
 

 

 

 

SOPRON, VÁRKERÜLET MEGÚJÍTÁSA, I. ÜTEM 

 

A Soproni Várkerület tervezése egy tervpályázattal indult, amit a Hetedik Műterem építész irodával 

közösen készítettünk és nyertünk meg. A továbbtervezés kis idővel később a tanulmányterv 

elkészítésével folytatódott, majd a Város megrendelte az engedélyezési tervet, és az első ütem 

kiviteli terveit is. A tervező csapat a Hetedik Műterem, mint építész generál tervező alá sorakozott 

be. A tervfázisok során a pályázati alapkoncepciót szinte teljes egészében meg tudtuk tartani. E 

szerint a Várkerület szervizútjait megszüntetve a forgalmi utak és parkoló autók kusza hálózatából 

egy alapvetően gyalogos domináns, átlátható és könnyen átjárható hosszanti teret hoztunk létre. A 

Hűség kútja és a Mária szobor között visszaállítottuk a vizuális kapcsolatot, és egy nagyvonalú, 

nyugodt, tiszta teret alkottunk, ami a régi vásártér hangulatát idézi. A homlokzatok előtt újonnan 

telepített, egységes fasor kapott helyet, növekedett a zöldfelület, vízjáték, ivókutak, padok kerültek 

elhelyezésre, valamint egy kisebb játékos bútorokkal berendezett térrész. A teljes Várkerület antracit 

színű természetes klinkertégla burkolatot kapott, 50 cm széles középszürke gránit szegélyekkel és 

díszcsíkokkal. A parkolók bazaltkocka burkolattal készültek. (átadás: 2015. december) 

 

 

 

 

SOPRON, REFURBISHMENT OF VÁRKERÜLET, PHASE I. 

 

The design process of the Várkerület started with a design competition, which was prepared and won 

together with the architectural studio, Hetedik Műterem. The project continued some time later first 

with a study, then with planning and with construction plans for the first phase. The design team was 

led by Hetedik Műterem. We were able to keep the original concept of the competition during the 

design stages very well. According to this, the service roads were removed and the chaotic network of 

traffic roads and parking lots was turned into a long, clear square, with easy crossings and 

domination by pedestrians. The visual connection between the the Fountain of Fidelity and the Statue 

of Mary was restored, and the created square transmits a relaxed and generous look, which 

remembers the athmosphere of the old market place. In front the facade a new row of trees was 

planted, the green area of the square became larger, a water feature was built, drinking-fountains 

and benches were installed, and a little play area was established. The entire Várkerület was paved 

with dark grey natural clinker brick supplemented with middle grey granit for paving pattern and kerb 

stone. In the car parking areas basalt cobble stone was used. (completion: December 2015) 






















