetőterének beépítésekor nem alkalmazható, csak tetősíkba helyezett ablakok kialakítása ajánlott.
•
A védett épületek felújítása során a nyílászárókat eredeti állapotukban kell helyreállítani. Az utcai homlokzaton mindig meg kell őrizni az ablakok méretét, formáját, az
eredeti nyilasrendet és osztásokat. A régi ablakokat ne takarjuk el külső redőnyokkel, egyéb elemekkel.
A XIX. században főleg úgynevezett pallótokos ablakokat alkalmaztak. Lehetőleg ne cseréljük le őket, akkor sem, ha nem védett elemek, mert az épület
megjelenésének fontos részei. Ezek az ablakok már több generáción át ellátták feladatukat. A felújításuk lehetősége nagy: hőszigetelésük megtervezését bízzuk
szakemberre, érdeklődjünk az igényeink kielégítést lehetővé tevő technikai lehetőségekről!
Épületgépészeti elemek elhelyezése
•
Épületgépészeti elemet elhelyezni utcai homlokzaton, csak valamely építészeti elem (erkély) takarásában lehetséges.
•
Közterületi homlokzaton lehetőleg szerelt kémény ne jelenjen meg

Fenntarthatósági szempontok:
Megújuló energiahordozók
A termikus célú energiaigények kielégítésére egyéb energiaforrások (a nap-, a föld energia, esetleg a szél) is figyelembe vehetők.
• A biogáz felhasználás csekély mértékű jelenleg a városban. A Központi szennyvíz-tisztítótelepen
és a régi hulladéklerakó telepen van szigetszerűen kiépítve.
• Az országra készített korábbi vizsgálatok Nyugat-Magyarország természeti adottságaként kezeli, hogy Sopron, mint az Alpokalja térsége településeként a napenergiát kedvezően
hasznosítható területek közé sorolható. A passzív energiahasznosítás az épületek tájolásával érhető el. A kedvező fekvésű napos területeken 2300 óra körüli napenergiát lehet évente
hasznosítani. Ezen tény lehetővé teszi az aktív napenergia hasznosítását napkollektorok alkalmazásával. Jelenleg a napenergiával fűtött lakások, illetve használati vízkészítés mértéke még
kevés. A napenergia jelenléte változó, időjárás-függő. A napkollektorok, napelemek, napenergia cserép felszerelésekor hagyományos hőbázist is meg kell építeni, ez növeli a költségeket.
• A hőszivattyúval történő földenergia hasznosítás igénybevétele kedvezőbb a többi megújulónak tekinthető energiaforráshoz képest. Egyenletesebben kinyerhető, állandóan elérhető.
Használata egyedi berendezéssel oldható meg, csak épületgépészeti szintű tervezést igényel.
Csapadékvízgazdálkodás
A csapadékvíz összegyűjtése és hasznosítása lehetőséget nyújt a közműves vízfogyasztás csökkentésére, az édesvízkészletek kímélésére. Ennek előnyei már egy családi háztartásban is
megmutatkozhatnak: a locsolóvíz biztosítása mellett a megfelelően előkezelt esővíz „szürkevízként” való felhasználása (WC-öblítés, mosás, mosogatás, stb.) is jelentős megtakarításokat
eredményez.
Napjaink egyik visszatérő környezetiproblémája, hogy az égi áldásként érkező nagyintenzitású csapadék utakat, kerteket, lakásokat önt el és okoz a lakosságnak károkat – erre számos példa
mutatkozik Sopronban, évente mintegy 60-100 körüli lakossági bejelentés érkezik nagyobb csapadékokat követően. A hegyvidéki, dombsági környezet erdős területeinek csökkenése, vizes
élőhelyeinek eltűn(tet)ése, a településeken belül a burkolt felületek arányának drasztikus növekedése okozza azt, hogy a síkvidékekre hirtelen jut el a korábbi, természetesebb állapotnál
nagyobb csapadékmennyiség. A beépítettség mértékének növekedésével, az épületek, az út- és térburkolatok egyre inkább megakadályozzák, hogy a lehullott csapadékvíz, mint megújuló
természeti erőforrás helyben, a talajba szivárogjon és hasznosuljon. Az egybefüggő, nagy burkolt és beépített felületeknek semmilyen vízmegtartó képességük nincsen, ezért komoly
veszélyforrások. A korszerű települési csapadékvíz-gazdálkodás eszközei lehetnek a „mikrovízgyűjtők”, tetővizek in-situ tárolása és újrahasznosítása, (pl. öntözés), valamint a vízáteresztő
és vízmegtartó burkolatok alkalmazása (pl. zöldtetők, zöld-parkolók és zöld-járdaszigetek) és a burkolt közlekedési felületek csökkentő tározó létesítése.

KERÍTÉSEK
A kerítések adják a közterület és a magántelek határát, így mind a történeti-, mind az újabb beépítésű területek arculatát markánsan befolyásolják, szerepük a településkép formálásában
óriási. Ennek ellenére esztétikai funkciójuk sokszor alul értékelt
Az ingatlanok jellemző megjelenését az épületek, a kerítések és a növényzet együtt adják. Kevés kivétellel szinte minden ingatlan rendelkezik kerítéssel, az oldalsó és hátsó telehatárokon
ez szinte elkerülhetetlen, a közterület felé pedig általában igény van rá. Így a kerítést ugyanolyan igényességgel es odafigyeléssel kell megtervezni, mint az épületet.
•
•

•
•

Az egység megjelenés érdekében a kerítésnél alkalmazhatjuk ugyanazokat az anyagokat, amiket az épületen használtunk.
A jó kerítés az utcai épületekkel és a többi kerítéssel összhangban készül, lehetőség szerint épületünkkel együtt. A kerítés magasságát, színét ugyan úgy, ahogy azt az épületnél is
tesszük hangoljuk össze a szomszédokéval is. Ügyeljünk, rá, hogy kerítésünk ne legyen nyomasztóan magas vagy egyhangú. Lehetőleg az utcában megtalálható hasonló (és
minőségi anyagokból) készüljön, szép részletképzéssel.
A támfalak tervezesét bízzuk szakemberre! A betonból kialakított utcai támfalakat burkoljuk kővel, ahol lehet fútassuk be növényzettel.
Új épület építésekor kerítéssel egybeépítve lehet kialakítani akár a kukatárolót és személygépjármű tárolót. Ha a személygépjármű tároló kerítéssel egybeépülve kerül kialakításra,
úgy a főépület architektúrájához illeszkedően alakítsuk ki.

Jellegzetes karakterelmeként jelenik meg, a város egyes szakaszain a más-más típusú kerítés alkalmazása. Azonban nehezen lehet a kerítés típusokat csoportosítani, akár egy utcán belül is
megjelenhet több karakter. Érdemes figyelni a következőkre:
•
Utcafronti kerítést létesítsünk fából, kőből, téglából, betonelemekből, élősövényből, drótfonatból, illetve ezen anyagok kombinált felhasználásával, a magassága jellemzően a
szemmagasság legyen. Tömör és nem átlátható kerítés, vagy nádszövettel való bezártságot sugall, az utcavégeken a közlekedés beláthatósága miatt sem praktikus. A részben,
vagy egészben áttört, átlátást biztosító kialakítás növényzettel való kombinálása jó megoldás.
•
Az áttört jelleg elvárását a környezeti terhelés, a történeti hagyományok, vagy az építészeti koncepció elvárása felülírhatja. Így a tömör kerítés jó néhány esetben nem kerülhető
el. A tömör t kerítés alkalmazása kötelező ott, ahol a sűrűn álló házak miatt amúgy is zárt a térfal. Itt a kerítés zárt hatású megjelenés mellett, fő szempont az utcakép jellegadó
épületeihez igazodó magassági arányok alkalmazása, valamint a minőségi anyaghasználat, illetve az igényes kapu kialakítása.
Egyes városrészekben az utcák legkarakteresebb elemei a kerítések, ezeken a városrészeken a hagyományosan kialakított kerítés struktúrán ne változtassunk.
•
Például a Kossuth Lajos utca egy szakaszának jellegzetessége az áttört, fém rácsszerű, míves vagy kovácsoltvas kerítés. Ezeket a betéteket vékony kis vas-, vagy falazott tégla
oszlopok, illetve falazott lábazat tartja. Az áttört kerítések az utcát tágassá, barátságossá teszik. Az utca jellegzetességét adó kerítések karbantartása odafigyelést igényel,
megőrzéséről gondoskodni kell. Ügyeljünk rá, hogy új kerítés létesítésekor itt ne használjunk fát vagy tömör téglafalat. Környezetünket szebbé tehetjük, ha figyelünk rá, hogy az
előkertben a zöld területet található növényzetet karbantartjuk.
•
A lőverekben például Kerítésként 1,8 m-nél nem magasabb, legfeljebb 20 cm magas lábazatról indított drótfonattal kiegészített, zöld sövénykerítés létesíthető a szükséges terep
megfogási műtárgyak (támfal-kerítések, amelyeket szintén növényzettel kombináltan kell kialakítani) kivételével. A kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal történhet
(pl.: a kapuoszlopok kialakítása kőből vagy kővel burkolt felülettel, esetleg fa szerkezettel, a kapu fa, vagy fával burkolt felülettel).
•
A Belvárosban jellemző kapuk és a belvároshoz közeli Gazdanegyedben jellemző gazdasági kapubejárók megőrzendők

REKLÁMOK, TERASZOK
A pezsgő városi élethez hozzá tartoznak a különböző üzletfeliratok, reklámok is. Fontos, hogy a reklámok, közterületi bútorok látványukat tekintve színvonalasan jelenjenek meg az egész
városban.
•

•
•
•
•
•

A meglévő homlokzati architektúrát figyelembe kell venni. Reklámtáblákat, feliratokat, cégéreket az épület stílusához, lehetőleg a homlokzat színvilágához alkalmazkodóan,
egységes utcaképhez illeszkedően kell elhelyezni. A reklámok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók
kiosztásához
Kerülni kell a reklámok túlzott mértékű alkalmazását a homlokzaton. Ügyelni kell rá, hogy cégérek, cégtáblák és cégfeliratok ne zsúfolják tele az utcát.
Ahol az üzletünk számára közterületi homlokzaton, jól látható helyen lehetőség van reklám, hirdető felület elhelyezésére, ott további megállítótáblákat ne alkalmazzunk.
A kirakatok rendezettségére minden szezonban érdemes odafigyelni.
Az üzletekhez tartozó sztenderdek, állvényok, vitrinek, nem az utcára valók, ne ömlesszük el az utcát a kihelyezett portékákkal
Szepen kialakított vendéglátó teraszok élettelibbé telhetik a köztereket, ezek elhelyezésénél azonban alkalmazkodni kell a környezethez

ZÖLDFELÜLETEK
A települések területének egy része beépített, vagy burkolt felületű, más területrészeket
növényzet fed. A növényzettel fedett területek nagyon sokféle funkciót tölthetnek be,
kialakításuk és a növényzet jellege, állományszerkezete ennek megfelelően különböző
lehet. Azonban az utca kertészeti eszközökkel történő formálása jelentősen hozzájárul a
szép utcaképhez.
Fontos kitérni a zöldfelületi értékek védelmére is, ugyanis a zöldfelületek esetében az
ökológiai, illetve az esztétikai funkciók gyakran együtt jelentkeznek. A városi térben
kibontakozó effektív zöld kedvező hatást gyakorol a városok környezeti állapotára, valamint
az emberi érzékszervekre is megnyugtatóan hat. Jelen fejezet célja bemutatni a
zöldfelületek funkcióit és szerepüket a városi ökoszisztémában is.
Városunk igazi zöld város, melyet a 2009-ben a Turizmus Zrt. által rendezett
versenyben elnyert „Virágos Magyarországért” aranyérem is bizonyít.

VÁROSI ZÖLDFELÜLETEK
PARKOK
Sopront körülölelő erdőkön és dombságokon túl a város jelentős mennyiségű belsői zöldfelülettel rendelkezik. Megtalálhatók kisebb nagyobb parkok szórványszerűen szinte az egész
városban. A Legjelentősebb közparkok a teljesség igénye nélkül a következők.
A Rák patak beboltozását követően az 1800-as évek végétől mintegy 50 év alatt alakult ki a határoló térfalak stílusjegyeivel összhangban a Deák tér. A II. Világháború után többször durván
átalakították, majd hosszú időn át elhanyagolták. 2006-ban átépítették, faállománya gyarapodott. A Széchényi tér parkká alakulása az 1800-as évek elején kezdődött, de közpark jelleget
véglegesen csak az 1881-es átalakítás után nyert. Jelenlegi térszerkezete és faállományának nagy része az 1960-as évekbeli utolsó erőteljes átalakításból származik. A minden oldalról
körülfolyó közlekedés és a két hosszanti oldalán a gépjármű parkolás erősen befolyásolja az intimitását, a park felújítása a közeljövőben várható A Széchenyi tér kialakításának korszakában
kezdődött el a Petőfi tér parkká alakítása is, és felújításokkal mintegy 100 évig maradt fenn, majd csaknem az egész területét zárt burkolatú parkolóvá alakították ki. 2005-után a tér alá
mélygarázs került, a felszínen díszmedencét és évelőágyásokat alakítottak ki. Hatalmas koronájú platánokat találhatók a Papréten, melyeket 1866-ban ültették. A park felújítása után szintén
a közeljövőben tervezett. A belvárosban jelentős zöldfelületet biztosítanak a Várfalkertek, melyek a turisztikai jelentőségű, díszítő, hatásfokozó funkció mellett parkosításuknál a korhűségre
is figyelemmel van.
A belvárost és a jelentős zölddel rendelkező erdőközeli Lővereket az Erzsébetkert köti össze, mely hazánk (egyik) legrégebbi közparkja. A város 1763-ban vásárolta a polgárok felfrissülésére
és a serfogyasztás ösztönzésére („unus et solus hortus et amoena viridaria homines ad bibendum invitatura videantur”), mivel az itt talált épületekben serfőzdét működtettek. A tragikus
halált halt királyné tiszteletére 1899-ben az Erzsébetkert nevet kapta. 1847-ben a jobbára francia stílusú kertet részben angolkertté alakították, ennek egyes részletei máig fennmaradtak.
A II. Világháború pusztítása után az 1960-as évek közepén végezték a kert utolsó fejlesztését. A kert 1942 óta védett. Az Ady Endre út végén megépült vasút alatti közúti átvezetéskor a
kerten vezették át az Ágfalvára, Bánfalvára és ma már az új lakótelepekre irányuló jelentős forgalmat. A hajdani serfőzde helyén az 1950-es években létesült épület kiszolgálására
parkolóhelyet alakítottak ki. A kert keleti végén működő városi kertészet területén lakópark és oktatási intézmény létesült. A mintegy 10 évvel ezelőtti felmérés szerint a faállományt 760
példány alkotja (ebből 141 fenyő), átlagos mellmagassági átmérő 36 cm, átlagos magasság 15 m. A legméretesebb példányok a mamutfenyők (Sequiadendron giganteum), a platánok
(Platanus × acerifolia) és egy szürkenyár (Popolus x canescens).Közel a kerthez található a Botanikus kert, mely a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Egyetemi Élő
Növénygyűjteménye a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának dendrológiai oktatókertjének számít. A 17 hektáros kertben jelenleg kb. 4000 fás szárú és 2000 lágyszárú
növény taxon található meg. A kertben több intenzív gondozást igénylő lágyszárú gyűjtemény, sziklakert várja a látogatókat. Számos ritka, védett hazai és nem őshonos növényfajt
fedezhetünk fel. Vakok és gyengén látók számára akadálymentesített sétaút is biztosított. A botanikus kert 1978 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület.
•
Városunk szellemiségéhez hűen óvjuk és védjük zöldterületeinket, ne szemeteljünk.
MAGÁNKERTEK
A kertek intim magánterületek, azonban egy részük általában az utcáról is látható. Így a feltáruló kert részletek a településkép meghatározó elemei.
•
•
•

A kertek kialakításánál legyen elsődleges szempont a meglevő fák megtartása, különösen, ha ezek jó állapotban levő, a helyi adottságokat tűrő koros fajok. Utcához közeli részen
telepíthetünk a taji adottságoknak megfelelő, illetve a meglevőkhöz hasonló fákat, cserjéket, színes, változatos virágállományt.
Általánosságban elmondható, hogy a kertek legyenek gondozottak, rendezettek. A jó kert nyugalmat áraszt.
A kertekben a zöldfelületek növelésére kell törekedni, a burkolatokat csökkentsük a legkisebb szükséges méretekre. A burkolatlan felületeket füvesíteni kell.

•

•
•

Sokszor az ingatlanok előtti közterületi zöldsávok kialakításában és fenntartásában az ingatlantulajdonosok szerepet vállalhatnak, ezen közterületi zöldfelületek ki kialakításánál
mérlegelni kell az utcában uralkodó hangulat megteremtése vagy fenntartása érdekében, hogy milyen fajta és milyen magas növényállományt ültessünk, illetve milyen egyéb más
kertészeti elem elhelyezése lehetséges. Ahol az utca szélessége lehetővé teszi, gondoskodni kell az egységes fasor telepítéséről, de mindenkor ajánlott a növénytelepítés esetén
a kialakult utcaképre tekintettel lenni.
Sopron vonzerejét tovább növelhetné a zöldfelületek következetes kialakítása a magántulajdonú területeken is. Érdemes lenne egységes szemléletben kezelni a közösségi, az
intézményi és a magánkezelésű zöldfelületeket és az azokon élő fás növényállományokat.
Az erdőterületek védettségére az új beépítéseknél és a felújításoknál, erdőközeli/erdei beruházásoknál tekintettel kell lenni.

A zöldfelületek ökológiai szerepe:
•
A növényzettel fedett különböző rendeltetésű területeknek közös tulajdonsága, hogy a növényegyüttesek jelentős nagyságú asszimiláló, párologtató felülettel rendelkeznek., így
javítják a mikroklímát. A beton, a tégla és a bitumen, a természetes felszínekkel szemben sokkal jobban tartja a meleget, „hőcsapdaként” működik, amikor sugárzás éri. A magas
épületek és egyéb műtárgyak felülete megsokszorozza az urbán felszínt, amelyen a fényszóródás és elnyelés történik, így hatékonyabbá válik a besugárzás. A hősziget effektus
mérsékelhető lenne kertjeink parkosításával.
•
A városi növények kiváló zajszűrő tulajdonságuk van. A városban jelentkező mesterséges zajok ellen, háromszintes növényzet (pázsit, cserjék és fák) telepítésével lehet a legjobban
védekezni. Mérések igazolják, hogy a növényfal jobban véd a zajtól, mint a téglafal.
•
A városi utak forgalmából adódó rezgések átterjednek a házakra, és azok vakolatát megrepesztik. Az utak és az épületek közti fák gyökérzete a burkolat folytonosságát megszakítja,
ezáltal csökkentve a házak állagromlását
•
A cserjék, fák levélfelületükön jelentős mennyiségű légszennyező anyagot és port képesek megkötni. A növények gyökérzete pedig képes felvenni a szennyezett talaj toxikus elemeit
is, ezáltal csökkentve a talajszennyezéseket. Hozzájárulnak a jobb oxigénellátáshoz és a levegő széndioxid tartalmának növeléséhez.
•
A fák jelentős árnyékot biztosítanak és csökkentik a szél erősségét, ezért főkén a magas házak közötti telepített növényzet kifejezetten kedvezően befolyásolja a városi
szélviszonyokat
Jellegzetes növényfajok*
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

A kialakításuk korától és körülményeitől
függően Sopron egyes városrészei eltérő
képet mutatnak, különféle hangulatot
árasztanak. A más és más fajta városi
karakterek
determinálásához
olyan
elemekre hagyatkozunk, melyek a
hagyományos vagy a régmúlt lenyomatait
tükrözik vagy a melyek az egyes korszakok
közötti
kapcsolat
megteremtésére
törekszik, estleg a jellemző használat vagy
fekvésénél fogva a táji jelleg az, ami
meghatározó.
A
város
főleg
közelmúltban
kialakult
területrészei
között néha teljes kontraszt tapasztalható.
Azonban egyes területrészeken belül
meghatározó azonosság is mutatkozik.
A város sokszínűségét épp az egyes
területek hangulata, az ott jelen lévő
karakterelemek
sokasága
és
változatossága adja. Az egyes karakterek
nem mindig írhatók le egy, homogén
meghatározó egységkén. A jellemzően
nagy területi határokon belül további
bontások is megjelenhetnének (hiszen
szinte minden utca más és más) azonban
arányaik és szigetszerűségük miatt nehéz
ezeket önállóan karakterizálni.

Történeti belváros
Történeti városmag
Várkerületi öv (Várkerület, Ógabona tér, Széchenyi tér, Petőfi tér)
Történeti belvároshoz kapcsolódó városrészek
Magyar utca, Móricz Zsigmond utca, Ötvös utca; Újteleki utca, Rákóczi utca, Hátulsó utca
Paprét és környéke megírni
Deáktér és környéke (Deák tér, Mátyás király utca, Erzsébet utca)
Gazdanegyed (Szélmalom utca, Bécsi utca, Szentlélek utca, Szeder utca, Rózsa utca, Sas tér, Fövényverem, Jégverem, Gazda utca, Halász utca, Szent Mihály utca, Balfi utca,
Pócsi utca)
Kossuth Lajos utca környéke
Kert- és kisvárosi lakóterületek
Hagyományos beépítésű kisvárosi lakóterületek (Arany János utca, Bartók Béla utca környéke; Ferenczi János utca, Selmeci utca környéke; Híd utca környéke, Kurucdomb
Közelmúltban kialakult családi házas kisvárosi és kertvárosi lakóterületek (Virágvölgy, Pihenőkereszt, Apácakert)
Lőverek
Alsó-Lőver
Felső-Lőver
Ipari és gazdasági karakter
Hagyományos- és a közelmúltban kialakult ipari területek
Történeti ipari területek
Lakótelepek és lakóparkok
Lakótelepek
Lakóparkok, Társházak
Sopronhoz kapcsolódó falusi karakterek
Bánfalva (Hajnal tér környéke)
Balf
Tómalom
Kül- és mezőgazdasági területek

BELVÁROS
Történelmi városmag
A történeti városmag a római alapon felépült középkori városfallal közrezárt, műemléki
jelentőségű terület, számos egyedi védelem alatt álló műemlék épülettel, több, városképi
szempontból is meghatározó templommal és középülettel rendelkezik. A Belváros arculatát
ezeknek az épületeknek a megőrzésével kell biztosítani.

Történelmi városmagot körül ölelő Várkerületi öv
„Az ároköv Várkerület néven nevezett belső oldala a 18. században az erődítés teljes kerületét jelentette. Ám ennek a „körútnak” a városi forgalom eltérő intenzitása miatt – mely a
beépítés jellegét is megszabta – jól elkülöníthető részeit határozhatjuk meg, ezért célszerű ezeket a szakaszokat elválasztani egymástól.
Az erődítést övező 60–90 méter széles szabad terület külső házsora az Ógabona tértől a Hosszú sorig már a korai újkorra kiépült. Az Ógabona tér déli végétől a Lackner-majorig a részben
emeletes házakkal beépített (nyugati) utcasort iparosok lakták… A Kőkaputól az Ikvahídig terjedő (Kovácsok utcájaként ismert) szakasz számított a külváros legelegánsabb, egyben a bérérték
szerinti legmagasabb adóosztályba sorolt üzletbérház sorának. Kétszintes épületeinek zömét a 18. század közepéig barokk stílusban átépítették, az utcai szárnyak földszintjén boltokat, az
udvari szárnyakban és az emeleten bérlakásokat alakítottak ki, itt működött 1830-ig a városi fürdő is.
… a belváros erődítményeinek északi és keleti előtere a középkortól egyre jelentősebb szerepet kapott a város átmenő és kereskedelmi forgalmában… Mivel a városon áthaladó fontos
kereskedelmi utak vezetése a külső városfalak 17. századi felépítése után sem változott, a növekvő forgalom továbbra is ezen a nyomvonalon bonyolódott, ami a terület további
felértékelődését eredményezte. … Sopron a 19. század első felében a magyar városok rangsorának élén álló tíz, „elsőrendű kereskedelmi központ” közé tartozott.
…. Az Ikvahídtól az Ötvös utcáig húzódó (Vendégfogadó szer néven ismert) útszakasz épületeinek zömében szintén kereskedők és készárut előállító iparosok laktak, de ezen a soron találjuk
a nagyobb beszállító vendéglőket.
A fennmaradt 1810-es állapotokat ábrázoló térkép már jóval sűrűbb beépültségről vall a Várkerület belső övén. Igaz ugyan, hogy a várárok nyugati részén még mindig egybefüggő, kertek
voltak jellemzők…. a 18–19. század fordulóján már kimutatható, hogy megkezdődtek azok a folyamatok, amelyek a Várkerület korábban közigazgatásilag széttagolt szakaszait funkcionálisan
egybefogták, s a korábban is nagyforgalmú vásártér középső szakaszából a 19. század második felére a kereskedőváros üzleti negyedét létrehozták.
•

A Várkerület új térszerkezetének kialakításával, mely megnyugtatóan és funkciót bővítő módon biztosítja a Várkerület mentén elhelyezkedő és elhelyezendő
intézmények, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások – továbbá a belvárosi viszonyok, adottságok mellett létező lakások – organikus működését. A
térszerkezet egykori köztér-jelleg visszaállításával gyalogos dominanciájú, klasszikus vegyesforgalmú közterület jött létre. A térszerkezet biztosítja a terület gépkocsival
történő bejárhatóságát, feltárhatóságát, működtetését a célforgalmi parkolás kényelmes, városias, harmonikus és arányos biztosításával. Az átmenő forgalomtól
megszabadított területeken lehetővé vált a kereskedelmi és vendéglátó felületek városias, organikus, tradicionális mintákat idéző kialakítása. A sopronias arculatot
tükröző közterületi dizájn, egységes utcabútor-rendszer elhelyezéséhez, megfelelő terasz arculat kialakításához külön kézikönyv áll rendelkezésre.

A történeti Belváros és a déli külső belváros hagyományos zártságát (a várfalon ebben az irányban soha nem nyitottak kaput ) csupán az 1800-as évek utolsó harmadában törték át új,
egyenes, szabályos utcákkal. A terület mára jellemzően zártsorú beépítésű.
A Széchenyi tér mai formája a „hosszú” XIX. század során alakult ki, évszázadokon át csak a Várkerület két vége és a Lange Zeile csatlakozott hozzá. A tér déli fala a Lange Zeile része volt,
valamikor apró házak sorakoztak itt. Északi oldalán, a várfal mellett sokáig kertek húzódtak. A tér helyén kettős tó volt, melyeket a XIX. század első felében, két ütemben csapoltak le, majd
töltöttek fel, így kialakítva a polgárok által kedvelt sétateret, a Promenadeot. A Széchenyi tér kiforrott építészeti összhangja mindenképpen védendő érték: a historizmus számos jellegzetes,
országos szempontból jelentős alkotásai állnak itt. Kiemelendőek a tér arculatának meghatározó épületei. Ide tartozik az év-századok átépítéseit hordozó, de mégis harmonikus Széchenyipalota, a barokk Domonkos („kéttornyú”) templom, valamint a nemrég a lehetőségekhez képest szépen felújított volt Kaszinó, ma Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ. Mellettük
megemlítendő a postapalota, a volt takarékpénztár épülete (Széchenyi tér 19.) és az orsolyiták épületegyüttese a csillagvizsgáló toronnyal.
Az első kapcsolatot az óvárossal dél felé 1855-ben létesítették, amikor a várfal lebontásával a térig hosszabbították a Templom utcát. Az új utcarész historizáló építészeti alkotásai a második
világháború során megsemmisültek, helyükre a környező építészeti alkotásokat tiszteletben tartó, zártsorú beépítés került.

BELVÁROSHOZ
KAPCSOLÓDÓ
VÁROSRÉSZEK
A belvárosi magtól délre és délnyugatra és
keletre eső térség egymástól eltérő
szerkezetű és karakterű negyedeket foglal
magában. A lakóépületek sokszintesek.
Sokhelyütt a váltakozó magasságú es tömegű
épületek megjelenése érdekes településképet
eredményez
Magyar utca, Móricz Zsigmond utca, Ötvös
utca; Újteleki utca, Rákóczi utca, Hátulsó utca;
Paprét nagyvárosi karaktere
Műemléki jelentőségű terület jelenlegi
formájában nagyrészt a XIX. században épült
be, az épületek többsége egyemeletes,
historizáló homlokzattal rendelkezik, egységes
történeti városképet alkot, melybe néhány
második világháború utáni épület is beépült. A
terület arculatát ezeknek az épületeknek a
megőrzésével kell biztosítani.

Deák tér, Mátyás király utca, Erzsébet utca és
Kossuth Lajos utca nagyvárosi karaktere
A XIX. századi historizáló és a XX. század
modernista épületei vegyesen alkotják a
területek
arculatát,
több
hangsúlyos
középülettel. A Mátyás király utca harmincas
évekbeli modern építészeti együttese
kiemelkedő építészeti érték.

A történelmi Belvároshoz közel eső Deák tér tulajdonképpen az egykor átalakított, lépésről-lépésre beboltozott Rák-patak zöldfolyosója és a 19–20. század során fokozatosan beépített
észak-dél irányban kijelölt szabályos utcák déli lezárása.
A teret nyugaton, majd jóval később keleten is egy-egy iskolaépület zárta le: a második világháborúban lebombázott evangélikus tanítóképző, a „Képezde” (1858), melynek helyén ma
lakóház áll és az egykori evangélikus teológia épülete, ma Deák téri Általános Iskola (1929–30). A tér építészeti nívóját emeli a két időpont között létesített állami felsőbb leányiskola (1871)
impozáns épülete, mely jelenleg az egyetem Alkalmazott Művészeti Intézményének ad otthont.
Eleinte a Mátyás király utcáig tartó szakasz készült el, itt a lakóházak túlnyomó része azonos magassággal, és rendezett, historizáló architektúrával épült, új polgári alternatívát nyújtva a
belvárosi házak történelmi presztízsével szemben. A zömmel egyemeletes városias lakóházak megfelelő átmenetet képeztek az Alsólőver miliője felé. Mindez némiképp elmondható volt a
Csengery utcára is, amely kiépülése azonban később kevésbé tiszta városrendezői elv mentén haladt.
Az 1930-as évek legelején a Rák-patak utolsó Deák téri szakaszának a beboltozása tette lehetővé a tér befejezését, amely a nyugati feléhez képest már sokkalta városiasabb léptékben,
zömmel kétemeletes beépítéssel történt, amit a GySEV-palota magassága készített elő. A Mátyás király utcához csatlakozóan a keleti rész a korai modern jelentős szerepvállalásával
formálódott, a tér lezárása a teológia épületével azonban késő historizáló stílusban történt.
A Rák-patak mente egyben a korai modern építészet soproni „tengelye” is, hiszen a Deák tér és az abból kiágazó Mátyás király és Pázmány Péter utcák, a tér nyugati végén induló Csatkai és
Zsilip utcák, illetve az Árokszer, a későbbi Frankenburg utca mentén és az 1934-ben megnyitott Vörösmarty utcában leljük a legtöbb, s így városképi egységbe is szerveződő korai modern
lakóházat. A Mátyás király utcában főleg a 20. század elejének korai modern épületei alkotják az oldalfalat.
A Deák téri sétatér – promenád – „kiszolgáló” útja a Csengery utca. Beépítése a Deák térhez hasonlóan nyugatról kelet felé történt. A Csengery utca hosszú ideig lakóutca volt, az utcát
önálló lakóépületek, illetve a Deák térről átnyúló telek-végekre épült épületszárnyak szegélyezték. Az 1882 körül megnyitott utcának akkor még nem volt átmenő forgalma, a Képezde (ma:
Csatkai) utca végén derékszöggel ágazott ki, és sokáig a semmibe vezetett. A lakatosárugyár, a későbbi zárgyár felépülésével (1893) a lakóházakkal való nívós, egységes kiépülés lehetősége
elveszett, az állomástól keletre lévő földszintes lakónegyed csak az 1930-as évek derekán kezdett alakot ölteni, ezt egészítette ki a szocializmus végi lakótelepszerű építkezés.
A Deák tér és környékén található épületek közül a közelmúltban tulajdonosai nem egyet szépen helyreállítottak. A megkezdődött folyamat kiterjesztendő még számos, a tér összhatása
szempontjából fontos épületre. Jó példa a Deák-étterem „újraélesztése”, mind városképi szempontból, mind a tér közösségi életének fellendítése szempontjából.
•

Műemléki jelentőségű területen a hosszú távú arculatot a jelenlegi településkép megőrzésével kell biztosítani.

Soproniak számára közismert a második világháború végén történt sorozatos bombázások ténye, amelyek helyenként markáns városkép-alakítóvá léptek elő.
A bombázások nyitotta foghíjakon rendszerint új stílusú, a korábbitól eltérő tömegformálású épületet építettek – így a Várkerületen A foghíjbeépítés az 1960-as évtized derekáig
a lakásépítés egyik legjellemzőbb formája volt, ami földszintes házak emeletesre való cseréjével, illetve emeletráépítésekkel egészült ki. Ezek többnyire a Deák tér környékén, a
Kossuth Lajos utcában váltak gyakorivá és okoztak rendre városképi sérüléseket. A háborús károk kijavítása – a műemlékvédelmi helyreállításokat kivéve – gyakran a városkép
kárára vált: mivel a 19. század építészete iránt ekkor még erős ellenszenv és nemtörődömség volt tapasztalható, az e korszakban épült házak gyakran felújításuk során szenvedtek
károkat.

Gazdanegyed
A belvárosi magtól északra eső térség a
Szélmalom utca, Bécsi utca, Szentlélek utca,
Szeder utca, Rózsa utca, Sas tér,
Fövényverem, Jégverem, Gazda utca, Halász
utca, Szent Mihály utca, Balfi utca, Pócsi utca
ölelésében a tradicionális gazda épületekkel
színesíti a városképet.
Történeti városrész, műemléki jelentőségű
terület, sok egyedileg védett épülettel.
Jellemző a kisvárosias, földszintes beépítés,
utcára merőleges, nyeregtetős-, esetleg
utcával párhuzamosan átforduló, kapuszínes
épületekkel. A Belvároshoz közelebb eső
utcákban (Szentlélek utca – Sas tér – Bécsi
utca) több, zömében egyemeletes ház is áll.
Meghatározó középületek, templomok
színesítik a városképet.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A BELVÁROSHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSRÉSZEKEN

Mivel Sopron történeti belváros épületeinek jelentős része műemlék, a nagyobb kiterjedésű belvárosi terület pedig műemléki jelentőségű és városképi védelem alatt áll, így ezekre a
területekre hasonló előírások, ajánlások vonatkoznak, amelyeket együttesen foglalunk össze. Az utcák vonalvezetése, beépítettségének jellege, léptéke, a térfalak vonala, az építési
anyaghasználat az egységes utcakép érdekében nem változtatható meg. A születésének időszakában megépült városrészeket a maga egységességében kell megőrizni. Az épületeket nem
célszerű átépíteni, a homlokzatokat megváltoztatni.
TELEPÍTÉS:
•

Mind építészeti mind közterületi szempontból kialakult állapotról van szó, így új beépítésnél az illeszkedés a legfőbb cél, az arányosság gondolatát szem előtt tartva.

ÉPÜLET:
•
A Történelmi helyszín miatt fokozott figyelmet kell fordítani az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi megjelenésére.
•
Az igényes építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolat-architektúra) feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.
•
Nem szabad szép épületrészeket, domborműveket, műalkotásokat eltakarni.
•
Épület felújítás során törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, törekedni kell az igényes anyaghasználatra.
•
Az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele kötelező.
•
Amennyiben az megengedett a tetőtérbeépítések során tervezett épületet a meglévő épületek magasságához kell illeszteni.
•
Tetőtér-beépítés esetén kerülni kell a környezettől eltérő tetőablak-kialakításokat, tetőfelépítményeket. Az esetleges új tetőtér beépítéseket törekedjünk a homlokzaton megjelenő
ablakok ritmusával megegyező tetősíkban fekvő vagy ökörszem ablakok kialakítására.
•
Az övezetek városképi kitettsége miatt fokozott figyelmet kell fordítani az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi megjelenésére. Fényes és a környezettel nem
harmonizáló színű tetőhéjazat létesítése, kirívó homlokzati színképzés nem ajánlott.
•
Fontos a mértékletes tömegformálás.
•
Kerülendő az elaprózódott, túlzottan összetett tetőidom.
•
Kerülendő az alacsony hajlásszögű tető, az öncélú tetőfelépítmény.
•
Homlokzatformálás során törekedni kell az igényes anyaghasználatra.
•
Újonnan tervezett épületet a meglévő épületek magasságához kell illeszteni.
•
Az igényes építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolat-architektúra, kerámiadíszek stb.) feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni
kell.
•
Épületenergetikai felújítás során kerülendő a műanyag nyílászárók alkalmazása.
•
Épületgépészeti elemek nem, vagy csak rejtetten jelenhetnek meg a közterületről látható homlokzati felületen.
•
Üzletportálok kialakítása az épület homlokzati architektúrájával összhangban, annak értékeit szem előtt tartva történjen.
ZÖLDFELÜLET:
A Belvárosban a legalacsonyabb a biológiailag aktív felületek aránya. Többek között épp ezért, ebben a városrészben van a legnagyobb lehetősége a városi hősziget kialakulásának.
•
A belvárosban ritka zöldfelületeket nem szabad felélni, törekedni kell az élvezhető zöldfelület kialakítására.
•
Az udvartok zöldfelületét az új beépítések alkalmával nem szabad felélni, törekedni kell a telken belül is az élvezhető zöldfelület kialakítására.
•
Ahol fasor nem telepíthető ott dézsás növények elhelyezésével legyen biztosítva a természeti környezet megjelenése.

KERT-ÉS KISVÁROSI
LAKÓTERÜLETEK
A tradicionális családi házas területek:
Arany János utca, Bartók Béla utca környéke; Ferenczi
János utca, Selmeci utca környéke; Híd utca környéke,
Kurucdomb
A városban több helyen találkozunk a harmincas évektől
kezdve beépített, jellemzően zárt sorú, földszintes vagy
magasföldszintes, egységes beépítésű utcákkal. A
jellegzetes karakterű utcaképek megőrzése fontos
feladat.
A tradicionális családi házas területek a Történelmi
belvároshoz csatlakozó területek átmenetek az új
beépítések felé. Védett örökségi elemek kisebb számban
itt is megjelennek, a területek egy része közvetlenül a
műemlékvédelmi terület határán helyezkedik el.
•

Fennáll a veszély, hogy az épületállomány
cserélődésével a rendezési tervben rögzített
építési paraméterek betartása esetén is
jelentősen megváltozik ezeknek az utcáknak az
arculata.

A közelmúltban kialakult kertvárosi és kisvárosi
lakóterületek:
Pihenőkereszt, Apácakert, Virágvölgy
Családi házas, kertvárosi karakter. Végig járva a település
belvároson kívül eső területeit megállapítható, hogy az
épületállomány a különböző korszakokhoz köthető
stílusjegyeket mutat fel. A területeket a mai kor
mediterrán-modernista-népi
hagyományokat
felelevenítő stílus-kavalkádja jellemzi. A jó példáknál,
éppen ezért, többfajta épület is képviselteti magát.
A városrészekben jellemzően a családi házakkal
beépített, zöldbe ágyazottan elhelyezett, laza beépítésű
területek tartoznak, amelyeket néhol lakóparkok és új
építésű társasházak épülettömbjei törnek meg.
Megtalálhatók a zártsorú vagy részben zártsorú, az
oldalhatáros, az ikres és a telepszerű, tömbtelkes,
valamint a szabadonálló beépítések is.
•

•

Új épület építésénél az utcaképhez illeszkedő
beépítési formát kell követni. A területen csak
a
környezetébe
illeszkedő
építészeti
kialakítású épület helyezhető el. A túl magas
házak nem illeszkednek a városrészek
utcaképébe.
Az alacsonyabb családi házak mellett és között
gyakorta megtalálhatók társasházak, sorházak.
Általános elvként ajánlható, hogy a
városképbe, környezetbe nem illő magas
lakóépület létesítését kerülni kell, az
illeszkedés a legfőbb cél, az arányosság
gondolatát szem előtt tartva!

Hagyományos kertvárosi lakóterületek
TELEPÍTÉS:
•
Kialakult állapotról van szó, így a beépítési mód és intenzitás követendő, az arányosság gondolatát szem előtt tartva.
ÉPÜLET:
•
Védett épületek esetén fokozott figyelmet kell fordítani az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi megjelenésére.
•
Az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele kötelező.
•
Épület felújítás során törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, törekedni kell az igényes anyaghasználatra.
•
Az igényes építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolat-architektúra) feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.
•
A tervezett épületet a meglévő épületek magasságához kell illeszteni.
•
épületenergetikai felújítás során az épületek esetében kerülni kell a műanyag nyílászárók alkalmazását.
•
Épületgépészeti elemek nem jelenhetnek meg a közterületről látható homlokzati felületen.
Újonnan kialakuló kertvárosi lakóterületek
TELEPÍTÉS:
•
Az utcában kialakult beépítési mód és intenzitás követendő.
ÉPÜLET:
•
Földszinti és tetőteres épületek telepítése ajánlott.
•
A harsány, hivalkodó egymást túlkiabáló épülettömeg kerülendő.
•
A városrészek épületeinek színvilága változatos, mégis megfigyelhető az összhang a hasonló anyag- és színhasználat tekintetében.
•
A területen csak a meglévő épületek színéhez és anyaghasználatához illeszkedő épület felújítások, építések engedhetőek meg. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a
rikító színű fémlemez fedések és burkolatok.
•
Javasolt a hagyományos vakolt homlokzati architektúra alkalmazása.
•
A hagyományos építőanyagok dominanciáját a felújításoknál, új építéseknél is ajánlott biztosítani.
ZÖLDFELÜLETEK:
•
Törekedni kell az élvezhető zöldfelület kialakítására, javasolt a háromszintes növénytelepítés.
•
Javasolt extenzív gyepfelület és őshonos fajösszetétel, ligetes cserje-és facsoportok kialakítása.
VIRÁGVÖLGY:
•
A Virágvölgy Sopron kis kiterjedésű történelmi borvidéke. Cél a hagyományos arculat megőrzése. A Virágvölgy déli részén található a Koronázó domb, amely egy római kori
amfiteátrum maradványait rejti magába. Új épület telepítése esetén a látványvédelemre fokozottan ügyelni kell.
PIHENŐKERESZT:
•
Városkapu szerepét betöltő út mellett helyezkedik el, kilátásvédelemre fokozottan ügyelni kell.

LŐVEREK
Alsó- és Felső-Lőver
Sopron történelmi villanegyede, a Lőver a
város
mai
településszerkezetitelepülésmorfológiai képében a Belváros
(és a lakótelepek) mellett szinte az egyetlen
városrész,
amely
sajátos
névvel,
karakterrel, rendelkezik.
Ehhez története mellett hozzájárul, hogy
olyan markáns településszerkezeti elemek
határolják körül a területet, amely – a
városépítészi terminológiájával élve –
„peremként”, határoló vonalként szerepel
az emberek mentális (város) térképén. Az
egyik ilyen markáns elem a vasútvonal,
amely a Lővereket a város többi részétől
lehatárolja. A másik elem, a Sörház-domb
pedig az Alsó- és a Felsőlővert választja el
egymástól.
A
Lőverek
Sopron
urbanisztikai
„specialitása”, mely sajátos beépítésű,
értékes épület- és növényállománnyal
rendelkezik. Kubinszky Mihály szerint a
Lőverek sajátos soproni gyűjtőfogalom,
mely alatt a területet, a telkeket és a
lőverházakat egyformán értjük.

Alsó- és Felső-Lőver településmorfológiai fejlődése
A Lőver táj-, illetve városképében a 20. század elejéig a gazdag gyümölcsöskertek, gesztenyések, helyenként szőlők, a sík részeken szántóföldek domináltak; átmenetet képezve a Sopronihegység erdőségei felé. Régen csak néhány kerti házikó jelentett „művi” elemet. A zöld sáv természetesen egészen mai Deák térig húzódott (régen Langezeil-graben). A soproniak a 19.
században kezdték felfedezni a Lővereket. Keskeny sétautakat létesítettek, s mind többen építettek faházat, kerti lakot, később hétvégi nyaralót. Már 1862-ből találhatóak adatok a
„Lőverbizottság”-ról, amely kezdetben a „lővertulajdonosok” afféle érdekvédelmi szervezete lehetett, és a Soproni Városszépítő Egyesülettel karöltve (majd abba később beleolvadva) a
Lőverek szépítésén munkálkodott. A bizottság dolgozta ki a Lőver-szabályzatot, amely a kertek gondozásával kapcsolatosan is rendelkezett.
A város a vasutak megépülte után indult növekedésnek dél felé, majd a vasutat átlépve elkezdett beépülni az Alsólőver síksági része. A mai Mikoviny út vonaláig a Lőverek eredeti jellegétől
merőben eltérő, sűrű beépítésű, morfológiájában kisvárosias, az utcavonalon álló félig zárt, ikerházas elrendezésű, egy részén pedig előkerttel, zárt sorban épült házakkal jellemezhető
városrész alakult ki.
A 19. század vége felé kezd átalakulni a Lőver funkciója, és így településképe is. Először a kőből épített hétvégi nyaralóházak jelentek meg. Majd nemcsak állandó lakás céljára épített házak
épültek, hanem a nyaralókat is kibővítették, téliesíteni kezdték; megjelent tehát a lakófunkció.
Funkcióbővülést jelentenek a városi építkezések is a századforduló után gyermekotthon, fogadók, szállodák épültek, másrészt az üdülési célra használt épületek száma is növekedni kezdett.
A városrész nagy zöldfelületű intézményterületén ma a Soproni Egyetem (volt Honvéd Főreáliskola) épületegyüttese és Botanikus kertje található. A Lőver körút közvetlen közelében, az
erdő területébe benyúló, rekreációs területeken az Állami Szanatórium és Sopron nagy szállodái helyezkednek el. A Lőver körút mentén az 1930-as évektől kezdve napjainkig sorra létesültek
a nagyméretű szálloda- és szanatóriumépületek. Ezek nagyobb léptékük ellenére elfogadhatóan illeszkednek a tájba.
A második világháború előestéjére az Alsólőver kisvárosias része már nagyrészt beépült, sőt sűrű sorokban házak épültek még a vasút mentén is. Az Alsólőver többi részén és a Felsőlőverben
ekkor még viszonylag ritkásabb a beépítettség, sokkal több üres telket találni, és jelentős még az üres lakások száma is; ez utóbbi azonban nem a lakhatatlan épületek sokaságát jelzi, hanem
a faházakkal együtt a terület üdülő jellegének a fokmérője.
A Lőver átalakulása a rendszerváltozás után is tovább folyt, a szocializmusban gyakran igénytelen stílusban épült házakat a hivalkodó, esetenként giccses városi paloták váltották fel, mint
korunk társadalmának építészeti lenyomatai. Ennek köszönhetően a „történelmi villanegyed” történeti karaktere nagyrészt elveszett, feloldódott az új beépítések tengerében. Mára már
csak a városias Alsólőver és a Villa sor őrzi városképi egységét; az egész Lőver karakterét csupán a jellegzetes – ám szintén vészesen erodálódó – zöldfelületi rendszer tartja egyben.
Tehát ez a városi karakter alapvetően két részre tagolható: az Alsó-Lőver sűrűbb, a Felső-Lőver jellemzően lazább beépítésű terület. Tágas kertekkel, dús növényzettel. A hagyományos
villákon kívül jelentős számú modern, magas építészeti minőséget képviselő lakóépület is áll a területen.
Alsó-Lőverek
A várostól és a vasútvonalaktól délre eső lejtős terület és szelíd beépítése a 19. század közepe táján indult el. Az Alsó-Lőverek utcáit a vasútvonaltól délre szabályos, hálós rendszerben
építették. Az egyenes alsó-lőveri utcák mentén magasföldszintes ikervillák állnak, legtöbbjük még a 19. század végén keletkezett, historizáló stílusban, de találunk itt szép szecessziós házakat
is gazdag díszítésű verandával. A 20. században angol mintára kétszintes sorházak épültek a Madách Imre utcában. Igen szépek a korai modern stílusában emelt házak is. Az utcák képét a
díszes kerítések és gazdag növényzetű előkertek teszik gazdagabbá.
A Nyugat-magyarországi Egyetem központi épületcsoportja és botanikus kertje sajátos hangulatú része az Alsó-Lővereknek. Az épületegyüttes zárt egységet alkot, 19. századi, historizáló
és 20. századi modern stílusú épületállományával. Az Egyetem Botanikus Kertje zöldfelületi és természetvédelmi szempontból is jelentős.

Felső-Lőverek
A Felső-Lőverek szűk ösvényei, szabálytalan, keskeny telkei a természeti adottságokhoz igazodtak: itt a 19. század késő historizáló stílusában festői „lőver-házak” épültek. Az értékes lőveri
telkek és sajátos beépítésük sajátos hangulatot biztosít. Sajnos az épületek egy részét kicserélték. Az újabb villák, családi házak, üdülők építészeti színvonala igen változó, megjelenésük
gyengíti az egykori karakteres képet. Egészében a terület mégsem vesztette el teljesen jellegét: a gazdag növényzet, az utakat szegélyező sövényfalak, a gondozott kertek részben eltakarják
az oda nem illő épületeket is.
A Lővér Fürdő együttese külön egységet alkot. A dombtetőn kialakított, nagyméretű társasüdülő gyengíti a Felső-Lőverek egykori karakterét.

Erzsébet-kert és környéke
Nem tartozik a Lőverek városrészhez, azonban szorosan kapcsolódik ahhoz, így itt ezen a fejezeten belül kap említést
Az Erzsébetkert hazai közkertjeink egyik legkorábbika. Helyzetét az elmúlt évtizedekben létesült Frankenburg úti közúti aluljáró és az ezzel kapcsolatban kialakított közutak
befolyásolták, védett növényállománya és sajátos hangulata megmaradt. Az Erzsébetkert Sopron fontos zöldterülete, mely a Brennbergi-völgy zöldfelületét „vezeti be” a város
belső részébe egészen a Deák térig. Az Erzsébet-kert körül családi házas beépítéseket és társasházakat találunk., valamint a Soproni Egyetem korszerű épületegyüttesét.
VILLÁK
Az 1890-es években parcellázták fel a mai Villa sor telkeit, amelyeket szinte egyidejűleg építettek be. Ezek az épületek építészeti stílusukkal, jellegzetes faverandájukkal, parkosított
kertjeikkel máig irányadóak (lehetnének) a Lőver-építők számára. A kutatóknak a Lőverek típusainak egész sorát sikerült rendszerbe foglalni a kicsiny kerti házaktól, fakunyhóktól
kezdve, az egyetlen helyiségből álló nyaralókon, a már állandó lakhelynek alkalmas, kőből és fából épített szimmetrikus vagy aszimmetrikus elrendezésű Lővereken át, a már-már
kastélyszámba menő villákig. Ajánlott Irodalom: Kubinszky Mihály - A régi soproni Lőver
(Fontos megemlíteni a Virágvölgy egykori, hasonló jellegű beépítését, melyet mára csupán egyetlen – nyilvántartott műemléki értékként védelem alatt álló – épület őriz.
Környezetében jól megfigyelhető, hogy előre tervezett arculat hiányában hogyan alakul át a településkép.)

VERANDÁK
A soproni verandák a 19. századi romantika és polgári életmód nemzetközi gyakorlatának megfelelően szintén a szabadidő, pihenés, egészséges életmód szolgálatában alakultak ki. A
veranda átmenetet teremtett az épület és a kert természetes közege, a kint és a bent között. Nyitott-fedett átmeneti tér alakult ki, ez a magyar népi építészetben jól ismert tornácot szintén
jellemzi. Különbözősége mégis az életmódból, használatból (pihenés, szórakozás, kilátás, nyári étkezés) adódik, illetve továbbfejlődése a zárt, illetve többszintes típus felé is ennek
következménye. A fa, mint tartószerkezeti elem alapvető jellegzetessége ezen verandáknak, a lényeg azonban a részletekben rejlik. Üvegezett, zárt kialakítás csak az 1890-es évektől
jellemző. A kezdeti földszintes típus többszintes változatban is készült, a villaépítési hullám végére több mint 20 különféle típus alakult ki. Arányuk az épülethez képest is különböző, néhol
azokon is túlnőnek.
A veranda tehát nyitott vagy zárt, közvetlen kert vagy táji kapcsolattal rendelkező fa tartószerkezetű, légies, a lővereki ház kompozíciójának meghatározó, egy vagy többszintes, pihenést
szolgáló, igényes részletképzésű, kortárs eleme volt.

A jellegzetességek közül kiemelendő és
követendő a tisztán fa tartószerkezet
alkalmazása, a nyitott és zárt felületek
(faburkolatos, falazott részek) aránya a
érdekében,
a
légies
megjelenés
tömegképzésben való meghatározó szerep,
a funkció és a részletképzés fontossága,
valamint a kortárs építészeti minőség.

Javasolt a verandával rendelkező épületek
környezetbe illesztett látványterven történő
bemutatása, valamint az épület részleteinek
megfelelő léptékű ábrázolása is.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A LŐVEREKBEN
A városrész egyes területeinek jellegzetes funkciói – védett természeti területek, arborétum, klimatikus gyógyhely, szanatórium, üdülők és panziók, villanegyed, magas presztizsű
lakóterületek - fokozott elvárásokat támasztanak a környezeti minőséggel szemben. Ez utóbbi egyaránt jelenti a természeti és épített környezet minőségét, valamint a környezet állapotát.
Az arculat megőrzésénél fontos hangsúlyozni az őshonos növényzet szerepének fontosságát.
TELEPÍTÉS
•
Mind építészeti mind közterületi szempontból kialakult állapotról van szó, így új beépítésnél az illeszkedés a legfőbb cél, az arányosság gondolatát szem előtt tartva.
ÉPÜLET
•
A kiemelkedő helyszín miatt fokozott figyelmet kell fordítani az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi megjelenésére.
•
Épület felújítás során törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, törekedni kell az igényes anyaghasználatra.
•
Az igényes építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolat-architektúra) feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.
•
A védett épületeknél az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele kötelező.
•
Amennyiben az megengedett a tetőtérbeépítések során tervezett épületet a meglévő épületek magasságához kell illeszteni.
•
Épületenergetikai felújítás során az épületek esetében kerülni kell a műanyag nyílászárók alkalmazását, épületgépészeti elemek nem jelenhetnek meg a közterületről látható homlokzati
felületen.
ZÖLDFELÜLET
A Lőverek alakulástörténete során a hajdani erdőterületeket fafaj válogatással gyümölcsössé alakították, majd a telekhatáron élő sövénnyel szegett telkek fokozatosan már nem csak
termésükkel szolgálták a tulajdonost, hanem kis kerti lakkal is. Évek elteltével már nagyobb villákat építettek, egy-egy család pedig állandó lakhelyéül telepedet ki a Lővereki lakjába. Az
eredetileg üdülő, hétvégi házas Alsó-Lőverek már az 1930-as években inkább lakó övezetté változott, majd ez a folyamat a Felső-Lőverekben is erőteljesen előretört, melynek
eredményeképp a növényzet visszaszorult.
Az íratlan „lőveri szabályok” – ahogy Kubinszky Gábor könyvében megfogalmazza- feledésbe merülnek. A természettel harmonizáló kertgazdálkodást felváltja az épített értékekkel és a
díszkert különlegességeivel, a nyírt gyeppel kérkedő magatartás. Az adott klímához évszázadok alatt kiválogatott gyümölcsfajták bő termését a tömegtermelésben használatos, intenzív
gondozást igénylő fajták váltják fel. Ezt a folyamatot szerette volna megállítani a Lőverek jellegét védő rendelet, ami azonban alig ér célt, mivel a lakók, itt élők körében nem tudatosul.
Városunk egyik ékessége a Lőverek, építészeti és természeti értékeinek megóvása, a Lőveri táj értékes történeti jelleg romlásának megállítása kiemelten fontos.
Az Alsó- és Felső-Lővereket önkormányzati rendelettel óvjuk, melynek célja a Lőverek sajátos karakterének, atmoszférájának, településszerkezetének, növényállományának együttes
megóvása.

IPARI KARAKTER
Sopronnak alapvetően két iparterülete van, amelyek a várostestben elfoglalt helyük alapján az ÉNy-i, illetve a DK-i iparterület nevet kapták. Ezen felül számottevő kereskedelmi és
szolgáltató terület az Aranyhegyi Ipari park illetve a Pozsonyi út.
Az Ipari és kereskedelmi területrészek szinte mind egy-egy városkapu szerepét betöltő út mentén helyezkednek el, így mint a városba érkezők első benyomása megköveteli az igényes
településképi arculat kialakítását.
Ipari területek településmorfológiai fejlődése
A város tradicionális, ÉNy-i iparterülete az Ebenfurth-i vasútvonal, a Bánfalvi, illetve Ágfalvi út és az egykori műszaki zár vonalának háromszögében található.
A város ezen a szegletén a vasútállomás, és a vasútvonal közelségéből fakadóan markáns katonai-ipari fejlődés vette kezdetét a 19. század utolsó három évtizedében. A századfordulóig
négy laktanya is felépült a Táncsics utca (régen Flandorffer) és a Rák-patak között, ezenkívül csapatkórház és élelmezési raktár is létesült. Az 1865-ben alapított gázgyár az ipari fejlődés első
csírája volt, majd a sörgyár (1895), illetve annak elődje (Lenck Samu vegyianyaggyára, 1888) létesült a területen. Ezt követően kezdett igazán kibontakozni az északnyugati városrész ipari
jellege: vasöntöde (1910), szőnyeggyár (1909), pamutgyár (1922), fésűs-fonalgyár (1934), tejgyár (1914) kezdte meg működését.
A város előbbivel átellenes, déli részén, vasútvonaltól keletre a győri és a szombathelyi vasútvonalak által határolt terület fejlődésével (selyemgyárak, 1926–1929; gőzmalom, gumigyár,
1900; Weiss Manfréd Acél és Fémművek Rt., 1940) a város a Győri útnál még a vasútvonalat is átlépte (közvágóhíd, szappangyár) kialakítva ezzel a DK-i iparterületet.
Ugyan a városrendezés a Belvárostól nyugatra települt ipar fokozatos csökkentését, dél-keletre történő „áthelyezését” tűzte ki céljának, az ipari fejlődés területi súlypontja a
rendszerváltozásig továbbra is az északnyugati városrész maradt. A várostervezői szándékok ellenére – vélhetően a közművek kiépítettsége, az itt felépült hőerőmű (1963) és az
iparvágányok megléte miatt – több gyár telepedett meg a zöldmezős beruházással (asztalosipari üzem, autófelszerelési gyár, fűrészüzem, forgácslapgyártó vállalat, építőipari vállalatok). A
közművesített területek még ma is ipari, logisztikai üzemeket vonzanak. Ezért az ÉNy-i iparterület meglétével hosszabb távon is számolni kell, barnamezős rehabilitáció és zöldmezős
beruházás keretében egyaránt.
A Délkeleti városrész az utóbbi húsz évben jelentős fejlődésen ment keresztül és az ipari tevékenységet a nagyméretű kereskedelmi létesítmények egészítik ki.
Azonban Győr irányából az egykori összkép a dél-keleti iparterület gyors beépítésével jelentősen megváltozott. Sopron természetes, zöld „előtere” elveszett. Az utat szegélyező fasorok mögött
az ipartelep új létesítményei tűnnek elő. A Győr felől városunkba érkező látogatót igen vegyes kép fogadja. Ezért is szorgalmazott az "Új városba vezető Győri kapunak” – magas minőségű,
karakteres épületekkel megformált, korszerű városkapu kialakítása.
A nyugati részen sok barnamezős terület található. A szolgáltató közművek (gázgyár, villanytelep) fokozatosan elsorvadtak, az egykori gyárépületek egy részét a felismerhetetlenségig
átalakították. A még meglévő történeti jelentőségű ipari épületek, műszaki emlékek megtartásáról és „életbetartásáról” gondoskodni kell. Az elhagyott barnamezős területek jelentős
városképet romboló hatással bírnak.
A város aranyhegyi ipari az egykori téglagyár mellett található kereskedelmi terület betelepülése lassan halad és sajnos lakóterületi fejlesztésekkel összefonódva városmorfológiai egységet
alkot. Az elkerülő útról jól látható, településképileg kiemelt terület, igényes épületekkel való megtöltése kiemelt feladat.
A várost északról – Pozsony, Fertőmeggyes, Fertőrákos irányából – megközelítő, kétezer éves út korábban egyedülálló városképet nyújtott. Az emelkedő végén a Szent Mihály templom tornya
jelezi a domb mögött elterülő gazdag, középkori várost. A domboldalt ipari épületekkel építették be. A városkapu szerepét betöltő út elvárja a magasabb építészeti színvonalon történő épületek
kialakítását.

TÖRTÉNETI IPARI EMLÉKEK SOPRONBAN
Sopron hagyományos (II. világháború előtti) ipari
épületei közül alig áll néhány. Ezek némelyike helyi
védettséget élvez, de a többségük semmiféle védelem
alatt nem áll, annak ellenére, hogy jelentős
ipartörténeti és építészeti értéket hordoznak, és
méreteiknél fogva városképi szempontból is jelentősek.
Ezek közül a legfontosabbak: vasöntöde az Ágfalvi úton,
villamos remiz a Selmeci utcában, gázmű egykori
épületei a Táncsics Mihály utcában, szőnyeggyár és
sörgyár történeti épületei a Somfalvi út és a Baross út
között, az egykori fafeldolgozó üzem épületei és
gyárkéménye a Tóth Antal utca és a Bánfalvi út között,
a téglagyár kéménye az elkerülő út mellett. A vasút és
a lakónegyed közé ékelődő Elzett gyártelep. Sokuk
rendeltetése már megváltozott.Azonban továbbra is a
város arculatát is befolyásoló, fontos városképi kérdés
ezen épületek hasznosíthatósága, megőrízhetősége.
Az ipari építészet legalább olyan fontos és jellemző
emlékanyagot produkált, mint az építészet többi ága,
megőrzésükre figyelni kell. Az üres épületeket be kell építeni
a város vérkeringésébe.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK AZ IPARI TERÜLETEKEN

TELEPÍTÉS:
•
Új beépítésnél az illeszkedés a legfőbb cél, a már meglévő épületek jellegét, formáját figyelembe véve.
ÉPÜLET:
•
Az épület megjelenése fejezze ki annak indusztriális, tiszta funkcionális jellegét.
•
Az épület tükrözze a benne helyet kapó cég arculatát.
•
Korszerű anyagok, egyszerű épületszerkezeti megoldások, újrahasznosítható anyagok alkalmazandóak.
•
Kerülendő a zavaróan családi ház jellegű tömegalakítás.
•
Az ipari tevékenység felhagyása esetén az érintett területek rekultivációjáról és racionális hasznosításáról gondoskodni kell.
•
A kiemelkedő helyszín miatt fokozott figyelmet kell fordítani az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi megjelenésére.
ZÖLDFELÜLET:
•
A nagy forgalmat vonzó, nagy kiterjedésű létesítmények és a sok burkolt felület miatt fokozott figyelmet kell fordítani a környezeti állapot javítására, a gazdasági területek
zöldfelületeinek a kialakítására, az utcafásításra és a városba érkezés fontos pontjain az építészeti megjelenésre.
•
A közterületi fásításokat vagy fasortelepítéseket az ipari beruházás építtetője részéről javasolt megkezdeni.
•
A burkolt felületek magas aránya jellemző, ezért fontos a telephelyen belüli nagy zöldfelületek kialakítása, a növényzet intenzitásának növelése.
•
Zöldmezős beruházások esetén a kedvezőtlen ökológiai hatás ellensúlyozására a szabályozási tervben előírt minimális zöldfelület növelése ajánlott.
•
Kétszintes növénytelepítés javasolt.
TÖRTÉNETI IPARI ÉPÜLETEINK
•
A városban ritka a történeti jelentőségű ipari épület, a megmaradó épületállomány megőrzése fontos feladat.
•
A város arculatát is befolyásoló, fontos városképi kérdés ezen épületek megőrizhetősége, funkcióval való megtöltése.
•
Hasznosítás (esetleges hozzáépítés, bővítés) során az épületek értékvédelmi örökségvédelmi felújítása, az eredeti architektúra megőrzése elengedhetetlen.
•
Épület felújítás során törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, törekedni kell az igényes anyaghasználatra.
•
Az igényes építészeti részletek (ablakok, kapuk) feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.
•
A jellegzetes tégla architektúra vagy vakolat architektúra megőrzéséről gondoskodni kell.
•
Az üzletportálok kialakítása az épület homlokzati architektúrájával összhangban, annak értékeit szem előtt tartva történjen.

LAKÓTELEPEK, LAKÓPARKOK
Lakótelepek, sorházas beépítéseket, lakóparkokat
ebben a fejezetben szedjük egybe. Ugyan ezen
épületfajták jellegükben építési technológiájukban
nem hasonlítanak egymásra, közös jellemzőjük,
hogy több épület, több épülettömb egy időben
készült, általában egységes terv alapján így a
városba ékelődve meghatározó képet ad a város
egy-egy utcájának, tömbjének. Minden ilyen terület
közös jellemzője, hogy felújítás, hozzáépítés esetén
egységesen kezelendőek, öncélú egyedi karakterű
épület kialakítása városképi szempontból nem
szerencsés.

Panelok
A házgyári panelokkal történő lakásépítés 1965-ben indult meg Magyarországon; a vidéki üzemek közül 1968-tól a győri „házgyár” látta el Sopront előre gyártott fal- és a födémpanelekkel.
Elsőként a Deák tér keleti végében, az egykori közkórház területén és annak környékén épült lakótelep, szabadon álló sávházakkal, házgyári típusú tömbházakkal. A Kőfaragó téri lakótelep
több jelentős közintézménynek is helyet ad. Az épületek túlnyomórészt négy emeletesek, csak egy magasabb épület az Arany János utcában mered ki felkiáltójelként a lakótelepből.
A lakótelep hosszú tömbjei az időközben forgalmi útvonallá előlépett Csengery utca külső szakaszát szegélyezik. Az együttes előnyös belváros közeli helyzete miatt.
A legnagyobb soproni lakótelep Jereván névvel a város északnyugati részében, az Ikva-patak és az Ebenfurth-i vasútvonal közötti területen helyezkedik el. A házgyári elemekből épített
házak részben öt, részben 12 szintesek. A lakótelep északnyugati peremén kiágazó utcák mentén alagútzsalus technológiával épült négyszintes épületek állnak. Az íves útvonalak és a
fogazott homlokzatok változatosságot biztosítanak lakótelepnek. Nevét a testvérváros Jerevánról kapta.
A jellegéből adódóan sűrűn lakott lakótelep kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi, kulturális és sport ellátó hálózata kiépült, panelépületeinek zöldfelületekkel tagolt elhelyezése, élhető
lakókörnyezetet biztosít.
A mintegy 10 000 lakos befogadóképességű lakótelep – már nagyságánál fogva is – a városképet tekintve kiemelkedő jelentőségű, érzékenyen kezelendő.
A francia Outinord alagútzsalus rendszerben épült a háborúban elpusztult egykori Károly király laktanya területén található a József Attila lakótelep. Északi oldalát törtvonal mentén álló,
fogazott alaprajzú tömb zárja, merőleges erre a négy önálló – önmagában is fogazottan tagolt – tömb.
Szintén házgyári panelokból épült fel az Ibolya úton három középmagas ház, valamint alagútzsalus rendszerrel a Mikoviny úti lakóházcsoport. Ez utóbbinak nyeregtetős, tetszetős
épületkompozíciója a korábbi, úgynevezett tömeges lakásépítéshez képest előnyös előrelépést jelentett.
Az Ibolya úti középmagas házak durván átvágják a háttér, a szelíden hajló dombok körvonalát, a városkép idegen elemei. A későbbiekben a Lőverek beépítésétől idegen lakótelepi beépítés
kisebb léptékű épületekkel folytatódott. A Lőver körút mentén az Erzsébet kert és a Felsőlőver között mindkét oldalon négyszintes, kocka alakú lakóépületek épültek országos
típustervalapján. A Cseresznye sor és a Hársfa sor közötti területet különböző magasságú épületekkel (földszintestől a három-szintesig) telepítették be, míg a Lőver körút mentén – az
uszoda alatti szakasz nyugati oldalán –négy, négyszintes tömbház épült. Az Ibolya úton, a korábbi dűlőút-szakaszt a Cseresznye sor és az Ady Endre út között forgalmi útnak építették ki,
ennek keleti oldalán zárt sorban többlakásos épületeket emeltek.
A korszak végén a győri pályaudvar előtt, az Erzsébet utca – Csengery utca – Arany János utca – állomás-előtti tér közti terület rendezésre került, valamint állomás-előtér a nyugati oldalán
kibővült, a pályaudvarral szemben a Bartók Béla úttal zárul.
Épület-tömbök megőrizték a környezethez illő helyes méreteket, a kívánt gazdaságos laksűrűséget részben a keretes beépítést kiegészítő belső házsorral biztosították.
A GySEV állomástól a Mátyás király utcán át egyenesen a történeti városig lehet ellátni. A pályaudvar előtti tér a város fontos fogadótere, az igazi városi karakter megléte fontos, az esetleges
felújítások során egységes arculat kialakításával.
Sorházak, lakóparkok
Sorházas beépítések az említett Kuruc-dombi és a Pócsi-domb tövében épített lakásokon kívül 1975-ben az Ikva-parti Fűzfa soron is létesültek. A belvárosban ékelődik a Móricz Zsigmond
utcába jól illő, elegáns belsőudvarra, változatos megjelenésű irodákkal és üzletekkel kiegészített lakóház.
A város északkeleti peremén az 1980-as évek vége felé épült Ív utcai lakótömb a mintegy akkor épült 104 lakással is eléri a lakótelep méreteit. Az erkélyekkel szépen tagolt épületek
téglapanel szerkezetűek, tetszetős megjelenésükhöz a magas tetős kialakítás is hozzájárult.
Az Aranyhegy, illetve az Ív utca környéke a 80-as évek óta folyamatosan épül be különböző méretű és kialakítású tárasházakkal.
Természetesen egy-egy társasház megjelenik elszórtan a város különböző területein. Minden esetben a legfontosabb, hogy ezek az épületek egységes karaktert kapjanak, lehetővé téve az
egységes szép utcakép kialakítását.
Építésük során, mind felújítás során ne csak a környezethez illeszkedjenek, megfelelően reagáljanak annak karakterére és egységes képpel jelenjenek meg.

ÁLATLÁNOS ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ:
LAKÓTELEPEK:
A lakótelepek gyakran bírált problémája a jellegtelenség. A rehabilitációval egyidejűleg lehetőség nyílik a lakótelepi kockák karakteresebbé tételére. A felújítás lehetősége azonban kettős,
egyrészt érthető mód mindenki egyedi porta kialakítására törekszik azonban nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy ezek az épületek építésük idejében egységes terv alapján
készültek.
A Jereván lakótelep képét többnyire nem a hagyományos utcajelleg határozza meg, hanem az elhelyezett épületek tömegének különböző hatásai. A sokat emlegetett monoton hangulat
ellenére a lakótelepen több ismétlődő kialakítású ház formai harmóniában van. A hasonló tömegek, a fogatok rendje, az egymás felett lévő hasonló szintek ritmikus sorolása homogén,
egységes utcaképet alkot. Az akkoriban létrejött tömegek, a maguk szürkeségével hirdetik a koruk építészeti axiómáit.
A jelenlegi tendencia, hogy a falak elé húzott hőszigetelés elfeledteti a ház szerkezetét és „új csomagolást” ad az épületnek. Mára már csak az épületforma és a nyílások ritmusa utal az
eredeti épületstruktúrára. Pedig a Jereváni házak homlokzatát az emeletmagas panelek hézagai raszterezték, bontották le emberi léptékre, utalva a szintszámokra is.
Felújítások alkalmával jellemzően rossz irány a több emelet magas panelek „egyedítése” geometrikus kompozíciókkal, kompozíciótlan színes foltokkal. Tanulság, hogy a színek kezelésével
(az épülettömegek tagolásán a színezés eszközként való alkalmazásával) óvatosan kell bánni. Ajánlott szakemberek bevonása a döntéshozásba (színdinamikai szakmérnök).
Az épület homlokzatok színezése jelentős városképi elem, mely meghatározza egy-egy városrész arculatát. A színezés hosszú ideig nem megmásítható, több generációnak szól, így nagy
odafigyelést követel.
Törekedni kell az egységes megjelenése: Az ismétlődő építészeti struktúrán valamilyen rend szerinti, színek egymás mellettisége hoz létre harmonikus falsíkokat. Fontos, hogy a városnyi
méretű lakótelepeken a szomszédos hasonló karakterű épületek rokon struktúrájú, mintázatú színezést kapjanak, vagy egymásra reagáló színezéssel legyenek ellátva, illetve az egymás
mellé épített hasonló tömegek ugyanazzal a koncepcióval igazodjanak egymáshoz. Továbbá egy-egy blokk színezése se önállóan jelenjen meg, az a kapcsolódó tömbök, párhuzamos utcai
homlokzatok színezési logikáját vegye figyelembe, az utcaképbe illő, a városszövetben való egységes megjelenés érdekében. Legszerencsésebb esetben egy tömbön belüli, illetve az egy
utcában lévő épületek felújítása egységes színterv alapján készül.
ÉPÜLET:
•
A beépítés kialakultnak tekinthető, az épületek és közterületek egyaránt ezek arányát szigorúan megszabó tervek alapján készültek, így új épületek elhelyezése a meglévők
bővítése nem kívánatos.
•
A harsány, hivalkodó egymást túlkiabáló épületszínezés kerülendő. Erős színek csak kis felületen, épületrészletek (pl.: bejárat) kiemelésénél alkalmazandók.
•
Nem szerencsés az egymástól eltérő homlokzati anyag használat.
•
Javasolt inkább az architektonikus elemek (lépcsőház, bejáratok) kihangsúlyozása. A bejárat az első benyomásokat létrehozó tényező, a homlokzat e részének látványos, ötletes
kiemelésével jelentősen javítható az összkép.
•
Javasolt az utcákban való könnyű eligazodást, a homlokzatok azonosítását segítő számozás felfestése.
•
Ha mindenképp a több szín alkalmazása mellett döntünk javasolt a színezés során sötétebb árnyalatot alulról indítani. A homlokzati színezést lépcsőzetesen, színharmóniákkal
haladva a felső szintek felé halványításokkal kialakítani. A felső szinten a nagy felület kikönnyül, így a nagy magasságú épület valamivel alacsonyabbnak hat. (Vegyük figyelembe,
hogy a mintázat nagy felületen komoly kivitelezői fegyelmet követel!)
•
Nem célszerű az épület felső részén alkalmazott sötét árnyalat alkalmazása, amely túl hangsúlyosan zárja, keretezi az épületet.
•
Ha mindenképp minta kialakításánál döntünk javasolt az eredeti hézagritmust követve felbontani a homlokzati síkokat.
•
A homlokzatokon megjelenő szín és minta osztása ne legyen esetleges.
•
A homlokzatformálás eszközei lehet az erkélyek, loggiák, mellvédek korlátainak cseréje. Ezeket azonban nem szabad egyénileg lecserélni, átszínezni. A teraszok, erkélyek korlátai
ne legyenek - a családi házaknál megszokott módon - lécből, deszkából kialakítva.

•
•
•
•
•

A lakótelepeken kerülni kell olyan anyagokat, amelyek tipikusan a családi házaknál szokásosak (cserép, zsindely, szabálytalan kőburkolat) vagy a történelmi formavilágra utalnak
(boltíves ajtók, ablakok, stukkó díszek alkalmazása).
Komplexebb rekonstrukciós program lehet a homlokzatok, teraszok zölddel való díszítése, erre alkalmas növényzet telepítésével.
Javasolt inkább az egyhangú tűzfalakon vagy az ablaktalan panelokon homlokzati plasztika, minta alkalmazása, esetleg zöldfelület alkalmazása. Javasolt a tömör véghomlokzatokon
is a többi tömbhöz hasonló szín alkalmazása.
Az utólag megépített, épületek között lehelyezett kisebb pavilonok esetében is szerencsésebbek a lapostetős megoldások. Ezek anyaghasználata legyen igényes, és tükrözze az
épület funkcióját.
Javasolt a kereskedelmi és szolgáltató funkciók kiemelésével a lakószintek alatt, igényesen megtervezett grafikai arculat kialakítása.

Klímaberendezések:
•
Klímaberendezés elhelyezése, csak valamely építészeti elem (erkély) takarásában lehetséges.
•
Az energiapazarló épületszerkezetek és épületgépészeti berendezések felújítása fontos, azonban ezek kivezetései nem jelenhetnek meg homlokzati falsíkon.
•
Ha arra más mód nincs, épületgépészeti elemek homlokzaton való elhelyezése csak egységesen történhet.
ZÖLDFELÜLETEK:
•
A lakótelepi zöldterületek megtartása és fejlesztése fontos (meglévő parkok, fásított közterek, fasorok megőrzése, illetve rekonstrukciója). A lakótelepeken a burkolt es a
növényzettel fedett területek általában közterületek. Kialakításuk, vagy legtöbb esetben rehabilitációjuk csak egy-egy lakótelepi egységre készített közterületalakítási terv alapján
végezendő. Azonban közös összefogással sokat tehetünk az értékes zöld felületek megtartásáért, a házak körüli meglévő zöld felület állandó rendben tartásával, kisebb kertészeti
eszközök alkalmazásával. Az egészséges környezeti viszony jótékony hatása van a lakótelep arculatára, az ott élő emberek életérzésére, és azokra, akik részt vesznek az épületek
és környezetük jobbításában. Hasznos eredmények érhetők el közösségi összefogással.
•
Továbbá törekedhetünk további élvezhető zöldfelület kialakítására, akár az erkélyeken lehetőleg egységes dézsás növények elhelyezésével.
ÚJONNAN ÉPÜLŐ ÉS MEGLÉVŐ TÁRSASHÁZAK, LAKÓPARKOK
A 90-es évek óta a lakásépítés a szabad piac keretei között folyik. Sopronban a lakásépítés üteme rendkívüli mértékben nő, az évente épített többszintes, többlakásos házak száma nő. A
vállalkozói lakásépítés a befektetett tőke legnagyobb profitjára törekszik. A többszintes, többlakásos házak építése két területre összpontosul: a belső városi területek foghíjtelkeinek
beépítésére, vagy a jó fekvésű, frekventált még be nem épített területeken, ahol un. „lakóparkok” létesülnek. A szintszám széles skálán változik a kétszintes formától a sokszintes
magasházakig. Azonos beépítettség mellett a szintszámokkal arányosan nő az építési telek kihasználtsága. Nem szabad megfeledkezni fajlagos építési költségek ugyanis bizonyos magassági
határértékeknél ugrásszerűen emelkednek (felvonó, mélygarázs, bonyolult gépészeti berendezések.) Általános elvként ajánlható, hogy a városképbe, környezetbe nem illő magas lakóépület
létesítését kerülni kell!
ÉPÜLET, CSATLAKOZÓ ÉPÍTMÉNYEK:
•
Mind az újonnan mind a felújításra kerülő épületeknél alapvetés, hogy harsány, hivalkodó egymást túlkiabáló épületszínezés kerülendő. Erős színek csak kis felületen,
épületrészletek kiemelésénél alkalmazandók.
•
A homlokzatokon megjelenő szín és anyagváltás ne legyen esetleges. Javasolt az architektonikus elemek (lépcsőház, bejáratok) kihangsúlyozása.
•
Maximum három szín és anyag alkalmazása javasolt. Azonban minden építészeti elemen csak egy színárnyalat használata is kerülendő.
•
Egyhangú, ablaktalan magas végfalak kialakulását el kell kerülni.
•
Kerülni kell az olyan építészeti elemeket, amelyek történelmi formavilágra utalnak (boltíves ajtók, ablakok, stukkó díszek alkalmazása).

Sorházak esetében az ismétlődő építészeti struktúrán valamilyen rend szerinti, színek egymás mellettisége hoz létre harmonikus falsíkokat. Javasolt a szomszédos épületek
kialakításának vagy felújításának logikáját követni, a homlokzat színezését harmonikusan, a színek egymáshoz közeli, árnyalatbeli eltéréseivel kialakítani.
•
Lakóparkok kialakítása esetén, ha annak ütemezése, kivitelezése hosszútávú, ügyelni kell az egységes hasonló minőségű és koncepciójú épületek kialakítására, egységes csatlakozó
burkolt és zöldfelületek kialakítására.
•
Felújítások esetén kiemelten fontos, hogy a bontások, bővítések, ráépítések egységesen történjenek. Az egymás mellé sorolt házak vagy egymás mellé teleptett tömbök hasonló
karaktere ne szűnjön meg.
•
A felületek nagyobb mérete miatt a jó homlokzati megoldások, az ott lakók esztétikai komfortérzetét javíthatják.
•
Lehetőség szerint túl hosszú gépjármű forgalom az telek belsejében, az épületek között ne legyen. Rossz megoldás, ha az autóút és a járdák burkolt felületének kialakítása nagy
területet foglal el. A nagy beépítési intenzitás mellett a gépkocsiforgalom jelenléte a telek belsejében balesetveszélyes lehet, zöldfelületet vesz el és környezeti szempontból
(légszennyezés, zaj) is hátrányos.
•
Városi környezetben, ahol a HÉSZ előírja törekedni kell a vegyes használat kialakítására (lakás és egyéb szolgáltatási funkció egyidejűleg jelenjen meg), továbbá a különböző
méretű és adaptálható lakások biztosítására.
•
A terepszinten lévő parkolók és a fedett és nyitott gépkocsiszínek kialakítása az esetek túlnyomó többségében nem adnak építészetileg elfogadható megoldást, ilyenek létesítését
lehetőség szerint kerülni kell.
•
A földszinti homlokzatot szinte teljesen kitöltő garázskapuk összefüggő sora és az előttük húzódó burkolt sáv barátságtalan, építészetileg kedvezőtlen megoldás. Különálló
földszintes garázssorok kialakítását kerülni kell.
•
Gépkocsifelvonó hátránya a körülményes üzemeltetés: költsége és meghibásodnak veszélye. A meghibásodás elhárítás időigényes, annak időtartalmára a parkolás szinte
megoldhatatlan.
•
Az épületen kívül létesített szeméttároló építmény kialakítása, a kerti növényzettel, kerti létesítményekkel összhangban történjen. Az esetleges konténertárolókat is kulturáltan
megformált, akár növényzettel befutatott fedetlen kerti építményekként kell létesíteni.
Utólag kialakított erkélyek
•
Az utcaképet befolyásoló, utcafronti erkély utólag nem alakítható ki!
•
Az épület takarásában, kertkapcsolatra néző utólag kialakított erkélyek homlokzatra merőleges méretét behatárolja a mögöttük lévő (legtöbb esetben más tulajdonában álló)
helyiségekre gyakorolt árnyékoló hatásuk. A nagy kiülésű erkélyek és nagy mélységű loggiák akadályozhatják mögöttük lévő terek vagy tér-részek jó bevilágítását.
Továbbá fokozott figyelmet követel az új szerkezet a meglévő épülethez való csatlakozása, annak tartóssága, vízszigetelése, megfelelő vízelvezetése ellenőrzendő.
•

Az energiaveszteségek többlakásos épületeknél is jelentősen csökkenthetők innovatív technológiák felhasználásával. (Aktív (napkollektor) és passzív szolár (napterek, üvegezett zónák)
elemek együttes használata, zöldtető a lapos tetős épületszakaszokon, egészséges, reciklikálható anyagok használata, épületen belüli szelektív hulladékgyűjtés, a szürke szennyvíz helyi
tisztítása és felhasználása a zöldfelület gondozásában; esővízgyűjtés és helyi felhasználás).
ZÖLDFELÜLETEK
A sűrű városi beépítés esetén, a belső udvarok intenzív zöldesítése esetleg vízfelülettel vagy vízjátékkal történő gazdagítása, zöldtető és zöldhomlokzat kialakítása jótékonyan befolyásolja
a közvetlen környezet mikroklímáját, ezek alkalmazásával gépészeti eszközök nélkül is csökkenthető a nyári hőterhelés. Mindez javítja a környezet esztétikai értékét, és a vizuális
komfortérzetet is. A növényfelület, levélzet csökkenti a zaj és porterhelést. A hanghullámokat, rezgéseket a növények mozgással veszik fel, a növény mögötti homlokzati falon csökken a
zajterhelés. A külső levegőben szálló por – a levegő egyéb szennyező részecskéivel együtt – megül a levélfelületeken, ezáltal csökken a belső térbe jutó szennyezés mértéke.
•

A lakóparkok telkeinek lehatárolását csak növényzettel szabad megoldani. A telkek között kerítés nem épüljön.

•

•

A lakótelepektől általánosan megszokott közterületi zöldfelületekhez képest a társasházak esetében a kertek magántulajdonban vannak. A megfelelő mennyiségű és minőségű
zöldfelület kialakítása, minőségi kertészeti eszközök alkalmazása a beruházó felelőssége. Fontos az épületek között olyan terület létrehozása, amely egyszerre tölt be közösségi
funkciót.
Zöldhomlokzat, élőfalak alkalmazása a sűrű városi környezetben kerül előtérbe, mert a pormegkötő képesség és a zajcsökkentés itt a legfontosabb feladat. A növények párologtató
képessége és a zöldhomlokzat árnyékoló hatása megakadályozza a homlokzati felületek túlmelegedését. A zöldhomlokzatok tudatos alkalmazásával, a növényanyag különböző
színeinek megválasztásával festői kompozíciót alakulhat ki a nagy kiterjedésű élőfalakon.

SOPRONHOZ TARTOZÓ
VÁROSRÉSZEK
A központi belterülettől elkülönülve, a várostól 5-10 km-es
távolságokban több egyedi településrész található: északkeleten Tómalom és Sopronkőhida, dél-keleten Balf, nyugaton
Görbehalom, Brennbergbánya, Ó-Hermes és Új-Hermes, melyek
egytől-egyig őrzik jellegzetes karakterüket, sajátos falusias
arculattal rendelkeznek.
Közülük korábban önálló település volt a börtönéről elhíresült
Sopronkőhida (Kőhídtelep), a Fertő tó közelségében fekvő,
gyógyvizéről nevezetes Balf, valamint a mélyen a Sopronihegység egyik szép völgyében fekvő bányászfalu,
Brennbergbánya. Görbehalom, Ó-Hermes és Új-Hermes
bányászkolóniái szintén a korábban fő megélhetést adó
bányászat emlékét őrzik.
Tómalom a múlt század elejétől Sopron közkedvelt üdülőhelye,
amely tóparti üdülőfunkcióját máig megtartotta. Sopronhoz
tartozik még a Fertőrákoson keresztül megközelíthető Fertő tavi
strand és üdülőtelep, valamint a különleges adottságú,
fertőrákosi barlangszínház.

SOPRONBÁNFALVA
Sopronbánfalva Soprontól nyugatra helyezkedik el. A falu beépítésének gerince a Rák-patak völgyét követi. Soros település, Fő utcája, a mai Bánfalvi út a Rák patakkal párhuzamos, további
utcái – Ady Endre út, Ágfalvi út – a patak vonalát követik. A falu épületei a mellékvölgyekbe is felkúsznak: központjától délre magasodik a település "koronája", a Kolostorhegy. A település
keleti irányban teljesen összenőtt Sopronnal. A Fő utca beépítése fésűs jellegű, a mellékvölgyekben halmazos. Jellemző a laza, kertes beépítés, mely a településrész központjában, a Hajnal
téren és környékén sűrűsödik be kissé. Festői a Kisház utca házainak hátsó, Bánfalvi patak felőli látvány. A terület különleges kulturális értéke a hősi temető.
A falu felett emelkedő magaslaton őskori földvárakat tártak fel: a Mária Magdolna-templom mellett római villa nyomai kerültek elő a föld mélyéről. Innen indult a Scarbantiát ellátó
vízvezeték is. A középkori települést Zoan (Zuan) néven először 1277-ben említik oklevélben. Feltételezzük, hogy kora középkori magja a Mária Magdolna templomtól észak-nyugatra terül
el. A 15. századtól Wandorfként ismert, a Bánfalva elnevezéssel a 19. század legelején találkozunk először.
•

Nagy múltú, történeti hangulatú, falusias jellegű településrész több rendkívül jelentős műemlék épülettel rendelkezik. A Mária-Magdolna templom és a kolostortemplom környezete
a jelenlegi beépítési ritmussal együtt értékes, a beépítés jellege és a történeti épületállomány megőrzendő.

BRENNBERGBÁNYA, Ó-HERMES és Új-HERMES
Brennbergbánya és a hozzákapcsolódó volt bányászkolóniák: Görbehalom, Ó-Hermes és Új-Hermes a Soproni Tájvédelmi Körzet szívében, nagyon szép természeti környezetben találhatók.
Lakó- és üdülőfunkciójuk mára felértékelődött és a városból kitelepülni vágyók egyik célterületeivé váltak.)
Brennbergbánya a szénlelőhelyek közelségében – erdőirtással létrejött szabad területen – jött létre, Soprontól és Sopronbánfalvától délkeletre. Az erdőben épült völgyi úti falu elnevezése
1800-ig "In sivilis Soproniensis". Laza szerkezetű bányászfalu: fejlődését a szénkitermelés, az újonnan feltárt aknák határozták meg. Az új szénlelőhelyeket utakkal kötötték össze, a
bányászházak az utak mellett, soros elrendezéssel vagy halmazos beépítéssel települtek. Területének egy részén külső fejtés is folyt, ez nagyban befolyásolta a mai felszín kialakulását és
meghatározta a falukép alakulását is. Új házak csak kisebb számban: az egyes házcsoportok folytatásaként épülnek. Ó-Hermes és Új-Hermes már újabb települések. A Hermes aknát 1880ban kezdték mélyíteni. Közelében a mellékvölgyben laza elrendezésben lakóépületek települtek. Az Új-Hermes aknát 1929-ben mélyítették le: a lankás területen, az erdei út mentén 1930
táján több lakásos, fogatolt, emeletes munkásházak épültek, lakótelepszerű elrendezéssel.
•

Nagy múltú bányászfalú karaktere megőrzendő. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kiköltözők új életformája és építési igényei ne veszélyeztessék a településrészek sajátos
karakterét. Az értékes és karakteres természetes tájegység az új épületekkel való megtöltésével a karakteres természeti környezetet ne veszélyeztessük.

BALF
Balf keresztutcás, útelágazás menti falusias jellegű település utcákra merőleges, sűrű telekosztással, eredeti formájában fésűs, a központban jellemzően sűrűsödő beépítéssel. A települést
lágy vonalú, lankás dombok veszik körül, a domboldalakon szőlőtelepítésekkel. A háttérben a Fertő képe is megjelenik. A községet máig a r. k. templom képe koronázza.

Területe már az őskorban lakott volt, a falu határában kőkoribeli telepek nyomaira bukkantak. A településtől délre eső "Sipkolje" nevezetű dombon a késő bronzkorból származó
halomsírokat találtak. Nyugati területein már az ókorban ismertek voltak a források, melye ásványvizek gyógyító hatását már a rómaiak is felismerték. A római korban a fürdőtelep élénk
forgalmú volt. A forrásoktól északra római lakóház alapjait is feltárták és a Rákos felé vezető kőút egy szakaszát is meglelték. A terület a népvándorlás korában is lakott volt.
A falu első említése a 12. század végéről ismert, 1278-ban német neve Wolf, majd később Wolfs. A magyar Balf név hihetőleg utóbbi szó "magyarosításából" ered. A 14. századtól Sopron
városa birtokolta e területet: a falu egy részét 1325-ben királyi ajándékként kapják, a fennmaradó településrészt 1342-ben vásárolták hozzá. A falu a mélyületben, plébániatemploma és
erős kőfallal körülvett temetője dombháton épült: a templomot már 1396-ban oklevelekben említették. Sopron város a 16. század második felétől fejlesztette a fürdőtelepet: kútjait Bécsből
érkező szakemberek szedték rendbe. 1770-ben Sopron városa bővítette és korszerűsítette a fürdőtelepet: e korból származik a fürdő kápolnája is. A község 1782-ben még csak egyutcás
falu, mely a mai evangélikus templomtól a r. k. templom felé vezető útig illetve a Fertő utcáig terjedt. A 19. század második felében észak irányában még mindig ez a település határvonala,
majd dél felé beépül a Bozi u. és Óhegy utca közötti keskeny, hosszú tömb. Az evangélikus templommal szemben a terület még ekkor is beépítetlen. A 19. század során folyamatosan
építkeztek a fürdő területén (fürdőház, vendégház, mészárszék). A második világháború után a fürdőtelepet elhanyagolták: az épületek nagyobb részét lebontották, középmagas szállót és
ehhez tartozó csarnokokat emeltek. Az egykori lakóépületeket elhanyagolták, a szőlőket nem művelték, így a gazdasági melléképületek nagyobb része sajnos elpusztult.
•

A központ arculata a meglévő értékek fenntartásával őrzendő meg, a falu eredeti karakterének, hangulatának megóvása, a jellegzetes épületek és a történeti beépítés megőrzésével.

SOPRONKŐHIDA-TÓMALOM:
A Tómalom története az 1500-as évekre nyúlik vissza, bár a tavak állítólag már a rómaiak korában is léteztek. 1918-ban került a Soproni Városszépítő Egyesület tulajdonába, aki létrehozta
a fürdőtelepet. A tómalmi mesterséges tavak vizüket a Sopron városától északra található egykor nagy víztartalmú homokos-kavicsos pannon tengeri üledékből nyerték. A víznek egyrészről,
mint elsőrendű energiahordozónak volt jelentős szerepe, másrészről pedig a halászat révén a táplálkozás területén. A tó névadójául is szolgáló malom meglétéről 1550-től értesülhetünk
először. Mühl Konrád, nagytómalmi molnár volt az első, aki a Nagytómalmon nyilvános fürdőt létesített 1842-ben. 1859-től a posztócéh vette meg tőle a területet, de a fürdőzés ezután
sem szünetelt. A Nagytómalmot a posztócéhből alakult ipartársulat 1918-ban eladta a Soproni Városszépítő Egyesületnek fürdőtelep létesítése céljából. Ennek keretében épült meg 1920
és 1922 között Schneider Ferenc építész tervei alapján a strandfürdő, a 14 szobás szálló és vendéglő. A strandfürdő 1930-ban Hárs György építész tervei alapján bővült tovább. Ekkor létesült
a bevezető úttal párhuzamos, cölöpökön álló kabinsor és az 50 méteres távolságot befogó U alakú deszkamóló, amelyen a tó legmélyebb helye fölött egy körülbelül 4 méter magas
ugrótorony is volt.
A harmincas években stranddal szembeni domboldalon néhány nyári villa is épült. A II. világháborúban Tómalom fürdőt lebombázták. A háború után újjáépítették a fürdőt, de a malom
teljes mértékben elpusztult. A fürdő jelenlegi állapota abban az időben alakult ki, és kisebb változtatásokkal a mai napig így üzemel.
•

Sopronkőhida-Tómalom mára szinte egybenőtt területén nagymértékű lakóterület-fejlesztések láthatóak (Tómalom lakópark), köszönhetően a Nagy-Tómalom közelségének és a
különleges természeti adottságoknak. Ezzel párhuzamosan a már meglévő üdülőterületeken belül is megjelent az üdülők lakóépületté történő átminősítésének, az állandó ott
lakásnak az igénye. Ezzel párhuzamosan a folyamatok a környezetterhelés növekedésével és az üdülőhelyi karakter elvesztésével járhatnak, ezért fokozott figyelmet kell fordítani az
arányosságra. A világörökségi terület határa mentén húzódó tófűzér természetközeli területe megőrzendő.

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a fejlesztések során széteső, karakter nélküli beépítésekkel, karakteres városépítészeti motívumok, rendező elemek nélküli, a történeti
beépítés jellegének feladásával a meglévő arculat ne tűnjön el.

TELEPÍTÉS:
•
Mind építészeti mind közterületi szempontból kialakuló állapotról van szó, így a beépítési mód és intenzitás követendő,
•
A hagyományos telekstruktúra megőrzendő.
ÉPÜLET:
•
Földszinti és tetőteres épületek telepítése ajánlott.
•
A harsány, hivalkodó egymást túlkiabáló épülettömeg, épületszínezés kerülendő.
•
Javasolt az egyszerű épülettömeg alkalmazása, hagyományos építészetünkre jellemző architektúra kialakításával.
•
Védett épületek esetén fokozott figyelmet kell fordítani az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi megjelenésére.
•
Az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele kötelező.
•
Épület felújítás során törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, törekedni kell az igényes anyaghasználatra, az igényes építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolatarchitektúra) feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.
ZÖLDFELÜLET:
•
Törekedni kell az élvezhető zöldfelület kialakítására, javasolt a háromszintes növénytelepítés.
•
Javasolt extenzív gyepfelület és őshonos fajösszetétel, ligetes cserje-és facsoportok kialakítása.

KÜLTERÜLETEK
ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK KÜLTERÜLETEKEN:
Sopron külterülete természeti és táji értékekben európai-, és országos viszonylatban is kiemelten gazdag, így a természetvédelmi oltalom alatt álló területek jelentős kiterjedésben fordulnak
elő.
•
Országos jelentőségű védett természeti területek, amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve
tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek tartoznak
Fertő-Hanság Nemzeti Park (Szárhalmi erdő, Fertő-tó, Balftól keletre lévő területek, Nemeskút és környéke, Kalkweg dűlő, Balfi út menti völgy, Kalkweg-dűlő, Rastkreutz-dűlő), a Soproni
Tájvédelmi Körzet, mely három települést érint, de a legnagyobb része Sopron közigazgatási területére esik; a nyugat-délnyugatra lévő erdőterületeket (Wald) fedi le, valamint a Harkai
plató fás legelőit és a Brand-major körüli területek öleli magába.
•
Országos jelentőségű továbbá a Soprontól északra terül el Bécsi-domb Természetvédelmi Területe, az Ikva-patak menti és Liget-patak menti Természetvédelmi Terület. Beépített
területek között található a belvárostól délnyugatra található Botanikus Kert
•
Közösségi NATURA 2000 jelentőségű területek a Soproni-hegység, a Fertő-tó és a Fertőmelléki dombsor, valamit a Dudlesz-erdő
•
Nemzetközi jelentőségű kijelölés a Fertő-táj Világörökség; Fertő-tó Ramsari terület, Fertő-tó Bioszféra Rezervátum
•
Továbbá a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei is megtalálhatóak: Sopron környéke magterület, ökológiai folyosó, pufferterület egyben.
•
Egyéb védett természeti értékek az ex-lege források, -lápok, -barlangok, -halmok, -földvárak, természeti területek
A Sopron környékének forrásai közül számosat már a XVII. században is bővizű iható forrásának ismerték. A helység forrásai közül a legjelentősebb: Deák-kúti forrás, Fehér Dániel-forrás,
Ferenc-forrás, Természetbarát-forrás. A Fertőmelléki dombságban Balf és környékének forrásai kiváló gyógyhatásuk miatt közismertek. Sopron közigazgatási területén több mint 70 forrás,
szivárgó ismert
A földvár olyan védelmi céllal létesített földmű, amely azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel. Sopron
közigazgatási területén belül négy ilyen ismert: Fáber-rét, Károlymagaslat, Sánchegy, Várhegy, ezek közül mindegyik a Tájvédelmi Körzet területén fekszik.
A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi
élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik. Két védett Sopron környéki védett láp a Liget patak és a Kistómalom
A várost övező területeken összesen 16 barlang található, ebből 8 Sopronban (5 barlang a Pihenő-kereszt környékén, Bécsidombi-barlang, Ferenc-barlang, Ottó barlang), további 8
Fertőrákos területére esik.
Sopron területén egy Hidegvízvölgy erdőrezervátum található, mely a természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség megóvását, a természetes folyamatok szabad
érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását célozza.
Természetközeli állapotokkal rendelkező területek: Dudlesz, Sopronpuszta, 56-os emlékhely, Bécsi-domb, Ikva-patak mente és a patak menti rét, Lőverwiese, Szárhalmi-erdő, Pihenőkereszt,
Balfi-erdő, Kőhegy, Kiskópházi-erdő, Konrads Feld, Harkai-út mente, Harkai fás legelő, Gida-patak völgye, Harasztlejtő, Gida-patak völgye
A felsorolt területek sok esetben egymást átfedő területek.
A természeti, táji és kultúrtörténeti örökséghez kötődően a város számos helyi jelentőségű természetvédelmi területtel és természeti emlékekkel is rendelkezik.
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek, melyek az adott tájra jellemző természeti értékek, képződmények és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemek.
Természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősek.
Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára van jelentősége, mint például a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy kápolnának, vagy a korábbi tájhasználat
emlékeként egy-egy gémeskútnak, borospincének. Sok esetben viszont jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat.

ERDŐTERÜLETEK ÉS MEZŐGAZDSÁGI TERÜLETEK
ERŐTERÜLETEK
Sopron jellemző látképét az erdőség testesíti meg. A táj természetes állapotához – a vízparti területek mellett általában – az erdőterületek állnak közel. A Sopron környéki erdőterületeknek
rendkívül nagy a közjóléti és a természetvédelemben betöltött szerepe.
Soprontól nyugatra lévő védett erdők (Wald); Szárhalmi erdő; Dudlesz; Balf és Sopron közötti erdők; Sopronpuszta melletti erdőfoltok; Brand-major környéki erdőfoltok; utak menti
véderdők; Fényes-pince melletti erdőfoltok; Balfot Fertőbozzal összekötő út alatti erdőterületek; Szárhalmi erdő Fertő-tó felé eső részei. Gazdasági erdő pár erdőfolt a közigazgatási
területen belül elszórtan található.
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A természeti táj és a beépített települési területek közötti átmenetet a zöldterületek és az erdők mellett a mezőgazdasági területek alkotják:
A Nyugati major; Táncsics-major környezete; János-telep és Sopronpuszta melletti területek; Szárhalmi erdő M85 közötti területek; kópházi és a harkai határ melletti területek; Balftól
északra Fertőrákos határáig; Balf alatt, Balf-Kópháza-Fertőboz közötti háromszög, Potzmann-dűlő
BEÉPÍTETT TERÜLETEK KÜLTERÜLETEKEN
Főleg szőlőkhöz, mezőgazdasági/erdőgazdasági tevékenységhez kötődő épületek/építmények találhatóak Sopron jelenlegi külterületein. Ide tartoznak a volt mezőgazdasági üzemi
telephelyek, melyek mára más funkciót kaptak. Hozzátartozik a kertek, keskenyparcellás szőlők látképéhez a kis kerti házak, présházak, műveléshez kapcsolódó építmények. Igényes
kivitelezés esetén színesítő tájelemmé válhatnak, sok esetben sajnos ennek az ellenkezője érvényesül.
Beépítések, gazdasági vonatkozású épületek, építmények, létesítmények a külterületen
•
Jánostelep: a várostól északkeletre. Részben falusias, részben gazdasági (mezőgazdasági üzemi, ill. kereskedelmi, szolgáltató) terület.
•
Sopronpuszta: az üzemi tevékenység megszűnt, a lakásokat használják. A szerkezeti terv falusias lakóterületként jelöli.
•
Táncsicsmajor: ÉNy: falusias beépítés, mezőgazdasági üzemi terület.
•
Nyugatimajor: ÉNy: falusias beépítés „kockaházakkal”, valamint mezőgazdasági üzemi terület.
•
Brandmajor: a várostól délre fekvő lakóterület.
•
Szőlőtelep Balftól északra: falusias beépítésként jellemzett terület.
Kulturális, turisztikai vonatkozású létesítmények a külterületen
•
Gyermek- és Ifjúsági Tábor Brennbergbányán, a Páneurópai Piknik emlékmű és emlékpark, Muck-i kilátó, volt Mucki őrslétesítmény esetén annak környezeti hatása fokozottan
ellenőrizendő, TV-torony, mely látképi jelentőségű, Károly-magaslat (Winkler Oszkár jellegzetes kilátója hozzátartozik Sopron látképéhez), Várhely: régészeti értéket képviselő földvár és
halomsírok. Az esetlegesen fokozódó turisztikai igénybevétel esetén figyelembe kell venni, hogy fokozottan védett terület, kisebb kilátótornyok passzív tájképi jelentőséggel.
Egyéb, „különleges” létesítmény a Hulladéklerakó a Harkai-plató és a GySEV keleti rendező pályaudvara
A soproni városkörnyéket a védett természeti területek táji értékein túl karakteresen jellemzik a kiskertek. A kiskertek egy részénél az üdülési tájhasználat másodlagos, míg egyes
területegységeinél – jellemzően a közműellátás komfortosságától függően –a lakás célú felhasználás prioritást élvez. Az elmúlt évtizedben Sopron határában jelentősen visszaszorult a
mezőgazdasági tevékenység. A mezőgazdasági területek egy része belterületbe került, más része jelenleg nem művelt szántóföld, illetve nem használt kaszáló. A mezőgazdasági területek
jelentős része elaprózódott a tulajdonosok között, ennek megfelelően ezek a területek vagy zárt kertként hasznosulnak, vagy parlag területek, illetve a legrosszabb esetben engedély nélkül,

lakó- és üdülő funkciójú épületekkel beépülnek. Kertek területén fontos, hogy az elsődleges mezőgazdasági területhasználat megmaradjon és az üdülés továbbra is másodlagos/járulékos
tájhasznosítást jelentsen, a lakóépület ne építsünk.
A tervezett belterületek a tartalék lakóterületek az egykori kertek, szőlők, szántók közül kerülnek ki. A leendő belterületek beépítése megszünteti a táj a területen addig jellemző karakterét,
azonban a lakóterületek iránt igény megnövekedése, valamint a meglévő szabályozás nem hagy más lehetőséget. A területek leendő beépítésekor figyelembe kell venni a meglévő beépített
területek és a táj adottságait. Már a kismértékű beépítés is átírja a táj arculatát. Törekedni kell a tájba illőségre: a túlzott beépítés, a kitételeknek ugyan megfelelő, de mégis zavaró hatást
keltő épületek kialakítását el kell kerülni!
Arculatot befolyásoló negatív környezeti hatások
Napjainkban a város sokkal kiterjedtebb, mint eddig bármikor. Sopron pereme szétterült, egyre nagyobb területet ölel fel. A települések kontúrjai elmosódtak, összefolytak. A terjeszkedés
elsősorban a mezőgazdasági területeket fenyegeti: a szántókat, szőlőket. Az évszázadok óta művelés alatt álló településkörnyéki területek felhagyásuk után átalakulnak kertvárosias
beépítésű, vagy iparterületté. Példa erre a Virágvölgy, a Pihenőkereszt beépítése, valamint az Arany-hegy, a Bánfalvi-patak déli partja menti szolgáltató központok.
Míg a Lőverek esetében – egyelőre – sikerült megőrizni a szolid átmenetet az ember által birtokba vett terület és a kezelt erdő között, addig az északi és déli ipari negyedek határán nincs
tájképileg, esztétikailag elfogadható kapcsolat a beépített és a nem beépített terület között.
Veszélyforrást jelent a tájképi harmóniára a város robbanásszerű fejlődése a beépítések kitolódása a tájba. Sok jellegzetes tájelem szorult vissza, a jellegzetes soproni tájat a szétesés
fenyegeti. Az emberlakta térséghez képest háttérbe szorultak a szőlők és a városon kívüli kertek. A területi – mennyiségi – terjeszkedésen felül a másik veszélyforrás a jellegbeli – minőségi
– átalakulás. A régóta a településekhez tartozó területeket a jellegvesztés fenyegeti: a beépítés sok esetben fokozódik, máshol tájképileg nehezen elfogadható, a helyhez nem illő épületeket
emelnek. Ez a tendencia különösen az új iparterületek és lakóterületek viszonylatában jelentős.
A használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását figyelembe kell venni.
JAVASLATOK:
Külterületeken a következő elveket, javaslatokat kell figyelembe venni:
•
Védelmi erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet,
•
Gazdasági erdőterületen csak az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással és vadásztatással kapcsolatos építmények helyezhetők el, korlátozott beépítettséggel és
építménymagassággal,
•
Ügyelni kell a természeti értékek védelmére, a hagyományos tájkarakter megőrzésére,
•
A tájképet jelentősen megváltoztató építmények elhelyezése tilos,
•
Az építmény-elhelyezés lehetőségeit, a tájvédelem szempontjait is figyelembe véve kell megállapítani,
•
A sajátos tájhasználati forma megőrzése érdekében épület elhelyezést csak művelt telken lehetséges (szőlő-, gyümölcs-, vagy kertműveléssel hasznosított),
•
Mezőgazdasági területen az épületek funkciói a következők lehetnek: a termelés, állattenyésztés folytatásához szükséges gazdasági, géptárolási, saját területen megtermelt termény
és takarmány tárolására alkalmas épület,
•
A történelmileg kialakult szőlőhegyi tájhasználat megőrzése érdekében csak a szőlőgazdálkodással, borászattal és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységgel összefüggő
építmények (pl.: présház, borház, borospince stb.) helyezhetők el.
•
A soproni tájban meghatározó a szőlészet jelenléte. Meghatározó a táj látképe szempontjából a helyenként keskenyparcellás művelés, illetve kerítések hiánya, ezért a kerítésépítés
tilos
•
A használaton kívüli, elhagyott mezőgazdasági üzemi épületek ésszerű hasznosítása, ill. a terület rekultiválása,
•
A különleges és gazdasági létesítmények körül védőfásítások létesítése, ill. karbantartása,

Az igényes, karbantartott területek hozzájárulnak a szép Soproni táj látványhoz,
Ügyeljünk rá, hogy a kertkultúra ne szoruljon a háttérbe, ami által a hagyományos gazdálkodási formák elszegényednek, a szőlők, kertek eltűnése, a jellemző telekszerkezet
átrendeződése, a tájhasználat torzulását eredményezi.
A tájképvédelem szempontjából a következő elvek érvényesülését tartjuk elsődlegesnek:
•
Törekedni kell a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére,
•
A tájban megjelenő a település sziluettjét megváltoztató bel-, vagy külterületi magas építmények elhelyezését kerülni kell,
•
A közlekedési vonalak mentén a reklámtáblák, reklámhordozók ne helyezzünk el,
•
Érvényesíteni kell a kilátóhelyek védelmét is, ezek általában az egyéb – országos vagy helyi – védelem alá tartozó területeken belül találhatók. Bizonyos esetekben – egyes
kilátópontokon található építmények esetén – a kilátás és a rálátás szempontjai együttesen védendők.

•
•
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Ahogy minden település képét, úgy Sopron településképét is alapjaiban határozza meg természeti környezete, morfológiája. A város karaktere megfogalmazható egyrészt abban a
látványban, amelyet egy-egy pontról a település felé tekintve a domborzat, az épületek és a növényzet összessége ad ki. Így a várossal való vonalas vagy pontszerű találkozások –
településkapuk, közlekedési ki- és a belépési pontok, kilátások-rálátások meghatározóaik.
Védendő városkép:
A város történeti sziluettjének, városképének – a jellemző tömegű épületekkel, ezek tetőzetével, a templomtornyokkal és a Tűztoronnyal meghatározott „soproni látkép” – védelmét a
jellemző kilátóhelyekről meg kell őrizni. A „soproni látkép” Balf településrész sziluettje és a Fertő-tavi panoráma is hozzátartozik.
Védendő kilátóhelyek, sétányok
Tűztorony - Bástya utca a Patak utca és a Mély utca között - Kurucdomb – Szélmalom - Egeredi domb – Citadella - Sörház domb - kilátó - Alsó-Lőverek, Panoráma út - Alsó-Lőverek, Villasor
a Városligeti úttól a Várisi útig - Balfi út – Pihenőkereszt - Sopronbánfalva, Karmelita kolostor terasza - Sopronbánfalva, Gesztenyés körút egy szakasza - Balf, a Fertőrákosi és Fertőendrédi
út kereszteződésének környéke - Balf, a románkori temetőkápolna környéke - Károly magaslat – Károly kilátó - Bécsi domb - Koronázó domb – Amfiteátrum - Kutya-hegy - Várhely
Áthaladás szempontjából meghatározó utak
A településen áthaladó látogató szemszögéből vizsgálva a látványt, ami számára feltárul, azt azonosítja a településsel. Kiemelt szerepet kapnak tehát a látvány meghatározásában az ún.
településkapuk. Ezek azok a pontok, ahol a települési szövetbe belép a látogató, és a városról az első benyomásokat megszerzi.
Az ember fejében él egy kép, amelyik a főbb látnivalókat mutatja, a város azonban nem csak ebből áll. A városi látnivalókról alkotott képet árnyalja az út során megszerzett ismeret, ami a
várost éppúgy meghatározza, mint védett értékei. Kitüntetett szerepe van tehát a történelmi jelentőségű településrészen túl az áthaladók útvonalainak, és ezért kell ezekre, az utakat
szegélyező épületek arculatára odafigyelni.
Győri út, Pozsonyi út, Bécsi út…
A városhoz közúton közeledve eltérő településképek tárulnak elénk, attól függően, hogy melyik irányból, melyik városrészt érintve érkezünk a városba. Fentiek a városba érkezés fontos
pontjai, ezért az új beépítések megjelenésére fokozott figyelmet kell fordítani.
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További képek kerülnek majd feltöltésre.
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