
Tovább fejlődik Sopron
Önkormányzati hírlevél
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Tisztelt Soproniak!

Büszkék lehetünk közös eredményeinkre, melyeket széles össze
fo gással valósítottunk meg. Mindehhez szükség volt a magyar 
kormány, az országgyűlési képviselők, a közgyűlés, a városi intéz
mények, civil szervezeteik támogatására, a soproni Polgárok kitar
tására, segítségére, közös gondolkodására. Van tehát mit féltenünk, 
és van még mit befejeznünk! Sopronban olyan korszakos fejlődés 
indult meg, amely évtizedekre meghatározza városunk jövőjét.  
Nagy célok állnak még előttünk. Ezek megvalósításához kérjük 
továbbra is az Önök támogatását!

 Dr. Fodor Tamás Dr. Simon István
 polgármester alpolgármester

Közös döntések, 
közös eredmények
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Magyarország Kormánya önálló fejlesztési programot dolgozott ki 
a megyei jogú városoknak.  Büszkék lehetünk arra, hogy a Modern 
Városok Program első megállapodását Orbán Viktor miniszter
elnök Sopron városával kötötte meg. Nem volt véletlen, hogy a 
miniszterelnök első útja a „leghűségesebb városba, a leghűsége
sebb magyarokhoz” vezetett. A szerződés alapján megépül az M85ös 
gyorsforgalmi út Sopron és Csorna között; megújulnak történelmi 
belvárosunk utcái és jellegzetes épületei; új múzeumnegyed jön létre 
az értékek bemutatására; a Lövér Program részeként uszoda és 
konferenciaközpont épül, fejlesztjük a Fertőpartot, és új Innovációs 
és Technológiai Centrumot (ITC) építünk. A szükséges tervezéseket 
elvégeztük, a fejlesztések megkezdődtek. Az előttünk álló időszakban 
jelentős beruházásokat valósítunk meg.

A Modern Városok 
Program elindítása
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A Modern Városok Program elindítása

A  Modern Sopron Program fontos részeként már tart a belváros felújítása.



76

A miniszterelnök első útja a leghűségesebb városba vezetett. Ahogy a megállapodás aláírá
sakor fogalmazott: „Régi szerelem ez a polgári kormány és Sopron városa között”.
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Sopron dinamikusan fejlődő polgári város, amely földrajzi és infra
strukturális adottságai miatt rendkívül nagy forgalmat bonyolít le. 
Városunkban országos viszonylatban is kiemelkedően magas az egy 
lakosra jutó gépjárművek száma, ezért az úthálózatunk terhelése 
jelentős. Ma már elképzelhetetlen városunk közlekedése a Kőszegi úti 
aluljáró vagy akár a Bécsi úti körforgalom nélkül. Biztosak vagyunk 
abban, hogy nagy könnyebbséget jelent majd az Árpád utcai parko
lóház megépítése. Jelentős forrásokat fordítunk útjaink karbantar
tására, parkolók kialakítására, a kerékpáros és a közösségi közle
kedés feltételeinek javítására. 

Az elmúlt évszázad térségünket érintő legnagyobb 
közlekedésfejlesztése az M85ös gyorsforgalmi út megvalósítása, 
melyet a magyar kormány saját forrásokból finanszíroz. Az 
előkészítés lezárult, a beruházás elkezdődött. A Csorna–Sopron–
országhatár közötti gyorsforgalmi út megépítésével városunk 
becsatlakozik a hazai és nemzetközi autópályarendszerbe, amely 
óriási lehetőséget nyit az itt élő polgárok és a vállalkozások számára. 
Megépül a soproniak által szintén régóta várt északnyugati átkötő, 
amely tehermentesíti a városi utak forgalmát.

Út és közlekedés
fejlesztések
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Út és közlekedésfejlesztések

1110

Felújítjuk Sopron úthálózatát. A város utcái, terei és járdái sok helyszínen kapnak új burko
latot, szegélyeket. Parkolók épülnek városszerte.
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Út és közlekedésfejlesztések

1312

M85 CSORNA–SOPRON, ORSZÁG HATÁR 
KÖZÖTTI SZAKASZ FEJLESZTÉSE (SOPRON 
ÉSZAKNYUGATI ELKERÜLŐ NÉLKÜL)
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A 2×2 sávos 
M85ös gyors
forgalmi út 
megépítésével 
bekapcsolódunk 
Magyarország 
és Európa közúti 
közlekedésébe.



Út és közlekedésfejlesztések

1514

Siemens Vectron mozdony a soproni állomáson. A GYSEV új üzemirányító központja (fent). 
Utasbarát fejlesztés valósult meg a tömegközlekedésben (lent).
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Az Árpád utcában parkolóház épül. 



16

Nincs jól működő város jól működő gazdaság nélkül, ezért szeret
nénk olyan lehetőségeket biztosítani a vállalkozók számára, 
amelyek elősegítik fejlődésüket, erősödésüket. Ennek egyik fontos 
feltétele az M85ös gyorsforgalmi út megépítése, melyet nemcsak 
a soproni polgárok, de a városunkban működő gazdasági társa
ságok is nagyon akarnak. Sopron gazdaságának további fejlesztése 
érdekében egy új ipari park létrehozásán dolgozunk. Itt kap helyet 
az Innovációs és Technológiai Centrum (ITC), amely segítséget nyújt 
az új vállalkozásoknak azáltal, hogy biztosítja a működéshez szük
séges infrastruktúrát. Büszkék vagyunk arra, hogy a városunkban 
működő vállalkozások az elmúlt években tovább tudtak fejlődni. 
Egyre több bevétel származik az iparűzési adóból. Kormányzati 
források segítségével új csarnokok, új gyártósorok létesültek 
további munkahelyeket biztosítva.

Gazdaságfejlesztés, 
innováció
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1918

Gazdaságfejlesztés, innováció

Az ipari park és az Innovációs és Technológiai Centrum (ITC) látványtervei
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Intézményfelújítások  
és fejlesztések

Kiemelten kezeljük nevelési és oktatási intézményeinket, hogy 
a soproni fiatalok a lehető legjobb körülmények között nőjenek 
fel. Jelentős bölcsőde és óvodafelújítási programot indítottunk 
el, mely során elvégeztük intézményeink energetikai korszerűsí
tését. Új bölcsődét és óvodaépületet alakítottunk ki, és megkezdjük 
egy teljesen új óvoda felépítését. Fontos lépések történtek a szak
képzésben. Megalakult a Soproni Szakképzési Centrum. Büszkék 
vagyunk arra, hogy városunkban az egyházi és nemzetiségi fenn
tartásban lévő intézmények fejlesztése mellett fontos állami beruhá
zások valósultak meg. Új bírósági és ügyészségi épülettel gazdagod
tunk, valamint létrejöttek a kormányablakok, melyek a gyorsabb 
ügyintézést szolgálják. Egyetemünk immár Soproni Egyetem néven 
öregbíti városunk hírnevét. Természetesen az általános iskolákról 
sem feledkezünk meg.



Intézményfelújítások  
és fejlesztések
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Intézményfelújítások és fejlesztések

látványterv

látványterv
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Családtámogatások, 
kormányzati 
intézkedések

Fontosnak tartjuk, hogy a Sopronban élő családoknak biztos 
hátteret adjunk mindennapjaikhoz. Szociálisbérlakásprogramot 
indítottunk, a Kurucdombon új lakásokat alakítottunk ki. A diákok 
számára biztosítjuk az ingyenes tömegközlekedést, az úgynevezett 
„kismama bérlettel” a kisgyermeket nevelő szülőknek is díjmen
tessé tettük a buszozást. Babakötvényt adunk az újszülötteknek, így 
köszöntve a kis soproniakat városunkban. Füzetcsomaggal támo
gatjuk a kisdiákok iskolakezdését, az egyetemi hallgatók eredmé
nyeit pedig Széchenyiösztöndíjjal ismerjük el. A pályakezdő friss 
diplomásokat Lacknerösztöndíjjal segítjük, amely a közigazgatás 
területén nyújt egyéves gyakornoki állást.
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Családtámogatások, kormányzati intézkedések
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Családtámogatások, kormányzati intézkedések
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Köz és vagyon
biztonság

Sopron az elmúlt években dinamikus fejlődésnek indult. Fontos, 
hogy a soproniak biztonságban érezzék magukat városukban, 
ezért jelentősen növeltük a rendőrség és a polgárőrség támoga
tását. A személy és vagyonbiztonság érdekében térfigyelőkamera
rendszert alakítottunk ki. Sok kamera figyeli a közterületeket. Több 
helyen rendszámfelismerő is működik. A külterületekre a mezőőri 
szolgálat vigyáz. Számos prevenciós programot indítottunk és támo
gattunk, mert hiszünk abban, hogy a bajok nagy része megelőzhető. 



Javuló műszaki–technikai feltételek, korszerű eszközök, növekvő bérek, életpályamodellek
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Köz és vagyonbiztonság
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Egészségügy, 
rekreáció

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségmegőrzésre, az egészséges életmód 
feltételeinek megteremtésére, a megelőző és a gyógyító munkára. A Soproni 
Gyógyközpont kiemelt intézménye a térségnek, 120 ezer ember ellátását 
biztosítja. Az elmúlt években a legnagyobb hangsúlyt a sürgősségi területek 
fejlesztésére fordítottuk. Megújult a sürgősségi és intenzív osztály, valamint 
a központi műtő. Az új műszerek és berendezések a gyors és biztonságos beteg
ellátásra, többféle beavatkozásra adnak lehetőséget. A soproniak különösen 
büszkék lehetnek a kormányzati támogatásból épült új diagnosztikai tömbre, 
amelyben a neurológiai és gasztroenterológia osztályon kívül szakrendelések 
kaptak helyet. A korszerű géppark a pontosabb diagnosztikát, az új, többfunk
ciós ágyak a betegek pihenését, a tágas terek pedig a várakozás körülményeit 
teszik kényelmessé. A szív és érrendszeri rehabilitációra érkezőket a Várisi 
úton egy 60 ágyas felújított osztály, a mozgásszervi betegségekben szenve
dőket pedig Balfon korszerű fizioterápia várja. A fejlesztéseknek köszönhe
tően kórházunkban a legkorszerűbb berendezések állnak rendelkezésre a nők 
és férfiak számára ajánlott szűrővizsgálatokra. Az egészségügyi intézmény
hálózat fejlesztése azonban nem fejeződött be. Egy olyan új háziorvosi rende
lőintézet építése kezdődik hamarosan, amelyben minden feltétel adott lesz az 
egészségügyi alapellátáshoz, ahol a mai kor igényeinek megfelelő körülmé
nyek között találkozhat a beteg az orvosával.



Egészségügy, 
rekreáció
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Egészségügy, rekreáció

Kormányzati támogatásból több mint 7 milliárd forintos fejlesztés történt a soproni egész
ségügyben. Megépült az új diagnosztikai tömb, amelyben a neurológiai és gasztroente
rológia osztályon kívül szakrendelések kaptak helyet. Megújult a sürgősségi és intenzív 
osztály, valamint a központi műtő. A szív és érrendszeri rehabilitációra érkezőket a Várisi 
úton egy 60 ágyas felújított osztály, a mozgásszervi betegségekben szenvedőket pedig Balfon 
korszerű fizioterápia várja. Nő az ágazatban dolgozók anyagi megbecsülése, és kidolgozták 
az életpályamodellt is.
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Sopron Nemzeti Sportváros, a címet pedig büszkén viseljük. Az egész
ségre nevelés az egyik fontos célkitűzésünk, ezért nagy figyelmet 
fordítottunk a szabadidős lehetőségek fejlesztésére. Megújulnak 
Sopron játszóterei. Gondoltunk az idősebbekre is, a szabadtéri 
fitneszparkokat már most sokan felkeresik. Megújultak nagy 
sportlétesítményeink is. Az aréna kibővült és korszerűsödött, a 
labdarúgóstadionban pedig a kiszolgálóegységek fejlesztésével 
javítjuk a sportolási és szurkolási lehetőségeket. Korszerűsítettük 
a kurucdombi Halász Miklós Sporttelepet. Műfüves pályák épültek 
a kispályás bajnokság és az utánpótlás igényeinek kiszolgálására. 
Az Ágfalvi úti sporttelepen kialakítunk egy labdarúgó utánpótlás
központot, az Anger réti pályát fokozatosan újítjuk fel. Az utóbbi 
évtizedek legnagyobb sportberuházásaként új fedett uszoda épül a 
Lövérekben, amely kiváló feltételeket biztosít a sportolni, kikapcso
lódni, úszni vágyók számára egyaránt.

Szabadidő, sport
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Szabadidő, sport

A Sopron Basket női kosárlabdacsapat a 2017–18as szezonban megnyerte a magyar bajnok
ságot, és bejutott az Euroliga négyesdöntőjébe, amelyet városunkban rendeztek. A soproni 
hölgyek sporttörténelmet írva ezüstérmet szereztek a legrangosabb európai kupában.
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Városunk Nemzeti Sportváros. 80 egyesület áll a sportolni vágyók rendelkezésére. Minden 
feltétel adott az egészséges életmódhoz.
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Szabadidő, sport

Új uszoda és strand épül a Lövérekben (látványtervek).
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A sportlétesítményeket pedig folyamatosan korszerűsítjük, fejlesztjük.
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„Mindenhol jó, de legjobb Sopron!” Ki ne ismerné ezt a szlogent? 
A VOLT Fesztivál európai szinten is elismert rendezvénnyé nőtte ki 
magát az elmúlt évek alatt, világsztárok sora fordult meg váro
sunkban. A barlangszínház kulturális életünk egyik vonzó külön
legessége. Köszönhetően a kulturális területen működő civil szer
vezeteknek is, Sopron sokszínű programokat kínál az itt élőknek 
és vendégeinknek. Rendezvényeink sikere megerősít minket abban, 
hogy érdemes közösségi programokat szervezni.

Kultúra, szórakozás
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Kultúra, szórakozás
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Sokszínű és gazdag városunk kulturális élete. A szabadidő eltöltésének és a szórakozásnak 
számtalan lehetősége adott.
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Kultúra, szórakozás
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Természeti értékeink
Sopron páratlan földrajzi és természeti adottságokkal rendelkezik. 
Mindez olyan értéket képvisel, amelyet óvnunk, ápolnunk kell. Ezért 
tartottuk fontosnak, hogy újra látogathatóvá tegyük a fertőrákosi 
kőfejtőt. Olyan kaland és témaparkot alakítottunk ki, amely bemu
tatja az egykori Pannontengert és a kőfejtő kialakulását. Építet
tünk egy korszerű színházat a barlangban, páratlan akusztikával és 
atmoszférával. Sopron tüdeje a Lövérek, amelyre külön programot 
dolgoztunk ki. A kormányzat támogatásával nemcsak uszoda épül, 
hanem új sétautak és pihenőparkok jönnek létre. A Soproni Parkerdő 
szépen fejlődik. A közelmúltban megújultak kilátóink, a Károlykilá
tónál vadászati múzeum és erdei játszótér várja a kirándulókat. 
Hamarosan vadasparkot és lombkoronatanösvényt építenek az 
érdeklődőknek.
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Természeti értékeink

Vadaspark (látványterv)

Lombkoronatanösvény 
(látványterv)
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A várost övező parkerdő és Sopronihegység klimatikus gyógyhellyé teszi Sopront. Fejlett 
tájvédelem őrzi a világörökségi területeket, a nemzeti parkot és a parkerdőt.
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Épített örökségünk
Büszkék vagyunk múltunkra, értékeinkre. Megújult városunk jelképe, a Tűz 
torony, a Fő tér, kialakítottuk a Várfal sétányt, és turisztikai látogatóköz
pontot hoztunk létre. Szökőkutat és pihenőparkot alakítottunk ki a Petőfi 
téren. Megtelt élettel a Várkerület, olyan közösségi tér alakult ki, amely 
nagyobb szabadtéri rendezvények lebonyolítására is alkalmas, a teraszok 
pedig kedvelt helyszíneket nyújtanak a beszélgetésekhez. 

A Modern Városok Program kiemelten foglalkozik a történelmi belváros 
megújításával, az értékek bemutatásával. Megújulnak történelmi belvárosunk 
utcái, amelyek a közművek cseréjén túl a műemléki környezethez illő burkolatot 
kapnak. Számos belvárosi palota új homlokzatot kap. A történelmi belvárosban 
múzeumnegyedet alakítunk ki, és restauráljuk a várfalszakaszokat. 
Megszépülnek polgári villáink, és felújítjuk a városunk védőszentjének nevét 
viselő Szent Mihálytemplomot. 

Folytatjuk a Várkerület rekonstrukcióját, a hiányzó szakaszok átépítésével 
egységessé tesszük Sopron szívét. Új arculatot kap a Széchenyi tér, amely a múlt 
értékeinek megőrzése mellett figyelmet fordít a 21. század igényeire is. Felfrissül 
a Paprét, amely a városrész üde zöldpontja és a Sopronba látogató autóbuszos 
turisták érkezési helye.
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Épített örökségünk

Sopron a Nemzeti Kulturális Örökségek Tárháza. Óvjuk, védjük műemlékeinket, felújítjuk a 
belvárost és új múzeumnegyedet alakítunk ki.

Megújul a Széchenyi tér is (látványterv)
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Russvilla (látványterv)

Megszépül a Paprét (látványterv)

Folytatódik a Várkerület rekonstrukciója 
(látványterv)

A múzeumnegyed fogadóépülete  
– Fabriciusház (látványterv)

Lenckvilla a múzeum néprajzi 
gyűjteményének otthona lesz ismét 
(látványterv)
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Épített örökségünk

Megújult a Fő tér, a Tűztorony és a Várfal sétány. Elkészültek a Szent Mihálytemplom rekonst
rukciós tervei. A város kiemelt figyelmet fordít épített örökségünk védelmére.
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Sopron és térsége páratlan adottságokkal rendelkezik. Magyaror
szág kormánya ezt az egyedülálló értéket „kiemelt turisztikai régió” 
besorolással ismerte el, és jelentős fejlesztési pénzeket biztosít az 
értékek bemutatásához. Büszkeségünk a Fertő tó, melynek egyetlen 
magyarországi strandja és vízitelepe nagyszerű fejlesztés előtt áll. 
A Modern Városok Program részeként olyan beruházás valósulhat 
meg, amely megőrzi a páratlan természeti sokszínűséget, és emel
lett von zó lehetőséget kínál a kikapcsolódni, sportolni vágyóknak is. 
Szintén kormányzati forrásból megújulhatnak a Fertőparti utak. 
A Páneurópai Piknik Emlékparkban turisztikai látogatóközpontot 
alakítunk ki, hogy minél többen megismerkedhessenek a határáttö
rés eseményeivel. Megújul az Esterházy és a Széchenyikastély is. 

Turizmusfejlesztés



A Fertő tavi sport és szabadidőközpont látványterve
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Turizmusfejlesztés
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Sportpályák, új strand, sportkikötő, sétahajókikötő, kemping, motel, vízi 
sportközpont, bemutatóközpont, buszforduló és parkolók épülnek a Fertő tavi sport és 
szabadidőközpontban , amely Magyarország egyik legkorszerűbb ilyen intézménye lesz.
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Turizmusfejlesztés

Fertő tavi látványtervek
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A természetturizmus fejlesztése érdekében új kerékpárutak épültek, a fertőrákosi kőfejtőben 
pedig témapark mutatja be a hely egykori és mai élővilágát. 

A Páneurópai Piknik Emlékparkban új 
fogadóközpont épül (látványterv)
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