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1I BEVEZETÉS 

 

„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) 

A város eltérő történeti korszakok, gazdasági jellemzők és társadalmi igények alkotta rendszer, melynek 

építészeti arculatát sok-sok tényező együttese határozza meg. A táji háttér és tájhasználat, földrajzi pozíció, 

a domborzati viszonyok, az utcák hálózatának kialakult sajátos struktúrája, a telkek beépítési jellege, az 

épületek formavilága és egymáshoz való viszonya, az egyes épületeken megjelenő részletek mívessége, 

kidolgozottsága, a mindezeket keretező növényzet minősége mind-mind belejátszik az összképbe. 

Sopron településképi arculati kézikönyve a település építészettörténeti alakulásának és a táji adottságainak 

bemutatásán keresztül próbálja meghatározni a város jellemző arculatát, leírni az egyes városi 

karaktereket. Ezek ismeretében megpróbál általános javaslatokat tenni a jövőbeni tervek készítéséhez, 

hogy a településkép formálása később azonos elvek mentén valósulhasson meg.  

A kézikönyv az építtetőkhöz, beruházókhoz szól, de nem kíván mozgásteret szűkíteni, nem kívánja átvenni a 

gondolkodás és döntés lehetőségét. Tiszteletben tartja a történelmi épületeket létrehozó mesteremberek 

világát. Elismeri a mai építészek tapasztalatait és döntéseik szakmai megalapozottságát. Célja nem más, 

mint a városunk szépségeinek bemutatása és a beruházói szándékok e szépségek megőrzésére, 

fejlesztésére, bemutatására való ösztönzése.  

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 BEMUTÁSA 

„Sopron a hegyek közé ékelődő viruló város, a föld egyik legbájosabb vidéke, 

ahol a természet rendkívüli gazdaságot szór szét.” (angol utazó feljegyzése 1837) 

Sopron kapuváros, vásárvonalon fekszik, síkság és hegyek találkozásánál, egy nagyjából északnyugat–

délkeleti irányban futó, mintegy 1500 m széles völgyben. Ott, ahol a Rozália-hegység észak–déli 

csapású vonulatából kiágazó kelet–nyugati irányultságú Soproni-hegység, a Balfi-tönk és a Fertő 

mocsaras síkja között az Ikva és Rák patak völgye összeszűkül. A két csekély, és szeszélyes vízhozamú 

patak – bár hozzájárultak a beépíthető terület kiterjedésének és térbeli tagolódásának 

meghatározásához –, közlekedésre és vízellátására nem volt alkalmas így a belső vízhálózatát a 

különböző történeti korokban mesterséges eszközökkel kellett kiépíteni és fenntartani.  
Sopron helyzeti energiáinak nagy részét szerencsés 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 –Sopron kereskedelmi főút, 

mely felvette a Kisalföld és a Rábaköz északi részének a forgalmát, a Csepreg ––Sopron, valamint a 

Sárvár–Sopron kereskedelmi utak, a Dunántúl belső részének forgalmával. Az északra nyíló Szt. 
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Mihály kapun és utcán át vezetett be a városba a Cseh- és Morvaország, Szilézia, illetve Észak-

Magyarország felől a Pozsony – Köpcsény – Sopron útvonal. Az északnyugati Bécsi kapu 

Németország, Csehország és 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. 
Fontos meghatározó elem volt Sopron számára az itt bányászható kiváló építőanyag, a badeni 

lajtamészkő. Kevésbé jelentős építőkő a Soproni-hegység keleti részét alkotó óidei pala és gneisz, 

viszont az ahhoz nyugatról csatlakozó, harmadidőszaki miocén, folyóvízi rétegekből felépülő 

hegységrész barnakőszenet rejtett, amely kibányászása révén a 18. század végétől segítette a 

település fejlődését. A Soproni-medencét kitöltő agyag és homok szintén az építkezést segítette.  

A Sopron környéki tájban mindig meghatározó volt, és máig meghatározó, a szőlészet jelenléte. Az 

itt élő emberek nagy részének évszázadokon keresztül a szőlő jelentette a megélhetést, 

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 14. 

század elején Sopron már Magyarország legjelentősebb bortermelő vidéke volt, kereskedelmi 

kapcsolatai pedig messze túlnyúltak az ország akkori határain is. A soproni bor híres és ismert volt a 

francia királyi udvartól egészen Oroszországig, majd a 19. századtól a poncichterek, a német ajkú 

gazdák tették messze földön híressé. 

A soproni kultúrtáj 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.  
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3I 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, kis- és 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, melyet az építészeti karakter sző 

egységbe.  

 

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK 

„Mi a múltat soha nem tekintettük valami halott dolognak, hanem a lét elválaszthatatlan részének.”  

(Gideidon) 

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 

város arculatát tehát főleg a történelmi korok egymásra épült rétegei határozzák meg. Ahogy Dr. Winkler 

Gábor is írta „Sopron városképe kimeríthetetlen gazdagságának egyik forrása éppen talányos múltja, 

történetének kavargó sokszínűsége.”  

Sopron térsége az őskor óta lakott, de az első nagyobb összefüggő beépítés a római Scarbantia település 

volt. Így Sopron az ország egyik leggazdagabb ex-lege régészeti örökségével rendelkező város. Ez nem 

elsősorban a régészeti lelőhelyek nagy számából, hanem sokkal inkább a kiemelkedően értékes régészeti 

lelőhelyek jellegéből adódik. A jelentős vaskori földvár és halomsírmező vagy a római és középkori város 

látható és már elfedett emlékei egyaránt a város alapját képezik. Itt található a legtöbb bemutatott 
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régészeti lelőhely is. A Scarbantia Régészeti Park és Soproni Múzeum közös munkája nyomán a különböző 

korszakok nagy jelentőségű emlékei mind megmutatkoznak, Sopron arculatának szerves részévé válnak. 

A Várhely őskori sáncvárának és halomsírmezejének tanösvény jellegű bemutatása - még így, 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 megközelíthetősége 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 város egyik legizgalmasabb régészeti emléke a Belvároson 

kívül a római-kori amphiteathrum, mely jelenlegi sziluettjében is lenyűgöző.  

„Régészeti örökség az emberi létnek az 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, amely segít megismerni 

az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát környezetével, valamint hozzájárul az ország 

területén élt népek és a nemzet történelmének rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja 

népünk eredetét és fejlődését.” 

A barokk hangulatú Óváros a római alapon felépült középkori városfallal közrezárt terület, mely számos 

egyedi védelem alatt álló műemlék épülettel, több, városképi szempontból is meghatározó templommal és 

középülettel rendelkezik. Az Óvárost övező Várkerület összefüggő historikus és kompozíciós egységként 

ránk maradt együttesének szinte minden eleme műemlék. 

A belvároshoz közeli városrészekben szintén sűrűn egymás mellet találunk jelentős építészeti emlékeket, 

ahol a régi épületekre a barokk stílusú, földszintes gazdaházak a jellemzők. Ezek városi lakóházakkal 

keveredve a paraszti és a városi életforma együttélését tükrözik. Kiemelkedő a Bécsi út és a Szent Mihály 

domb környéke - a volt Poncichter negyed - amely több szakrális épülettel és védett lakóépülettel 

büszkélkedhet. 
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„Műemléki érték minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, vagy sajátos terület, 

amely hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más közösség hovatartozás-tudata szempontjából országos 

jelentőségű.” 

Mivel a városban koncentráltan vannak jelen a város örökségi értékei, annak rétegei, ezért azokat a műemléki 

jelentőségű terület kijelölésével is védjük. 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.  

Sopron már a műemlékvédelem kezdete óta komolyan veszi az építészet e szakterületét, így nem véletlen, 

hogy 1957-ben a Műemlékvédelmi Európa Díj aranyérmet kapott. 2016 óta ICOMOS-díjjal büszkélkedhet a 

Várfal-sétány és a Várkerület megújításáért. 

A műemléki kategóriákon túl épületeinket helyi szinten is védjük. A helyi védett épületek városunk 

történelmének meghatározó elemei, a helyi építészeti irányzatok kiemelkedő darabjai. Identitásunk, 

kultúránk meghatározói, megóvásukra ugyanolyan gondot kell fordítani, mint a védett műemlékeinkre. Az 

egyes épületeken túl helyi szinten kisebb-nagyobb területeket is védünk, melyek fekvésüknél, 

telekszerkezetüknél, jellemző beépítettségüknél, a területükön megtalálható jellegzetes építményfajtákból 

kifolyólag vagy egyéb különleges jellemzőik miatt kerültek védelem alá.  

A helyi „jellegvédelem” gondolatát Sopronban először Dr. 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.  

 



 10 

 

 



 

 

 

 11 

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉK 

Soproni táj karakterének jelentős eleme az erdő, melyben a helyi természetföldrajzi adottságoknak 

megfelelően sokféle, fajgazdag erdőtársulás képviselteti magát. A Sopron környéki dombvonulatok 

magasabb hátain található erdők nagy része védett, erdőtakarója ma is csaknem összefüggő, mindössze kis 

kiterjedésű irtásrétek szakítják meg. A nagyobb kiterjedésű gyepterületek a környezetükhöz képest 

viszonylag alacsonyabb fekvésű széles völgytalpakhoz, medencealjakhoz kötődnek, valamit a városperemi 

ipari létesítmények szomszédságában. Szántók főleg az erdők és a mélyebb fekvésű gyepek közötti síkokon, 

az enyhe esésű lejtőkön találhatók, de csak ott, ahol az adottságok nem megfelelőek a szőlő számára.  

A Soproni borvidék ugyanis az ország egyik legrégibb történelmi hagyományokkal büszkélkedő borvidéke, 

mely nagyjából 2000 éves múltra tekint vissza. A település szőlészeti hagyományai szempontjából 

legmarkánsabb borvidéki területként a Virágvölgy történetileg kialakult keskenyparcellás hagyományosan 

szőlő kultúrájú területrészét emelhetjük ki. Nagy összefüggő szőlőterületek találhatók még a Fertő menti 

vonulat délkeleti-keleti részén, a Dudlesz déli nyúlványán, Harkától délre és északra, valamint Fertőboztól 

keletre. 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 szőlőtermesztés kultúrája máig meghatározó eleme a város arculatának.  

A város arculatához - az erdők és a nagykiterjedésű szőlőparcellák mellett - jelentősen hozzátartozik a víz 

jelenléte. A kisebb-nagyobb tavak és a patakok, patakpartok hangsúlyos elemei a városnak és környékének. 

A tájban domináns elem a Fertő tó és vidéke, melynek természeti értékei figyelemre méltók. A tó Európa 

nemzetközi jelentőségű vadvize és az eurázsiai sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője. 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 
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egységes kultúrtáj, nemcsak a kultúra és a természet integrációjának, hanem két civilizáció 

együttműködésének fontos megnyilvánulása. Ez az 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. A tavat az UNESCO 

2001-ben világörökségi védelemben részesítette. 

A Soproni-medence teljes területe az Ikva vízgyűjtője, melynek a Soproni-hegységből lefutó fontosabb 

mellékágai a Rák-patak, a Kecske-patak, a Liget-patak és a Sós-patak.  

Jellegzetes városképi elem az Ikva patak, partjának történeti beépítése egyedülálló. 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 híd boltozott épületpárja hosszú idők óta a város egyik jelképe. 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. Környezete máig kedvelt témája a városban élő festőknek, 

művészeknek. 

Sopron európai és országos jelentőségű védett természeti területekben szintén rendkívül gazdag, valamint 

természeti, táji és kultúrtörténeti örökséghez kötődően számos helyi jelentőségű természetvédelmi 

területtel és természeti emlékkel, valamint számos városi kerttel és parkkal is rendelkezik. 

Sopronban az új fejlesztések során a történelmi környezetbe és a kultúrtájba történő illeszkedés fokozott 

elvárás: törekedni kell a város épített és természeti értékeinek láthatóvá tételére, gazdagítására és azok 

megtartására, fenntarthatóságára. 
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 „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 Roh
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ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

 

TELEPÍTÉS 

A beépítési mód az utca építészeti karakterének egyik fő 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 konfliktus forrása 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, nagymérvű földmunkákkal jár. Törekedni kell arra, hogy a 

terep eredeti morfológiai karakterét minél jobban megőrizzük, természeti állapotát, 

növényzetét csak a lehető legkisebb mértékben károsítsuk. 

 

TÖMEG 

Az épületek stílusát erősen meghatározza a kubatúra és a tetőidom. Saját igényeinken túlmenően 

figyelembe kell venni az utcáról feltáruló látványt, összhatást. Nagyságrendjében és 
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geometriájában nem a helyhez illő épületek, stílus idegenek, sebként jelentkeznek a 

településképben. 

• A tetőidom formálása során nem kell szigorúan ragaszkodni a hagyományos tetőalakhoz, de 

mindig ügyeljünk arra, hogy az épületünk alkalmazkodjon a kialakult jellemzőkhöz 

• Fontos, hogy a tető az épület nagyságrendjével legyen összhangban, ugyanakkor az utcában 

kialakult formavilágra reagáljon. Túlzottan összetett tetőforma, kirívó tetőhajlásszög választása 

nem szerencsés. 

• Az egységes utcakép érdekében ne térjünk el a jellemzően kialakult tetőgerinc iránytól. 

• Az épület formája, alaprajzi mérete ne térjen el jelentősen az utcában kialakult jellemzőktől, 

(jobb, ha az épület nem konkurál, inkább finoman belesimul környezetébe) 

• Ne erőltessünk az épületre olyan építészeti elemet (pl. utca homlokzati 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 magasságához való illeszkedésre. (általában a gerinc- és a párkány 

magasság) Épületünk ne legyen kirívóan magas vagy túl alacsony, idomuljon a szomszédos 

beépítések szintszámához. A különböző magasságot mutató épületek a kialakult ritmust 

megbontják, kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének. 

• Ügyeljünk rá, hogy ne alakuljon ki magas tűzfal, mert az nyomasztóan hathat az utcában vagy a 

szomszéd telek felől nézve. 

 

ANYAG-SZÍNHASZNÁLAT 

Markáns arculat formáló elem a tető héjazat és a felhasznált burkolatok típusa, anyagminősége és 

színe. A színek egyöntetű, néhány színre korlátozódó előírása nem lehet követelmény. Minden 

kornak megvan azonban a maga sajátos színvilága. Az épületek színezése tulajdonképpen stílusjegy, 

keletkezésük fontos dokumentuma. Ma már tudjuk, hogy a reneszánsz és barokk építészek a 
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kőfelületet sokhelyütt anyagszerűen meghagyták és a vakolt homlokzatokon nagyon intenzív 

színezést alkalmaztak. A paraszti világban a tiszta fehér mész teremtett hagyományt. A 19. századi 

polgárházak falait színesítették ugyan, de természetes, visszafogott színeket alkalmaztak. A 

gazdagon tagolt, plasztikus homlokzatokat jellemzően egyetlen színre kenték, a hangsúlyt a fény-

árnyék hatására helyezve. A szecesszió képviselői homlokzatburkolási technikát alkalmaztak, az 

erősebb szín alkalmazása legtöbbször a homlokzat kiemelt fontosságú felületeire összpontosultak, 

festmények, üvegmozaikok, kerámiák formájában. A korai modern a mértani formák tisztaságát és 

az abszolút fehér alkalmazását hirdette, csak egyes épületelemeket (pl.: ablakkereteket) emeltek ki 

erősebb színnel. Ma a színezés az, ami a leginkább ki van téve a divatoknak, és a gyártók által diktált 

trendeknek. Komoly feladat a megfelelő szín vagy színkombináció megtalálása akár egy történeti 

épület rekonstruálásáról akár egy modernebb stílusjegyeket hordozó épületről beszélünk. 

• Az épületen egymással harmonizáló, visszafogott árnyalatok elsőbbséget élveznek. Kerülendő a 

hivalkodó, nem természetes, rikító színek használata és a zavaró minták alkalmazása. 

• Az új épületek illeszkedését nagyban elősegítheti, ha figyelembe vesszük az utcában jellemző 

színek adta hangulatot. Ha a szomszédos épületek falain a világos színek a gyakoriak, ehhez 

igazodjunk. Amennyiben több sötét ház is található, akkor alkalmazhatunk telítetlen sötét 

tónusokat. 

• Törekedni kell a történeti épületek hiteles színvilágának kialakítására. Érdemes szakmai 

segítséget kérni az utcaképi harmónia megteremtéséhez. 

• Törekedni kell a környező épített és természetes közeggel egyaránt kapcsolatban álló, az 

utcakarakternek megfelelő anyagok és színek megválasztására. 

• A tetőhéjalás kiválasztása során ügyeljünk rá, hogy az épületünk stílusával összhangot mutató 

színek, anyagok jellemezzék a tetőt. 
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• Az épület egyes részein használhatunk kő, vagy téglaburkolatot, a tetőn fémlemezfedést. Kis 

felületen, csak bizonyos épületrészeken alkalmazva is ezek mind mozgalmasabbá teszik 

épületeinket. A fa használata melegebbé, otthonosabbá varázsolja a környezetét.  

• Homlokzati burkolat megválasztásakor ügyeljünk a homlokzaton megjelenő burkolat 

mennyiségére, arányaira. Minőségi anyagokat válasszunk, kerüljük a logikátlan, túlzó, sokféle 

felület megjelenését. Az anyagok megválasztásánál mindig vegyük figyelembe, hogy mennyi 

energiánk van a fenntartásra.  

• Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek eleganciát és igényességet 

árasztanak, érdemes rájuk figyelmet fordítani! Azonban ügyeljünk arra, hogy stílusidegen 

részletek ne kerüljenek a homlokzatra. 

 

NYÍLÁSZÁRÓK 

A város épületein az ajtók, ablakok kialakítása, díszítettsége nagyban meghatározza az utcaképet, 

ahogy épületünk megjelenését és hangulatát is. A nyílászárókkal nyitunk a külvilág felé, és a zárt 

épülettömegeket a nyílászárókkal könnyítjük ki. 

• A nyílászárók rendje, ritmusa a szomszédos épületekkel mutasson összhangot.  

• A nyílászárók darabszáma, geometriája, osztása és elrendezése illeszkedjen az épület 

tömegéhez, arányaihoz. A nyílászárók színe legyen egységes az épületen belül, harmonizáljon 

az épületen megjelenő burkolatokkal, vakolatszínezésekkel. 

• A nyílászárók tervezésekor alaposan gondoljuk át igényeinket: más-más nyílásrendet kell 

tervezni, ha spalettát, és mást, ha pl. redőnyt szeretnénk. A felnyíló spaletták helyett 

alkalmazhatók a modernebb eltolható spaletták, árnyékolók, melyek részletei izgalmasabbá 

teszik a homlokzatot is.  

 

FELÚJÍTÁSOK 
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Bővítések, beépítések 

• Bővítéseknél törekedni kell rá, hogy a bővített rész formája, anyaghasználata vegye figyelembe 

a meglévő épület struktúráját, ugyanakkor a mai korszellemhez igazodjon. 

• A tetőterek utólagos beépítése, 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. Kerülni kell a környezettől 

eltérő, erőteljes tetőformákat, tetőablak-kialakításokat, tetőfelépítményeket 

• A homlokzat nyílásosztásával harmonizáló tetőablakok kialakítása, tetősíkban fekvő ablak 

betervezése javasolt.  

• Lapostetős épületre ne tegyünk magastetőt, lehetőleg a meglevő magastető hajlásszögét se 

változtassuk meg és ne alakítsunk ki benne loggiát, erkélyt. Utólagos erkély kialakítása a 

homlokzaton sem célszerű, amennyiben az megtöri az utcaképet.  

• Az épülethez aránytalan, értelmezhetetlen, elütő tömeget hozzáépíteni nem javasolt. 

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 

részletképzéseire, valamint a helyes arányok megőrzésére. 

• A történelmi belváros védett területén leginkább az ablakok és vakolat architektúrák 

sokféleségében gyönyörködhetünk. Ezeket ma már 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 megőrzendők.  
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• A díszes vakolat- vagy téglaarchitektúrával rendelkező épületeknél az utcai homlokzat 

hőszigetelése nem javasolt/nem megengedett! A megoldást bízzuk szakemberre! 

Nyílászárócsere 

• Társasházak nyílászáróinak cseréje során alkalmazkodjunk a már felújított elemekhez. A 

homlokzaton megjelenő ablakok színe, osztása, mérete egyezzen meg, legyen egységes az 

egész épületen.  

• A tető síkjából kiugró tetőablak formája alaposan átgondolt tervezői munkát igényel, inkább 

tetősíkba helyezett ablakok kialakítása ajánlott. 

• A védett épületek felújítása során a nyílászárókat eredeti állapotukhoz híven kell helyreállítani, 

kicserélni. Az ablakok méretét, formáját, az eredeti nyílásrendet és osztásokat érdemes 

megőrizni. Az ablakokat ne takarjuk el külső redőnyökkel, egyéb elemekkel.  

• A XIX. században főleg úgynevezett pallótokos ablakokat alkalmaztak. Lehetőleg ne cseréljük le 

ezeket 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 

takarásában lehetséges. 

 

FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 

A zöld irányzatok mára életünk szinte minden területét átszövik, a fenntarthatóság napjaink egyik 

legfontosabb kérdésévé vált. A megújuló források lehetséges eszközparkja széles skálán mozog, 

használatukkal kapcsolatban egyre több a tapasztalat. Ajánlatos megvizsgálni az épülettervezés 

során a különböző lehetőségeket. 
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Természeti adottság, hogy Sopron, mint az Alpokalja térség települése a napenergiát kedvezően 

hasznosítható területek közé sorolható. A kedvező fekvésű napos területeken 2300 óra körüli 

napenergiát lehet évente hasznosítani.  

• A rendelkezésre álló napenergia befogadása és/vagy további technikai eszközökkel való 

kinyerésére érdemes befektetni. A napenergia befogadásán túl egyéb energiaforrások (a szél, 

biomassza) is figyelembe vehetők. Így lehetővé válik a fosszilis energiahordozókkal való 

takarékosság. 

• A természetes megvilágítás és szellőzés maximális kihasználása és a nyári hővédelem passzív 

eszközökkel (árnyékolás, növényzet) történő megoldása csökkenti az energiafogyasztást. 

• A csapadékvíz összegyűjtése és hasznosítása lehetőséget nyújt a közműves vízfogyasztás 

csökkentésére és az édesvízkészletek kímélésére. Ennek előnyei már egy családi háztartásban is 

megmutatkozhatnak. A csapadékvíz-gazdálkodás eszközei lehetnek a „mikrovízgyűjtők”, 

tetővizek in-situ tárolása és újrahasznosítása, valamint a vízáteresztő és vízmegtartó burkolatok 

alkalmazása. 

• Az építőanyagok élettartamát, újrahasznosíthatóságát is érdemes kiemelt szempontként 

kezelni. Lehetőség szerint alkalmazzunk természetes és megújuló anyagokat, használjuk a 

helyben megtalálható nyersanyagforrásokat. Ajánlatos figyelembe venni az anyagok 

kiválasztása során a természeti környezet megóvását, valamint az épület egészségre gyakorolt 

hatását. 

 

KERÍTÉSEK  

A kerítések a közterület és a magántelek közti határt jelölik ki, így mind a történeti-, mind az újabb 

beépítésű területek arculatát markánsan befolyásolják, szerepük a településkép formálásában 

óriási. Ennek ellenére esztétikai funkciójuk sokszor alulértékelt. 
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Az ingatlanok jellemző megjelenését az épületek, a kerítések és a növényzet együtt adják. Kevés 

kivétellel szinte minden ingatlan rendelkezik kerítéssel. A kerítést ugyanolyan igényességgel és 

odafigyeléssel kell megtervezni, mint az épületet, karbantartásuk ugyanolyan gondosságot igényel. 

A kerítés típusokat nehéz csoportosítani, akár egy utcán belül is megjelenhet több forma. Érdemes 

figyelni a következőkre: 

• Az egységes megjelenés érdekében a kerítésnél, egyéb építményeknél alkalmazhatjuk 

ugyanazokat az anyagokat, amiket az épületen is használtunk, hogy az a főépület 

architektúrájához illeszkedjen. 

• A jó kerítés az utcai épületekkel és a többi kerítéssel összhangban készül, lehetőség szerint az 

épülettel együtt. A kerítés magasságát, színét - ugyanúgy, ahogy azt az épületnél is tesszük - 

hangoljuk össze a szomszédokéval. Ügyeljünk, rá, hogy kerítésünk ne legyen nyomasztóan 

magas vagy egyhangú. Lehetőleg az utcában megtalálható hasonló anyagokból készüljön.  

• A támfalak tervezését bízzuk szakemberre! Az utcai támfalakat, ahol nem cél a szerkezet 

megmutatása, lehetőleg futtassuk be növényzettel.  

• A kukatárolóról és a személygépjármű tárolásról gondoskodni kell. Ezeket érdemes a kerítéshez 

és a főépülethez illő anyagokból kialakítani. 

• Utcafronti kerítést létesítsünk fából, kőből, téglából, betonelemekből, élősövényből, 

drótfonatból, illetve ezen anyagok kombinált felhasználásával. A magassága jellemzően a 

szemmagasság legyen. Tömör, nem átlátható kerítés az utcavégeken a közlekedés 

beláthatósága miatt nem praktikus.  

• A részben vagy egészben áttört, átlátást biztosító elvárását a környezeti terhelés, a történeti 

hagyományok vagy az építészeti koncepció felülírhatja. A tömör kerítés alkalmazása kötelező 

ott, ahol a sűrűn álló házak miatt amúgy is zárt a térfal. Itt a kerítés zárt hatású megjelenése 

mellett fő szempont az utcakép jellegadó épületeihez igazodó magassági arányok alkalmazása, 

valamint a minőségi anyaghasználat, illetve az igényes kapu kialakítása.  
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• Ott, ahol az utca jellegzetességét a kerítések adják, a hagyományosan kialakított formajegyeken 

ne változtassunk. Néhány példát felhozva: 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. Ügyeljünk rá, hogy új kerítés létesítésekor itt ne használjunk sövényt vagy 

tömör téglafalat. A Lőverekben a kapuszerkezetek kialakítása természetes anyagokkal 

történjen. (pl.: a kapuoszlopok kialakítása kőből vagy kővel burkolt felülettel, esetleg fa 

szerkezettel, a kapufa, vagy fával burkolt felülettel). A Belvárosban jellemző kapuk és a 

belvároshoz közeli „Gazdanegyedben” jellemző gazdasági kapubejárók megőrzésére figyeljünk.  

• Környezetünket szebbé tehetjük, ha figyelünk arra, hogy a kertben a növényzetet is 

karbantartjuk. 

 

KERTEK 

A kertek intim magánterületek, azonban egy részük általában az utcáról is látható. Az utca, az 

előkert, illetve a kertek, függőkertek kertészeti eszközökkel történő formálása jelentősen hozzájárul 

a szép utcaképhez. 

• 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 táji adottságoknak megfelelő, illetve a meglevőkhöz hasonló fákat, cserjéket, 

színes, változatos virágállományt. 

• Általánosságban elmondható, hogy a kertek legyenek gondozottak, rendezettek. 

Környezetünket szebbé tehetjük, ha figyelünk arra, hogy a kertben a növényzetet is 

karbantartjuk. 

• A kertekben a zöldfelületek növelésére kell törekedni. A burkolatokat csökkentsük a szükséges, 

legkisebb méretre, burkolatlan felületeket füvesítsük. Az egybefüggő burkolt vagy beépített 
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felületeknek semmilyen vízmegtartó képességük nincsen, ezért nagy intenzitású csapadék 

esetén komoly veszélyforrások.  

• Sokszor az ingatlanok előtti közterületi zöldsávok kialakításában és fenntartásában az 

ingatlantulajdonosok szerepet vállalhatnak, e közterületi zöldfelületek 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 egységes fasor 

telepítéséről. 

• 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 új beépítéseknél és a felújításoknál tekintettel kell lenni.  

 

ZÖLDFELÜLETEK 

A Sopront körülölelő erdőkön és dombságokon túl, kisebb - nagyobb parkok szórványszerűen szinte 

az egész városban megtalálhatóak. A közparkok, közösségi kertek a kikapcsolódást és aktív pihenést 

szolgálják, kialakításuk ennek a funkciónak a betöltéséhez igazodik. Sopron igazi zöld város, melyet 

a 2009-ben a Turizmus Zrt. által rendezett versenyben elnyert „Virágos Magyarországért” 

aranyérem is bizonyít. 

• Városunk szellemiségéhez hűen, óvjuk és védjük zöldterületeinket, ritka fáinkat. Ne 

szemeteljünk, ne roncsoljuk a kerti bútorokat és ne károsítsuk a növényeket!  

 

A ZÖLDFELÜLETEK ÖKOLÓGIAI SZEREPE  

Fontosnak gondoljuk kitérni a zöldfelületi értékek védelmére is, ugyanis a zöldfelületek esetében az 

ökológiai, illetve az esztétikai funkciók gyakran együtt jelentkeznek. A városi térben kibontakozó 
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effektív zöld kedvező hatást gyakorol a városok környezeti állapotára, valamint az emberi 

érzékszervekre is megnyugtatóan hat.  

• 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 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 főként a magas házak 

között telepített növényzet kifejezetten kedvezően befolyásolja a városi szélviszonyokat  

A városi zöldfelületek növelése elengedhetetlenül fontos. Ha nem rendelkezünk kerttel, egyéb 

módok is adódnak a városi zöld növelésére; extenzív vagy intenzív zöldtetők, zöld falak, 

növényzettel befuttatott homlokzatok, loggia-ra és erkélyekre kihelyezett növényzet 

kialakításával. Gondolkodhatunk akár közösségi kertek kialakításában is. Azonban a dézsákba 
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kihelyezett növényzet is, melyek karbantartása ugyan olyan állandó odafigyelést igényel, mint 

egy kert. 

AZ ARCULATOT KEDVEZŐTLENÜL BEFOLYÁSOLÓ VESZÉLYEK 

A város – különösen egy ilyen nagy múltú város, mint Sopron –folyamatosan változik, hiszen a város 

él, növekszik, az egyes épületek funkciója, a településrészek forgalma folyamatosan módosul. Ez így 

természetes. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy szabályozatlanság esetén milyen, az 

arculatot, településszövetet 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 – meghatározott esetekben - lakásonként 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, az utca elveszíti a 



 26 

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, és egyben rossz mintát szolgáltatnak.  

• Fontos a kevésbé karakteres városrészek tudatos arculatépítése, hagyományainkhoz visszatérő, 

ugyanakkor a modern kor elvárásainak is megfelelő épületek kialakítása. 

• Törekedni kell az elhagyatott épületek, ún. barnamezők karbantartásáról, funkciótelepítésről. 
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5I ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK  

 

 

 

Sokszínű múltja révén a történeti emlékek, valamint szerencsés fekvéséből adódóan táji 

karakterelemek sokasága, ami Sopron összképét a leginkább meghatározza. A város egyes részei 

kialakításuk korától, körülményeitől függően, vagy épp a jellemző használatból adódóan egymástól 

kissé eltérő képet mutatnak.  

 

• BELVÁROS ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁROSRÉSZEK (MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET) 

• HAGYOMÁNYOS ÉS A KÖZELMÚLTBAN KIALAKÚLT KIS- ÉS KERTVÁROSI LAKÓTERÜLETEK  

• ALSÓ ÉS FELSŐ LŐVEREK, TÖRTÉNELMI VILLANEGYED 

• HAGYOMÁNYOS, TÖRTÉNETI ÉS A KÖZELMÚLTBAN KIALAKULT GAZDASÁGI TERÜLETEK 

• LAKÓTELEPEK, LAKÓPARKOK  

• SOPRONHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSRÉSZEK 

• ERDŐ ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

 

Ezek a karakterek azonban nem teljesen írhatók le egy homogén egységként. A jellemzően nagy 

területi határokon belül további bontások is megjelenhetnének. Néhol teljes kontraszt 

tapasztalható akár egy-egy utcán belül is. Van, ahol éles határok sincsenek. Néhol egyértelműen 

meghatározható azonosság mutatkozik egymástól független városrészekben. Az kétségtelen, hogy 

a város sokoldalúságát a városrészekben jelen lévő karakterelemek sokasága, változatossága és 

ismétlődése adja. 
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BELVÁROS ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁROSRÉSZEK  

 

 

 

A „Belváros és kapcsolódó városrészek” karakter tulajdonképpen a műemléki jelentőségű területet 

lefedő városrész is egyben. Ezen belül a városszerkezet erősen őrzi történeti jellegét. Itt a régmúlt 

lenyomata tükröződik, de az egyes korszakok közti finom átmenet is érzékelhető.  

 

A városrészben található a római alapon felépült középkori belső városfallal közrezárt történeti 

városmag. A karakter pereme pedig helyenként a külső várfalak egykori vonalán túl rajzolódik ki, 

magában foglalva a történeti negyedeket, az egykoron Újteleki-, Győri-, Pozsonyi- és Déli-fertálynak 

nevezett városrészeket. Ezek a belvárosi magtól délre, délnyugatra és keletre eső negyedek 

szerkezete egymástól kisebb-nagyobb eltéréseket mutat, mind sajátos városszerkezeti 

jellegzetességekkel rendelkezik. Közös azonban, hogy a karakteren belül számos védett és egyedi 

építészeti, történeti érték fellelhető.  

 

VÁRFALAK 

Sopron egyedi arculatának megmásíthatatlan elemei a belső hármas falgyűrű és a külső védfalak 

előbukkanó részei. Míg a belső várfalrendszer a Várfalsétány mentén szinte teljes egészében 

megmutatkozik, addig a külső várfalak mára csak helyenként tűnnek elő a későbbi beépítések 

rejtekéből, vonalukat azonban a hozzájuk tapadó házsorok kirajzolják.  
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TÖRTÉNETI VÁROSMAG 

A történeti óváros görbén kanyargó, szűk utcáin főleg a barokk hangulat uralkodik. A jobbára 

kétszintes homlokzatokat alig néhány helyen szakítja meg egy-egy magasabb klasszicista, eklektikus 

vagy éppen a háborús foghíjakon emelt modern épület. A boltozatos kapubejárókkal tarkított 

egykori polgárházak sora máig egységes képet. Az épület homlokzatokon gyakorta tűnik elő egy-egy 

ritkaságnak számító középkori falfestés vagy gótikus kőkeret.  

Az „óvárosi kincses láda” olyan jelentős építészeti értékeket rejt magában, mint a Stornó-ház, a 

Fabricius-ház, a Gambrinus-ház, a Tűztorony, a Középkori Zsinagógák vagy a Kecsketemplom, és 

számos pompás barokk, rokokó palota. Többek között a Bezerédj palota, amely homlokzatán a 

stílusra jellemző füzéres és leveles díszítések, tobozok, hullámzó szemöldökpárkányok láthatók. A 

Zichy-Meskó palota pedig a két, erőteljes zárt erkélyéről jól felismerhető. Az itt található épületeket 

soproni helyi építési szokás szerint ún. reichnik fogják egységes láncolattá. 

 

VÁEKERÜLETI ÖV 

A Várkerületi öv tulajdonképpen a várost védő egykori árok ellipszis alaprajzú, széles sávja. Helye 

ma tágas közterületként fonja körül az Óvárost. Ennek a közterületnek a városi forgalom eltérő 

intenzitása miatt jól elkülöníthető részeit határozhatjuk meg: a Várkerület, az Ógabona tér, a Színház 

utca, a Petőfi tér mind-mind sajátos arculattal rendelkezik.  

A belvárosi erődítés északi és keleti előtere a középkortól jelentős szerepet kapott a város életében. 

A városon áthaladó fontos kereskedelmi utak nyomvonala ezen a területen rajzolódott ki, a 

kereskedelem itt bonyolódott. A 19. század második felére a Várkerület a város üzleti negyede volt: 

az Ikvahídtól az Ötvös utcáig húzódó, egykor Vendégfogadó szer néven ismert útszakasz 

épületeinek zömében kereskedők és készárut előállító iparosok laktak és ezen a soron nyitották a 

nagyobb vendéglőket is, a Kisvárkerület pedig a külváros legelegánsabb üzletbérház sorának  



 32 

 



 

 

 

 33 

számított. A városrészen a kétszintes épületek zömét a 18. század közepéig barokk stílusban 

átépítették, az utcai szárnyak földszintjén boltokat, az udvari szárnyakban és az emeleten 

bérlakásokat alakítottak ki. A Várkerületen és a Kisvárkerületen a lendületes beépítési vonal és az azt 

határoló zártsorú barokk házak sora ma is mozgalmas térformát teremt. A kompozíció egységét, 

tereinek sodró hatását helyenként megtörik a világháború utáni várfal mentén történt bontások és 

a későbbi léptéktelen foghíjbeépítések. A gyalogos dominanciájú Várkerület és Kisvárkerület 

napjainkban is a kereskedelem és szolgáltatások kedvelt sávja, melynek arculata ma is tradicionális 

mintát idéz. 

A Széchenyi tér mai formája a 19. század során alakult ki, környékén évszázadokon át csak apró 

házak, kertek sorakoztak. Helyén kettős tó állt, melynek feltöltése után alakult ki a polgárok által 

kedvelt sétatér. Közvetlen kapcsolatát az Óvárossal a várfal egy szakaszának elbontása illetve a 

Templom utca meghosszabbítása tette lehetővé. A Széchenyi tér 19. századra kiforrott építészeti 

összhangja mindenképpen védendő érték: a historizmus számos jellegzetes, országos szempontból 

jelentős alkotásai állnak itt. Ide tartozik az évszázadok átépítéseit hordozó, de mégis harmonikus 

Széchenyi-palota, a barokk Domonkos „kéttornyú” templom, valamint a volt Kaszinó, ma Liszt Ferenc 

Konferencia és Kulturális Központ. Mellettük megemlítendő a postapalota, a volt takarékpénztár 

épülete és az orsolyiták épületegyüttese a csillagvizsgáló toronnyal. 

A Petőfi tér parkká alakítása a Széchenyi tér kialakításának korszakában kezdődött el, szintúgy egy a 

tér közepén álló tó lecsapolásával, annak okán, hogy a tér északi részén színházat épülhessen. A 

jellegzetes épület jelenlegi formáját 1909-es átépítésének köszönheti. A tér és a színház környezete 

harmonikus egységet alkot. 

• A történeti belváros és azt körülölelő Várkerületi öv Sopron jellegzetes arculatának legerősebb 

alkotórészei.  Ezek építészeti arculata megmásíthatatlan, egyedi építészeti elemei identitást 

hordozó, védendő értékek. 
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A BELVÁROSI ÖVHÖZ SZOROSAN KAPCSOLÓDÓ, DÉLNYUGATRA ÉS KELETRE ESŐ RÉSZEK 

Az erődítést délnyugatról övező szélesebb terület már a korai újkorra kiépült. Az Ógabonatéren a 

14-17. században gabonapiac működött - erről kapta a tér a nevét. A környezetében még ma is 

látható egy-egy alacsonyabb ház a volt külvárosi rész agrár-ipar mementójaként, a Színházutcával 

karöltve mégis egységes térfalakat alkotnak. Nyugatabbra a mai Újteleki- és Hátulsó utca 

környezetében egykor német telepesek építettek házakat. A telkeken főleg fésűs beépítésben az 

utcára merőleges, keskeny, egytraktusos házak sora állt, melyek finom részleteit a kőből faragott 

ablak- és kapukeretek adták.  Azonban a házak nagyobb részét építészeti díszüktől lassan 

megfosztották. A fennmaradt néhány oromfalas ház környezetének eredeti léptéke az átépítések 

során lépésről lépésre elveszett. Így az elmúlt évszázadban az utcák egykori harmóniája felborult, a 

történeti arculat átalakulóban van. 

 

A Rákóczi utca és Móricz Zsigmond utca a város nyugati határától keleti határig egyetlen, egységes, 

mezővárosias jellegű beépítés volt.  A Várkerülettől keletebbre a Móricz Zsigmond és Ötvös utca által 

közrezárt tömbben az épületek zöme egyemeletes, historizáló homlokzattal rendelkezik. 19. századi 

történeti egységet alkot, melybe néhány második világháború utáni épület is beépült.  

 

Az erődítéstől észak-keletre elterülő terület sokáig vizenyős terület volt. A Torna utca vonalán 

vezették ki az Ikvába a várárok vizét, a patak az Ikva előtt szélesen elterült. A Paprét ennek a 

vizenyős területnek a feltöltése után alakult ki. Az egykori vizes kaszáló idővel városi fás ligetté 

alakult. Neve az egykori Szent plébániai javadalmat tükrözi. A területet körülvevő beépítés jelenleg 

átalakulóban van, sorra épülnek a többszintes lakóházak. A Paprét közvetlen közelében található a 

helyi védelem alatt álló Zsinagóga és Tornacsarnok épülete. A Füredi sétány eredeti elképzelések 

szerint lényegében a Várkerület „megkettőzésével” létrejött második üzlet és sétáló utca, 

szerencsésen egységes magasságú épületekkel. 
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Az Ötvös utca és Torna utca – István bíró utca közötti terület különleges, hosszútelkes, belső utcás 

beépítését keletről új beépítésekkel megbolygatták. A belső utcák a részházas hagyományokat 

őrzik, revitalizációjuk nehéz, de nem lehetetlen feladat. A Magyar utca és környéke tipikus 

kisvárosias terület, jobbára emeletes, zártsorú házakkal. A Pócsi utca és környéke jellegzetes 

mezővárosi jellegű terület, eredetileg szinte kizárólag utcára merőleges beépítésű házakkal, melyek 

„zártsorúsodása” már a 19. század elején megindult. Az épületek nagyobb részét szakszerűtlenül 

„modernizálták”, az utca karaktere ezzel sokat veszített festői hatásából.  

 

• E területeken – a későbbi beruházások alkalmával - különösen indokolt a részletesebb 

épületkutatás: az épületek helyreállításáról a történeti vizsgálódások után, azok eredményeinek 

figyelembevételével szabad dönteni. Óvni kell a történeti építményeket - támfalak, kerítések, 

kerítés pillérek és a jellegnövényeket.  

• A Híd utca felé eső utolsó tömbök számtalan építészeti értéket rejtegethetnek. Az utca menti 

beépítés szövete jól mutatja a külső várfal feltételezett vonalát.  

• Az Ikva patak partjának történeti beépítése egyedülálló, jellegzetes értéke megóvandó. 

 

KOSSUTH LAJOS UTCA KÖRNYÉKE 

A Kossuth Lajos utcát az 1870-es évek derekán nyitották meg, amikor felmerült az igény az Újteleki 

kapu és a Déli vasút összekötésére. Az utca arculati kialakítása már tervezett volt, a városi főmérnök 

tervei alapján készült. Az utca megnyitása után rövid időn belül megépültek az első villák az utcában, 

melyek máig meghatározó városképi elemek. 
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DEÁK TÉR KÖRNYÉKE 

A történelmi Belvároshoz közel eső Deák tér tulajdonképpen az egykor 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”, melynek 

helyén ma lakóház áll és az egykori evangélikus teológia épülete, ma Deák téri Általános Iskola. A 

tér építészeti nívóját emeli a két időpont között létesített állami felsőbb leányiskola impozáns 

épülete, mely jelenleg az egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének ad otthont. Eleinte a Mátyás 

király utcáig tartó szakasz készült el, itt a lakóházak túlnyomó része azonos magassággal, és 

rendezett, historizáló architektúrával épült, polgári alternatívát nyújtva a belvárosi házak történelmi 

presztízsével szemben. A zömmel egyemeletes városias lakóházak ma is megfelelő átmenetet 

képeznek az Alsólőver miliője felé. 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 az ekkor már álló GySEV-palota magassága készített 

elő.  

A Rák-patak mente egyben a korai modern építészet soproni „tengelye” is, hiszen a Deák tér és az 

abból kiágazó utcák mentén leljük a legtöbb, s így városképi egységbe is szerveződő korai modern 

lakóházat. A Deák tér, Mátyás király utca, Erzsébet utca által közrezárt területek arculatát ma a XIX. 

századi historizáló és a XX. század modernista épületei vegyesen alkotják.  

A Deák téri sétatér „kiszolgáló” útja a Csengery utca, beépítése a Deák térhez hasonlóan nyugatról 

kelet felé történt. Hosszú ideig az utcát kizárólag önálló lakóépületek, illetve a Deák térről átnyúló 

telek-végekre épült épületszárnyak szegélyezték. A lakatosárugyár, a későbbi zárgyár felépülésével, 

majd a lakótelepszerű építkezésekkel, a lakóházakkal való nívós, egységes kiépülés lehetősége 

elveszett. 
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ERZSÉBET KERT KÖRNYÉKE 

Az Erzsébet-kert fontos zöldterület: a Brennbergi-völgy zöldfelületét „vezeti be” a város belsőbe, 

egészen a Deák térig. A nagy lélegző zöld felületet csak a Frankenburg úti aluljáró és a csatlakozó 

közutak szakítják meg. A kert környező beépítése finom átmenetet biztosít a Lőverek felé, közvetlen 

közelségében a Soproni Egyetem korszerű épületeit és az egyetem Botanikus kertjét találjuk. Az 

épületegyüttes sajátos hangulatú, zárt egységet alkot, 19. századi, historizáló és 20. századi modern 

stílusú épületállományával. A zöldfelületi természetvédelmi szempontból jelentős. 

 

GAZDANEGYED 

A Szent Mihály dombon és környezetében –a Bécsi utca, Szélmalom -, Szentlélek -, - Sas tér, Gazda 

utca, Halász utca, Balfi utca ölelésében - kialakult városrész egyidős az Árpád-kori belvárossal. Fő 

tengelye a lejtős Szent Mihály utca, melynek két végében egy-egy középkori eredetű templom áll, 

mely a koraközépkori városépítészet jellegzetes megoldása. A közlekedési utak változatos 

vonalvezetéssel a domb rétegvonalait követik. A szélesebb közlekedési utakra, girbe–gurba utcákra 

merőlegesen keskeny lépcsős sikátorok futnak. 

A településrészt eredetileg szőlősgazdák és Bajorországból betelepült, szegény babtermelők – ún. 

poncihter– lakták. Később az iparos lakosság is letelepedett e tájon. Így a negyed épületállományának 

nagyobb része boros-pincékből, présházakból, pajtákból állt, még ma is tradicionális gazda 

épületekkel színesíti a városképet.  A német ajkú lakosság kitelepítésével azonban szőlőművelés 

sokhelyütt abbamaradt, az értékes melléképületek, eredeti hivatásukat elvesztették, rendeltetés 

híján pusztulófélben vannak.  

A domb keleti oldalán terül tovább a mezővárosias terület. Jellemző a kisvárosias, földszintes 

beépítés, utcára merőleges, nyeregtetős, esetleg utcával párhuzamosan átforduló, kapuszínes 

épületekkel. A 20. században tovább bővült terület keleti peremén kevéssé igényes családi házak 

épültek.  
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A BELVÁROS ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁROSRÉSZEK KARAKTERÉN BELÜL 

Mivel Sopron történeti belvárosi 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.  

 

AJÁNLÁSOK: 

• Mind építészeti, mind közterületi szempontból kialakult állapotról van szó, így új beépítésnél az 

illeszkedés a legfőbb cél, az arányosság gondolatát szem előtt tartva.  

• Műemléki jelentőségű területen a hosszú távú arculatot a jelenlegi településkép megőrzésével 

kell biztosítani. Az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele kötelező. A 

műemléki épületeket a maga egységességükben kell megőrizni. A történelmi hangulatot 

árasztó utcák vonalvezetése, beépítettségének jellege, léptéke megőrzendő. 

• Fokozott figyelmet kell fordítani a színezésre és igényes anyaghasználatra. Törekedni kell az 

eredeti állapot visszaállítására. Az építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolat-architektúra, 

kerámiadíszek stb.) feltétlenül megőrzendők, a folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.  

• A-beépítések során az épületet a meglévő épületek magasságához kell illeszteni. Építés és 

felújítás esetén is kerülni kell a környezettől eltérő tetőablak-kialakításokat. Kerülendő az 

elaprózódott, túlzottan összetett tetőidom, az öncélú tetőfelépítmény. 

• Épületgépészeti elemeket el kell rejteni. 

• Üzletportálok kialakítása az épület homlokzati architektúrájával összhangban, annak értékeit 

szem előtt tartva történjen. A belvárosi üzletek, szolgáltatások kitáblázása, a terület történeti 

jellegét vegye figyelembe. Felújításoknál érdemes hangsúlyt fektetni építészettörténeti 

kutatásra. Egységes információs táblarendszer ajánlott. 

• A Belvárosban a legalacsonyabb a biológiailag aktív felületek aránya. A ritka zöldfelületeket nem 

szabad felélni, törekedni kell a telken belül is az élvezhető zöldfelület kialakítására. 
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KIS-ÉS KERTVÁROSI LAKÓTERÜLETEK 

 

 

 

A külső várfalon kívül először a jelentősebb közlekedési utak mentén indult el a beépítés, majd 

lassan megkezdődött az ezek közé eső területek házakkal való feltöltése.  

TRADÍCIONÁLIS CSALÁDI HÁZAS TERÜLETEK 

A városban több helyen találkozunk a harmincas évektől kezdve beépített, jellemzően zárt sorú, 

földszintes vagy magasföldszintes, egyéni arculatú egységes beépítésű utcákkal. Ezek közös 

tulajdonsága, hogy a történeti városrészekből folyamatos átmenetet biztosítanak az újabb 

beépítések felé és a védett örökségi elemek kisebb számban ugyan, de itt is megjelennek.  

 

KURUCDOMB ÉS BALFI UTCA KÖRNYÉKE 

A Kuruc - domb és Balfi út terület a 19. századtól folyamatosan épült be. A város sajátos természeti 

adottsága a Soproni völgybe észak-keletről benyomuló „sziklatömb”, a Kuruc-domb, amelynek 

tetején több szélmalmom létesült. A Kuruc-domb ormán látható szélmalom épülete hatalmas 

tornyával és az azt körülvevő, kör formájú udvarával karakteres ellenpontja a Belváros tornyainak, az 

együttes impozánssá teszi a városnegyed megjelenését. A terület karakteres „zöld” jellege máig 

megmaradt, beépítése az intézmény- és lakóterületek mellett több sportpályát és parkot foglal 

magában. A lankás domboldalra épített Erzsébet-kórház régi és új létesítményei önálló 

városépítészeti egységet képeznek, melyet szintén jelentős zöldfelület ölel körbe. Lakóövezeteiben 

szabadon álló, iker- és zártsorú családi házas beépítéssel és többlakásos lakóépületekkel egyformán 

találkozunk. 
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A Balfi út városszerkezeti szerepe kétezer éve kiemelt jelentőségű. A történeti jelentőségű 

pihenőkereszt előtti magaslatról a város panorámája jól érvényesül. A kereszt - hasonlóan a többi út 

menti kereszthez, képszékhez - egyfajta útjelző, mely útba igazította a vándort. A Balfi út jellegzetes 

történeti beépítése mára megváltozott. A történelmi épületállomány egy részét sajnos 

szakszerűtlenül átépítették. Az épületállomány cserélődésével a rendezési tervben rögzített építési 

paraméterek betartása esetén is jelentősen megváltozik ezeknek az utcáknak az arculata. 

 

VIRÁGVÖLGY, BÉCSI DOMB ÉS POZSONYI UTCA KÖRNYÉKE  

Északra a Szent Mihály–domb mögött található a Bécsi-domb és a Koronázó domb, mely a római 

korban a térséget kiszolgáló amfiteátrum maradványait rejti magába. Tőle északra széles völgy terült 

el, a Virágvölgy. A látványt a Fertő víztükre tette teljessé. A terület déli határán halad a Bécs felé 

vezető –városképi szempontból meghatározó - út. A térség napos domboldala és a mögötte 

elterülő barátságos völgy a középkorban lakatlan volt, később csak lazán építették be. A térséget 

sokáig ez a laza beépítés és a nagy, összefüggő zöldterületek jellemezték, hasonlóan a Lőverekhez. 

A lejtős lankákon jöttek létre a híres virágvölgyi szőlő és gyümölcsöskertek. A Bécsi-dombnak 

érezhetően napsütéses – "mediterrán" – jellege van, szemben a déli oldalon elterülő Soproni-hegység 

északi lejtőinek hűvösebb hangulatával.  

A legutóbbi években a területtől északra hatalmas méretű lakóterületek jöttek létre. A Virágvölgy 

hagyományos telekkiosztása, keskeny nadrágszíj telkei, a térség jellegzetes „gyümölcsös” karaktere 

elveszett, az egykori szépséges táj igen sokhelyütt nagyméretű lakóteleppé változott. A Virágvölgy 

egykor a Lövérekhez hasonló jellegű beépítését mára csupán egyetlen – nyilvántartott műemléki 

értékként védelem alatt álló – épület őriz. Jól megfigyelhető, hogy előre tervezett arculat 

hiányában hogyan alakul át a településkép.  
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KÖZELMÚLTBAN KIALAKULT CSALÁDI HÁZAS TERÜLETEK  

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 városrészekben 

jellemzően a családi házakkal beépített, zöldbe ágyazottan elhelyezett, laza beépítésű területek 

tartoznak, amelyeket néhol lakóparkok és új építésű társasházak épülettömbjei törnek meg.  

 

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A KARAKTEN BELÜL 

TELEPÍTÉS: 

• Későbbi beruházások alkalmával csak a környezetébe (használatában és építészeti formálásában 

is ) illeszkedő épület helyezhető el. A meglévő beépítési mód és intenzitás követendő. 

 

ÉPÜLET: 

• Védett épületek esetén az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele 

kötelező, felújítás során törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására. 

• Óvjuk a területeket a széteső, karakter nélküli, végeláthatatlan épületrengetegtől, a karakteres 

városépítészeti motívumok, rendező elemek nélküli beépítésektől. A 19-20. századi kisvárosi és 

kertvárosi negyedek védendők, a szép polgárházak értékvesztése, építészeti arculat torzulásához 

vezet. 

• Épület felújítás során törekedni kell az egységes utcakép megőrzésére, illetve kialakítására. 

• A tervezett épületet minden esetben a meglévő épületek magasságához kell illeszteni.  

• 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 
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• Az, hivalkodó, egymást túlkiabáló épület kialakítása kerülendő. Fontos az összhang, törekedni 

kell az igényes anyag - és színhasználatra, az épületgépészeti elemek eltakarására. A meglévő 

épületek színéhez és anyaghasználatához illeszkedő, átgondolt felújítási terv.  Nem elfogadható 

a feltűnő és harsány színhasználat, a rikító színű fedések és burkolatok. 

• A hagyományos építőanyagok dominanciáját a felújításoknál, új építéseknél is ajánlott 

biztosítani. 

 

EGYÉB AJÁNLÁSOK: 

• Törekedni kell az élvezhető zöldfelület kialakítására, javasolt a háromszintes növénytelepítés, 

extenzív gyepfelület és őshonos fajösszetétel, ligetes cserje-és facsoportok kialakítása. Túlzott 

burkolt felület alkalmazását el kell kerülni. 

• A Virágvölgy Sopron kis kiterjedésű történelmi borvidéke. Cél a hagyományos arculat 

megőrzése.  A Virágvölgyben törekedni kell gyümölcsös és szőlőskertek megőrzésére vagy azok 

újratelepítésére. 

• Az épületek telepítésénél a Koronázó dombon, a Bécsi dombon és a Pihenő keresztnél a 

kilátásvédelemére fokozottan ügyelni kell. Ez igaz a városkapu szerepét betöltő – Balfi utca, 

Bécsi utca– utak mentén is, ahol a látványvédelemre. fokozottan ügyelni kell. 

• Az Aranyhegy a Pozsonyi úttól keletre elhelyezkedő, vegyes funkciójú terület, amely 

hagyományos beépítésű és új kertvárosias lakóterületből áll. A területet a volt agyagbánya 

rekultivációjával kialakított ipari innovációs terület és társasházas beépítésű területek övezik. A 

városképben igen hangsúlyosan megjelenő új területek meghatározóak a városkép 

szempontjából. A lakóépületek kedvező városképi megjelenése kiemelten fontos. 
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LŐVEREK 
 

 

Dr. Kubinszky Mihály szerint a Lőverek Sopron urbanisztikai „specialitása”, mely sajátos beépítésű, 

értékes épület- és növényállománnyal rendelkezik. 

 

A Lővereket markáns településszerkezeti elemek határolják körül: A Lővereket város többi részétől 

a vasútvonal határolja el, a Sörház-domb pedig az Alsó- és a Felsőlővért választja szét egymástól. A 

Lőver képében a 20. századig a gazdag gyümölcsösök, gesztenyések domináltak. Csak néhány kerti 

házikó vagy keskeny sétaút jelentett művi elemet. Évek elteltével azonban a tulajdonosok már 

nagyobb villákat emeltek, egy-egy család pedig állandó lakhelyéül telepedett ki a lővereki lakjába. 

Az eredetileg hétvégi házas Alsó-Lőver lassan lakó övezetté változott, majd ez a folyamat a Felső-

Lövérben is tovább terjedt.  

 

Az Alsó-Lőverekben a Mikoviny út vonaláig a Lőverek eredeti jellegétől merőben eltérő, sűrű 

beépítésű, morfológiájában kisvárosias, az utcavonalon álló félig zárt-, egy részén pedig előkerttel, 

zárt sorban épült házakkal jellemezhető városrész alakult ki. A szabályos utcák mentén 

magasföldszintes, historizáló stílusban ikervillák állnak, de találunk itt angol mintára épített 

kétszintes sorházakat vagy gazdag díszítésű szecessziós és korai modern stílusban emelt épületeket 

is. Az utcák képét szinte mindenhol a díszes kerítések és zöldellő előkertek teszik gazdagabbá. A 

Felső-Lőver felé szelídül a beépítés. A Felső-Lőver szűk ösvényei, szabálytalan, keskeny telkei a 

természeti adottságokhoz igazodtak. Itt a 19. század késő historizáló stílusában festői házak 

épültek. A hagyományos villákon kívül jelentős számú modern, magas építészeti minőséget 

képviselő lakóépület is található. Az értékes lőveri telkek és sajátos beépítésük páratlan hangulatot 

biztosít ma is.  
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Sajnos a Lőverekben az épületek egy része kicserélődött. A szocializmusban gyakran igénytelen 

stílusban épült házakat néhol a túlzó városi paloták váltották fel. Ennek köszönhetően a történeti 

karakter nagyrészt feloldódott az új beépítések tengerében. A ma házak építészeti színvonala igen 

változó, megjelenésük gyengíti az egykori képet. A terület mégsem vesztette el teljesen jellegét: a 

gazdag utakat szegélyező kerti növényzet részben eltakarják az oda nem illő épületeket is. 

 

VERANDÁK 

A soproni veranda stílus a 19. századi romantika és polgári életmód hatására alakultak ki. A veranda 

átmenetet teremtett a mesterségesen épített ház és a kert természetes közege között: nyitott-fedett 

tér, mely a magyar népi építészetben jól ismert tornácot is jellemzi. Különbözősége a használatból 

adódik: a veranda a pihenést, kikapcsolódást szolgálta. Kezdetben földszintes, majd többszintes 

típusú is készült, a zárt megoldás pedig a téliesítés következménye volt. A villaépítési hullám végére 

több mint 20 különféle típus alakult ki. A különlegességet a részletek adták, azonban a fa, mint 

tartószerkezet alapvető elem volt.   

 

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. 

• A jellegzetességek közül kiemelendő és követendő a tisztán fa tartószerkezet alkalmazása, a 

nyitott és zárt felületek (faburkolatos, falazott részek) aránya a légies megjelenés érdekében, a 

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. 
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VILLÁK 

Az 1890-es években parcellázták fel a mai Villa sor telkeit, amelyeket szinte egyidejűleg építettek 

be. A Villa sor a Lőverekben megmásíthatatlan városi szimbólum.  

• A faverandával díszített villa épületek az építészeti stílusukkal, jellegzetes faverandájukkal, 

parkosított kertjeikkel máig irányadóak (lehetnének) a Lőver-építők számára.  

 

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A LŐVEREKBEN 

• A városrész egyes területeinek jellegzetes funkciói – védett természeti területek, klimatikus 

gyógyhely, üdülők, villanegyed és magas presztízsű lakóterületek - fokozott elvárásokat 

támasztanak a környezeti minőséggel szemben. Ez utóbbi egyaránt jelenti a természeti és 

épített környezet minőségét, valamint a környezet állapotát. A településszerkezet és 

növényállomány együttes megóvására kell törekedni.  

• A Lőverek sajátos atmoszféráját a jellegzetes zöldfelületi rendszere adja. Az erodálódást 

megállítását elősegíti a természettel harmonizáló kertgazdálkodás, az adott klímához 

évszázadok alatt kiválogatott gyümölcsfajták telepítése. 

• A védett épületeknél az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele kötelező. 

Törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, az igényes építészeti részletek feltétlenül 

megőrzendők, a megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell. 

• Új beépítésnél a meglévő beépítési mód és intenzitás követendő. A környezetébe 

használatában és építészeti formálásában is csak a környezetbe illeszkedő épület helyezhető el, 

a városképbe nem illő magas lakóépület létesítését kerülni kell 

• Figyelni kell az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi megjelenésére. A 

hivalkodó, egymást túlkiabálni hivatott beruházói magatartás kerülendő. A feltűnő és harsány 

színhasználat (rikító színű fedések és burkolatok) kerülendő. Ügyelni kell a természettel 

harmonizáló és igényes síkok kialakítására. 
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GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 

 

A városnak alapvetően két iparterülete van, amelyek a várostestben elfoglalt helyük alapján az 

északnyugati, illetve a délkeleti iparterület nevet kapták. Ezen felül számottevő kereskedelmi és 

szolgáltató terület található az Aranyhegyi Ipari park illetve a Pozsonyi út környékén. Az Ipari és 

kereskedelmi területrészek szinte mind egy-egy városkapu szerepét betöltő út mentén 

helyezkednek el és funkciójukból adódóan, nagyobb léptékűek. Az ide érkezők első benyomását 

ezek az épületek adják a városról. Ezért is szorgalmazott a magasabb építészeti színvonalon 

kialakított, karakteres épületekkel megtöltött, korszerű városkapuk kialakítása. 

 

ÉSZAKNYUGATI IPARTERÜLET 

A város tradicionális, északnyugati iparterülete az Ebenfurth-i vasútvonal, a Bánfalvi, illetve Ágfalvi 

út és az egykori műszaki zár vonalának háromszögében található. A városnak ezen a szegletén a 19. 

század utolsó három évtizedében - a vasútállomás, és a vasútvonal közelségéből fakadóan - 

markáns katonai-ipari fejlődés vette kezdetét. A gázgyár az ipari fejlődés első csírája volt, majd 

később sörgyár és több laktanya is létesült a területen. Ezt követően kezdett igazán kibontakozni az 

északnyugati városrész ipari jellege: vasöntöde, szőnyeggyár, pamutgyár, fésűs-fonalgyár, tejgyár 

kezdte meg működését. 

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 is több gyár 

telepedett meg a zöldmezős beruházással. A közművesített területek még ma is ipari, logisztikai 

üzemeket vonzanak. Így az iparterület meglétével hosszabb távon is számolni kell, barnamezős 
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rehabilitáció és zöldmezős beruházás keretében egyaránt. A nyugati részen azonban így is sok 

barnamezős terület maradt az egykor tündöklő gyárak fokozatos elsorvadása után.  

 

DÉLKELETI IPARTERÜLET 

A város előbbivel átellenes, déli részén a vasútvonaltól keletre a győri és a szombathelyi 

vasútvonalak által határolt terület fejlődésével a város a Győri útnál a múlt század derekára még a 

vasútvonalat is átlépte kialakítva ezzel a DK-i iparterületet. Selyemgyárak, gőzmalom, gumigyár, 

fémművek, közvágóhíd, szappangyár létesültek. 

A Délkeleti városrész az utóbbi húsz évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Az ipari 

tevékenységet a nagyméretű kereskedelmi létesítmények egészítik ki. Azonban Győr irányából az 

egykori összkép a dél-keleti iparterület gyors beépítésével jelentősen megváltozott. A Győr felől 

városunkba érkező látogatót igen vegyes kép fogadja. Sopron természetes, zöld „előtere” elveszett. 

Az utat szegélyező fasorok mögött az ipartelep új létesítményei tűnnek elő. 

 

ARANYHEGYI IPARI PARK ILLETVE A POZSONYI ÚT KÖRNYÉKE 

A város aranyhegyi ipari az egykori téglagyár mellett található kereskedelmi terület betelepülése 

lassan halad és sajnos a lakóterületi fejlesztésekkel összefonódva városmorfológiai egységet alkot. A 

Pozsonyi útszakasz városkapu szerepét betöltő, városképileg kiemelt terület, A várost északról – 

Pozsony, Fertőmeggyes, Fertőrákos irányából – megközelítő, kétezer éves út korábban egyedülálló 

városképet nyújtott. Az emelkedő végén a Szent Mihály-templom tornya jelzi a domb mögött 

elterülő gazdag, középkori várost. Az elkerülő útról és a Pozsonyi útról jól látható, településképileg 

kiemelt területek igényes épületekkel való megtöltése kiemelt feladat, hiszen sok esetben a 

különböző funkciókból adódó léptékbeli különbségeket is kezelni kell. 
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TÖRTÉNETI IPARI EMLÉKEK SOPRONBAN 

 

Sopron hagyományos (II. világháború előtti) ipari épületei közül alig áll néhány. Ezek némelyike 

helyi védettséget élvez, de a többségük semmiféle védelmet nem kap, 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 a gázmű egykori épületei a Táncsics Mihály utcában a 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. Történeti ipari emlékeink közé tartoznak a belváros 

kézműves műhelyei, a vízimalmok, szélmalmok, a brennbergi bánya maradványai, a Rózsa utcai 

feldolgozó műhely, a jégverem, A Steinbach kályhaműhely, a pékmúzeum stb. Ipari emlékek, 

melyek letűnt korok emlékeit őrzik. Kultúránk és az ipari fejlődés folyamatának megértéséhez 

megőrzésük elengedhetetlen. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az ipari építészet 

legalább olyan fontos és jellemző emlékanyagot produkált, mint az építészet többi ága. A még 

meglévő történeti jelentőségű ipari épületekről és a műszaki emlékek „életben tartásáról” 

gondoskodni kell, az üres épületeket pedig be kell építeni a város vérkeringésébe. 

 

•  Az egykori épületek egy részét a felismerhetetlenségig átalakították vagy épp üresen állnak, ami 

jelentős városképromboló hatással bír. A város arculatát is befolyásoló, fontos városképi kérdés 

ezen épületek megőrizhetősége, funkcióval való megtöltése. 

 

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A GAZDASÁGI TERÜLETEKEN 

• Új beépítésnél az illeszkedés a legfőbb cél, a már meglévő épületek jellegét, formáját 

figyelembe véve. 
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• Az épület megjelenése fejezze ki annak indusztriális, tiszta funkcionális jellegét, 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. 

• Fokozott figyelmet kell fordítani az egyes épülettömegek, épületszínezések településképi 

megjelenésére. 

• 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. 

 

TÖRTÉNETI IPARI ÉPÜLETEINK: 

• A városban ritka történeti jelentőségű ipari épületállomány megőrzendő. 

• Hasznosítás (esetleges hozzáépítés, bővítés) során az épületek értékvédelmi, örökségvédelmi 

felújítása, az eredeti architektúra megőrzése elengedhetetlen. A jellegzetes tégla architektúra 

vagy vakolat architektúra megőrzéséről gondoskodni kell.  

• Az üzletportálok kialakítása az épület homlokzati architektúrájával összhangban, annak értékeit 

szem előtt tartva történjen. 
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LAKÓTELEPEK, LAKÓPARKOK 

 

 

 

A lakótelepek és lakóparkok ugyan jellegükben, építési technológiájukban nem hasonlítanak 

egymásra, közös jellemzőjük, hogy általában több épület egy időben készült, egységes terv alapján. 

A tömbök a városrészekbe ékelődve meghatározó képet adnak. Minden ilyen terület közös 

jellemzője, hogy felújítás, hozzáépítés esetén egységesen kezelendőek.  

 

LAKÓTELEPEK 

Sopronban elsőként a Deák tér keleti végében és annak környékén épült lakótelep, túlnyomórészt 

négyemeletes szabadon álló sávházakkal, házgyári típusú tömbházakkal. A lakótelep hosszú tömbjei 

a Csengery utca külső szakaszát szegélyezik. A Kőfaragó téri együttessel, az épületek nagyságuk és 

belváros közeli helyzetük miatt is városképet megatáró elemek. 

A nagysűrűségű beépítés a GySEV állomás felé folytatódik. Az állomás előtti tér rendezése során 

kialakított épülettömbök megőrizték a környezethez illő méreteket, a kívánt gazdaságos 

laksűrűséget részben a keretes beépítést kiegészítő, belső házsorral biztosították. A Mátyás király 

utcán át egyenesen a történeti városig lehet ellátni. A pályaudvar előtti tér a város fontos 

fogadótere.  

 

A legnagyobb soproni lakótelep - Jereván névvel - a város északnyugati részében, az Ikva-patak és 

az Ebenfurth-i vasútvonal közötti területen helyezkedik el. Nevét a testvérváros Jerevánról kapta. A 

területen házgyári elemekből épített házak és alagútzsalus technológiával épült épületek állnak. A 

változó magasságok, az íves útvonalak és a fogazott homlokzatok változatosságot biztosítanak a 
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lakótelepnek. A Jereváni házak homlokzatát az emeletmagas panelek hézagai raszterezik, bontják, 

lel emberi léptékre, utalva a szintszámokra is. A mintegy 10 000 lakos befogadóképességű Jereván 

lakótelep – már nagyságánál fogva is – a városképet tekintve kiemelkedő jelentőségű, érzékenyen 

kezelendő.  

 

Az Alsó-lőverekbe nagy területen alagútzsalus rendszerben épült az egykori Károly király laktanya 

területén található József Attila lakótelep és közelében a Mikoviny úti lakóházcsoport. Utóbbi 

nyeregtetős épületkompozíciója a korábbi, úgynevezett tömeges lakásépítéshez képest előnyös 

előrelépést jelentett. Szintén a Lőverben, a házgyári panelokból épült Ibolya úti középmagas házak 

a városkép meghatározó elemei. Durva felkiáltójelként állnak a tájban. Az idegen lakótelepi 

beépítés szerencsére kisebb léptékű épületekkel folytatódott a Cseresznye sor és a Hársfa sor felé. 

A körút mentén, típusterv alapján kocka alakú lakóépületek, tömbházak épültek. A Lőverekbe 

ékelődő régi és új ékelődő társasházi tömbök városképileg meghatározó elemek. 

 

LAKÓPARKOK, TÁRSASHÁZAK 

Sorházas beépítések a Kuruc-dombi és a Pócsi-domb tövében épített lakásokon kívül az Ikva-parti 

Fűzfa soron is létesültek. A belvárosba ékelődik a Móricz Zsigmond utcába jól illő, elegáns 

belsőudvarral, változatos megjelenésű irodákkal és üzletekkel kiegészített lakóház áll. A város 

északkeleti peremén épült téglapanel szerkezetű, Ív utcai lakótömb eléri a lakótelep méreteit. Az Ív 

utca környéke illetve az Aranyhegy ma is folyamatosan épül be különböző méretű és kialakítású 

társasházakkal. Hasonló ütemű társasházi beépítés zajlik a Pihenő kereszt környékén. Az itt 

megjelenő új épületek hangsúlyosak a városkép szempontjából. A lakóépületek a Szent Mihály domb 

felől és a Balfi bekötő útról is jól láthatók. 
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ÁLATLÁNOS ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  

 

LAKÓTELEPEK 

A lakótelepek 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 egyszerűségével hirdetik a koruk építészeti axiómáit.  A 

jelenlegi tendencia, hogy a falak elé húzott hőszigetelés elfeledteti a ház szerkezetét és új, színes 

„csomagolást” ad az épületnek. Mára már csak az épületforma és a nyílások ritmusa utal az eredeti 

épületstruktúrára. A felújítások alkalmával jellemzően rossz irány a több emelet magas panelek 

egységesítése kompozíciótalan, színes foltokkal, geometrikus mintákkal. 

 

LAKÓTELEPEK FELÚJÍTÁSA, HOMLOKZATI SZÍNEZÉSE 

• A színek kezelésével óvatosan kell bánni. A homlokzatok színe jelentősen meghatározza egy-

egy városnyi méretű lakótelep arculatát, az hosszú ideig nem megmásítható, több 

generációnak szól. Ajánlott szakember, színdinamikai mérnök bevonása a döntéshozásba. 

• Törekedni kell az egységes megjelenésre. Fontos, hogy a lakótelepek rokon struktúrájú 

épületei, egységes színezést kapjanak, vagy egymásra reagáló színezéssel legyenek ellátva. Az 

egymás melletti hasonló tömegek ugyanazzal a koncepcióval igazodjanak egymáshoz, de egy-

egy blokk színezése se önállóan jelenjen meg, az a kapcsolódó tömbök, párhuzamos utcai 

homlokzatok színezési logikáját vegye figyelembe. Legszerencsésebb esetben egy tömbön 

belüli, illetve az egy utcában lévő épületek felújítása egységes színterv alapján készül. 

• Erős színek csak kis felületen alkalmazandók. Javasolt inkább az architektonikus elemek 

(lépcsőház, bejáratok) kihangsúlyozása vagy az egyhangú tűzfalakon homlokzati plasztika 
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alkalmazása. A bejárat ötletes kiemelésével, az azonosítását segítő számozás felfestésével 

javítható az összkép. A homlokzatokon megjelenő szín és minta osztása ne legyen esetleges. 

• A homlokzatformálás eszköze lehet az erkélyek, loggiák, mellvédek korlátainak cseréje. Ezeket 

azonban nem szabad egyénileg lecserélni, átszínezni. A lakótelepeken kerülni kell olyan 

anyagokat, amelyek tipikusan a családi házaknál szokásosak vagy a történelmi formavilágra 

utalnak. 

• 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. 

• Az energiapazarló épületszerkezetek és épületgépészeti berendezések felújítása fontos, 

azonban ezek kivezetései nem jelenhetnek meg homlokzati falsíkon. Klímaberendezés 

elhelyezése csak valamely építészeti elem (erkély) takarásában lehetséges. Épületgépészeti 

elemek homlokzaton való elhelyezése csak egységesen történhet. 

 

ZÖLDFELÜLETEK: 

• A lakótelepeken a burkolt és a növényzettel fedett területek általában közterületek. 

Rehabilitációjuk csak egy-egy lakótelepi egységre készített közterületalakítási terv alapján 

végzendő. Azonban közös összefogással sokat tehetünk az értékes zöld felületek 

megtartásáért, a házak körüli meglévő zöld felület állandó rendben tartásával, kisebb 

kertészeti eszközök alkalmazásával, akár közösségi kertek kialakításával. Az egészséges és 

természetes környezet jó hatással van a lakótelep arculatára, az ott élő emberek életérzésére 

és azokra, akik részt vesznek az épületek és környezetük jobbításában. Törekedhetünk további 

élvezhető zöldfelület kialakítására, akár az erkélyeken lehetőleg egységes dézsás növények 

elhelyezésével vagy a homlokzatok, tűzfalak élő növényzettel való befuttatásával. 
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• ÚJ ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSOK 

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 követhetetlen. A 

lakásépítés két területre összpontosul: a belső városi területek foghíjtelkeinek beépítésére, vagy a 

jó fekvésű, frekventált még be nem épített területekre, ahol általában úgynevezett „lakóparkok” 
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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 azonban arról, hogy a fajlagos építési költségek 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 

• A harsány, hivalkodó, egymást túlkiabáló épületszínezés kerülendő. A homlokzatokon 

megjelenő szín és anyagváltás ne legyen esetleges. Javasolt az architektonikus elemek 

kihangsúlyozása, színharmóniák alkalmazása. (Maximum három szín anyag alkalmazása.) 

• Túl bonyolult épület és tetőformát, de az egyhangú végfalak kialakulását is el kell kerülni.  

• Kerülni kell az olyan építészeti elemeket, amelyek történelmi formavilágra utalnak (boltíves 

ajtók, ablakok, stukkó díszek alkalmazása). 

• Több épület esetén az épületek valamilyen rendező elv szerint adjanak harmonikus falsíkokat. 

Az építések, bontások, bővítések, ráépítések egységesen történjenek. Az egymás mellé sorolt 

házak vagy egymás mellé telepített tömbök hasonló karaktere ne szűnjön meg. Ha a 

kivitelezés ütemezése hosszú távú, ügyelni kell az egységes, hasonló minőségű és koncepciójú 

épületek kialakítására, egységes csatlakozó burkolt és zöldfelületek kialakítására. 

• A megfelelő gépkocsi elhelyezés elengedhetetlen. A nagy beépítési intenzitás mellett a 

gépkocsiforgalom jelenléte a telek belsejében balesetveszélyes, zöldfelületet vesz el és 

környezetterhelő. A terepszinten lévő parkolók, fedett és nyitott gépkocsiszínek kialakítása az 

esetek túlnyomó többségében nem adnak építészetileg elfogadható megoldástó. A földszinti 

homlokzatot szinte teljesen kitöltő garázskapuk összefüggő sora és az előttük húzódó burkolt 

sáv barátságtalan, építészetileg kedvezőtlen megoldás. 



 58 

• Városi környezetben, törekedni kell a vegyes használat kialakítására, továbbá az élhető és 

különböző méretű és adaptálható lakások biztosítására. 

• Az épületen kívüli létesítmények az épülettel és a kerti növényzettel legyenek, összhangban 

történjen. A konténertárolókat is kulturáltan megformáltan kell kialakítani. 

• Erkély, egyéb nyalás utólag nem építhető. A nagy kiülésű erkélyek, loggiák akadályozhatják a 

mögöttük lévő (legtöbb esetben, más tulajdonában álló) terek bevilágítását.  

• Az energiaveszteségek többlakásos épületeknél is jelentősen csökkenthetők innovatív 

technológiák felhasználásával. Épületgépészeti elemek elhelyezéséről már a tervezés során 

gondoskodni kell. Utólag klímát elhelyezni nem lehet. 

 

ZÖLDFELÜLETEK 

• A városi beépítés esetén, a belső udvarok intenzív zöldesítése esetleg vízfelülettel történő 

gazdagítása, zöldtető és zöldhomlokzat, élőfalak alkalmazása kialakítása jótékonyan 

befolyásolja a közvetlen környezet mikroklímáját, javítja a környezet esztétikai értékét.  

• A lakóparkok telkeinek lehatárolását csak növényzettel szabad megoldani. A telkek között 

kerítés ne 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. 
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SOPRONHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁROSRÉSZEK 

 

A központi belterülettől elkülönülve, a várostól 5-10 km-es távolságokban több egyedi településrész 

található: észak-keleten 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 Soproni-hegység 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 

A Soprontól nyugatra elhelyezkedő falu beépítésének gerince a Rák-patak völgyét követi. 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, Rák patak felőli látványa. A terület különleges kulturális értéke a hősi temető. 
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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, mely 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. 

• A meglévő értékes bánfalvi gyümölcsöskertek (bennük a régi helyi fajtákkal) megőrzendők!  

• Kiemelkedő érték a kolostorhoz tartozó domb, hársligetével. 

 

BRENNBERGBÁNYA, Ó-HERMES ÉS Új-HERMES 

Brennbergbánya és a hozzá kapcsolódó 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". A 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-
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Hermes és Új-Hermes már újabb települések. A Hermes aknát 1880-ban kezdték mélyíteni. 

Közelében a mellékvölgyben, laza elrendezésben lakóépületek települtek. Az Új-Hermes aknát 

1929-ben mélyítették le. A lankás területen, az erdei út mentén 1930 táján többlakásos, fogatolt, 

emeletes munkásházak épültek, lakótelepszerű elrendezéssel. 

 

• A nagy múltú bányászfalu 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 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 kőkori 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, mely 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 az utóbbi szó "magyarosításából" ered. A 14. századtól Sopron városa 

birtokolta e területet. A falu egy részét 1325-ben királyi ajándékként kapták, a fennmaradó 

településrészt 1342-ben vásárolták hozzá. A falu a mélyületben, plébániatemploma és erős kőfallal 
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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 utca és 

az 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 megőrzendő, a falu eredeti karakterének, 

hangulatának megóvása, a jellegzetes épületek és a történeti beépítés megtartásával. 

 

SOPRONKŐHIDA-TÓMALOM 

A tómalmi mesterséges tavak vizüket az egykor nagy víztartalmú 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 1500 évektől 

értesülhetünk először. Az első tulajdonosa molnár létesített itt nyilvános fürdő, sok évvel később a 

19. században pedig a Soproni Városszépítő Egyesület. Ekkor épült meg a strandfürdő.  A harmincas 

években a stranddal szembeni domboldalon néhány nyári villa is épült. A II. világháborúban a 

Tómalom fürdőt lebombázták. A háború után újjáépítették, de a malom teljes mértékben 
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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 tófüzér természetközeli területe megőrzendő. 

 

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK: 

• A fejlesztések során széteső, karakter nélküli beépítésekkel a természetközeli arculat ne tűnjön 

el, a hagyományos telekstruktúra ne szűnjön meg. A környezetébe használatában és építészeti 

formálásában is csak a környezetbe illeszkedő épület helyezhető el, a nem illő magas lakóépület 

létesítését kerülni kell. Új beépítésnél a meglévő beépítési mód és intenzitás követendő.  

• Javasolt az egyszerű épülettömeg alkalmazása, a hagyományos építészetünkre jellemző 

architektúra kialakításával, természetes anyagok és színek használatával. A hivalkodó, egymást 

túlkiabáló épülettömeg, a harsány épületszínezés kerülendő. 

• Védett épületek esetén az értékvédelmi-örökségvédelmi szempontok figyelembe vétele 

kötelező. Épület felújítása során törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, az igényes 

anyaghasználatra. Az építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolat-architektúra) feltétlenül 

megőrzendők és folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell. 
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ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
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ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

 

ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK: 

Sopron külterülete természeti és táji értékekben európai-, és országos viszonylatban is kiemelten 

gazdag. A természetvédelmi oltalom alatt álló területek jelentős kiterjedésben fordulnak elő. 

Védett természeti területek közé 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, Balfi út menti völgy, Kalkweg-dűlő, Rastkreutz-dűlő), 

• Soproni Tájvédelmi Körzet, mely a Nyugat-délnyugatra lévő erdőterületeket, a Harkai plató fás 

legelőit és a Brand-major körüli területeket öleli magába. 

• Országos jelentőségű a 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. 

• A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei a Sopron környéke magterület, ökológiai folyosó és 

pufferterület egyben. 

Egyéb védett természeti értékek az ex-lege védettségű források, lápok, barlangok, halmok, földvárak, 

természeti területek: 

• A Sopron környékének forrásai közül számosat már a XVII. században is bővizű, iható forrásként 

ismerték. A Fertőmelléki-dombságban Balf és környékének forrásai kiváló gyógyhatásuk miatt is 
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közismertek. A helység forrásai közül a legjelentősebbek: Deák-kúti forrás, Fehér Dániel-forrás, 

Ferenc-forrás, Természetbarát-forrás. Sopron közigazgatási területén több, mint 70 forrás, 

szivárgó ismert. 

• Sopron közigazgatási területén belül négy védelmi céllal létesített földmű ismert: Fáber-rét, 

Károlymagaslat, Sánchegy, Várhegy, ezek közül mindegyik a Tájvédelmi Körzet területén fekszik. 

Ezek fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve 

tájképi értéket képviselnek. 

• A tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett Sopron környéki védett földterület a Liget-

patak és a Kistómalom, amelynek jelentős részén lápi életközösség is megtalálható.  

• A várost övező területeken összesen 16 barlang található, ebből 8 Sopronban területére esik. 

• A természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség megóvását, a természetes 

folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását célozza Hidegvíz-völgy 

erdőrezervátum. 

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. 

A felsorolt területek sok esetben egymást átfedő területek. 

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.. Sok esetben viszont jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat. 
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ERDŐ TERÜLETEK 

Sopron jellemző látképét az erdőség testesíti meg. A Soproni-hegység egésze potenciális 

erdőterület, s közel 90%-át napjainkban is erdő borítja. Alpok legkeletibb nyúlványa a Soproni-

hegység délről és nyugatról öleli a várost. Természetes erdeinek növényzete az alpi flórával rokon, 

legfőbb alkotói a bükk, a gyertyán, a tölgy és a patakok környezetében az éger. A fenyőfélék közül a 

lucfenyő őshonos itt, de a jegenyefenyőt és a vörösfenyőt is megtelepítették, őshonos a 

szelídgesztenye. Az erdők ismert jelképe az erdei ciklámen. A hegység szubalpin klímája Sopront 

hivatalosan jegyzett klimatikus gyógyüdülőhellyé tette. Az erdeinek kristálytiszta levegője 

gyógyításra is alkalmas.  

• Védett erdők: Szárhalmi-erdő, Dudlesz, Balf és Sopron közötti erdők, Sopronpuszta melletti és 

a 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. 

Sopron erdeiben létesült az országban először tanösvény, a 369 km jelzett turistaútvonalon a 

fajgazdag növény és állattársulás mellett számos történelmi és kultúrtörténeti emlék található. A 

szelíd lankák, hallgatag völgyek között tavak, patakok és források, a magaslatokon pedig kilátók 

várják a kirándulókat. A kilenc kilátó közül a legismertebb és leglátogatottabb a város jelképévé vált 

Károly-kilátó.  

A Szárhalmi-erdő a Lajta-hegység nyúlványa, a Fertő menti-dombsor tagja. A védett terület 

különlegessége az, hogy élővilága a Keleti-Mészkő-Alpok és a Kis-Kárpátok mészhegyei között 

átmentet képez. Kiemelkedő értékei között megtalálható 23 orchideafaj, boldogasszony papucsa és 

légybangó. A vidék számos állatfajnak ad otthont. A dombsor Fertő felöli részén gondozott szőlők, a 

magasabb részeken pedig a kőfejtő barlangrendszere található.  
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A természeti táj és a beépített települési területek közötti átmenetet a zöldterületek és az erdők 

mellett a mezőgazdasági területek alkotják:  

• Nyugati major, Táncsics-major környezete, János-telep és Sopronpuszta melletti területek, 

Szárhalmi-erdő és M85 autópálya közötti területek, kópházi és a harkai határ melletti 

területek, Balftól északra Fertőrákos határáig, Balf alatt, Balf-Kópháza-Fertőboz közötti 

háromszög, Potzmann-dűlő. 

 

BEÉPÍTETT TERÜLETEK 

Főleg szőlőkhöz, mezőgazdasági/erdőgazdasági tevékenységhez kötődő épületek/építmények 

találhatóak Sopron jelenlegi külterületein. Ide tartoznak a volt mezőgazdasági üzemi telephelyek, 

melyek mára más funkciót kaptak.  

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. 

• Táncsics-major: falusias beépítés, mezőgazdasági üzemi terület. 

• Nyugati-major: falusias beépítés „kockaházakkal”, valamint mezőgazdasági üzemi terület. 

• Brand-major: 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, 

Mucki kilátó, TV-torony, mely látképi jelentőségű, Károly-magaslat (Winkler Oszkár jellegzetes 



 

 

 

 69 

kilátója hozzátartozik Sopron látképéhez), Várhely: régészeti értéket képviselő földvár és 

halomsírok.  

A soproni városkörnyéket a védett természeti területek táji értékein túl karakteresen 

hozzátartoznak a kertek illetve a keskenyparcellás szőlők mellett a kis kerti házak, présházak, 

műveléshez kapcsolódó építmények. Igényes kivitelezés esetén színesítő tájelemek, sok esetben 

sajnos ennek az ellenkezője érvényesül. 

A kiskertek egy részénél – jellemzően a közműellátás komfortosságától függően – sajnos lakás célú 

felhasználás prioritást élvez. Ahol jelentősen visszaszorult a mezőgazdasági tevékenység, ott a 

mezőgazdasági területek egy része belterületbe került, más része jelenleg nem művelt szántóföld. 

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. 

TARTALÉK TERÜLETEK: 

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. 

A tartalék lakóterületek az egykori kertek, szőlők, szántók közül kerülnek ki. A területek 

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 beépítést, a 

kitételeknek ugyan megfelelő, de mégis zavaró hatást keltő épületek kialakítását el kell kerülni! 

Veszélyforrást jelent a tájképi harmóniára a város robbanásszerű fejlődése, a beépítések kitolódása 

a tájba. Sok jellegzetes tájelem szorult vissza. Az emberlakta térséghez képest háttérbe szorultak a 

szőlők és a városon kívüli kertek. A területi – mennyiségi – terjeszkedésen felül a másik 
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veszélyforrás a jellegbeli – minőségi – átalakulás. 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.  

Míg a Lőverek esetében 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.  

 

JAVASLATOK: 

• A használat és fejlesztés során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra 

jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását figyelembe kell venni. 

• Törekedni kell a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére.  

• A közlekedési vonalak mentén reklámtáblákat, reklámhordozókat ne helyezzünk el. 

• Érvényesíteni kell a kilátóhelyek védelmét. A kilátás és a rálátás szempontjai együttesen 

védendők. 

• Az értékes tájkarakterek megőrzése érdekében fontos a területek beépítetlen jellegének 

megtartása.  

• A kertkultúra ne szoruljon a háttérbe. A szőlők, kertek eltűnése, a jellemző telekszerkezet 

átrendeződése, a tájhasználat torzulását eredményezi. Meghatározó a táj látképe 

szempontjából a helyenként keskenyparcellás művelés, illetve kerítések hiánya, ezért a 

kerítésépítés tilos. A használaton kívüli, elhagyott épületek ésszerű hasznosítása, ill. a terület 

rekultiválása fontos. 
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6I LÁTVÁNY SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ 

ELEMEK  
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 belépési pontok, kilátások-rálátások meghatározók. 

A város történeti sziluettjét meghatározza többek között az épületek jellegzetes tetőzete, a 

templomtornyok és a Tűztorony. A „soproni látképhez” Balf településrész sziluettje és a Fertő-tavi 

panoráma is hozzátartozik. A látvány szempontjából meghatározó kilátóhelyek és sétányok 

védendőek. 

Kiemelt szerepet kapnak a látvány meghatározásában az ún. településkapuk. Ezek azok a pontok, 

ahol a települési szövetbe belép a látogató, és a városról az első benyomásokat megszerzi. 

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. Ezért kell az utakat szegélyező épületek arculatára 

odafigyelni. 
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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. 

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, állványok, vitrinek, nem az utcára valók, ne ömlesszük el 

az utcát a kihelyezett portékákkal. 

• A szépen kialakított vendéglátó teraszok élettelibbé tehetik a köztereket, ezek 

elhelyezésénél azonban alkalmazkodni kell a környezethez. 

• A különböző méretű és stílusú reklámtáblák vizuális környezetterhelést okoznak, melyet a 

történelmi belváros épített környezetének, illetve a város többi részének táji adottságainak 

és a reklámok elhelyezésének összhangja érdekében szabályozni kell. Az erős fények miatt a 

környezetszennyezés alól ma már az éjjeli égbolt sem mentesül, s az éjjel világító városaink 

felett létrejövő fényszennyezett ég egyre jellemzőbb az ország egész területén. A fejlett 
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országok városai hatalmas mennyiségű szórt fényt juttatnak a légkörbe és a városok pazarló 

világítása közvetlen környezetkárosító tényezővé vált. Negatív hatása többek között az 

energiaveszteség. Az elpazarolt energia és annak előállítása mind gazdasági, mind 

környezeti szempontból veszteséges. Ezek mellett negatív fizikai és pszichológiai hatása van 

az emberre és megzavarja az élővilág bioritmusát.  

A fényszennyezés elkerülése, mérséklése érdekében a következő javaslatokat érdemes 

figyelembe venni. 

• A lámpatestek nem megfelelő tervezése, árnyékolás hiánya, felfelé világítás, piaci nyomás 

azok, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a fényszennyezés mértékének csökkentését 

• A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van: 

Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően 

irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé 

vagy éppen az égbolt irányába. A fényeknek – még díszvilágítás esetén is – lefelé kell 

irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el 

kell kerülni. (Közvetlenül a lámpatestből a szembe jutó fény káprázást okoz!) 

• Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony 

intenzitással világítsuk meg. El kell kerülni a hideg fényű világítást. 

• Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után 

jóval kevesebb fényre van szükség. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha 

nincs arra közvetlen szükség. Indokolatlanul ne használjunk világítást! 

• További ajánlások és pontos paraméterek a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 

Világítástechnikai Társaságának honlapján olvashatóak.  
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6I JÓ PÉLDÁK  
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HELYI VÉDELEMERE 

JAVASOLT ÉPÜLETEK 

I. MELLÉKLET 



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV SOPRON _ I. SZ. MELLÉKLET 

 

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK 

# Hrsz. Helyszín Funkció 
Védettségi 
kategória 

Védettség oka 

1 7183 
Ady Endre 

 út 5. 
kollégium H-1 Winkler Oszkár terve 1943. 

2 3296 
Ady Endre  

út 11. 
ifjúsági ház H-1 

Winkler Oszkár terve 
1950-1952. 

3 7252/1 
Ady Endre  

út 29. 
lakóház H-1 Schármár Károly terve 1930-1931. 

4 4321/1 Ágfalvi út 2. irodaház H-1 
Egykori üzemi épület igényes építészeti 
kialakítással a szigorú historizmus korából. 
Jelentős városképi elem. 

5 4324/8 Ágfalvi út 6. gyárépület H-2 

Alois K. Lang terve, Sopron-Graz Vasárugyár Rt. 
Egyemeletes, oromfalas főépület az Ágfalvi út 
mentén 1909. 
Városkép meghatározó eleme. 

6 6265/1 Alsólőver 12. lakóház H-1 Földszintes neo-reneszánsz ikerlakóház. 

7 6264 Alsólőver 14. lakóház H-1 Földszintes neo-reneszánsz ikerlakóház. 

8 6261/1 Alsólőver 16. lakóház H-1 
Földszintes ikerház neo-reneszánsz stílusban, 
szakszerűtlen emelet bővítéssel. 

9 6316 Alsólőver 19. lakóház H-1 
1930. körül épült, a korai modern mozgalmak 
modorában. 
Jellegzetes, szabadon álló lakóház. 

10 6250 Alsólőver 26. lakóház H-1 
Neo-reneszánsz emeletes lakóház oromfalán 
acél erkéllyel. 

11 6310 Alsólőver 29. lakóház H-1 
Földszintes ház udvarában szecessziós tornáccal 
– a stílus egyetlen ilyen jellegű emléke 
Sopronban. 

12 6244 Alsólőver 32. lakóház H-1 Historizáló lakóház. 

13 6243 Alsólőver 34. lakóház H-1 Historizáló lakóház neo-barokk részletekkel. 

14 6236 Alsólőver 36. lakóház H-1 Részben emeletes, tornyos ikerház. 

15 6235 Alsólőver 38. lakóház 
 

H-1 
 

Részben emeletes, tornyos ikerház. 

16 2855 
Arany János  

u. 2. 
lakóház H-1 

Somlai Aladár terve 1936. 
Bauer Lipótné háza. 

17 2857 
Arany János  

u. 6. 
lakóház H-1 

Boór Gusztáv és Nándor terve 1936. 
Somlai Schwarz Rezső lakóháza. 
Az Arany János u. 2. tükörképe. 

Alsólőver utca 12. 

 
 

Alsólőver utca 19. 

 
 

Arany János utca 2. 
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18 6128 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 1. 
lakóház H-2 Egységes térfal a 20. század elejéről. 

19 6129/3 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 3. 
lakóház H-2 

Egyszerű, igényes, téglaarchitektúrás bérház az 
1970-es évek jellegzetes stílusában. 

20 7183 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 4. 
(régi épület) 

oktatási 
intézmény 

(egykori 
honvédnevelő 

intézet) 

H-1 

Nyugat-Magyarországi Egyetem tanulmányi 
épülete. 
1897-ben Alpár Ignác tervei szerint épült, 
nagyméretű, pavilonos elrendezésű oktatási 
együttes - egykori honvédnevelő intézet – a késő 
historizmus reprezentatív stílusában. 

21 7183 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 4. 
(új épület) 

oktatási 
intézmény 

(matematikai 
épület) 

H-1 

Nyugat-Magyarországi Egyetem tanulmányi 
épülete. 
Winkler Oszkár terve 1943. 
Korai modern épület. 

22 3129/2 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 5. 
lakóház H-2 Egyszerű lakóház az 1960-as évekből. 

23 6130 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 7. 
lakóház H-2 

Winkler Oszkár terve 1935. 
Emeletes saroképület, társasház 
1960-as években Ujváry Rudolf tervei szerint 
emeletet építettek rá. 

24 6162 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 9. 
tanulmányi 

épület 
H-1 

Winkler Oszkár terve 1942. 
Evangélikus Tanítóképző internátusa. Ma a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem tanulmányi 
épülete. 

25 6168 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 19. 
lakóház H-1 

Földszintes-emeletes lakóház sokszögű lezárású 
emeleti loggiával. 

26 6171 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 23. 
lakóház H-1 

Sarokház az 1900-as évek elejéről, jellegzetes, 
nagy emeleti loggiával. 

27 10606 
Balf, 

Bozi utca 2. 
halászcsárda H-2 

Korai historizáló vendéglátóhely, homlokzatát 
elrontották. 

28 10668 
Balf, 

Fő u. 54. 
lakóház H-2 Oromfalas lakóház kora historizáló stílusban. 

29 10670 
Balf, 

Fő u. 58. 
lakóház H-2 Oromfalas lakóház a 19. század derekáról. 

30 10841 
Balf, 

Fő utca 
üres H-2 

Tipikus kastélyépület a historizmus stílusában. 
Laktanyaépület a 20. század derekáról. 

31 10318 
Balf, 

Óhegy u. 4. 
lakóház H-2 Historizáló lakóház. 

32 10476 
Balf, 

Óhegy u. 29. 
lakóház H-2 

Szecessziós stílusú lakóház, homlokzatát 
elrontották. 

 
Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 

 
 
 

Bajcsy-Zsilinszky utca 9. 

 
 
 

Balf, Óhegy utca 4. 
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33 2096 Balfi út 1-3. lakóház H-1 
Handler Nándor utolsó alkotása 1885-ből. A 
historizmus késői, útkereső alkotása: téglaváz és 
nyergestégla homlokzati alkalmazása. 

34 2361 Balfi út 82. lakóház H-1 
Egyszerű, kora historizáló épület rossz 
állapotban. 

35 2363 Balfi út 84. lakóház H-1 
Historizáló, szerény épület: az utcakép 
harmonikus eleme. 

36 1615 Balfi út 91. lakóház H-2 
Lakóház az 1900-as évek elejéről. 
Ablakcserével elrontották. 

37 1604 Balfi út 95. lakóház H-2 
Kora historizáló lakóház. Homlokzatát 
elrontották. 

38 1598 Balfi út 99. lakóház H-2 
Historizáló lakóház. Homlokzatát műanyag 
ablakokkal elrontották. 

39 1597 Balfi út 101. lakóház H-2 
Egyszerű, kora historizáló lakóépület. 
Homlokzatát műanyag ablakokkal részben 
elrontották. 

40 1595/1 Balfi út 103. lakóház H-2 
Neoreneszánsz polgárház. Ablak beépítésével 
elrontották. 

41 1560 Balfi út 105. lakóház H-2 Egyszerű, kora historizáló lakóház. 

42 5319/1 Balfi út temető 

ravatalozó, 
halottasház, 

gondnoki 
lakás 

H-1 

A historizáló épületpár halottasház és gondnoki 
lakás Schmid és Alber brünni építészek terve 
1886. 
Ravatalozó Boór Nándor terve 1095. 

43 7576 
Bánfalva - kőfejtő 

kápolna 
kápolna H-1 Gallus László terve 1940. körül. 

44 7655/1 
Bánfalva, Ady 
Endre út 193. 

 
lakóház 

 
H-2 Kora klasszicizáló lakóház jellegzetes tömeggel. 

45 7654 
Bánfalva, Ady 
Endre út 195. 

lakóház H-2 
Földszintes és emeletes lakóépület a kora 
historizmus stílusában. 

46 8239 
Bánfalva, Bánfalvi 

út 186. 
lakóház H-2 Kora historizáló emeletes lakóépület elrontva. 

47 8042/2 
Bánfalva, Erdei 

malom köz 
üres H-1 

Erdei malom a Rák patak feletti boltozattal 
A 19. század második felének jelentős ipari 
alkotása. 

48 
7630 

7629/2 

Bánfalva, 
Gesztenyés körút. 

60. és 60/a. 
lakóház H-2 

Jellegzetes oromfalas lakóház.  
Épület részházas portája. Teljesen elrontották. 

49 7636 
Bánfalva, 

Gesztenyés körút 
64. 

lakóház H-2 Emeletes lakóház, jelentéktelen homlokzat. 

Balfi út 1-3. 

 
 
 

Balfi út 95. 

 
 
 

Balfi úti temető 

 
 

Bécsi út 9-11. 
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50 
8201/2 
8201/3 

Bánfalva, Hajnal 
tér 28. 

lakóház H-2 
Oromfalas „eredeti” bánfalvi gazdapolgár porta 
utolsó megmaradt példánya. Homlokzatát 
elrontották. 

51 8413 
Bánfalva, Malom 

u. 2/a. 
lakóház H-2 Oromfalas paraszti porta, részben elbontva. 

52 8191/1 
Bánfalva, 

Malomhegy utca 
gazdasági 

épület 
H-2 Gazdasági épület. 

53 8208/1 
Bánfalva, 

Malomhegy utca 
1. 

lakóház és 
kapu 

H-1 Lakóház és kapu. 

54 7642 
Bánfalva, Pálosok 

tere 6. 
lakóház H-1 Oromfalas lakóház. 

55 4317 Bánfalvi út 10. lakóház H-1 
Vasárugyár Rt. 48 lakásos munkás lakóháza. 
Schármár Károly terve 1910. 
Két szekciója elpusztult. 

56 4304/12 Baross út 26. gyárépület H-2 
Schneider Márton terve 1907. 
Haas Fülöp és fiai Rt. nyerstégla homlokzatú szép 
gyárépület. 

57 6123 Batsányi u. vasúti őrház H-1 
19. század végi típus őrházépület egyetlen 
megmaradt emléke. 

58 6127 Batthyány tér 1. lakóház H-2 Egységes térfal a 20. század elejéről. 

59 747 Bécsi út 9-11. lakóház H-1 
Schármár János terve 1904. 
Egykori Maria Josefinum – árvaház. 

60 6211 
Béke út  

hattyús kút 
kút H-1 

Jellegzetes helytörténeti emlék városképi 
szereppel. 

61 6125 Béke út 1. lakóház H-2 Igényesen helyreállított késő historizáló lakóház. 

62 6134 Béke út 4. gyógyszertár H-1 Lakóház a 20. század elejéről. 

63 6275 Béke út 9. lakóház H-1 Jellegzetes tornyos sarokház. 

64 6276 Béke út 10. lakóház H-1 Magasföldszintes lakóház kontyolt oromzattal. 

65 6280 Béke út 11. lakóház H-1 
Emeletes neobarokk lakóház gazdag 
tetőfelépítménnyel. 

66 6422 Béke út 17. lakóház H-1 Emeletes ház változatos oromzattal. 

67 6423 Béke út 18. lakóház H-2 
Korai modern lakóház.  
Hárs György terve 1928.  

68 5433/3 Bercsényi utca – emlékmű H-1 Kőkereszt kő talapzaton. 

69 8537/12 Besenyő u. 17. lakóház H-1 
Schuster Franz (Wien) tervei szerint épült 1941-
1943 között. 
Lakóházak a Fésűsfonógyár Rt. munkatársainak. 

70 6138 
Bólyai János utca 

1. 
lakóház H-1 

Késő neobarokk épület, eredeti formáját 
megőrizte, homlokzatát dús növényzet takarja. 

Bécsi út 9-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Béke út 1. 

 
 

 
Béke út 9. 
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71 6143 
Borsmonostori u. 

4. 
lakóház H-1 

Magasföldszintes, monumentális „Heimatstil” 
villa. 

72 6140 
Borsmonostori u. 

6. 
lakóház H-2 Tornyos sarokház gazdag tetőfelépítménnyel. 

73 6132 
Borsmonostori u. 

12. 
lakóház H-1 

Korai modern lakóház „kubusos” tömeggel, 
igényes részletekkel. 

74 6153 
Borsmonostori u. 

13. 
lakóház H-1 Emeletes historizáló nyerstégla épület. 

75 9153/4 
Brennbergbánya, 

Borbála telep - 
kémény 

kémény H-1 Emlék, település hatásos vertikális hangsúlya. 

76 
 

9152 
 

Brennbergbánya, 
Borbála telep 1. 

lakóház H-2 
Század végi késői historizmus. Egykori orvos 
lakás. 

77 9153/8 
Brennbergbánya, 
Borbála telep 2. 

lakóház H-1 
Jellegzetes téglaépület egyszerű historizáló 
formákkal. Egykori fürdő. 

78 
 

9209 
 

Brennbergbánya, 
Harang utca 

harangláb H-1 Helytörténeti emlék. 

79 9142 
Brennbergbánya, 

Hermesi út 3. 
lakóház H-1 Egykori tisztviselői épület. 

80 9280 
Brennbergbánya, 
Óbrennbergi út 

kápolna H-1 
Historizáló, romantikus kápolna neoromán 
díszekkel. 

81 9267/26 
Brennbergbánya, 
Óbrennbergi út 

20. 
lakóház H-1 

Kora historizáló épület. Egykori raktár majd 
ideiglenes kórház. 

82 9501/21 
Brennbergbánya, 
Ó-hermes telep 3. 

lakóház H-1 Egyszerű bányászlakások a 19. század végéről. 

83 9250/17 
Brennbergbánya, 
Sárgaház sor 11. 

lakóház H-2 Egyszerű, historizáló épület. 

 
Borsmonostori utca 6. 

 
 
 

Borsmonostori utca 13. 

 
 
 

Brennbergbánya, kápolna. 
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84 9146 
Brennbergbánya, 

Soproni út 
üres H-2 Egyszerű üzemi épület. Egykori ruhagyár. 

85 9203 
Brennbergbánya, 

Soproni út 
mérlegház H-1 

Kedves, kis méretű ipari épület a késői 
historizmus stílusában. 

86 9147/2 
Brennbergbánya, 

Soproni út 22. 
óvoda H-1 Késő historizáló óvoda korai modern ráépítéssel. 

87 9147/1 
Brennbergbánya, 

Soproni út 22. 
templom és 

kocsma 
H-1 

1928-33-ban épült templom és kocsmaépület. 
Füredi Oszkár kései szecessziós alkotása. 

88 9153/33 
Brennbergbánya, 

Soproni út 24. 
iskola H-1 

Késő historizáló középület kori modern 
hozzáépítéssel. Füredi Oszkár terve. 

89 9340/3 
Brennbergbánya 

Szent Borbála 
szobor 

emlékmű H-1 19. század végi romantikus emlékmű. 

90 9605/4 
Brennbergbánya, 

Új-Hermes 
lakóház H-1 

Egyszerű kontyolt, nyeregtetős ház nyerstégla 
burkolattal a 20. század legelejéről. Egykori pék 
ház. 

91 

9402/2;3;
4;5;6;7;9;

10; 
9404/2;3;

4;5; 
9402/1 

Brennbergbánya, 
Új-Hermes telep 

2-15. 

szociális 
lakások 

H-1 Egykori bányászlakótelep. 

92 9868 
Brennbergbánya-

Görbehalom, 
Tárna u. 5. 

lakóház H-2 Egyszerű, késő historizáló lakóház. 

93 9897 
Brennbergbánya-

Görbehalom, 
Tárna u. 19. 

bányász 
lakóház 

H-1 
1933-ban épült kétszintes nyugdíjas bányász 
sorház kori modern stílusban. 

94 9901/1 
Brennbergbánya-

Göbehalom, 
Tárna u. 23/b. 

lakóház H-2 
Egykor nyerstégla munkásház a 20. század első 
feléből. 

95 9881/4 
Brennbergbánya-
Görbehalom, Ék 

u. 2. 
lakóház H-2 Egyszerű, késő historizáló munkásház. 

96 9843 
Brennbergbánya-

Görbehalom, 
Támfa utca 16. 

vendéglő H-2 Egyszerű vendéglő épület. 

97 8678/1 
Cházár András tér 

1. 
iskola H-1 

Hajós Alfréd terve 1909. 
Siketnémák intézete. 

 
Brennbergbánya, Soproni út 22. 

 
 
 

Brennbergbánya, Soproni út 22. 

 
 
 

Görbehalom, Tárna u. 19. 
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98 3240 
Csatkai Endre 

utca 6-8. 
üres H-1 

Füredi Oszkár terve 1930-1932. 
Soproni Izraelita Hitközség egykori polgári 
otthona. 

99 3242 
Csatkai Endre 

utca 10. 
lakóház H-1 

Radics József terve 1940. 
Háromemeletes lakóház, jelentős városképi 
helyzete ellenére minden arisztikumot nélkülöz. 

100 2993 Csengery utca 5. lakóház H-1 
Késő romantikus emeletes lakóház a neogótika 
jellegzetes helyi jegyeivel. 

101 3010 Csengery utca 8. lakóház H-1 
Reprezentatív neo-reneszánsz emeletes városi 
palota. 

102 2956 
Csengery utca 

30-32. 
irodaépület H-2 

1. épület: A 19. század második felének 
kiemelkedő fontosságú ipari épülete, jellegzetes 
nyers tégla architektúrája a városkép 
meghatározó eleme. Egységes belső 
csarnoktereit acél szerkezetű oszlopok 
támasztják alá. Valószínűleg Schneider Márton 
alkotása. 
2. épület: Winkler Oszkár terve 1950. 
Zárgyár kultúrháza, a korszak jó arányú, 
jellegzetes emléke. 

103 2960 Csengery utca 59. lakóház H-1 
Winkler Oszkár terve 1936. 
Egyszerű, elegáns emeletes lakóház a korai 
modern stílusában. 

104 8741 
Cseresznye sor 

10. 
lakóház H-1 

Winkler Oszkár terve 1938. 
Magasföldszintes lakóépület. 

105 7296/8 Csongor út 8/a. lakóház H-1 Korai historizáló emeletes lőveri ház fa erkéllyel. 

106 602 Damjanich u. 1. lakóház H-2 
Füredi Oszkár terve 
1936-1937. 
Emeletes modern saroképület. 

107 2997/2 Deák tér 2.  templom H-1 
Hárs György terve 1930. 
Református templom és plébánia neobarokk 
stílusban. 

108 3037 Deák tér 9. lakóház H-1 
Schneider Márton által 1880-ban felépített, 
jellegzetes késő historizáló bérházépület 
korszerű beépítéssel és lakásrendezéssel. 

109 2985 Deák tér 14. 
Sopron 

Kereskedelmi 
és Iparkamara 

H-1 

Ferund Dezső budapesti építész terve 1923. 
Alt Zsigmond lakóháza vol, az I. világháború utáni 
klasszicizáló-hellénizáló építészet jellegzetes 
emléke. 

110 3041 Deák tér 15. lakóház H-1 
Schármár János terve 1880. 
Szép, korai, neoreneszánsz lakóház. 

Csatkai Endre utca 10. 

 
 
 

Csengery utca 30-32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deák tér 14. 

. 
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111 3046 Deák tér 17. lakóház H-1 
Korai neoreneszánsz egyemeletes lakóház 
jellegzetes példája. 
Valószínűleg Schármár János építette 1879-ben. 

112 2849 Deák tér 29-31 lakóház H-1 
Schöne Lajos terve 1894. 
Jellegzetes késő historizáló sarokház. Az épületet 
több európai folyóirat is közölte. 

113 2848 Deák tér 33. lakóház H-1 
Ullein József késő historizáló lakóháza- A térfal 
fontos, reprezentatív eleme. 

114 
2819/1, 
2819/2, 
2819/3 

Deák tér 37-41. lakóház H-2 
Winkler Oszkár terve 1955. 
Lakóház, szocialista-realista stílusban. 

115 2810/2 Deák tér 45. lakóház H-1 
Hárs György terve 1932. 
Esterházy Hitbizomány tisztviselői lakóház. 

116 2808 Deák tér 47. lakóház H-1 Egyszerű korai modern lakóház. 

117 2807 Deák tér 49. lakóház H-1 
Füredi Oszkár terve 1940. körül. 
Korai modern lakóház. 

118 2806 Deák tér 51. iskola H-1 
Schármár Károly terve 1931. 
Az I. világháború utáni neobarokk stílusában. 
Jelenleg Eötvös József Szakközépiskola. 

119 3031 Deák tér 
meteorológiai 

állomás 
H-1 

Meteorológiai állomás 1911. 
A Soproni Városszervező Egyesület által épített 
kis pavilon. 
A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 2002-ben 
felújította. 

120 7248 Deákkúti út 10. panzió H-1 

Füredi Oszkár terve 1938-ban épült. 
Korai modern stílusban épült panzió épület. 
A korabeli építész folyóiratokban gyakran 
szerepelt. 

 
121 

 
8679/2 Dóczy Lajos u. 5. üres H-1 Egykori Steiner vízimalom emeletes kő épülete. 

122 2839 Erzsébet u. 1. lakóház H-1 

Schiller János kétemeletes, középkupolás 
bérházépülete 1894-ből. 
A késő historizmus stílusának legjellegzetesebb 
alkotása. 

123 3062 Erzsébet u. 2. lakóház H-1 
Markl József építőmester által 1875-ben emelt 
városi palota a neoreneszánsz korai korszakából. 

 
124 

 
2840 Erzsébet u. 3. lakóház H-1 

Schiller János különleges „háromsávos” 
elrendezésű homlokzata 1893-ból. 

Deák tér 33. 

 
 
 

Deákkúti út 10. 

 
 
 

Erzsébet u. 1. 
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125 3061 Erzsébet u. 4. lakóház H-1 
Winkler Oszkár terve 1883. 
Egyemeletes lakóház a korai modern stílusában. 

126 2841 Erzsébet u. 5. lakóház H-2 

Wagner János terve 1883. 
Kivételes szépségű városi palota a késői 
neoreneszánsz stílusában. 
Emeletráépítéssel elrontották. 

127 3060 Erzsébet u. 6. lakóház H-1 
Winkler Oszkár terve 1936. 
Egyemeletes lakóház a korai modern stílusában. 

128 3059 Erzsébet u. 8. 
lakóház és 

üzlet 
H-1 Korai modern lakóépület. 

129 2850 Erzsébet u. 9. iskola H-1 
Exner Jenő és Zobel Lajos tervezte pénzügyi 
székház, az I. világháború utáni késő historizáló 
építészet különleges emléke. 

130 3057 Erzsébet u. 14. 
lakóház és 

üzlet 
H-1 

Ullein Antal elképzelései alapján 1879-1881 
között épült. 
Igényes neoreneszánsz lakóházak sora, az 
utcakép markáns eleme. 

131 3056 Erzsébet u. 16. 
lakóház és 

üzlet 
H-1 

Ullein Antal elképzelései alapján 1879-1881 
között épült. 
Igényes neoreneszánsz lakóházak sora, az 
utcakép markáns eleme. 

132 3055 Erzsébet u. 18. 
lakóház és 

üzlet 
H-1 

Ullein Antal elképzelései alapján 1879-1881 
között épült. 
Igényes neoreneszánsz lakóházak sora, az 
utcakép markáns eleme. 

133 3054 Erzsébet u. 20. 
lakóház és 
étterem 

H-2 

Ullein Antal elképzelései alapján 1879-1881 
között épült. 
Igényes neoreneszánsz lakóházak sora, az 
utcakép markáns eleme. 
Emeletráépítéssel elrontották. 

134 6214 Fácán u. 5. lakóház H-2 Kertvárosi korai modern lakóház. 

135 6238 Fácán u. 8. lakóház H-1 Magasföldszintes lakóház íves sarokerkéllyel. 

136 2454 Fapiac u. 2. bíróság H-1 

Balogh Kovács Sándor és Hárs György terve 
1931. I. világháború utáni neobarokk alkotás. 
Régen római katolikus elemi iskola, jelenleg 
bíróság. 

137 
7342/1, 
7342/2, 
7342/3 

Felsőlőver út 1-3. lakóház H-1 
Földszintes lőveri lakóház, a Felső-Lőverek 
„kapuja”. 

138 7265/2 Felsőlőver út 13. lakóház H-1 
Handler Nándor terve 1868. 
Alpesi stílusú lőveri lakóépület. 

 
Erzsébet u. 9. 

 
 

Fácán u. 8. 

 
 

Felsőlőver út 13. 
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139 7327 Felsőlőver út 25. kerti veranda H-1/R 
Nyolcszögletű alaprajzú kerti veranda, 
úgynevezett „szaletli”. 

140 7392/1 Felsőlőver út 54. lakóház H-1 „T” alaprajzú lőveri lakóház, „Harrer-Abosi villa”. 

141 7388/2 Felsőlőver út 60. lakóház H-1 Lőveri lakóház nagy, igényes fa verandával. 

142 7369/3 Felsőlőver út 70. lakóház H-1 Emeletes lőveri lakóház romanizáló díszekkel. 

143 7504 Felsőőrház köz 4. lakóház H-1 19. század végi villaépület. 

144 7503 Felsőőrház köz 6. lakóház H-1 
19. századi villaépület igényes kerítéssel, eredeti 
utcatáblával. 

145 7502/3 Felsőőrház köz 8. lakóház H-1 
Villa a 19. század utolsó harmadából, 
helyreállítása után jellegét nagyobbrészt 
megtartotta. 

146 7145 Felsőzsák út 1. lakóház H-1 „T” alaprajzú lőveri lakóház. 

147 
7409/1, 
7409/2 

Fenyves sor 2. lakóház H-2 
Földszintes lakóház oromzatos emeletes 
keresztszárnnyal. 

148 7410/1 Fenyves sor 4. lakóház H-1 
„Pluralizáló” – hisotrizáló – lőverház szecessziós 
elemekkel, igényes homlokzattal. 

149 7411 Fenyves sor 8/b. lakóház H-2 Emeletes, lőveri kerti ház, részben elrontották. 

150 3841 
Ferenczy János. u. 

5. 
iskola H-1 

Fábián Gáspár reprezentatív iskolaépülete 1927-
ből az I. világháború utáni neobarokk jellegzetes 
stílusában. 

151 3878 
Ferenczy János. u. 

7. 
iskola H-1 

Láng János terve 1988. körül. 
Vas- és Villamos-ipari Szakközépiskola. 

152 3017/2 
Frankenburg út. 

1. 
lakóház H-1 

A 19. század utolsó harmadában épült, 
reprezentatív polgárház, homlokzatának jegyeit 
szerencsés módon megőrizte. 

153 3257 
Frankenburg út. 

3. 
lakóház H-1 

A 19. század utolsó harmadában épült, kora 
historizáló lakóház igényes építészeti 
részletekkel: megjelenését szerencsésen 
megőrizte. 

154 3259 
Frankenburg út. 
4. - Zsilip u. 17. 

lakóház H-2 
Frankenburg út 6. szám mintájára épült, korai 
modern társasház. 

155 3257 
Frankenburg út. 

6. 
lakóház H-1 

A korai modern mozgalmak első, kiemelkedő 
alkotása. 
Winkler Oszkár tervei alapján épült mozgalmas, 
erőteljes épület, a városkép meghatározó eleme. 

156 3191 
Frankenburg út 8. 

- Vörösmarty u. 
12. 

lakóház H-1 
Schármár Károly terve 1934. 
A korai modern mozgalom alkotása. 

157 3209 
Frankenburg út. 

20. 
lakóház H-2 

1900. körül épült kétemeletes városi lakóház, a 
helyi szecesszió kiemelkedő fontosságú emléke, 
fontos városképi elem. 

Ferenczy János. u. 5. 

 
 
 

Frankenburg u. 4. - Zsilip u. 17. 

 
 
 

Frankenburg u. 6. 
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158 7385/1 Galagonya köz 6. lakóház H-1 

Karakteres lőveri villaépület, a 19. század utolsó 
harmadából. 
Jellegzetes, vártorony szerű sarok építménnyel, 
faverandával. 

159 5723 Győri út 5. lakóház H-2 
Városi Mérnöki Hivatal terve 1927. 
Városi bérházak 

160 5724 Győri út 7. lakóház H-2 
Városi Mérnöki Hivatal terve 1927. 
Városi bérházak 

161 5725 Győri út 9. lakóház H-2 
Városi Mérnöki Hivatal terve 1927. 
Városi bérházak 

162 5726 Győri út 11. lakóház H-2 
Városi Mérnöki Hivatal terve 1927. 
Városi bérházak 

163 5729/6 Győri út 15. kórház H-1 

Walder József terve 1911. 
Szecessziós kórházépületek pavilonos korszerű 
elrendezéssel. 
A vasbeton építészet egyik első, jeles soproni 
alkotása. 

164 7417 Hársfa sor 7. lakóház H-1 
Schiller János terve 1892. 
Jopp-villa: saroktornyos, emeletes, kastélyszerű 
villaépület. 

165 
 

7509/1 
 

Hársfa sor 23. hétvégi ház H-1/R Első generációs lőveri faház. 

166 7514/1 Hársfa sor 29. lakóház H-1 
„Szilvavár”: templomszerű neoromán lőveri 
lakóépület. 

167 
 

1775 
 

Híd u. 15. lakóház H-1 Késő historizáló épület, a vársokép fontos eleme. 

168 7083/1 Honvéd út 5. panzió H-1 
Rosta Csaba tervei alapján. 
Jellegzetes lőveri ház, mintaszerűen 
helyreállították. 

169 7122 Honvéd út 32. lakóház H-1 
Hosszú, nyeregtetős főtömegű, fa verandás, 
díszes, oromzatos lőveri ház. 

170 6271 
Hunyadi János u. 

7. 
lakóház H-1 Jellegzetes „Heimatstil” lakóépület. 

171 6269 
Hunyadi János u. 

9. 
lakóház H-1 Jellegzetes „Heimatstil” lakóépület. 

172 
 

6263 
 

Hunyadi János u. 
13. 

lakóház H-1 Lakóház oromfalas, Fachwerkes szerkezettel. 

 
Galagonya köz 6. 

 
 

Győri út 9. 

 
 

Hársfa sor 29. 
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173 6262 
Hunyadi János u. 

15. 
lakóház H-1 Kertvárosi lakóház. 

174 6198 
Hunyadi János u. 
32./ Mikoviny u. 

21. 
lakóház H-1 

Földszintes-emeletes saroképület, a korai 
modern színvonalas emléke. 
A korabeli folyóiratok – „tér és forma” – közölték 
fényképét. 

175 2250 István bíró u. 2. lakóház H-1 
Boór Nándor terve 1910. 
Palotaszerű, magasföldszintes sarokház 
figyelemreméltó belsőkkel. 

176 2251 István bíró u. 4-6. lakóház H-1 Késői historizmus jelentős alkotása. 

177 5249/28 Ív utca lakóház H-1 Egykori téglagyári lakóház. 

178 2097 Jégverem u. 1. iskolaépület H-1 
Egykori római katolikus elemi iskola. Handler 
Nándor terve 1885. 
Sajátos karakterű, korszerű, hangulatos épület. 

179 3234 Jókai u. 1. lakóház H-1 
A 19. század első felének jellegzetes 
épületszerkezeteivel és szerény formaelemeivel: 
helytörténeti érdekesség. 

180 3170 Jókai u. 12. lakóház H-1 
Schármár János terve 1896. 
Emeletes kori neoreneszánsz lakóház. 

181 3177 Jókai utca 20.  lakóház H-2 
Kherndl Kálmán terve 1927. 
Stampf Gyuláné és Báthy Anna egykori lakóháza. 

182 6404 
József Attila utca 

8. 
lakóház H-1 

Változatos homlokzatú, oromzatos, földszintes 
lakóház karakteres építészeti részletekkel. 1920. 

183 6382 József Attila u. 26. lakóház H-1 
Jellegzetes késő historizáló kertvárosi épület. 
Hagymasisak lefedésű, saroktornyos ház, a 
századforduló sajátos szép emléke. 

184 6379 József Attila u. 28. lakóház H-2 
Zártsorú kertvárosi épület a késő szecesszió 
stílusában. 

185 6378 József Attila u. 30. lakóház H-2 
Zártsorú kertvárosi épület a késő szecesszió 
stílusában. 

186 6374 József Attila u. 34. lakóház H-2 Változatos homlokzati vonalú lakóház. 

187 6373 József Attila u. 36. lakóház H-2 Változatos homlokzati vonalú lakóház. 

188 6370 József Attila u. 38. lakóház H-2 Változatos homlokzati vonalú lakóház. 

189 6366 József Attila u. 42. 
gyermek-
védelmi 
szolgálat 

H-1 
Gerlóczy Gedeon terve 1928. 
Evangélikus Teológus Otthon, 
ma Gyermekvédelmi Szolgálat. 

190  Károly-magaslat kilátó épület H-1 
Winkler Oszkár tervei alapján. 
Korai modern expresszionista kőépület, korának 
kiemelkedő hazai alkotása. 

 
Jégverem u. 1. 

 
 

József Attila u. 38. 

 
 

Károly-magaslat 
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191 7017/2 
Károlymagaslati 

út 14. 
lakóház H-1 

Lőveri lakóház a magyar avantgád szecesszió 
jellegzetes motívumaival. 

192 2842 
Kis János u. 

1./Erzsébet u. 7. 
lakóház H-1 

Árkay Bertalan terve 1943. 
Kivételes szépségű, modern középület 
hangsúlyos sarokiképzéssel, téglahomlokzattal. 

193 2828 Kis János u. 3. lakóház H-1 
Hárs György terve 1930. körül. 
Háromemeletes társasház 2. üteme a korai 
modern stílusában. 

194 2793/8 Kisfaludy u. 1-5. lakóház H-2 
Hell Géza terve 1957. körül. 
Lakóház, szocialista-realista stílusban. 

195 3154 
Kossuth Lajos u. 

1. 
lakóház H-1 

 
Kastélyszerű, szabadon álló polgári villaépület, 
egykori pompás parkkal. 
 

196 3157 
Kossuth Lajos u. 

3. 
lakóház H-1 

Városképileg hangsúlyos lakóház a 19. század 
legvégéről. 
Eredeti állapotát megőrizte. 

197 3635 
Kossuth Lajos u. 

10. 
idősek otthon H-1 

Hofer Ottó terve 1892. 
Flandorffer Pál földszintes villája. 

198 3167/1 
Kossuth Lajos u. 

11. 
lakóház H-1 

Jellegzetes földszintes neoreneszánsz polgárház 
eredeti kerítéssel. 

199 3624/2 
Kossuth Lajos u. 

14. 
lakóház H-2 

Schiller János tervezte lakóház 1898. Díszes 
kapuja és kerítése védendő. 

200 3175 
Kossuth Lajos u. 

17. 
üres H-1 

Hofer Ottó szabadon álló, várszerű villaépülete, 
az egykori Lenck Kálmán villa. 
A késő historizmus egyik legjellegzetesebb 
soproni alkotása. 

201 3548/2 
Kossuth Lajos u. 

26. 
lakóház H-1 

1900. körül épült. 
Kupolás, gazdag neobarokk villaépület. A késő 
historizmus jellegzetes, reprezentatív helyi 
alkotása. 

202 3196 
Kossuth Lajos u. 

27. 
iroda H-1 Boór Gusztáv és Nándor terve 1932. 

203 3501 
Kossuth Lajos u. 

30. 
lakóház H-1 Neuberger Ernő terve 1902. 

204 3287/42 
Kossuth Lajos 

utca 
torony H-1 Déli pályaudvar világítótornya. 

205 3650 
Kossuth Lajos 

utca 
nyilvános 
illemhely 

H-1 
A 19. századi épülettípus egyetlen fennmaradt 
emléke. 

206 3650 
Kossuth Lajos 

utca 
óratorony H-1 Utcakereszteződésben álló díszes óratorony. 

Kis János u. 3. 

 
 

Kossuth Lajos u. 10. 

 
 

Kossuth Lajos u. 17. 
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207 2587 Kőfaragó tér 2. lakóház H-1 
Kétemeletes lakóház. 
Winkler Oszkár terve 1967. 
Udvari homlokzat Varga László terve. 

208 3639 
Kölcsey Ferenc u. 

1. 
lakóház H-1 Flandorffer család központi telephelye. 

209 5628 Kuruc körút szélmalom H-1 
1800-as évek derekán Dániel Ágoston részére 
épült szélmalom. 
Részben elbontották. 

210 483/1-5 
Lackner Kristóf u. 

1-3. 
lakóház H-1 

Hárs József és Winkler Oszkár terve 1936-1937. 
Háromemeletes lakóház. 

211 484 
Lackner Kristóf u. 

5. 
rendőr-

kapitányság 
H-1 

Ullein József tervei alapján épület 1904-ben. 
Nagyméretű késő historizáló saroképület. 

212 477/1 
Lackner Kristóf u. 

7. 
iskola H-1 

Wagner Gyula budapesti építész monumentális 
alkotása 1897. 
Egykori törvényszék, kupolás középhomlokzattal, 
igényes homlokzatokkal és szép épületbelsőkkel, 
festett mennyezettel és belső díszekkel. 
 

213 606 
Lackner Kristóf u. 

10. 
üzletház H-1 

Schármár Károly terve 1911. 
Elektro-Bioskop, ma üzletház. 

214 6983 Lánzséri u. 1 
villaszerű 
lakóház 

H-2 
Téglalap alaprajzú, igényes nyeregtetős lőveri 
lakóház szobrászati díszekkel. 

215 2406/1 Lehár Ferenc u. 3. lakóház H-2 
Egyszerű, kora historizáló lakóház, az utcai térfal 
harmonikus eleme. 

216 2405 Lehár Ferenc u. 5. lakóház H-2 Egyszerű, historizáló lakóház. 

217 2404 Lehár Ferenc u. 7. lakóház H-2 Egyszerű, kora historizáló lakóház. 

218 2412 Lehár Ferenc u. 8. lakóház H-2 
Jó állapotban megmaradt kora historizáló 
lakóház. 
Az utcakép harmonikus eleme. 

219 2403 Lehár Ferenc u. 9. lakóház H-2 
1870. körül épült neoreneszánsz ház. 
Homlokzatát szakszerűtlenül elrontották. 

220 2413 
Lehár Ferenc u. 

10. 
lakóház H-2 

Szép, kora historizáló lakóház. 
Az utcakép harmonikus eleme. 

221 5420 
Lehár Ferenc u. 

46. 

lakó- és 
gazdasági 

épület 
H-1 

Historizáló neoreneszánsz épület, részben 
elrontották. 

222 5417/5 
Lehár Ferenc u. 

58. 

lakó- és 
gazdasági 

épület 
H-1 Historizáló stílusú lakó- és gazdasági épület. 

223 7171 
Lőver körút – 

Deákkúti út sarok 
emlékmű H-1 Emlékmű. 

 
Kuruc körút 

 
 

Lackner Kristóf u. 5. 

 
 

Lackner Kristóf u. 10. 
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224 7299 Lőver körút 47. 
villaszerű 
lakóház 

H-2 
Lőveri lakóház emeletes kereszttömeggel, 
kontyolt tetővel, gazdag építészeti tagozatokkal 
lefedve. 

225 
7041, 

7040/2 
Lövész utca 2-4. lakóház H-2 

Jellegzetes, több szekciós, kettős oromfalas 
lőveri ház, minden szakasza más módon 
helyreállítva. 

226 6407/1 Madách u. 1. lakóház H-1 „Saroktornyos” korai modern lakóház. 

227 6403 Madách u. 3. lakóház H-2 Emeletes kertvárosi ház. 

228 6402 Madách u. 5. lakóház H-1 „Bauhaus” stílusú kertvárosi lakóház. 

229 6396 Madách u. 7. lakóház H-2 
„Saroktornyos” historizáló lakóház – ideális 
városképi „kapu-motívum”. 

230 6352 Madách u. 12. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

231 6384 Madách u. 13. lakóház H-1 
„Bauhaus” stílusú korai modern sarokház jó 
állapotban. 

232 6353 Madách u. 14. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

233 6354 Madách u. 16. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

234 6355 Madách u. 18. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

235 6356 Madách u. 20. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

236 6357 Madách u. 22. lakóház H-2 
Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház, 
leegyszerűsítették. 

237 6358 Madách u. 24. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

238 6359 Madách u. 26. lakóház H-2 
Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház, 
leegyszerűsítették. 

239 6360 Madách u. 28. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

240 6361 Madách u. 30. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

241 6362 Madách u. 32. lakóház H-2 Zártsorú, egyemeletes „Heimatstil” lakóház. 

242 2744 Magyar u. 10. lakóház H-1 

A neo-reneszánsz kiemelkedő jelentőségű 
alkotása 1880. körül. 
Kupolás tömege a városkép meghatározó 
motívuma. 

243 
 

2728 
 

Magyar u. 15. lakóház H-1 
Schármár Károly terve 1921. 
Egykori raktárépület. 

244 2730 
Magyar u. 15. 

udvarban 
lakóház H-1 

Handler József korai historizáló alkotása 1846-
ból. 

245 2801 
Mátyás király u. 

1-3. 
lakóház H-2 

Somlai Aladár tervei alapján 1935-1940 között 
épült. 
Kétemeletes modern lakóház, a két háború 
közötti építészet egyik első alkotása. 

Madách u. 5. 

 
 
 

Madách u. 13. 

 
 
 

Madách u. 16. 
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246 2800 Mátyás király u. 5. lakóház H-2 

1935-1940 között, épült, korszerű, modern 
lakóház. 
A két háború közötti építészet első városrész 
méretű alkotása. 

247 2799 Mátyás király u. 7. lakóház H-2 

1935-1940 között, épült, korszerű, modern 
lakóház. 
A két háború közötti építészet első városrész 
méretű alkotása. 

248 2797 
Mátyás király u. 

11. 
lakóház H-2 

1935-1940 között, épült, korszerű, modern 
lakóház. 
A két háború közötti építészet első városrész 
méretű alkotása. 

249 2814 
Mátyás király u. 

13. 
lakóház H-2 

1935-1940 között, épült, korszerű, modern 
lakóház. 
A két háború közötti építészet első városrész 
méretű alkotása. 

250 2815 
Mátyás király u. 

15. 
lakóház H-2 

1935-1940 között, épült, korszerű, modern 
lakóház. 
A két háború közötti építészet első városrész 
méretű alkotása. 

251 2816 
Mátyás király u. 

17. 
lakóház H-2 

1935-1940 között, épült, korszerű, modern 
lakóház. 
A két háború közötti építészet első városrész 
méretű alkotása. 

252 2818 
Mátyás király u. 

18. 
iskola H-1 

1920-as években épült, késő neobarokk 
iskolaépület, az I. világháború utáni neo-
historizmus jellegzetes soproni emléke. 

253 2869 
Mátyás király u. 

19. 
GYSEV székház H-1 

Rauscher Miksa szombathelyi építész tervezte 
hatalmas, reprezentatív középület. 
A késő historizmus alkotása. 
Jelenleg GYSEV székház. 
 

254 2817 
Mátyás király u. 

20. 
lakóház H-2 

1935-1940 között, épült, korszerű, modern 
lakóház. 
A két háború közötti építészet első városrész 
méretű alkotása. 

255 2906 
Mátyás király u. 

32. 
lakóház H-2 

Ullein József neoreneszánsz tervei alapján. 
Emeletes városi polgárház 1893-ból. 

256 548 Mező utca 14. lakóház H-2 
Emeletes, oromfalas késő historizáló, előkelő 
neo-reneszánsz lakóház. Városképi hangsúllyal 
bír. 

Mátyás király u. 5. 

 
 

Mátyás király u. 13. 

 
 

Mátyás király u. 19. 
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257 3874 Mező utca 27. lakóház H-2 
Handler Nándor késői alkotása 1874-ből. 
„Gombóc vár” – kézzel formázott, égetett 
agyaggolyókkal díszítve. 

258 2490 
Mikes Kelemen 

utca 9. 
lakóház H-2 

A 20. század elején épült lakóház, az egységes 
házsor eleme. Homlokzatát teljesen elrontották. 

259 6190 
Mikoviny u. 5. - 
Doborjáni u. 13. 

lakóház H-2 
Jellegzetes szecessziós sarokház. 
Fontos városképi sarokelem. 

260 6217 Mikoviny u. 27. lakóház H-2 Magasföldszintes „Heimatstil” lakóház. 

261 6997 Mikoviny u. 34. lakóház H-1 
„L” alaprajzú, összetett tömegű, igényes lőveri 
villaépület. 

262 6994 Mikoviny u. 40. lakóház H-1 
Füredi Oszkár terve 1934. 
Horn Vilmos sarokvillája. 

263 külterület 
Muck - 

menedékház 
panzió és 
étterem 

H-1 

Winkler Oszkár rusztikus alkotása helyi 
építőanyagok-boronafal, gnájsz kő 
felhasználásával 1936-ból. 
A határőrség átalakíttatta az eredeti formák 
részleges megtartásával. 

264 4321/9 
Murmann Sámuel 

u. 4. 
raktár H-2 Egykori tüzér laktanya épülete. 

265 3566/1 Ősz utca 1. lakóház H-1 
Schármár János terve 1895. 
Emeletes, késői historizáló, reprezentatív 
sarokház. 

266 3526 
Ősz u. 24. – 

Huszár u. 18. 
lakóház H-1 

A korai modern stílusában épített/átépített 
lakóház. Az utcakép fontos sarokmotívuma. 

267 7157/1 Panoráma út 8. lakóház H-1 
Legszebb lőveri villaépület, angol neogót villák 
formájában épült. 

268 7160/2 Panoráma u. 16. villaépület H-1 

Barát Béla és Novák Ede terve 1936-ból. 
Korai modern épület „romantikus” 
motívumokkal. 
Egykor Proszwimmer Géza lakóháza. 

269 2258/1 Paprét 2. lakóház H-2 
Schneider Márton terve 1913. 
Mangold Mórné lakóháza. Fontos városképi 
elem. 

270 2274 Paprét 4. lakóház H-2 
Korai historizáló lakóház, a térfal jellegzetes 
eleme. 

271 1804 Paprét 19. tornacsarnok H-1 

1860. körül épület. 
1870-ben Handler József által bővített 
„tornacsarnok” a romantikus historizmus 
stílusában, átalakításokkal. 

272 2338 Paprét 22. lakóház H-2 Szép neo-reneszánsz lakóház. 

Muck – menedékház 

 
 
 

Ősz utca 1. 

 
 
 

Ősz utca 35. – Huszár utca 26. 

 
Patak u. 14. 
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273 592 Patak u. 14. lakóház H-2 
Moravetz Ferenc kőművesmester saját lakóháza 
1931-ből. 

274 3047/1 Pázmány Péter u. üres H-1 

Jellegzetes soproni kerti ház, a bástyafalra 
építve. 
Földszint + emelet klasszicizáló késő barokk 
architektúra. 
Egyike a kevés, fennmaradt ilyen soproni jellegű 
emlékeknek. 

275 3042 
Pázmány Péter u. 

1. 
lakóház H-1 

Somlai Aladár tervei alapján 1935. 
Steiner Emil és Gyula kétemeletes modern 
lakóháza. 

276 3043 
Pázmány Péter u. 

3. 
lakóház H-1 Modern lakóépület 1940. körül. 

277 3044 
Pázmány Péter u. 

5. 
lakóház H-1 Modern lakóépület 1940. körül. 

278 3050/1 
Pázmány Péter u. 

6. 
rom H-1 

Jellegzetes soproni kerti ház, a megmaradt külső 
várfalra építve. Földszint + emeletes épület, 
melynek jellegzetes architektúrája szakszerűen 
helyreállítható. A várfal ferde szakaszára épült, 
helyét az egykori térképek is mutatják. 

279 244 Petőfi tér 3. iskola H-1 Iskola épület. 

280 276 Petőfi tér 7. üres H-1 
Schiverder Ferdinánd terve 1905. 
Késő historizáló, reprezentatív banképület. 

281 149 Rákóczi utca 4. magtár H-2 A 19. század elején emelt magtárépület. 

282 3065 Rákóczi utca 5. lakóház H-2 
Wanitzky Ferenc tervezte városi bérház 1850. 
Handler József emeletráépítésével korai, 
histoizáló épület. 

283 151 Rákóczi utca 6. lakóépület H-2 
Egyszerű késő barokk oromfala, utcára 
merőleges földszintes lakóépület elrontva. 

284 283 Rákóczi utca 8. lakóház H-1 

Hild Vencel emeletes városi palotájának 
felhasználásával építette Schneider Márton 
1883-ban a késő historizmus modorában. 
A jellegzetes klasszicizáló belső részben 
fennmaradtak és gondosan védendők. 

285 3069 Rákóczi utca 9. lakóház H-2 
Klasszicizáló lakóház 1837-ben épült. 
1870. körül a szigorú neo-reneszánsz stílusában 
átalakítva. Az utcaképfontos eleme. 

286 3071 Rákóczi utca 11. lakóház H-2 
Markl József tervei alapján épült. 
Késő historizáló emeletes városi ház. 

 
 

Pázmány Péter u. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petőfi tér 7. 

 
 

Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 13. 
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287 3072/1 Rákóczi utca 13. lakóház H-2 
Emeletes városi lakóház a historizmus 
reprezentatív stílusában. Az utcakép 
meghatározó motívuma. 

288 4301 Somfalvi u. lakóház H-2 Haas Fülöp és fiai Rt. 24 darab munkásháza. 

289 4306 Somfalvi u. 5-7. gyár H-2 
Schneider Márton műépítész tervezte. 
Haas szövőgyár nyerstégla homlokzatokkal. 

290 10130 
Sopronkőhida, 

Pesti Barnabás u. 
11. 

iskola H-2 
Egyszerű historizáló középület, jellegétől 
megfosztották. 

291 10133 
Sopronkőhida, 

Pesti Barnabás u. 
13. 

gazdasági 
épület 

H-2 Késő historizáló gazdasági épület. 

292 10136/2 
Sopronkőhida, 

Pesti Barnabás u. 
25. 

fegyház és 
börtönépület 

H-1 
A 19. század utolsó harmadában épült historizáló 
fegyház és börtönépület. 

293 7111 Sörházdomb út 1. villaépület H-1 
Schármár Károly terve 1909. 
Igényes képzőművészeti alkotásokkal, sajátos 
építészeti részmegoldásokkal. 

294 2830 Széchenyi tér 12. 
vendéglátó 

hely 
H-2 

Becska Ferenc építette 1943-ban. 
Perkovátz család sarokháza. 
A városkép fontos eleme. 

295 2838 Széchenyi tér 13. 
lakóház és 
cukrászda 

H-1 
Schöne Lajos tervezte. 
Jellegzetes sarokház a késő historizmus fontos 
emléke kiemelkedő városképi szereppel. 

296 6278 Székeles u. 2. lakóház H-2 
Magasföldszintes lakóház emeletes 
középrizalittal. 
Homlokzatát leegyszerűsítették. 

297 79 
Szent György u. 

17. 
lakóház H-1 

Lakóház átépítése Schármár Károly elképzelései 
alapján 1937. 
 

298 6335 Szent Imre tér 1. lakóház H-1 Szabadon álló sarokvilla. 

299 6366 Szent Imre tér 11. üres H-1 

Siegel Albin és Nagygyőri Szőts Imre tervei 
alapján 1928., az I. világháború utáni historizmus 
jellegzetes alkotása. 
Egykor Szent Imre kollégium és József Attila 
Gyermekvédelmi Központ. 

300 2496/2 Szent István park templom H-1 

Körmendy Nándor korai modern római katolikus 
temploma 1943-ból. 
Az első ilyen jellegű egyházi épület a város 
építészetében. 

 
 

Széchenyi tér 13. 

 
 

Szent Margit út 4. – kápolna 

 
 

Szent Mihály u. 37. 
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301 7088 Szent Margit út 4.  
kápolna és 
plébánia 

H-1 

Schármár Károly terve 1909. 
Egykor Töpler Lajos lakóháza. 
Ma Szent Margit kápolna és plébánia. 
 

302 1104 
Szent Mihály u. 

24. 
lakóház H-2 

Városképileg fontos emeletes neo-reneszánsz 
épület 1880. 

303 981 
Szent Mihály u. 

37. 
lakóház H-1 

Handler Nándor késői földszintes téglaépülete 
1884-ből. 
Lechner Ödön építészetének előfutára – 
kiemelkedő építészeti emlék. 

304 4969/4 
Szent Mihály u. - 

Pozsonyi út  
ravatalozó H-1 

Schármár Károly terve 1911. 
Római katolikus temető neogót ravatalozó 
épülete. 

305 4969/6 
Szent Mihály u. - 

Pozsonyi út 
temető 
bejárata 

H-1 
Solt Herbert terve 1993. 
Szent Mihály temető bejárata. 

306 257 Színház u. 16. lakóház H-1 
Ullein József erőteljes neoreneszánsz lakóház 
épülete 1897-ből. 
A stílus jellegzetes helyi emléke. 

307 239/1 Színház u. 27. 
evangélikus 
gyülekezeti 

ház 
H-1 

Schöne Lajos tervei alapján 1884-ben épült a 
szigorú neo-reneszánsz reprezentatív középület 
stílusában. 
Egykor evangélikus iskola. 

308 3845 
Táncsics Mihály u. 

4. 
lakóház H-1 

Gazdag neobarokk lakóház a késői historizmus 
kiemelkedő fontosságú soproni emléke. 

309 3605 
Táncsics Mihály u. 

23. 
lakóház H-1 

Neubauer Ernő terve 1909. 
Gazdag pluralista – historizáló – szecessziós 
lakóház, a korszak ritka, kiemelkedő fontosságú 
soproni emléke. Kupolás sarokmotívuma 
városképi hangsúly. 

310 
 

3826/2 
 

Táncsics Mihály u. 
- Faraktár utca 

irodaépület H-2 
Egykori gázgyár irodaépület alapítási 
emléktáblával. 

311 185 Templom u. 8. lakóház H-1 
Georg W. Mayer terve 1908. 
Egykor Schwartz Miklós lakóháza. 

312 138 Templom u.23. lakóház H-2 
Winkler Oszkár terve 1959-1960. 
Háromemeletes lakóház az egykori neológ 
zsinagóga helyén. 

313 171 Templom u. 24. lakóház H-1 
Füredi Oszkár terve 1959. 
Háromemeletes lakóház. 

 
 

Színház u. 27. 

 
 

Táncsics Mihály u. 4. 

 
 
 

Tóth Antal u. 4. 
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314 4328/3 Terv u. 2. gyárépület H-1 

Winkler Oszkár terve 1950-1951. 
Korai modern épületasztalosáru gyárépület, 
Szakál Ernő szobrászművész reliefjével. 
Német folyóiratok közölték a tervet. 

315 10101/8 Tómalom üres H-1 
Az 1950-es évek egyetlen megmaradt építészeti-
helytörténeti emléke. 

316 10101/3 Tómalom támfal H-1 
Strand támfalas lépcső, a volt strandépület 
maradványa. 

317 2232 Torna u. 12-14. mozi H-1 
Boór Gusztáv terve 1926. 
Egykor Hartmann testvérek Elite filmszínháza. 

318 3331 Tóth Antal u. 4. lakóház H-1 

Kiemelkedő szépségű neo-reneszánsz polgárház 
az 1880-as évekből. 
Kifogástalan állapotban, az utca léptékadó 
eleme, városképi motívum. 

319 7087/1 Tulipán köz 2. 
nyugdíjas 

otthon 
H-1 

Winkler Oszkár terve 1940. 
Emeletráépítés 1960. 
Julianeum, később Pedagógus Nyugdíjas otthon. 

320 6320 Udvarnoki u. 2. lakóház H-1 
Winkler Oszkár terve 1937. 
Kétemeletes társasház. 

321 6321 Udvarnoki u. 4. lakóház H-2 Emeletes historizáló lakóház. 

322 6894/2 Vadas Jenő u. 23. lakóház H-1 Nagyméretű, magasföldszintes lőveri lakóház. 

323 3502 Vadász u 1. lakóház H-1 
Reprezentatív historizáló, neo-reneszánsz 
saroképület. A városkép fontos eleme. 

324 5512 Vak Bottyán u. 37. lakóház H-2 Jellegzetes sarokház. 

325 6814/1 Várisi út 2. szanatórium H-2 
Egykori üdülő épület 1940-1956. 
Jelenleg szívszanatórium. 

326 2158 Várkerület 59. szépségszalon H-1 

Schöne Lajos kiváló bécsi építész tervei alapján 
épült az 1882-ban. 
A késő historizmus monumentális emléke. 
Az 1930-as években homlokzatosították déli 
tűzfalát. 

327 2194/3 Várkerület 75. szálloda H-1 
Hintrager Mór terve 1893. 
Jelentős késő historizáló városi szálloda. 
Az utóbbi időben szakszerűen revitalizálták. 

328 2202 Várkerület 81. 
üzlet és 
lakóház 

H-1 
Jesovits Mihály terve 1911. 
Napjainkra leegyszerűsítették. 

329 95 Várkerület 86. kozmetika H-1 

Handler Nándor kisméretű, korszaknyitó alkotása 
1877. 
A késő historizmus és a kezdődő szecesszió 
úttörő épülete. 

 
 
 

Udvarnoki u. 2. 

 
 
 

Várkerület 75. 

 
 
 

Villa sor 22. 
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330 131 Várkerület 114. gyógyszertár H-1 

Neuberger Ernő terve alapján 1912-ben épült. 
Patika a Magyar Királyhoz: a soproni szecesszió 
népies magyar irányzatának jelentős alkotása. 
Elrontott földszintje a meglévő tervek alapján 
helyreállítható. 

331 6828/2 Villa sor 4. lakóház H-1 
Schármár Károly terve 1894. 
Bonyolult alaprajzú, festői tömegű, igényes 
villaépület. 

332 6831 Villa sor 6. lakóház H-1 
W. Bernard építőmester terve 1910. 
Nagyméret villaépület. 

333 6842 Villa sor 14. lakóház H-1 

Schiller János terve 1895. 
Dercsényi Pál tervei szerint 1980. körül az 
eredetit idéző épületet építettek. 
Kétoromzatos, nagyméretű lőveri ház. 

334 6843 Villa sor 16. üres H-1 

Schiller János tervezte 1893-ban. 
A híre „Flóra-villa” a soproni lőveri építészet 
kiemelkedő emléke. 
Igényes, késő historizáló főépület, bal szárnyán 
finom szerkezetű faverandával. 

335 6847 Villa sor 18. lakóház H-1 
Schiller János terve 1894. 
Bonyolult alaprajzú, festői tömegű, igényes 
villaépület, nagyméretű, emelete4s faerkéllyel. 

336 6849/2 Villa sor 20. lakóház H-1 
Schiller János terve. 
„T” alaprajzú, festői tömegű, igényes villaépület, 
oldalsó fa verandával. 

337 6851 Villa sor 22. lakóház H-1 
Négyzet alaprajzú, jellegzetes tömegű, igényes 
villaépület, tengelyében emeletes fa verandával. 

338 6852 Villa sor 24. lakóház H-1 
Boór Károly terve 1893. 
Téglalap alaprajzú, egyszerű tömegű, igényes 
villaépület, nagyméretű fa verandával. 

339 6854/2 Villa sor 26. lakóház H-1 
W. Bernard építőmester terve 1893. 
„T” alaprajzú, oromfalas villaépület. 

340 6856 Villa sor 28. lakóház H-1 
Schiller János terve 1893. 
„T” alaprajzú, összetett tömegű, igényes 
villaépület, oldalsó fa verandával. 

341 6859 Villa sor 30. lakóház H-1 
Schiller János terve 1893. 
Bonyolult alaprajzú, festői tömegű, igényes 
villaépület, két emeletes fa verandával. 

342 4694 
Virágvölgy, 

Virágvölgyi út -  
kápolna H-1 Remete kápolna.  

 
 
 

Villa sor 26. 

 
 

Villa sor 30. 

 
Vörösmarty u. 3-5. 
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343 4693 

Virágvölgy, 
Asszonyvásár 

dűlő – Virágvölgy 
sarok 

lakóház H-1 Egyszerű, szép kerti ház a 19. század végéről. 

344 4686/3 
Virágvölgy, 

Asszonyvásár 
dűlő 9. 

kerti ház H-2 Kerti ház. 

345 4674 
Virágvölgy, 

Asszonyvásár 
dűlő 27. 

kerti ház H-2 Kerti ház. 

346 3185 
Vörösmarty u.  

3-5. 
lakóház H-2 

Két emeletes, reprezentatív városi bérház a korai 
modern stílusában. 

347 3195 Vörösmarty u. 4. lakóház H-2 Boór Gusztáv és Nándor terve 1932. 

348 
 

3194 
 

Vörösmarty u. 6. lakóház H-2 Boór Gusztáv és Nándor terve 1932. 

349 
3193 

 
Vörösmarty u. 8. lakóház H-2 Boór Gusztáv és Nándor terve 1932. 

350 
3192 

 
Vörösmarty u. 10. lakóház H-2 Winkler Oszkár terve 1938. 

351 3560/1 Wesselényi u. 1. lakóház H-2 
Schneider Márton kisvárosi saját emeletes 
lakóháza 1887-ből. 
A késő historizmus elegáns emléke. 

352 3561 Wesselényi u. 3. lakóház H-2 
Schneider Márton kisvárosi emeletes lakóháza 
1887-ből. 
A késő historizmus elegáns emléke. 

353 3562 Wesselényi u. 5. lakóház H-1 
Schneider Márton kisvárosi emeletes lakóháza 
1887-ből. 
A késő historizmus elegáns emléke. 

354 3563 Wesselényi u. 7. lakóház H-1 
Schneider Márton kisvárosi emeletes lakóháza 
1887-ből. 
A késő historizmus elegáns emléke. 

355 3564 Wesselényi u. 9. lakóház H-1 
Schmidt és Alber brünni építészek tervei alapján 
épült kettős városi lakóház egyik legjelentősebb 
helyi emléke. 

 
356 

 
3568 Wesselényi u. 11. lakóház H-1 Jellegzetes, késő historizáló polgárház. 

357 3601 Wesselényi u. 19. lakóház H-1 
Schmidt és Albert irodája, Brno terve. 
Jellegzetes, késő historizáló polgárház egységes 
utcaképe. 

 
 
 

Vörösmarty u. 8. 

 
 
 

Wesselényi u. 9.  
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358 3602 Wesselényi u. 21. lakóház H-1 
Schmidt és Albert irodája, Brno terve. 
Jellegzetes, késő historizáló polgárház egységes 
utcaképe. 

359 3603 Wesselényi u. 23. lakóház H-1 
Schmidt és Albert irodája, Brno terve. 
Jellegzetes, késő historizáló polgárház egységes 
utcaképe. 

360 6814/1 Várisi út zenepavilon H-1 Zenepavilon. 

361 7575 Zerge út 26. kútház H-1/R Kútház. 

362 6428 Zrínyi u. 10. lakóház H-2 
Kettős oromzatos, sarokrizalitos 
magasföldszintes lakóház. 

363 6313/2 Zrínyi u. 20. lakóház H-2 
Középrizalitos, timpanonos villa. 
Szakszerűtlenül leegyszerűsítették. 

364 6327 Zrínyi u. 22. lakóház H-1 
Középrizalitos, timpanonos villa. 
 

365 6338 Zrínyi u. 23. lakóház H-1 

1910. körül épült. 
A kora szecesszió népies irányzatának érdekes 
emléke. 
Városképi jelentőségű. 

366 6303 Zrínyi u. 36. lakóház H-1 

Freund Rezső terve 1926. 
Egykor Winter Ottó lakóháza. 
Földszintes manzárdtetős sarokház kő 
sarokkeretezéssel, téglaburkolattal. 
Felújított állapotban van. 
 

367 6302 Zrínyi u. 38. lakóház H-2 
Magasföldszintes, igényes, zártsorú jellegű lőveri 
ház, igényes utcai homlokzattal. 

368 6299 Zrínyi u. 40. lakóház H-2 
Magasföldszintes, igényes, zártsorú jellegű lőveri 
ház, igényes utcai homlokzattal. 

369 6294 
Zrínyi u. 46.-48. - 
Mikoviny u. 39. 

lakóház H-2 
Hárs György alkotása. 
Korai modern földszintes lakóház. 

370 3264 Zsilip u. 1. óvoda H-1/R 

Óvoda épület 1890 körül, majd bővítették 1970. 
és 2010. körül. 
Jelenleg a NYME Lewinszky Anna Gyakorló 
Óvodája. 
Csak a 19. századi épületrész védendő. 

371 3243 Zsilip u. 2. lakóház H-1 
Winkler Oszkár terve. 
Korai modern polgári lakóház. 

Zrínyi u. 22. 

 
 

Zrínyi u. 23. 

 
 

Zrínyi u. 36. 
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EGYEDI TÁJÉRTÉKEK  

Név EOV koordináta  
(NY-K)/(D-É) 

Pontos helyszín Helyrajzi szám Főbb jellemzők 

Belvárosi településkép az 
Amfiteátrum felől 

465512/263839 Sopron, Virágvölgyi u. és Erdburger u. 
kereszteződésénél 

  Sopron városa ÉK-felől nagyon jól látszik a római kori 
amfiteátrum legmagasabb pontjáról. A hely rendszeresen 
kaszált archeológiai park.  

Tűztorony 465718/263223 Sopron-Óváros, Előkapu u. és a Fő tér között   A város jelképe a főtér szélén áll műemléki környezetben. 
Az eredetileg várostoronynak épült tűztorony 58 m magas, 
látogatható, a legszebb kilátópont a város belterületén. 
(Keletkezés időpontja: 1300 körül) 

Kecsketemplom 465588/263190 Sopron-Óváros, Fő tér déli oldalán   Ferences szerzetesek emelték szentmargitai faragott 
kőből a templomukat, a magyar kora gótikus építészet 
egyik legkiemelkedőbb alkotását. Hajóboltozata és 
orgonakarzata a 15. század közepén épült; berendezése 
barokk. (Keletkezés időpontja: 1280 körül) 

Orsolya tér 465619/262895 Sopron-Óváros, Új utca és Szent György u. 
találkozásánál 

  Szabálytalan négyszög alakú, zárt hatású tér. Első említése 
1428-ban Salzmarkt (Sópiac) néven szerepel. Később a 
mészárszékek kerültek ide. 1747-ben az orsolyita apácák a 
téren zárdát, iskolát és templomot létesítettek. Innen 
kapta mai nevét. (Keletkezés időpontja: 1428 előtt) 

Jellegzetes óvárosi 
utcarészlet 

465595/263047 Sopron-Óváros, Kolostor utca   Kolostor utca látképe, Sopron történelmi belvárosának 
jellegzetes képét mutatja. Mindkét oldalon két-három 
szintes polgári házak állnak, melyek kisméretű tégla 
mellett helyben bányászott fertőrákosi mészkőből 
épültek. A házak tetejét hagyományosan cserép fedi. Az 
épületek jellemző kialakítása a belső udvart körbe fogó 
lakószintek sorozata. (Keletkezés időpontja: 16. sz.) 

Erdészeti Múzeum 465504/263195 Sopron-Óváros, Templom u. 4.   A középkori eredetű ház a 16. században az elismert 
humanista érsek, Oláh Miklós családjáé volt. Később 
házasság révén került Esterházy tulajdonba. Esterházy Pál, 
a későbbi nádor kapta hozományul 1614-ben. Ezután 
1945-ig a család birtokában volt. Az épület pincéjében I. és 
III. századi római falakat tártak fel, az udvaron a 
városfalakat kísérő Árpád-kori fal darabját, a déli 
szárnyban ugyanilyen korú kutat találtak. Az évszázadok 
során az épületet többször átépítették, a XV-XVI. 
században a telken egy "U" alakú ház állt, amely mai 
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formáját a XVII. század elején nyerte el. (Keletkezés 
időpontja: 16. sz.) 

Bányászati múzeum 465497/263164 Sopron-Óváros, Templom u. 2.   A római alapokra 1297-1340 között épült fel a várárokkal 
ellátott 8-10 m magas várfal, melynek belső síkjára 
támaszkodtak a belváros házai. 
A középkori soproni védőfalrendszer a 18. századra 
elavult, a városfalat néhány helyen megbontották, a 
bástyák tetején a város több pontján ma is megtekinthető 
bástyakertet alakítottak ki. Ilyen bújik meg a múzeum 
épülete mögött is, benne az elől nyitott, kerek kupolás, 
1789-ben épült zenepavilonnal. A múzeum épületének 
történetéről az 1972 és 1977 évek között folyt 
építészettörténeti kutatások sok mindent kiderítettek: a 
14. században, a mai északi szárny helyén épült a legrégibb 
traktusa, s Zsigmond uralkodása alatt bővítették a házat U-
alaprajzúra. Az akkori, egy gazdag polgárcsaládnak épült 
háznak a részletei a mai napig is láthatók: a boltozatos 
istálló, a kapualj ülőfülkéi és ablakai, a pince félköríves 
hordóállásai s az emeleti előtér gótikus ablaka. A ház a 16-
17. században a városkapitányok szállása volt. Ebben a 
korban épült a nyugati szárny, s alakult ki a ház mai, zárt 
alakja. 1560 és 1650 között késő reneszánsz stílus 
jegyében ismét átalakították a palotát. (Keletkezés 
időpontja: 14. sz.) 

Várfal  465701/263022 Sopron-Óváros a Várkerülettel párhuzamos, 
azon belül több helyen látható 

  Római alapokra 1297 és 1340 között épült fel a várárokkal 
ellátott 8-10 m magas várfal, melynek belső síkjára 
támaszkodtak a belváros házai. (Keletkezés időpontja: 
1297 és 1340 között) 

Római kori maradványok 465622/263162 Sopron-Óváros, Városháza mögött, az Előkapu 
utcáról közelíthető meg 

  Tiberius uralkodása alatt a rómaiak megjelentek a város 
környéki dombokon, majd elfoglalták a mai belváros 
területét is. A középpont a mai Fő tér (Fórum) volt, e körül 
polgárházak épültek. A településhez tartozott a Bécsi 
dombra épült Amfiteátrum, a temető (a Szt. Mihály domb 
mai területén), valamint a fazekasműhelyek (a mai Paprét 
területe). A mocsaras területen való építkezés facölöpökre 
történt. A település fontosságát a két fő közlekedési út, az 
É-D irányú Borostyánkő út és a K-Ny-i Arrabona-Vindobona 
(Győr-Bécs) találkozása adta.  

Szent Mihály templom  466144/263455 Sopron, Szent Mihály u. és a 84-es főút 
kereszteződésénél 

  A Szent Mihály-templom Sopron legkorábbi 
plébániatemploma. A kora középkor szokásainak 
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megfelelően a temetőben építették, így az erődített 
városfalon kívülre került. (Keletkezés időpontja: 13. sz.) 

Szent Mihály temető  466168/263702 Sopron, Szent Mihály templom mellett   A Szent Mihály templom körül található temető nagyon 
sok értékes, régi síremléket őriz. A ma is használt kegyeleti 
park turisztikailag is jelentős értéket képvisel. 

Mauzóleum 466717/262831 Evangélikus temető Sopron Balfi út.   Sopron evangélikus temetőjében található mauzóleum 
1887-ben épült Hofer Ottó tervei alapján. 

Poncichter házak Balfi út 466000/263261 Sopron, Balfi út   Poncihter (németül: Bohnenzüchter); babtermelő. A tőkék 
közé is veteményező szőlős-gazdák, a helyi németség neve 
Sopronban és környékén. A Balfi utcában és környékén 
volt a központjuk.  

Deák tér 465290/262558 Sopron, Deák tér   A Rák-patak mellett húzódott egykor a külső városfal 
hosszú vonala.  A patak medrét a múlt század végén 
beboltozták. Így keletkezett a Deák tér, amely Sopron 
leghosszabb és Európa második leghosszabb tere. A tér 
közepén teljes hosszában szépen gondozott park húzódik. 
(Keletkezés időpontja: 1880) 

Széchenyi tér 465483/262786 Sopron, Széchenyi tér   A Széchenyi tér Sopron belvárosában fekszik. A téren 
eredetileg egy tó állt, melyet Két-pék tónak neveztek, 
ugyanis itt fürdették meg azokat a pékeket, akik nem 
megfelelő méretű és súlyú kenyeret adtak el. Ma a város 
egyik központi tere a főpostával, vendéglőkkel. (Keletkezés 
időpontja: 1828) 

Soproni Egyetem Botanikus 
kert 

464336/262544 Sopron, Ady Endre, Bajcsy-Zsilinszky, Honvéd és 
Deák-kúti utcák között 

  A ma több mint 17 hektáros, három fő részre osztható 
arborétum kialakításának kezdete 1897, amikor e 
területen került kialakításra a Honvéd Főiskola, melynek 
parkját arborétumszerűen telepítették be. A telepítés és 
az arborétum bővítése 1918-ban folytatódott, mikor a 
területre költözött a Bányászati és Erdészeti Főiskola. 
(Keletkezés időpontja: 1897) 
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Erzsébet kert 464196/262863 Sopron, Tóth Antal, Dóczy Lajos, Mártírok és Ady 
Endre utcák között 

  A területet 1763-ban vásárolta meg a város Preysing 
generális özvegyétől, ahol nyilvános franciaparkot 
alakítottak ki. A parkot Neuhofnak nevezték, amely a 
Vághy-féle kert megváltásával bővült 1900-ban. Az 
Erzsébet-kert egyike az ország legrégibb olyan kertjeinek, 
amelyet nem zártak el a lakosok elől, mindenki 
látogathatta. (Keletkezés időpontja: 1763) 

Lőver nyaraló és kert 463376/262116 Sopron, Kőfejtő utcán   A Soproni Lőverek a régi városon kívüli, domboldalra 
települt nagy területű kertekről és kisebb nyaralókról, vagy 
villaépületekről híresült el. A ma nagyon felkapott 
történelmi környezetbe egyre több modern családi ház 
épül, így a régi értékek folyamatosan vesznek el. 

Ojtozi emlékmű 464821/260249 Sopron, a Fagus hotel melletti kék jelzésen 
haladva 

  Nem védett. Az emlékmű az 1917. augusztus elején az 
erdélyi Ojtozi szorosban harcolt soproni 18-as honvédek 
emlékét őrzi. Az 1934-ben felállított (az akkori 
Gleichenberg-allén) emlékművet, amely az Ojtozi-
szorosban állítottnak, majd megsemmisítettnek mása 
Dabóczy István szobrászművész, a Rákóczi Honvéd 
Főreáliskola tanára készítette. Az emlékmű körül pihenő 
padok vannak. A sétaúton egyúttal az egyik erdei 
tornapálya halad. (Keletkezés időpontja: 1934)  

Ojtozi fasor 464964/260027 Sopron, Ojtozi sétány Fagus hotel 
mögött/mellett 

0510 Nem védett, ültetett fenyőfasor, kedvelt sétálóhely. A 
Várisi erdő Ojtozi fasora a Lővér Hotel autóbusz 
megállójától indul, egészen a kempingig el lehet sétálni 
rajta.  

Károlymagaslat 463886/261021 Daloshegy 0537/2 Nem védett. A 398 méter tengerszint feletti magasságban 
álló kőből falazott kilátó helyén 1876-ban épült először 
kilátó (fából), melyet a mecénás Romvalter Károly 
nyomdászról neveztek el. A jelenlegi kilátó anyagát a 
Récényi út melletti kőfejtő szolgáltatta. (Keletkezés 
időpontja: 1936) 

Deák kút 463506/261285 Sopron, Récényi út mellett a völgyben   Nem védett, pihenőhely. Vize jelenleg nem iható. A forrás 
mellett padok, asztalok és kiépített tűzrakóhely található. 

Deákkúti kőfejtő 463603/261452 Sopron, Deák-kút 0537/6 Nem védett. A Soproni-hegységben a Récényi út bevezető 
szakaszánál a Károlymagaslat lábánál fekszik a Deákkúti 
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kőfejtő. Nevét a tőle mintegy 100 m.-re felszínre bukkanó 
forrásról, a Deákkútról kapta. 

Altdörfer Viktor emléktábla 464063/260503 Sopron, A Károly-kilátótól a kék sáv jelzése illetve 
a Lővér szállótól a sárga háromszög majd a kék 
sáv jelzésen 

  Nem védett, turistapihenőhely, ahol egy emléktábla 
található. (A Soproni Városszépítő Egyesület több hasonlót 
is kialakított, mely a legtöbb esetben helyi vonatkozású 
személynek állítanak emléket) 

Béka-tó 465162/260337 Sopron, az Ózon kemping DK-i részén   Nem védett halastó. A kivezető patak medre száraz, 
fenékkotrásra lenne szükség. 

Dalos kő 463766/260434 Sopron, a TV toronytól Dk-re   Nem védett. A Dalos-követ az első itt megrendezett, közel 
600 énekes részvételével lezajlott dalosverseny emlékére 
állították. Ez 1863-ban történt. A 19. század végén 
rendszeresen tartottak itt kórustalálkozókat is. Innen 
származik a magaslat elnevezése: Dalos-hegy (404 m). 
(Keletkezés időpontja: 1863) 

Muck pihenő 464290/261066 Sopron, A TV torony előtti sípályán kell 
leereszkedni, a kék sáv jelzéséig, majd a sárga 
háromszög jelzésén, vagy az uszodától a zöld 
jelzésen 

  Nem védett, pihenőhely, jelenleg étterem működik 
mellette. Két fa ülőfelülettel rendelkező, terméskőből 
épített, osztott, íves kialakítású pihenő, melynek közepén 
egy nagyobb méretű, feliratos táblával ellátott központi 
rész áll. 

Várhely-kilátó 461149/261097 Várhely, Soprontól délnyugatra, a Tacsi-árok és 
az Ördög-árok fogja közre 

0607 Nem védett, jellegzetes formájú fakilátó a 438 m 
magasságú Várhelyen. Környezetében található a hely 
nevét adó - Hallstatt kori - nagy kiterjedésű földvár és 
halomsíros temetkezési hely, amely önmagában is jelentős 
tájképi értéket képvisel. A Várhelyen az első kilátó 1885-
ben épült. 1909-ben került sor az első átépítésre, majd 
1929-ben már a mai formát idéző kilátó állt ezen a helyen 
mintegy 40 évig. A mai, 1980-ban épült kilátót Dr. Somfalvi 
György tervezte. 

Vaskori halomsírok 460974/260410 Sopron, Várhely kilátó környéke   Ma is látható halomsírdombok az erdőben, melyek közül 
csak egyet nyitottak meg az érdeklődők előtt. 

Pék kereszt 465646/263568 Sopron Bécsi u. 20. sz. előtti téren.   Fertőrákosi homokkőből készült oszlopon álló gótikus 
díszítésű négyoldalas kősisakkal fedett tabernákulum. 
(Keletkezés időpontja: 1484) 

Várhely-Földvár és 
bemutatóhely 

461148/261061 Várhely, Soprontól délnyugatra, a Tacsi-árok és 
az Ördög-árok fogja közre, régi földvár 
maradványai a magaslat tetején. 

0607 Kb. 2700 évvel ezelőtt a kora vaskor emberei emeltek 
földvárat a Várhely környékén. Temetkezési szokásaikat 
őrzik a területen található halomsírok. A sírokban talált 
tárgyak alapján a Hallstatt-kultúra népeihez tartoztak az itt 
élők. 

Néhai Rabtemető, 1956-os 
emlékhely 

466808/267199 Jánosteleptől nyugatra kb. 600 m-re 01055 A Kőhidai fegyház volt elítéltjeit temették ide. 
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Harkai fás legelő 465589/259702 Harkai platón található fás legelő. 0503/4, 0504/5a Sopron környékének egyetlen nagyobb kiterjedésű 
fennmaradt fás legelője. Idős, pusztuló kocsánytalan tölgy, 
kocsányos tölgy, csertölgy, egyedek, a gyepszintben 
száratlan bábakalács (Carlina acaulis) található. 

Pihenő kereszt 468078/262085 Sopron-Balf közötti műút mellett 340/2 Balfi műút melletti pihenővel ellátott emlék kereszt.1656-
ban renoválva. Őrangyal szobor volt benne. (Keletkezés 
időpontja: valószínűleg a XIII. században.) 

Karmelita templom, 
kolostor  

462663/262293 Sopron-Bánfalva, Kolostorhegy utca   A volt karmelita templom és kolostor magas dombon áll, a 
helyiek hegyi templomnak is nevezik. Az eredetileg pálos 
kolostort 1495-ben építették, de a Bécs elleni török 
hadjárat következtében, amely 1532-ben volt, a kolostor 
erősen megrongálódott, s csak 1643-ban sikerült 
helyreállítani, a pálosok Bécsújhelyről való 
visszatelepülésének évében. 1643 és 1786 között a 
kolostor a magyarországi pálos rendtartomány 
noviciátusaként működött. A kolostor egy főhajós 
nagyméretű templomból, és közvetlenül mellé épített 
kolostorépületből áll. A templom egyetlen tornya a főhajó 
végében, a bejárat fölött áll. A jelenleg folyamatban levő 
felújítás során a templom fő színe a fehér lett, melyet 
világos krémszínű betétek egészítenek ki. A templom és a 
kolostorépület cseréppel fedett, a templomtorony 
palával. A kolstorépület három szintes, kisméretű tégla 
építésű. 

Karmelita templom 
látványkép 

462374/262420 Sopron-Bánfalva, Kolostorhegy utca   A Bánfalva fölötti dombra épült templom és kolostor 
jelentős látványeleme a környéknek. Kiemelkedő 
elhelyezésének köszönhetően messziről látható. A 
turisztikailag fontos épület és környezete teljes körű 
rekonstrukciója jelenleg folyamatban van. A kolostorhegy 
alatti téren főként hagyományos, egyszintes, útra 
merőlegesen álló házak állnak. 

Karmelita templom 
lépcsője 

462628/262302 Bánfalva, Kolostorhegy utca   Védett, kevésbé igénybevett, templomhoz felvezető, 82 
fellépőjű lépcsősor. A lépcső mentén tizennégy szobor 
látható, melyeket a XVIII. században ismeretlen művészek 
készítettek fertőrákosi puha mészkőből. 1890 óta 
láthatóak újra eredeti szépségükben. (Keletkezés 
időpontja: 1718) 
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Hősi temető 462926/262307 Bánfalva, Szikla út   Az I. és II. világháború áldozatai nyugszanak a temetőben. 
Nem védett. (Keletkezés időpontja:1910-es évek vége) 

Pálos pince 462581/262219 Bánfalva, Gesztenyés-körút 64.   A pálos szerzetesek által alapított pince nem védett, 
borospinceként funkcionál még ma is, ahol 8 tulajdonos 
borászkodik. A pince bejárata egy elölről nyitott belső 
udvaros kétszintes lakóépület földszintjén, a 
középpontban nyílik. A pince több járatból áll, illetve a 
hagyományok szerint a föld alatt az összes környékbeli 
pince összeköttetésben áll egymással. (Keletkezés 
időpontja:1771) 

Sörházdombi kilátó  464118/261897 Sopron Sörházdombi út   Fából épült kilátótorony erdei környezetben Sopron 
Lőverek villanaegyedének szélén. (Keletkezés időpontja: 
2006) 

Erdei pihenő  461794/261843 Bánfalva, Tacsi árok 0590 A területen erdei berendezési tárgyak, padok, asztalok, 
kiépített tűzrakó hely. Nem védett 

Hajnal tér 462458/262324 Bánfalva, Hajnal tér   Bánfalva központi tere, mely településképi szempontból 
jelentős értéket képvisel. A teret hagyományos, egyszintes 
kialakítású, utcára merőlegesen álló lakóházak szegélyezik. 
A téren folyik még a Rák-patak, amelynek köszönhető a 
terület elnyújtott, középen kiszélesedő kialakítása. 

Természetbarát forrás 462046/261173 Bánfalva Várhely utca folytatásában a 
Szalamandra-tó mellett 

0577/3 A Soproni hegyvidék egyik legjelentősebb forrása, amely a 
Tacsi- árok meredek keleti oldalából tör elő a 
Szalamandra-tó mellett, 294 méter tengerszint feletti 
magasságban. 2003-ban újították fel. Fokozottan védett. 
(Keletkezés időpontja:1831-ben már ismert) 

Parasztház a Hajnal téren 462447/262295 Bánfalva, Hajnal tér 6.   Ma is lakott, szép homlokzatú, idős parasztház a Hajnal 
téren. Tégla építésű ház, cserépfedésű tetővel. Keskeny, 
hosszú épület, amely az utcára merőlegesen áll. Az 
utcafronti homlokzatán egy ablak látható, felette az 
oromzat szegélye szépen kidolgozott, lépcsőzetes tégla 
mintázatú. 

Fáber rét 462473/261004 Bánfalva, A Szalamandra-tó felett, a Károly kilátó 
irányában 

0570/4 Nem védett gyep, kaszálórét, ahol fellelhető a védett őszi 
kikerics. 

Szalamandra tó 462019/261083 Tacsi-árok 0583/2 Nem védett, itt található a Természetbarát forrás. Két, 
gáttal elválasztott mesterségesen duzzasztott tómeder. 
Környezetét a Fáber-rét mellett található idős 
gesztenyések, illetve idős, természetközeli állapotú 
elegyes erdők alkotják. 

Szlavón tölgyek 462869/260825 Sopron, a Fáber-réti fűrészüzemmel szemben   Nem védett, felfestett turistaút és pihenőpadok találhatók 
az idős fák mellett. A fák koronaformája szabad állású fákra 
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hasonlít, annak ellenére, hogy erdős-cserjés környezetben 
találhatók (nagy valószínűség szerint hagyásfa csoport 
tagjai voltak egy erdőfelújítási ciklussal korábban). 

Hét bükkfa 462425/260514 Sopron, a Szalamandra-tótól délre   A facsoportnál több turistaút és kijelölt sífutóút keresztezi 
egymást. Ezek a bükkfák már nem az eredeti védetté 
nyilvánított facsoport egyedei, hanem azok sarjai. 

Kocsányos tölgyesek 462626/260978 Sopron, Fáber rét   Nem védett erdőrészlet a Fáber-rét mellett, jelenleg nem 
folynak benne erdészeti munkálatok, turistaút vezet 
keresztül rajta. A fák azonos korából látszik, hogy az erdő 
telepített, erdőfelújítás során lett kialakítva. Az 
erdőszegély egyszerű, átmeneti cserjesáv nélküli 
kialakítású. 

Leukofillit lelőhely 462623/262583 Bánfalva, Ady Endre út   Védett, oktatás céljából bemutató terület, melyen a 
leukofillitet mint kőzetfajtát lehet tanulmányozni. 

Gloriette kilátó 463052/261794 Vashegy 0556/1 A soproni Vashegy gerincén az első világháború idején 
elbontott kilátó helyén fából épült kilátó. Tervezője: Dr. 
Fekete Zoltán. (Keletkezés időpontja:1989) 

Lovarda 465623/259389 Harka, Brandmajor 0505/4 Ma is lovardaként funkcionáló idős, hosszú épület, lovas 
iskolát üzemeltetnek benne. 

Erdei Malom 461752/262394 Sopron-Bánfalva, Erdei Malom köz   Régi vízimalom épület, nagyon rossz állapotban. A belső 
szerkezeti elemek nagy része még megvan, de a víz 
odavezetése nem megoldott a környezetében történt 
építkezések miatt. 

Rák-patak erdei szakasza 462139/262404 Brennbergi utcával párhuzamosan   A Rák-patak Brennbergi völgybeli szakasza legnagyobb 
részt természetes állapotú, tisztavizű hegyi patak. 
Régebben felduzzasztották a vizét és malmot hajtottak a 
patak erejével. A patakmentén a völgyben közutat is 
építettek, amely mentén több kiépített pihenő és 
megállóhely várja az arra járókat. 

Erdei Iskola  460892/262536 Erdei Iskola 10001 A jelenleg speciális oktatási intézményként funkcionáló 
épület helyén álló egykori fűrész-, és daráló malom 1849-
ben épült. Első tulajdonosa Krausz Gottlieb. Manninger 
Adolf orvosprofesszor 1879-ben vette meg. A család 1918-
ban hadiárvák elhelyezésére ajánlotta fel. (Keletkezés 
időpontja:1849) 

Bányász-templom (Római 
katolikus templom) 

457895/259905 Brennbergbánya 9147/1 Brennberg katolikus temploma. Fából készült 
tartószerkezete, mennyezete a bányavágatokat biztosító 
ácsolatokat idézi. Brennbergbánya központjának 
meghatározó eleme. Tervezője: Füredi Oszkár. A templom 
tégla építésű, de a bányavágatokat idéző fából ácsolt 
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födémszerkezet is nagyon jelentős, egyedi megoldású. Egy 
tornya van, a főhajó középvonalában a főbejárat fölé 
magasodik. A falak fehérre meszeltek, a tetőzetet szürke 
palafedés borítja. (Keletkezés időpontja:1930) 

Bányász pince - templom 
épületében 

457906/259914 Brennbergbánya, a Soproni út mentén a 
település központjában, a Szent Borbála 
templom pincéjében 

  Nem védett, ma is kocsmaként üzemelő pincehelység. 
Reklámanyagok vannak elhelyezve a falára, amely 
esztétikailag kifogásolható látványt eredményez. Az 
egyetlen olyan kocsma Magyarországon, amely templom 
épületében található. A bejárat közvetlenül az utcára 
nyílik, a templom főbejáratára merőleges oldalon. 

Bányászlámpa és 
emléktábla 

457843/259867 Brennbergbánya, a Soproni út mentén a 
település központjában, a Szent Borbála 
templom kőkerítése előtt 

  Nem védett, a korabeli igen jelentős bányászati múltnak 
emléket állító köztéri műalkotás, illetve kegyeleti emlék. 
Az út mentén álló, faragott Magyarország címer díszítésű 
fatörzs állványon egy nagyméretű vasból készített 
bányászlámpa áll. 

Brennbergi általános iskola 457817/259827 Brennbergbánya, Soproni út 24.    Nem védett, a századelő (XX. Sz.) jellegzetes stílusában 
épült emeletes oktatási célú intézmény. 

Csillék - vasút 457920/259923 Brennbergbánya, Óbrennbergi utca eleje, a 
kocsma előtt 

  Tömör, masszív, nehezen mozdítható csillék, amelybe 
virágokat ültettek. 

Egyedi tájkép 
Brennbergbányán 

458137/259540 Brennbergbánya, az Óbrennbergi utca és a 
Márta utca sarkán kelet felé tekintve 

  A völgyben meghúzódó bányásztelepülés, valamint az azt 
övező erdőségek adják az egyedi tájképet. 

Havas bérc - kilátópont 458129/259736 Brennbergbánya, a Rámel és Kovács árok között 
emelkedik 

  A 462 m magas, védettséget élvező bérc kedvelt túrázási 
célpont. 

Szent Borbála temető 458677/260005 
 

Ó-Brennbergi utca vége 9280 Az ó-brennbergi völgy bejáratánál, a település szélén fekvő 
temető. Az 1873-as kolerajárvány idején létesítették, 
korábban Ágfalván volt csak temetkező hely. A ravatalozó 
mellett álló idős, méretes kocsánytalan tölgy önmagában 
is meghatározó tájképi elem. (Keletkezés időpontja: 1873) 

Idős kocsányos tölgy 458683/259993 Ó-Brennbergi utca vége, a temetőkertben   Idős tölgyfa szabad állásban nőtt, terebélyes.  

Kovács patak 458679/259307 Brennbergbánya, a Kovács-kútnál lép a felszínre 
a patak vize, és Óbrennbergen keresztülfolyva a 
brennbergi völgybe jut a víz. 

0650/3 Védett, fontos élőhely, melynek állapotát jól jellemzi, hogy 
az utóbbi években szépen megerősödött a pisztráng 
állománya. A patak neve utal a benne folyó víz 
energiájának a korabeli felhasználási módjára. A 
patakmeder erősen belevágódott a talajba, mely az elmúlt 
nyarak heves esőzéseire vezethető vissza. 

Magányosan álló lucfenyő 458698/260039 Brennbergbánya, Óbrennbergi utca végén lévő 
Szent Borbála temetőben áll. 

  Nem védett, ökológiai jelentősége van, 25 m magas és 
körülbelül 50 éves lehet. 

Szálasi bunker 457827/259570 Brennbergbánya, a focipálya mögött, 
Óbrennbergi utca mellett 

  Nem védett, a régen bunkerként is használt járatrendszer 
mélyebb barlangjaiban megtalálható a patkós orrú 
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denevér. Jelenleg le van zárva dupla rácsozattal, mert 
életveszélyes bemenni.  

Szent Borbála szobor 458100/259553 Brennbergbánya, Óbrennbergi utca   Nem védett. Megközelíthetősége ellenére idegenforgalmi 
látványosság, egy magánház kerítéssel elkerített udvarán 
található. A szobrot 1995-ben restauráltatták. (Keletkezés 
időpontja: 1850, de mai helyére 1923-ban állították) 

Borbála telep, egykori 
munkásfürdő kéménye 

457695/259770 Brennbergbánya Borbála-telep 9147/4 Téglából falazott jellegzetes ipari kémény, a brennbergi 
szénbányászat egyik utolsó, jó állapotban fennmaradt 
emléke. A Borbála akna mellett felépített munkásfürdő 
fűtőművének volt a kéménye. (Keletkezés időpontja: 
1923) 

Evangélikus Harangláb 458011/259728 Brennbergbánya Harang u., a katolikus 
templommal szemben áll. 

9217 Brennbergbánya központjában áll a gneisz 
felhasználásával épített, két harangot tartó építmény. 
(Keletkezés időpontja: 1935 (Krompp J. szóbeli közlése) 

Kőbérc-Oromvégi kőfejtő 458572/259661 Brennbergbánya, Kovácsárok 0652/3 Brennbergbányától keletre, a Kovácsárok óbrennbergi 
szakaszára nyílik szép kilátás a Kőbérc (Steinriegel) egykori 
kőfejtőjéből. A kőfejtő a Soproni Csillámpala Formáció 
Óbrennbergi Csillámpala tagozatát tárja fel. 

Hermesi út és a hegyoldal 
idős bükkösei, Panorámaút 

457137/260516 Brennbergbánya és Hermes között vezető út 0659/18/d, 0659/18/f 
06589/18/g, 
0659/18/h 
0659/18/j, 0659/18/k 
0659/18/l 

Az út nyomvonala a régi keskeny nyomtávú vasút vonalán 
halad. Az út mentén idősebb erdőállományok találhatóak, 
főként bükkös. A Hermes melletti szakasznál a völgy felőli 
oldalon régi meddőhányók vannak, amelyek spontán 
erdősültek be a bányaművelés befejezése óta. 

Kistómalom 468286/265751 Sopron, Tómalom, bicikliút mellett 
(Nagytómalom felől indulva jobbra) 

037/c Erősen elmocsarasodott tó, környékén a botanikusok 
különleges növényeket is találhatnak. Az alsó tó ma 
intenzíven kezelt horgásztó, illetve egy lekerített részén 
strand működik. 

Tómalmi tó - Tározótó 468280/266619 Tómalom   Védett tó, ahol üdülési, horgászási lehetőségek adottak. 
Története az 1500-as évekig nyúlik vissza. A nyilvános 
fürdő a Nagytómalom északi részén elhelyezkedő 
strandon üzemel. A délre elhelyezkedő Tómalmi tavon 
többnyire horgásznak az emberek. 

Hársfasor 468352/266446 Sopron-Tómalom, bicikliút mellett (Kistómalom 
felé haladva balra) 

  Nem védett, idős, kislevelű hársak. 
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Idős fűzfák 468315/265626 Sopron-Tómalom bicikliút körül, Kistómalom 
mellett 

038 Nem védett, Törékeny fűz (Salix fragilis) facsoport. A fák 
becsült kora 65 év 

Idős tölgyek a tómalmi 
kerékpárút mellett 

467815/265340 Sopronból Tómalom felé vezető bicikliút mellett 
a jobb oldalon az erdő szélében 

033/49 Nem védett. A kerékpárút jobb oldalán, az erdő szélében 
találhatók az idős tölgyfák, így igazán jól csak lombhullás 
után látszanak a környező növényzet miatt. Két, körülbelül 
200 éves tölgy 

Sopronkőhida Fegyház és 
Börtön 

467932/267413 Sopronkőhida, Fő utca   Fegyház és börtön a településen belül a főút mentén.  Az 
intézet felépítését 1883-ban engedélyezték, felépítéséről 
1884-ben rendelkeztek. Az építkezés céljára egy volt 
cukorgyártelepet vásároltak meg. A tervező Wágner Gyula 
volt. Alapító okirata szerint 1886-ban létesült, működését 
ekkor kezdte meg. A börtönt többször kiürítették, 
újratelepítették, működött dologházként, 
hadifogolytáborként, a XX. században többször zártak ide 
politikai foglyokat is. 1944-ben itt végezték Bajcsy-
Zsilinszky Endrét és több társát. Az 1960-as években 
szövödei üzemcsarnok, új kazánház, bástyafal és 
őrtornyok, az 1980-as években az intézet területének 
bővítése során sportpálya épült. 1993-ban konyhát és 
étkezdét 1996-ban új fürdőket alakítottak ki.  

Balfi látkép - Tájképi egyedi 
tájérték 

470929/258875 Balf, Óhegy utca elején   Védett területen található a település, Ramsari terület a 
mellette fekvő nádas, a környezetével együtt 
Világörökségi helyszín. Az előtérben a térségre leginkább 
jellemző szőlőművelés alatt álló területek láthatók, amely 
mögött Balf település látható. A település mögött keskeny 
mezőgazdasági hasznosítású területsáv mögött a Fertő-tó 
óriási kiterjedésű nádasa látható.  

Fertői présház 471192/262302 Balf, a Fő utca végét elhagyva a földes utat 
szegélyezi 

  Idős, magában álló, présháznak épült épület a 
legértékesebb soproni szőlőterületek mellett. 

Fehér úti présház 470306/261560 Balf, A Gomba-hegy és Új-hegy közt haladó Fehér 
úton, két erdeifenyő mellett 

0245/4 Nem védett, idényszerűen használt présház, amely egy 
idős fenyő alatt helyezkedik el.  

Balfi-Fertő vonulási útvonal 
- Cserjés szegélyek 

472107/261589 Balftól 2,8-3,2 km-re Fertőrákos irányába, az út 
jobb oldalán (a Fertő-tó felé). 

  Az útszakasz fokozottan védett területre vezet, a Nemzeti 
Park munkatársai és egy horgászegyesület tagjai 
használják. Egy helyen sorompó zárja le, azon túl csupán 
engedéllyel szabad lépni. A terület fontos béka vonuló 
hely. Az út mindkét oldalán a nádas terület látható, 
néhány, az út mentén, vagy magasabb talajszintre 
telepedett fűzfával. 
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Fűzfa-kút 471560/261092 Balf és Fertőrákos közti út bal oldalán a busz 
végállomástól 2,2 km-re  

0266/6 Nem védett közkút, pihenőhely a Sopron-Balfot és 
Fertőrákost összekötő közút mentén. A kút jelenleg nem 
működik. 

Új-hegy kilátópont 470520/260613 A Balfról Fertőrákosra vezető út 2-es számú 
kilométerkövénél balra a dűlőúton 1 km-re. 

0240/21 Nem védett kaszálórét, ahonnan a magassága révén 
nagyon szép panoráma tárul elénk a Fertő-tájról. Erről a 
pontról egyszerre lehet látni a tó és a kiterjedt nádas óriási 
méretét, a tó magyar oldala mentén végződő Szárhalmi-
dombságot, az osztrák oldalon a tó mellett húzódó Lajta-
hegységet, valamint a tó keleti oldala mentén jellemző 
lapos területeket. 

Új-hegyi présház 470406/261070 Balf, Az Új-hegy csúcsától 100 méterre, DK-re, a 
betonút jobb oldalán 

0232 Nem védett, használaton kívüli, nagyon idős présház. 
Vakolatlan, tégla építésű, a tetejét nagyon idős hódfarkú 
cserép fedi. Körülötte bokros, cserjés bozótos húzódik. 

Egyedül álló kocsánytalan 
tölgy 

469817/261670 Balfi Fehér út mellett a szárhalmi erdő DK-i sarka 
mellett. 

0160/1  A szárhalmi erdő DK-i sarkában a Fehér út mellett 
található szoliter kocsányos tölgy egyed. (Kor: kb. 120-140 
év.) 

Foglalt forrás 471384/2597
6 

Balf ásványvíz-palackozó üzem mellett. 10801 Kiépített forrás, fából készült, nádtetős ivócsarnokkal. 
(Foglalva 1996) 

Fűzfasor 471334/259701 A balfi ásványvíz palackozó mellett, a településtől 
Keletre. 

10800 Idős kettős fűzfasor a gyalogút mentén. 
(Kor: körülbelül 60-80 év) 

Határkövek 472411/259443 Balf és Fertőboz között a Fertő szélében. 01439 Mészkőből faragott határkövek. (1984) 

Határkövek 472667/258816 Balf és Fertőboz között a Fertő szélében. 01439 Mészkőből faragott határkövek. (1984) 

Poloskás bérci-kilátó 
(Köves-háti kilátó) 

459343/260442 Köves-hát, Poloskás bérc 0642/3 A 467m. tszf. magasságú Poloskás-bércen 1976-ban fából 
épült kilátót (Béke-kilátó) a bekövetkezett állagromlás 
miatt a 90-es évek elején le kellett bontani. Ennek a helyén 
épült a ma is álló kilátó, melynek anyagát a Soproni 
hegységben termelték ki. 

Régi határőrségi 
figyelőtorony 

471571/263778 A Fertőrákos és Balf közötti műúttól Keletre, 
Soproni-kapunál 

  Vasból készült 16 m magas torony. (1960-as évek) 

Tekerős kút egyedül álló 
kocsánytalan tölggyel 

468948/261263 Balfi műút mellett 0341/1 Tekerős kút szoliter kocsánytalan tölggyel a balfi műút 
mellett. (Kor: kb. 150-170 év.) 

Jegenyenyár fasor 472348/257735 A Balfot Fertőbozzal összekötő út mentén 01526/35, 01526/36 
01526/37, 01526/38 
01526/39, 01526/42 

Nem védett. A Balfot Fertőbozzal összekötő út mentén álló 
középkorú nyárfasor. 

Gyógy kastélyszálló parkja 470856/259120 Balf, Fürdő sor 12.   Védett park, változatos, idősebb növényállománnyal. A 
kastélyszálló rendkívül jó mikroklímájú parkját egy patak 
szeli ketté. A parkban számos régi szobor, illetve egyéb 
díszítőelem található. 
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Balfi gyógyfürdő kápolnája 470843/259004 Balf, Fürdő sor   A kápolnát Sopron városa építtette 1773-ban. Késő barokk 
stílusú épület, 2008-2009-ben újították fel. Az oltárt 
Sedlmayer András soproni kőfaragó mester faragta még a 
kápolna építése évében. Oltárképe Szent Józsefet a 
gyermekkel ábrázolja. A képet feltételezhetően 
Dorfmeister István festette. A tabernákulum tetején lévő 
kép bizonyítottan az ő műve. A kép egy leányt ábrázol 
galambbal. 

Zsolnay ivókút 471318/259863 Balf, a Fő utca vége, buszforduló   Nem védett objektum, a kút vize jellegzetes, kénes ízű 
gyógyvíz. A fertő táj környezetébe jól illeszkedik a kút felett 
álló fa építmény. (2008 őszén adták át) 

Kőhíd fürdőparkban 470789/259066 Balf, Fürdő sor   Idős, faragott kőből épült híd, a gyógyfürdő parkjában 
található patakon ível át. 

Christian Jager ház 471058/259460 Balf, Fő utca   Az utcára merőlegesen épített téglaépítésű lakóház, mely 
ma is használatban van. Az utcafronti homlokzaton egy 
ablaka van. A fal sárga festésű, a tetőt cserép fedi. (1895) 

Jellegzetes boltíves 
szekérkapu 

471105/259176 Balf, Fő út 32.   Jelenleg is használt épületben található ez a jellegzetes 
boltíves szekérkapu, amely jellemző a térségre. 

Jellegzetes boltíves 
szekérkapu 

471104/258994 Balf, Fő út 56.   Jelenleg is használt épületben található ez a jellegzetes 
boltíves szekérkapu, amely jellemző a térségre. 

Halászcsárda 471136/258829 Balf, Fő út 2.   Helyi védettségű, hagyományos, az utcafronttal 
párhuzamos tájolású, nagy szárazkapus kialakítású idős 
épület. A fal festése fehér, zöld betétekkel, a tetőt cserép 
fedi. 

Parasztház 471071/259481 Balf, Fő utca 31.   Lakóházként használt fehérre meszelt vakolatdíszes, idős 
épület. Az utcára merőleges állásban épült. 

Szalagtelkes falukép - 
Településszerkezet 

471088/259529 Balf, Fő út   Védett falukép, melyen láthatók a szalagtelkes beépítés 
jellegzetességei. 

Szent Farkas vártemplom 470961/259582 Balf, Temető út   A kőkerítéssel határolt középkori templom Balf felett áll a 
szőlőhegyen. Tornya alul négyszögletes, az első 
párkányzat fölött szabályos nyolcszögűvé válik. Az 
emeletén tágas gótikus ablakok nyílnak. Valószínűleg 
őrtoronyként is használták. Az építményt kő gúlasisak 
koronázza. Az egyhajós dongaboltozatos templom a 15. 
században épült. Hajójához nyolcszög alakú szentély 
csatlakozik. A gótikus szentélyt egyszerű keresztboltozat 
fedi. 

Szent Farkas templom 
egyedi látványkép - Tájképi 
egyedi tájérték 

470946/259582 Balf központjától (autóbusz-végállomás) 
Fertőrákos felé 600 m-re az első baloldali utcán 

  A település melletti magaslaton épült templom jól látható 
a környező területekről, ezért tájképi jelentősége nagy. 
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(kb. 50 m-re az utca elejétől), a Szent Farkas 
templom körül. 

Szent Farkas templom 
kapuja 

470957/259572 Balf, a szőlőhegyi Szent Farkas templom 
kerítésének déli kapuja 

0292/2 Nem védett. A templom körül lévő temető kerítését az 
1600-as években erődszerűen, lőrésekkel építették meg a 
török háborúk miatt. A temető bővítésével a falak nagy 
részét lebontották, csak egy része maradt meg 13 lőréssel. 
Kapujának zárókövén az 1653-as évszám olvasható. (1653) 

Temető 470984/259503 Balf központjától (autóbusz-végállomás) 
Fertőrákos felé 600 m-re az első baloldali utcán 
(kb. 50 m-re az utca elejétől), a Szent Farkas 
templom körül. 

  Védett. A temető egyes részei (főleg az út mentén és a 
templom körül) újabbak, rendszeresen látogatottak, a 
régebbi részeken is látszanak látogatás és kaszálás nyomai. 

Holocaust emlékmű 470948/259551 Balf, Szent Farkas templom déli kapuja mellett 0292/2 A holokauszt áldozatainak emléket állító emlékmű. A 
kiskockakő burkolatú területen márványból faragott 
nagyméretű fejfákat idéző összetett emlékmű. A fejfák 
nagy része álló, míg kisebb része félig eldőlt, vagy teljesen 
fekvő pozícióban látható. A fejfákon nevel, idézetek 
olvashatók, többek között Szerb Antalé is. 

II. világháború áldozatainak 
emlékműve 

471087/258850 Balf, Petőfi utca és a Fürdősor találkozása   Nem védett. A három különálló, mégis egységet alkotó 
kőtáblából álló emlékmű középső tábláján anya 
gyermekével az ölében látható, a jobb és a baloldali 
táblákon a háború helyi áldozatainak, családoknak a nevei 
olvashatók. Középen elhelyezett nyitott könyv szövege 
magyar és német nyelven nem csak a háború áldozataira 
emlékeztet, hanem az 1946-ban kitelepített falujukat 
hazájukat elhagyni kényszerültekre is. Az emlékmű Kovács 
György önálló alkotása. (1993) 

Borház 471210/258668 Sopron-Balf, Bozi út 23.   Nem védett, ma is működő borház, mely hagyományos 
stílusban épült. Az épület egy szintes, az úttal párhuzamos 
tájolású, szárazkapus építésű. A fal fehérre festett, illetve 
kőporos vakolat rész is látható néhol. A tető cserépfedésű.  

Lovas major 471449/259323 Balf, Fertő utca 22.  01519/1, 01519/2 
01519/3, 01519/6 

Nem védett lovas major. A majorság felújított épületében 
istálló működik, a másik használaton kívül van. A területén 
gémeskút is található. Mindkét épület tégla építésű, 
hagyományos, egyszintes hosszú lóistálló. A felújított 
épületen cserépfedés, a használaton kívüli, felújításra 
várón még az eredeti palaborítás látható. 
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Kiszáradt patakvölgy - 
Folyóvíz munkája által 
létrehozott felszínforma 

469342/259963 Balf, A Castrum kempingtől a piros sáv 
turistajelzésen indulva, majd az első nyiladékon 
jobbra fordulva, Sopron irányában kb. 1,2 km-re. 

0326/2, 0318/21 
0318/20 

Nem védett. A Vadvirág Erdőbirtokossági Társulás 
tulajdonában található területen van a patakmeder, 
erdészeti út halad rajta keresztül.  

Konradsatzi bokros - 
Cserjések 

471976/26073 Balf külterület, Fertőrákos felé a közút és a nádas 
között a település szélétől 400 méterre található. 

01479/32, 01479/33 
01477, 01480/8 
01480/9, 01457 
01459/1, 01459/2 
01459/3, 01458/1 

Védett. A Fertő-tó pufferzóna része a bokros, gyepes 
földterület, amely most vadászati hasznosítás alatt áll. 

Magas erdei határkő 470166/259224 Balfi út Fertő sori leágazásától dél-nyugatra kb. 
100 méterre a domboldalon. 

0326/2 Nem védett régi határkő.  

Nyula Ferenc sétány - Fasor 470712/258961 A Fürdő sor és a Balfi út között, a Fürdő sor 12.-
vel szemközt levő parkban 

  Védett területen húzódó sétány. A piros sáv turistajelzés 
Balfról kivezető szakasza. A sétány mellett található fákon 
taplógomba található. 

Ránisi-kaszálórét - Művelési 
szerkezet 

471810/260031 Balf Fertőrákos felé levő határán, a közúttól 
jobbra, 600 méterre 

  Védett, kaszálóként hasznosított rét. 

Gyepes gyümölcsös balfi 
szőlőkben 

470286/259381 A Balfi út és a Fürdő sor elágazásánál, az úttól 
északra, 300 méter hosszan. 

0303/14 Nem védett, nem hasznosított idős gyümölcsöskert, 
közelében ma lakópark épül. 

Új hegyi csatornák 470768/259381 Balftól kb. 2 km-re, északra, az Új-hegy keleti 
lejtőjén, a Steiner- és a Köves-dűlő között. 

0242/14, 0242/8 
0242/10, 0242/21 

Nem védett, időnként jelentős mértékű többletvíz 
elvezetésére, így a termőtalaj megóvására hivatott. 

Fertő tavi vizitelep  473236/ 267024 Fertőrákos Fertő tó part   A Fertő tó magyar oldalának egyetlen nyílt vízfelszínű 
területe a nádas övben, ahol a strand és a hajóállomás 
mellett épült nádtetős üdülőházak sora található.  

 

RÁLÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL VÉDENDŐ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK  

Tűztorony - Bástya utca a Patak utca és a Mély utca között – Kurucdomb - Szélmalom - Egeredi-domb - Citadella - Sörház-dombi 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 út kereszteződésének környéke - Balf, a románkori temetőkápolna környéke - Károly magaslat – Károly kilátó - Bécsi domb – Koronázó domb  - Amfiteátrum  

Kutya-hegy, Várhely 
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ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEK: 

 

Védett természeti területek (FHNP v14) 
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Tervezett védett természeti területek (FHNP v14) 
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Fokozottan védett természeti területek, ex lege védett területek, erdőrezervátumok (FHNP v14) 
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Soproni Tájvédelmi Körzet 



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV SOPRON _ III. SZ. MELLÉKLET 

 

 

NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEK: 

 

Bioszféra-rezervátum területek (FHNP v14) 
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Ramsari területek (FHNP v14) 
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NATURA 2000 terület (FHNP v14) 
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EGYÉB, TERVEZÉSKOR FIGYELEMBE VEENDŐ TERÜLETI KIJELÖLÉSEK: 

 

Természeti területek (FHNP v14) 
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Országos Ökológiai Hálózat övezete (FHNP v14) 
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Tájképvédelmi terület 
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Magas Természeti Értékű Területek (FHNP v14) 
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Világörökségi területek lehatárolása (FHNP v14) 
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MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

 



 

NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE 

JAVASOLT NÖVÉNYEK  

 

 

V. MELLÉKLET 
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acer pseudoplatanoides 2 

acer platanoides 1 

A. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELMI SZEMPONTBÓL NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAJOK LISTÁJA 

 
ŐSHONOS FAFAJOK 

Tudományos név Magyar név 

Acer campestre mezei juhar 

Acer platanoides korai juhar 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar 

Acer tataricum tatár juhar 

Betula pendula közönséges nyír 

Carpinus betulus közönséges gyertyán 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kőris 

Fraxinus excelsior magas kőris 

Fraxinus ornus virágos kőris 

Malus sylvestris vadalma 

Populus nigra fekete nyár  

Populus termula rezgő nyár 

Prunus avium madárcseresznye 

Prunus padus zselnicemeggy 

Pyrus pyraster vadkörte 

Quercus cerris csertölgy 

Quercus petraea kocsánytalan tölgy 

Quercus pubescens molyhos tölgy 

Quercus robur kocsányos tölgy 

Salix alba fehér fűz 

Sorbus aria lisztes berkenye 

Sorbus aucuparia madárberkenye 

Sorbus domestica házi berkenye 

Sorbus torminalis barkóca berkenye 
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fraxinus ornus 4 

padus avium 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ŐSHONOS CSERJEFAJOK 

 

Tudományos név Magyar név 

Tilia cordata kislevelű hárs 

Tilia platyphyllos nagylevelű hárs 

Ulmus glabra hegyi szil 

Ulmus laevis vénicszil 

Ulmus minor mezei szil 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

Berberis vulgaris közönséges borbolya 

Cerasus fruticosa csepleszmeggy 

Cornus mas húsos som 

Cornus sanguinea veresgyűrű som 

Coryllus avellana közönséges mogyoró 

Cotinus coggygria cserszömörce 

Cotoneaster niger fekete madárbirs 

Crataegus laevigata kétbibés galagonya 

Crataegus monogyna egybibés galagonya 

Euonymus europeus csíkos kecskerágó 

Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 

Hedera helix közönséges borostyán 

Ligustrum vulgare közönséges fagyal 

Lonicera xy losteum ükörke lonc 

Prunus spinosa kökény 

Prunus tenella törpemandula 

Rosa canina gyepűrózsa 

Rosa pimpinellifolia jajrózsa 
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fraxinus angustifolia subsp. pannonica 5 

prunus avium 6 

 

 

TELEPÍTÉSRE JAVASOLT EGYÉB FA ÉS CSERJEFAJOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos név Magyar név 

Rubus caesius hamvas szeder 

Salix cinerea rekettyefűz 

Spiraea media szirti gyöngyvessző 

Viburnum lantana ostorménfa 

Viburnum opulus kányabangita 

Vinca minor kis télizöld meténg 

Acer ginnala tűzvörös juhar 

Aesculus carnea vadgesztenye 

Aesculus hippocastanum vadgesztenye 

Catalpa bignonioides szivarfa 

Colutea arborescens sárga borsófa 

Corylus colurna törökmogyoró 

Ginkgo biloba páfrányfenyő 

Laburnum anagyroides közönséges aranyeső 

Liriodendron tulipifera  tulipánfa 

Malus baccata díszalma 

Platanus × acerifolia közönséges platán 

Prunus × cistena vérszilva 

Salix caprea kecskefűz 

Sophora japonica japánakác 

Sorbus rotundifolia kereklevelű berkenye 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

Tilia tomentosa ezüsthárs 

Prunus fruticosa csepleszmeggy 

Prunus serrulata díszcseresznye 
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B. TILTOTT FAJOK LISTÁJA 

• 1143/2014. EU rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről: 

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni 

védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely 

az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét 

alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok 

szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe 

kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, 

tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is 

hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ IDEGENHONOS INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK: 

Magyar név Tudományos név 

aligátorfű Alternanthera philoxeroides 

közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 

borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 

kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 

vízijácint Eichhornia crassipes 

cingár (aprólevelű) átokhínár Elodea nuttallii 

óriásrebarbara Gunnera tinctoria 

kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 

perzsa medvetalp Heracleum persicum 

sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 

hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 

bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 

fodros átokhínár Lagarosiphon major 

nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 

sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 

sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 

japán gázlófű Microstegium vimineum 

közönséges süllőhínár Myriophyllum aquaticum 

felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum 

keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 

rózsás tollborzfű Pennisetum setaceum 

ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata 

kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 
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• 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek 

fenntartásának földhasználati szabályairól: 

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, 

melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. 

§ (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek 

megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 

visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális 

növényvédőszer-kijuttatással. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TERMŐHELY-IDEGEN NÖVÉNYFAJOK: 

1. FÁSSZÁRÚ INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 

 

2. LÁGYSZÁRÚ INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana 

japánkeserűfű fajok Fallopia spp. 

kanadai aranyvessző Solidago canadensis 

magas aranyvessző Solidago gigantea 

parlagfű Ambrosia artemisifolia 

selyemkóró Asclepias syriaca 

süntök Echinocystis lobata 
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• 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről:  

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő 

köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia 

artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias 

syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A TERMÉSZETES NÖVÉNYVILÁGRA VESZÉLYT JELENTŐ 

 IDEGENHONOS, INVÁZIÓS FAJOK: 

Magyar név Tudományos név 

észak-amerikai őszirózsák Aster lanceolatus (beleértve 

A. tradescantii), A. novi-

belgii, A. ×salignus 

nyugati ostorfa Celtis occidentalis 

átoktüske Cenchrus incertus 

díszárpa Hordeum jubatum 

japánkomló Humulus scandens 

kisvirágú nebáncsvirág Impatiens parviflora  

vékony szittyó Juncus tenois 

közönséges vadszőlő Parthenocissus inserta 

tapadó vadszőlő Parthenocissus quinquefolia 

kínai alkörmös Phytolacca esculenta 

magas kúpvirág Rudbeckia laciniata 

parti szőlő Vitis vulpina 

moszatpáfrány-fajok Azolla caroliniana (A. 

filiculoides), A. mexicana 

kanadai átokhínár Elodea canadensis 

törpe békalencse Lemna minuta 

kagylótutaj Pistia stratiotes 
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Képek forrása: 
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitz-Ahorn(mbo).jpg 
2 http://citygreen.hu/hegyi-juhar-acer-pseudoplatanus-gondozasa/ 
3 http://botany.cz/cs/prunus-padus/ 
4 https://www.biolib.cz/cz/image/id14163/ 
5 http://www.sarviznador-karmentesites.hu/node/770 
6 https://hu.wikipedia.org/wiki/Vadcseresznye 
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HELYI TERÜLETI VÉDELEM 

# Helyszín 

1 Alsó- és Felsőlőverek: Ady Endre út–Szikla utca–Kőfejtő út–Récény út–Ciklámen ösvény–Váris út–Keresztúri út–Harkai út–Felsőbüki Nagy Pál utca–Béke út által 

határolt terület. 

2 Mező utca jobb és bal oldal beépítése hátsó telekhatáráig. 

3 Wesselényi utca a Vörösmarty utcától a Táncsics Mihály utcáig: páros és páratlan házsor hátsó telekhatár. 

4 Szt. István park területe, Kurucdomb-sor és a Rozália út közötti terület, valamint a meteorológia állomás telke. 

5 Virágvölgyi út–Csőszház dűlő–Scheibel dűlő által határolt terület. 

6 Pihenőkereszt és környezete. 

7 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. 

8 Balf Fő utca és Ó-hegy utca páros-páratlan oldala a hátsó telekhatárig. 

9 Brennbergbánya Új-Hermes bányás lakótelep teljes területe. 

10 Szt. Mihály régi és az új temető területe. 

11 Evangélikus temető területe. 

12 Bánfalvi Hősi temető területe. 

13 Zsidó temető területe. 
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