B.6 TÁBLA / PLATE B.6 Sopron 19–20. századi épületállománya II. / Buildings of Sopron in the nineteenth and twentieth centuries II
B.6.2 Az épületek fô építési
ideje Sopron történelmi
városrészében, 2009-es
állapot
B.6.2 Main building dates
(Baualterplan) in the historic
town centre of Sopron, 2009
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a: 1800 elôtt (barokk kor
végéig)
b: 1800 és 1930 között
(historizmus/eklektika)
c: 1930 és 1945 között (korai
modern)
d: 1945 és 1990 között
(szocialista realizmus,
szocialista modern)
e: 1990 után (kortárs)
a: before 1800 (till the end of
Baroque era)
b: between 1800 and 1930
(historicism/eclecticism)
c: between 1930 and 1945
(early modernism)
d: between 1945 and 1990
(socialist realism, socialist
modernism)
e: after 1990 (contemporary)
Korábbi közlés / Previously
published: Jankó 2001, 281.

B.6.3 Mûemlék épületek
Sopron történelmi
városrészében, 2009-es
állapot
B.6.1 Sopron településmorfológiai vázlata 2008-ban

B.6.1 Urban morphology of Sopron, 2008

I–V. a 19. századi történelmi elôvárosok,
I. Újteleki, II. Bécsi, III. Pozsonyi, IV. Fertôi, V. Gyôri elôváros
1. Történelmi városrész, a: történelmi belváros; b: Várkerület öve;
c: városias arculatú történelmi külváros; d: falusias arculatú történelmi
külváros;
2. Történelmi elôvárosok, e: többszintes, városias városkép, történeti
karakterrel; f: földszintes, kisvárosias városkép, történeti karakterrel;
g: szabadon álló, pavilonos beépítés történeti karakterrel; h: városias
beépítés, elveszett történeti karakterrel; i: kisvárosias beépítés,
elveszett történeti karakterrel;
3. Lôver, j: az Alsólôver döntôen földszintes, kisvárosias és ikerházas
beépítésû területe, történeti karakterrel; k: az Alsó- és Felsôlôver
villanegyede szórványos történeti karakterrel;
4. Sopronbánfalva, l: egykori falumag falusias-történeti karakterrel;
5. 1945–1990 között fejlôdött városrészek, m: többszintes, nagyvárosias;
n: földszintes, kisvárosias; o: családi-, sor- és ikerházas terület;
p: lakótelep, szabadon álló, tömbszerû beépítés;
6. 1990 után fejlôdött városrészek, q: többszintes, nagyvárosias;
r: földszintes, kisvárosias; s: családi-, sor- és ikerházas terület;
t: szabadon álló beépítés;
7. Ipari és kereskedelmi területek; u: történeti beépítés (1945 elôtt épült)
v; szocialista modern beépítés (1945–1990); z: kortárs beépítés
(1990 után)

I.–V. outskirts of the nineteenth century
I. Újteleki outskirts, II. Bécsi outskirts, III. Pozsonyi outskirts,
IV. Fertôi outskirts, V. Gyôri outskirts
1. historic town centre, a: historic inner town; b: belt of Várkerület;
c: historic suburbs with urban townscape; d: historic suburbs with rural
townscape;
2. outskirts of the nineteenth century; e: multi-storied, urban townscape,
with historic character; f: single-storied, urban townscape with historic
character; g: free-standing building, with historic character;
h: multi-storied, urban townscape with lost historic character;
i: single-storied urban townscape with lost historic character;
3. Lôver district, j: the urban quarter of the Lower Lôver district,
with mostly single-storied, detached or semi-detached houses bearing
historic character; k: the villa district of Lower and Upper Lôver,
with sporadic historic character;
4. Sopronbánfalva, l: the former core of the village, with rural and
historic character;
5. between 1945–90 developed districts; m: multi-storied, urban
character; n: single-storied, urban character; o: detached or
semi-detached family houses, or row-houses; p: housing-estate,
free-standing, block-like buildings;
6. after 1990 developed districts; q: multi-storied, urban character;
r: single-storied, urban character; s: detached or semi-detached family
houses, or row-houses; t: free-standing buildings;
7. industrial and commercial districts; u: historic buildings (established
before 1945); v: modern buildings of socialist era (between 1945–90);
z: contemporary buildings (after 1990)

B.6.3 Classiﬁed monuments
in the historic town centre of
Sopron, 2009
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a: mûemlék épület
b: helyi védettségû épület
c: mûemléki jelentôségû
terület 2009 elôtt
d: mûemléki jelentôségû
terület 2009 óta
a: national monument
b: locally protected building
c: monument conservation
area before 2009
d: monument conservation
area since 2009
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Earlier version published:
Jankó 2001, 421.
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