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1.15 KÖZLEKEDÉS 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Pannonhalma térségét a páneurópai közlekedési hálózatba a IV Drezda- Budapest- Isztambul eleme 

kapcsolja be a hálózatba. A különböző szintű térségi központok elérhetősége jónak mondható, amik 

megközelíthetőek gépjárművel, autóbusszal vagy vasúttal. 

 

1.15-1. ábra: Pannonhalmi járás közlekedési hálózata (Forrás: utadat.hu) 
Adatok forrása: utadat.hu 
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1.15.1. táblázat- Különböző szintű térségi központok elérhetősége 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége személygépkocsival 

Központok Útvonal Távolság 
Átlagos utazási 

idő 
Átlagos utazási 

sebesség 

Megye székhely - Győr autópálya nélkül 21,3 km 26 perc 49 km/h 

Régió központ - Győr autópálya nélkül 21,3 km 26 perc 49 km/h 

Főváros - Budapest M1 131,8 km 79 perc 100 km/h 

Főváros - Budapest autópálya nélkül 129,6 km 114 perc 68 km/h 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusszal 

Központok Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 

Átlagos napi 
járatszám 

(oda-vissza) 

Megye székhely - Győr 20,3 km 19 perc 64 km/h 
24-24; átszállással 

1-3 

Régió központ - Győr 20,3 km 19 perc 64 km/h 
24-24; átszállással 

1-3 

Főváros - Budapest Nincs helyközi autóbusz közlekedés! 

Különböző szintű térségi központok elérhetősége vasúttal 

Központok Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 

Átlagos napi 
járatszám 

(oda-vissza) 

Megye székhely -Győr 21,0 km 26 perc 48 km/h 8-9 

Régió központ - Győr 21,0 km 26 perc 48 km/h 8-9 

Főváros - Budapest 152,0 km 121 perc 75 km/h átszállással 23-19 

 

1.15.2 Közúti közlekedés1 

Magyarország közlekedési hálózatára jellemző a Budapest középpontból kiinduló sugaras I. rendű főút 

és gyorsforgalomi úthálózat, melyet érintőirányban II. rendű és egyéb közutak kötnek össze. 

I rendű és II rendű főút nem halad át a településen, de Pannonhalmától nyugatra futó 82 sz. II főút 

könnyen megközelíthető. 

8224 sz. Mezőörs-Pannonhalma összekötő út 

A településen belül a Petőfi utca-Hunyadi utca neveket viseli. A települést szeli ketté Észak Déli 

irányban a 2x1 sávos aszfalt burkolatú út. 

8225 sz. Ravazd-Pannonhalma összekötő út 

A településen belül az Arany János utca nevet viseli. A 82 sz. II rendű főúttól indulva (Ravazd 

településről indulva) éri el Pannonhalma központját a 2x1 sávos aszfalt burkolatú út. 

8223 sz. Pér-Pannonhalma összekötő út 

                                                           
1 A fejezetben szereplő forgalmi adatok forrása: Pannonhalma közlekedési intézkedési terv felülvizsgálat, 2011. 
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Pannonhalmán belül az Országút nevet viseli. Pannonhalma északi részén helyezkedik el. 

82119 sz. Pázmándfalu bekötő út 

A településen belül Tóthegy utca nevet viseli. Pannonhalma keleti részén helyezkedik el és kapcsolja 

össze a Pázmándfaluval. 

82121 sz. Nyalka-Pannonhalma bekötő út 

A településen belül Kossuth utca nevet viseli. Pannonhalma központjából kiindulva teremt kapcsolatot 

Dél- Kelet irányba a 2x1 sávos, aszfalt burkolatú út. 

82122 sz. Écs bekötő út 

A településen belül a Dózsa utca nevet viseli. Pannonhalma központjából indul ki és teremt kapcsolatot 

Észak- Nyugati irányba a 82 sz. II rendű főúttal. 2x1 sávos aszfalt burkolatú út. 

 

 

1.15-2. ábra: Pannonhalma belterületi közúti hálózata  
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Adatok forrása: openstreetmap.hu 

Pannonhalma és a járási települések között a gépjárművel való közlekedés eljutási idejét és távolságát 

a következő táblázat foglalja össze. Jól látszik, hogy bármelyik településre a járásközpontból könnyen 

el lehet jutni. 

1.15.2. táblázat- Pannonhalma elérhetősége a járás településiről helyközi személygépkocsival 

Járás települései Távolság Átlagos utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 

Bakonygyirót 17,8 km 18 perc 59 km/h 

Bakonypéterd 10,0 km 11 perc 55 km/h 

Bakonyszentlászló 21,1 km 21 perc 60 km/h 

Écs 3,3 km 5 perc 40 km/h 

Fenyőfő 29,4 km 32 perc 55 km/h 

Győrasszonyfa 9,5 km 13 perc 44 km/h 

Lázi 16,3 km 16 perc 61 km/h 

Nyalka 5,4 km 6 perc 54 km/h 

Pázmándfalu 4,1 km 5 perc 49 km/h 

Ravazd 4,1 km 6 perc 41 km/h 

Románd 13,3 km 15 perc 53 km/h 

Sikátor 17,7 km 20 perc 53 km/h 

Táp 8,6 km 9 perc 57 km/h 

Tápszentmiklós 11,7 km 13 perc 54 km/h 

Tarjánpuszta 7,5 km 10 perc 45 km/h 

Veszprémvarsány 15,7 km 17 perc 55 km/h 

 

Közutak hossza a járási központ és a járási településekre vonatkozóan a következő grafikon mutatja 

be: 
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1.15-3. ábra: A járási települések útjainak hossza 
Adatok forrása: KSH, 2013 

Baleseti mutatók alakulása 

Pannonhalma és a járási településeken átlagosan a baleseti mutatók az országos, megyei és térségi 

tendenciák alatt maradnak. 2006-ban kiemelkedő a járási központ közúti baleseti statisztikája, amikor 

is nyolcszorosára nőtt az előző évhez képest (az adatok rendelkezésre állása, illetve módszertani 

különbségek állhatnak a kiugró érték mögött). Ugyanebben az évben a személygépjárművel okozott 

balesetek száma ugrásszerűen megnőtt 1-ről 11-re. 

 

1.15-4. ábra- Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve 
Adatok forrása: KSH, 2013 
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Motorizációs mutatók 

A település motorizációs mutatói (285 személygépkocsi/1000 fő és 41 tehergépkocsi/1000 fő) az 

országos (308 és 48), a régiós (341 és 55) valamint a megyei (332 és 58) átlag alattiak. Pannonhalma 

település forgalomba helyezett gépjárműveinek száma alulmaradnak az országos, a megyei és a régiós 

tendenciákkal szemben. 2010-ig csökkenő, majd innentől növekvő tendenciát mutatnak országos és 

települési szinten is a számok. 

 

1.15-5. ábra- Évente forgalomba helyezett gépjárművek száma 
Adatok forrása: KSH, 2013 

Az elmúlt években a településen folyamatosan csökken a benzinüzemű gépkocsik aránya (2005-ben 

83%-ról 2013-ben 71%-ra) és emelkedik mind a gázolaj (16%-ról 29%-ra), mind az egyéb üzeműeké 

(0%-ról 1%-ra). Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei tendenciákkal. 

Összességében elmondható, hogy Pannonhalma a járás északi részén helyezkedik el, de a 82 sz. II. 

rendű főút kettészeli a járási terület észak déli irányban. A főútnak és a hosszúkás elrendezésnek 

köszönhetően könnyen megközelíthető bármelyik járási település.  

1.15.3 Közösségi közlekedés 

A helyi tömegközlekedést helyközi járatok biztosítják. A távolsági közlekedés meghatározója a távolsági 

autóbusz közlekedés, de a közeli vasúti csomópont (Győr) révén a vasúti közlekedés is biztosítja a többi 

megye megközelíthetőségét. Helyi autóbusz közlekedés nincs Pannonhalma településen. 

1.15.3.1 Közúti közlekedés 
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A városi, a járási és a távolabbi települések közötti utasforgalmat a helyközi és távolsági járatokkal a 

Kisalföldi Volán Zrt. biztosította 2015 január 1-ig, innentől kezdve az Északnyugat-Magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. vette át a vezetést. 

A helyközi közlekedés minden járási települést elér, de a szolgáltatási színvonala eltérő. A következő 

táblázat mutatja be az egyes települések elérhetőségét. 

1.15.3. táblázat- Pannonhalma elérhetősége a járás településeiről helyközi autóbusz járattal 

Járás települései Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Bakonygyirót 25,9 km 58 perc 27 km/h 6-6; átszállással 0-1 

Bakonypéterd 12,4 km 21 perc 35 km/h 2-2; átszállással 10-2 

Bakonyszentlászló 26,6 km 58 perc 28 km/h 0-1; átszállással 7-6 

Écs 4,0 km 9 perc 27 km/h 24-24 

Fenyőfő 38,7 km 107 perc 22 km/h átszállással 1-1 

Győrasszonyfa 12,1 km 20 perc 36 km/h 8-7; átszállással 2-2 

Lázi 18,2 km 20 perc 55 km/h 2-1; átszállással 4-5 

Nyalka 46,9 km 90 perc 31 km/h átszállással 14-12 

Pázmándfalu 40,7 km 69 perc 35 km/h átszállással 14-12 

Ravazd 4,1 km 8 perc 31 km/h 14-13; átszállással 1-0 

Románd 21,5 km 51 perc 25 km/h 0-1; átszállással 5-5 

Sikátor 29,7 km 53 perc 34 km/h 1-1; átszállással 5-7 

Táp 50,6 km 91 perc 33 km/h átszállással 14-12 

Tápszentmiklós 50,9 km 95 perc 32 km/h átszállással 14-12 

Tarjánpuszta 7,3 km 15 perc 29 km/h 8-7; átszállással 2-1 

Veszprémvarsány 21,4 km 32 perc 40 km/h 1-1; átszállással 12-12 

 

1.15.3.2 Vasúti közlekedés 

Az állomás a település nyugati szélén található. A hozzá vezető út nagyon rossz állapotban lévő, 

keskeny zsákutca.  

A 11 sz. vasútvonal Győr és Veszprémet összekötő egyvágányú, nem villamosított vasútvonal. Fő 

erőssége, hogy a bakonyi kisebb településeket bekapcsolja az ország vasúti közlekedésébe. A 

következő ábrán a piros színű szakasz a fent említett vasútvonal. 
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1.15-6. ábra: 11 sz. vasútvonal 
Adatok forrása: hu.wikipedia.org 

• A pannonhalmi állomásról nem mindegyik járási települést lehet megközelíteni vasúttal. A következő 

táblázat foglalja össze az eljutási időket és távolságokat. 

1.15.4. táblázat-Pannonhalma elérhetősége a járás településiről vasúttal 

Járás települései Távolság 
Átlagos 

utazási idő 
Átlagos utazási 

sebesség 
Átlagos napi járatszám 

(oda-vissza) 

Bakonygyirót 17,0 km 13 perc 78 km/h 9-8 

Bakonypéterd Vasúti közlekedés nincs! 

Bakonyszentlászló 20,0 km 28 perc 43 km/h 9-8 

Écs Vasúti közlekedés nincs! 

Fenyőfő Vasúti közlekedés nincs! 

Győrasszonyfa 7,0 km 10 perc 42 km/h 9-9 

Lázi Vasúti közlekedés nincs! 

Nyalka Vasúti közlekedés nincs! 

Pázmándfalu Vasúti közlekedés nincs! 

Ravazd Vasúti közlekedés nincs! 

Románd Vasúti közlekedés nincs! 

Sikátor Vasúti közlekedés nincs! 

Táp Vasúti közlekedés nincs! 

Tápszentmiklós Vasúti közlekedés nincs! 

Tarjánpuszta 1,0 km 2 perc 30 km/h 8-9 

Veszprémvarsány 13,0 km 18 perc 43 km/h 9-8 

 

Összességében elmondható, hogy a fő közösségi közlekedés az autóbuszos, mivel a vasút nem 

minden járási település érhető el. Az autóbuszos közlekedés is nehézségekbe ütközik, mivel sok járási 

települést csak átszállással érhetnek el az utasok. A vasúti közlekedés hátránya mellé írható, hogy a 

hozzá vezető út is rossz állapotban van. 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Összefüggő kerékpáros hálózat nincs kiépítve. 
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Tura útvonalak vannak kiépítve, amiket négy különböző színnel jelölnek. Ezeken a túraútvonalakon 

kerékpározni is lehet.2 

1.15.5 Parkolás 

Fizetős zóna nincs a településen. A parkolás vonatkozásában elsősorban az idegenforgalmi 

csúcsidőszakban jelentkeznek hiányosságok. A nagyszámban érkező járművek fogadására a város 

központi területe kevéssé van felkészülve. A település központjában szétszórtan található üzletek, 

intézmények és vendéglátóhelyek körül egyedileg kialakított parkolók városképileg kedvezőtlen képet 

mutatnak.  Kívánatos lenne a Világörökségi helyszín környezetéhez illeszkedő szemlélettel olyan 

parkolási koncepció készítése, amely a szükséges helyeken növelné a parkoló számot, 

egyidejűleg a városképileg előnyösebb helyeken és kialakítással finomítaná a jelenlegi helyzetet. 

  

                                                           
2 Forrás: pannonhalma.hu 
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

1.16.1 Víziközművek 

A város az ivóvizet a „Pannon-Víz” Rt Nyúli Üzemmérnökségétől kapja. A vízmű kútjai Nyúl külterületi 

részén találhatók, a vastalanítás után kerül a regionális rendszer vezetékeibe. A regionális rendszer 

össze van kötve a Szőgyén lévő Vízművel. A vízmű telephelyétől ø 250-es műanyagcsövön érkezik a víz 

a településre. A domborzati viszonyok miatt 3 vízellátási zónát alakítottak ki. Az alsó zónáról kapja az 

ivóvizet a Dózsa Gy., Bajcsy-Zsilinszky, Kossuth L. utcáktól DNy-ra eső településrész. Az alsó zónáról 

olyan épületek ellátása biztosítható, ahol a vízmérő szintje 163,0 m A.f.-nél nem magasabb. A közép 

zóna rendszerét a Cseider völgyében lévő alsó átemelő telep táplálja. A telepen 2x250 m3-es medence 

van. Erről a zónáról 215,1 m.A.f.-ig láthatók el épületek. A felső zónáról jelenleg az Apátság kap vizet, 

illetve a Tóhegyen keresztül Pázmány község ellátására indul vezeték. Az intézmény mérője is a felső 

átemelő telepen van és az átemelőtől az Apátságig húzódó nyomóvezeték is az Apátság tulajdonában 

van. A felső telepen 2x100 m3-es medence van. 

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

A térség területén lefolyó vizeket a nyugati oldalon a Sokoróaljai-Bakonyér, keleti felén a Nagy- 

Pándzsa, déli területen a Bornát-ér illetve a Bakonyalján a Hódos-ér vezeti le. A Sokoró mérsékelten 

vízszegénynek mondható, hiszen nagyobb folyót nem találunk itt, ugyanakkor területét sok kis ér és 

patak futja be. Legnagyobb patakja a Pándzsa, amely a Kis-Pándzsával együtt összegyűjti a 

Pannonhalmi-völgy vizeit. A Tényői-völgy vizeit a Sós-ér és a Sokoróaljai- Bakonyér vezeti el. A dombság 

déli részén lévő kis patakok és időszakos vízfolyások vízét a Bernát- (Bornát) a Hódos és a Sokorói 

Bakony-ér vezeti el. A térségben két jelentősebb tavat találunk, mindkettő Ravazd határában 

helyezkedik el. A tavak a Pándzsa felduzzasztásával keletkeztek és halastóként működnek. Illetve még 

említésre méltó a Győrasszonyfa melletti természetes eredetű tó. 

A rétegvíz készlet 1 l/s km2 körül van. Az artézi kutak száma kevés. A mélységük és vízhozamuk is 

mérsékelt. Gyakori a magas vasion tartalom. A Bakonyalja vízkészlete gazdag mind hévíz mind karsztvíz 

tekintetében. Hévízfeltárásra alkalmas a Pannonhalma - Bakonyszentlászló közötti terület, mert itt a 

geotermikus gradiens eléri a 40 °C /1000 m-es értéket. Jelentős karsztvízkészletet tartalmaznak a felső-

triász karbonátos, karsztos kőzetek /mészkő, dolomit/. A karsztvíz viszonylag magas hőmérséklete - 

50-75°C - mellett jelentős mennyiségű oldott Ca- és Mg- hidrogén-karbonátot tartalmaz. 

A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége éves bontásban 2000-2013 között mutatja az 1.16-1. 

ábra: A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége, 2001-2013. Forrás: TeIR, 2015.. Látható, hogy a 

városi átlag az összes évben jóval a megyei járásközpontok és az országos érték alatt található, 

gyakorlatilag egy szinten a járási értékkel. Az idősoros elemzésnél ki kell azonban emelni, hogy ezen 

adatok egyre inkább közelednek egymáshoz és zárul az olló a területi szintek között. A városi 

vízfogyasztás 2007 óta növekszik, míg az országos érték folyamatosan csökken, egyedül a megyei 

járásközpontok fogyasztása ugrott meg a 2011-es és 2012-es évben. A vázolt negatív tendenciák 

megfékezése kulcsa a fenntartható városi vízgazdálkodásnak. 
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1.16-1. ábra: A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége, 2001-2013. Forrás: TeIR, 2015. 

A közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások aránya 2000-2013 között egy kezdeti csökkenés után 

lényegében stagnál és a térségi összehasonlítás alapján is tartósan a vizsgált átlagok alatt található, 

ezzel kijelölve az egyik legfontosabb közeli jövőben elvégzendő városfejlesztési prioritást. 

 

1.16-2. ábra: Közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások aránya. Forrás: TeIR, 2015. 
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1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 

A településen a tóthegyi rész kivételével kiépült a szennyvízelvezető rendszer. A szennyvizek 

befogadója az Écs külterületén létesített regionális szennyvíztisztító. Ravazd község szennyvizei 150 

mm átmérőjű nyomóvezetéken érkeznek a téglagyár térségében lévő átemelőbe, ide köt az Arany 

János utcai gravitációs csatorna is. Innen nyomott vezeték viszi a szennyvizet a Rákóczi utcai gravitációs 

csatornába. A vasútállomás szennyvizei számára készült még átemelő, a település többi utcájában 

gravitációs csatornát létesítettek. Ezek az Attila utcai végátemelőbe vezetik a szennyvizet. Az egy főre 

jutó közcsatornahálózat hossza a 2000-es években bőven meghaladta az országos, megyei és régiós 

átlagokat is, azonban a 2009-től a régiós és megyei adatok túlszárnyalták a pannonhalmit, amely az 

országos értékkel került egy szintre annak folyamatos növekedése, majd stagnálása okán. 

 

1.16-3. ábra: Egy főre jutó közcsatornahálózat hossza (m), 200-2013. Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, 
2013. 

A közcsatornahálózatba kapcsolt lakások aránya az évek folyamán egyenletesen emelkedett, azonban 

még így is tartósan a megye többi járásközpontjának átlaga alatt van, holott  a járási értékeket 2000-

től mindvégig meghaladja. A növekedési ütem túlszárnyalja az országos adatok emelkedését, 2011-től 

a városi arány az országos átlag fölé került. 
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1.16-4. ábra: A közcsatornahálózatba kapcsolt lakások aránya, 2000-2013. Forrás: TeIR, 2015. 

1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Csapadékvíz elvezetés szempontjából Pannonhalmán a Váralja városrész tekinthető kritikusnak, a 

többi területen megoldott a kérdéskör. Ezen területen a korábbi fejezetekben taglalt lakosságcserével 

vegyített életszínvonal-emelkedés megköveteli a csapadékvíz elvezetés problémájának megoldását. 

További terület a Cseidervölgy, ahol a csapadékvíz elvezetésének rendszerét a Cseider vízfolyásig, mint 

befogadóig ki kell építeni, a fő vízelvezető művek megépítése nélkül az utcahálózat és a telkek nem 

alakíthatók ki. A város domboldali fekvése a felszíni vízrendezés és a várhatóan megnövekedett 

csapadékmennyiség lefolyása a felületváltozással karöltve komoly kihívásokat állíthat a város számára. 

Pannonhalma térségében A szél által okozott talajpusztulás a térségben a völgyeken jelentős. A 

deflációt kiváltó körülmények között a legjelentősebb a meliorációs tevékenység. A nagytáblák 

kialakítása során eltűntek a fasorok, erdősorok a homokhátakat borító erdők. A komplex melioráció 

egyik eleme a vízrendezés volt. Ennek hatására jelentős talajvízszint süllyedés következett be. A 

talajvízszint süllyedés következtében az öntéstalaj kiszáradó felszíni rétege is kitett a szél pusztító 

hatásának. 

1.16.2 Energia 

A település villamos energia főelosztóhálózati táppontja a Győr Dél 120/20 kV-os állomás. Az 

állomásból induló veszprémvarsányi 20 kV-os gerincvezeték látja el a települést villamos energiával. A 

transzformátor állomások egy része közvetlenül a gerincről ágazik le. Jelenleg 13 db E.ON tulajdonú 

kommunális állomás üzemel a város belterületén, ezek jellemezően oszloptranszformátorok (csak 2 db 

VHTR állomás van) egyik állomás terhelése sem éri el a kritikus értéket. 
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1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és 

más ellátórendszerek) 

Az elektromos ellátórendszerek hiányosságai az 1.10.7. fejezetben kerültek bővebben kifejtésre. A 

települést bekapcsolták az országos földgázellátásba. A töltéstavai átadóállomástól induló 

nagyközépnyomású gázvezeték a Győrságra vezető út nyomvonalába érkezik 150-es mérettel a volt 

sütőüzem mellé telepített RN 50 típusú, 2850 m3/ó névleges teljesítményű fogadóállomáshoz. Az 

állomás nemcsak Pannonhalma, hanem Ravazd község gázellátását is biztosítja. Pannonhalma és 

Ravazd között D110 KPE középnyomású vezetéket fektettek Ravazd község ellátására. 2007 év elején 

826 háztartást kapcsoltak be a gázellátásba, ez a lakásállomány 68%-a. 

Az 1.16-5. ábra: Gázszolgáltatással ellátott háztartások aránya. Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, 

2013. a gázszolgáltatással ellátott lakásállomány arányát mutatja a teljes lakásszám függvényében 

városi, megyei, régiós és országos léptékben. A városi értékek 2001-2013 között végig jóval az említett 

területi egységek alatti értéket vettek fel, azonban a különbségek a 2010-es évek elejére 

nagymértékben csökkentek. További jellemzője az adatoknak, hogy azok meredekségüktől függetlenül 

szinte azonos ívet írnak le, vagyis az országos trendek mind regionális, úgy megyei és városi szinten is 

következményekkel járnak. Az egyre több háztartásban elérhetővé vált gázszolgáltatás az összes 

elfogyasztott gázmennyiség esetén nem hozott folyamatos növekedést, melyben a gázárak 

makrogazdasági összefüggései is szerepet játszottak (1.16-6. ábra: Az összes szolgáltatott gáz 

mennyisége, Pannonhalma. Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, 2013.). 

 

1.16-5. ábra: Gázszolgáltatással ellátott háztartások aránya. Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, 2013. 
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1.16-6. ábra: Az összes szolgáltatott gáz mennyisége, Pannonhalma. Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, 
2013. 

A városban a gázszolgáltatást a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. biztosítja. 

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

Jelenleg nem áll rendelkezésre adat a megújuló energiaforrások alkalmazására, ugyanakkor már a 

korábbi IVS-ben is megjelenik a megújulók fokozott használata. Az energiafüggőség kezelése elemi 

kérdés a jelenkor városai, így Pannonhalma számára is. Éppen ezért az önkormányzati intézmények 

megújulókkal való ellátása csökkenti a város energia-jellegű kiadásait, ezért a felszabaduló összegek 

további befektetések és felújítások önerejeként jelenhetnek meg. 

A megújuló energiaforrások Pannonhalma és térségében történő használatára alapul a tervezett 

termálszálló beruházása, mely keretében a geotermális energia hasznosítása és a gazdasági 

mozgatórugók egymás mellettisége biztosíthatja a fenntartható erőforrás-gazdálkodás mellett a 

gazdasági fenntarthatóság érvényre juttatását is. Mivel a területen jelentős felszíni vízfolyás nem 

található, így a vízenergia hasznosítása nem alternatíva a város számára. A szél és napenergia ellátásba 

történő bevonása jelentős, vizuális szempontból is mérvadó műtárgyak telepítését vonja maga után, 

amelyet Pannonhalma megyei területrendezési tervekben megjelenő országos jelentőségű 

tájképvédelmi övezeti besorolása nem tesz lehetővé. A megújuló energiaforrások használatában az 

Apátság jelentős erőfeszítéseket tesz, a közelmúltban többek között biomassza fűtőmű, napenergia 

alapú villamosenergia termelés és gázmotoros kapcsolt energiatermelés területén valósultak meg 

projektek az Európai Unió társfinanszírozásában. Önkormányzati szinten az iskola felújítása során 

kapott nagy figyelmet az energiatakarékosság kérdésköre. 
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Összefoglalva elmondható tehát, hogy egyedüli alternatívaként a geotermális energia kihasználása 

vázolható fel jövőbeli működőképes alternatívaként a város számára, melyre a korábbi években már 

megvalósíthatósági tervekkel és területrendezési módosításokkal is felkészült a város. 

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése a megfelelő minőségű és mennyiségű 

adatok hiánya miatt nem volt elvégezhető.  

1.16.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 

építmények) 

Az Európai Bizottság irányelvének eleget téve hazánkban idén kettő ütemben történt meg az analógról 

a korszerű digitális műsorterjesztésre való átállás. Az első ütem 2013. július 31-én zárult le, amelybe 

Pannonhalma település  is beletartozott. A digitális átállás célja az volt, hogy a korábbi több 

műsorközvetítésre szolgáló frekvencia megszűnjön, és a helyét egy vegye át. A felszabaduló 

frekvenciák helyén pedig a jövőben olyan új innovatív szolgáltatásokat lehet majd használni, mint 

például a vezeték nélküli internet, a fejlettebb mobil szolgáltatások vagy az új interaktív nagyfelbontású 

televíziós csatornák. 

Pannonhalmán a következő szolgáltatók biztosítanak internet, kábel tv vagy telefon szolgáltatást: 

 ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. 

 MVM NET Zrt. 

 EnterNet 2001 Kft. 

 Belltech Kft. 

 Eqnet Infokommunikációs Zrt. 

 Magyar Telekom Nyrt. 

 Falu-Tv Szolgáltató Kft. 

 Invitel Távközlési Zrt. 

A város honlapján megtalálható valamennyi formanyomtatvány, amely a Városházán jelenleg is 

használatban van. Ezeket a formanyomtatványokat a város igyekszik folyamatosan frissíteni, és szükség 

esetén bővíteni. Mindegyik formanyomtatványnak megtalálható az ügyleírása, az ügyintézésének 

helye, illetve a vonatkozó jogszabálya a honlapon.   
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó helyi 

önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, vízgazdálkodást, 

vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. Az önkormányzat mellett a térségben 

számos civil szervezet is feladatának tekinti a helyi természeti értékek védelmét illetve a környezeti 

elemek szennyeződésének megszüntetését, illetve a szennyezés megelőzését.  

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi program készítése 

kiemelt szerepet kap.  

Az alfejezetek többsége a hatályos területrendezési terv és a Győr-Moson-Sopron Megye 

Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltárás (2012) c. dokumentum alapján a környezetre 

vonatkozó, a városra és a tágabb térségére is érvényes legfontosabb megállapításokat foglalják össze.  

1.17.1 Talaj 

A talaj kémiai vizsgálatai szerint a kadmium, cink, higany, ólom, réz, króm, molibdén, nikkel és kobalt 

tartalma alacsony, nagyon ritkán fordul elő határértéket megközelítő vagy túllépő érték. A talaj 

arzéntartalma azonban egyes mérési pontokon meghaladja a határértéket. Ugyanakkor a település 

geomorfológiai és földtani felépítéséből adódóan a talajerózió „pusztít” leginkább a dombság 

területén. A szél által okozott talajpusztulás a térségben a völgyeken jelentős. A deflációt kiváltó 

körülmények között a legjelentősebb a meliorációs tevékenység. A nagytáblák kialakítása során 

eltűntek a fasorok, erdősorok a homokhátakat borító erdők. 

A komplex melioráció egyik eleme a vízrendezés volt. Ennek hatására jelentős talajvízszint süllyedés 

következett be. A talajvízszint süllyedés következtében az öntéstalaj kiszáradó felszíni rétege is kitett 

a szél pusztító hatásának. A talajsavanyodás az eróziós folyamatok mellett a legnagyobb veszélyt jelenti 

a kistérség talajaiban. Jellemző, hogy a dombsági hátak elsősorban a talajsavanyodásra hajlamosak. 

Mivel a dombsági lejtők a térség jelentős szőlő és gyümölcstermő helyei, nagyon fontos ezeken a 

területeken a talajsavanyodás folyamatának figyelemmel kisérése és a szükséges beavatkozások 

megtétele. 

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 

Magyarország a felszíni vizeket illetően jellegzetesen tranzitország, ami azt jelenti, hogy a vízkészletek 

mind mennyiségileg, mind minőségileg döntő mértékben függnek a szomszédos országokban tett 

beavatkozásoktól. A magyarországi folyók vízkészlete csaknem teljes egészében (96%-ban) külföldről 

származik. Pannonhalma a hatályos megye térségi övezetei közül a „Felszíni vizek vízminőség-védelmi 

vízgyűjtő területe” övezetébe nem tartozik bele. 

A felszín alatti vizek Magyarország stratégiai jelentőségű készletét adják, hiszen az ország vízellátása 

95%-ban a felszín alatti készletekre támaszkodik, és ez az arány magasabb, mint a legtöbb európai 

ország mutatója. A felszín-közeli talajvizek a települések környezetében azonban általában 

szennyezettek 

A felszín alatti vizeket a jelenleg még művelésben tartott területeken mezőgazdasági eredetű 

terhelések érik. Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó a kertészeti és szántóföldi 
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növénytermesztés. Pannonhalma a hatályos megye térségi övezetei közül a 3.4. „Kiemelten érzékeny 

felszín alatti vizek vízminőség-védelmi területe” övezetbe Nyúl és Écs felől egy kis részen érintett az 

écsi szennyvíztisztító okán, amely 13 település (Écs, Nyúl, Pannonhalma, Ravazd, Tarjánpuszta, 

Győrasszonyfa, Győrság, Győrság-Halomalja, Pázmándfalu, Nyalka, Táp, Pér és Mindszentpuszta) 

tisztítja. 

 
1.17-1. ábra: Részlet Győr-Moson Sopron megye területrendezési tervéből (Kiemelten érzékeny felszín alatti 

vizek vízminőség-védelmi terület) (Forrás: www.terport.hu, 2015. január) 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló, módosított 201/2001. (X.25.) 

Kormányrendelet által kiemelt paraméterek vonatkozásában a pannonhalmi ivóvízellátás terén 

vízminőség-javító intézkedésekre nincs szükség. 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

A Pannonhalma – Sokoró térséget a nagymértékű légszennyezést okozó iparosítás elkerülte, a nagy 

iparvállalatok Győr városában találhatók, ezért közvetlen emissziós kibocsátás nincs a térségben. Az 

immisszió sem a térségben „csapódik” le, mert az uralkodó szélirány az ÉNy-i, így az ipari eredetű 

légszennyezés nem a térséget érinti. Ugyanakkor a Győrben található iparvállalatok, 

levegőszennyezése nem túlzottan jelentős, a legnagyobb szennyező üzemek (Győri Szeszipari Vállalat, 

Graboplast Rt.) már nagyon sokat tettek azért, hogy a kibocsátás mértékét jelentősen csökkentsék. Így 

ma már a levegőszennyezés fő problémáját sem az ipari vállalatok jelentik, hanem a közlekedésből 

származó légszennyezés. A várostól északra húzódó autópálya komoly szennyezést nem jelent, inkább 

a város mellett elhaladó 82-es főút jelent veszélyt, azonban a település szerencséje, hogy ez sem érinti 

közvetlenül a lakott területeket, így a településen az átmenő forgalom nem mondható jelentősnek. A 

legérintettebb területek – az apátságba érkező buszok miatt – a Dózsa György utca, valamint a Hunyadi 

utca, valamint a 82-es főúttal összeköttetést biztosító Petőfi utca. A mérések a levegőben ülepedő por, 

nitrogén-dioxid és kén-dioxid tartalmának meghatározására vonatkoznak. A kén-dioxid, a nitrogén-

dioxid és az ülepedő por tekintetében is jellemzően határérték alatti, kedvező eredményt mutatnak a 

mérések. A fűtési és nem fűtési időszak mérési eredményei egyaránt határérték alatti eredményeket 

http://www.terport.hu/
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mutatnak. A kibocsátott kén-dioxid és szilárd szennyezőanyagok mennyisége 1980 óta folyamatosan 

csökken. A szénmonoxid és a nitrogén-oxidok emissziója kismértékben növekedett. A nitrogén-oxidok 

emelkedő tendenciájú kibocsátásának oka a növekvő gépjárműforgalom környezeti terhelése. Az 

egyes szennyezőanyagoknál tapasztalható csökkenő emisszió fő okaként a kevesebb 

légszennyezőanyag keletkezésével járó korszerű energiahordozók (gázfűtés) elterjedőben lévő 

felhasználása, valamint a gazdasági szerkezet átalakulása nevezhető meg. A mezőgazdaság főleg 

porral, az energiaellátó rendszerek üzemeltetéséből származó anyagokkal, valamint a parlagon hagyott 

területeken a gyomnövények pollenjeivel ill. alkalomszerűen a repülőgépes permetezések által 

növényvédő szerekkel szennyezi a levegőt. 

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés  

A zaj és rezgésterhelés területén a probléma fő okozója a légszennyezéshez hasonlóan a közlekedés, a 

város nyugati része a 82-es út miatt, illetve a Dózsa György utca, valamint a Hunyadi utca a buszok 

miatt a fő veszélyeztetett terület. 

1.17.5 Sugárzás védelem  

A sugárzás védelem kérdése nem releváns Pannonhalma térségében. 

1.17.6 Hulladékkezelés 

Pannonhalma város területén a hulladékgazdálkodásért felelős szakhatóság a Nyugat-Dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 

városban a rendszeres hulladékelszállítás mellett, még mindig sokan élnek azzal a szokással, hogy a 

település határában, a természetben helyezik el feleslegessé vált hulladékukat. Rendszerint a falu 

külterületén találhatók ezek az illegális hulladéklerakó helyek, és előnyt élveznek az erdőszélek, illetve 

az erdős területek. Az 1.17-1. ábra: Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya. Forrás: KSH T-

STAR, 2015. a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát mutatja, melyből kiemelkednek 

Pannonhalma eredményei 2010-2012 között. Látható, hogy a város lakásainak 100%-ában van 

lehetőség a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére és a keletkezett hulladék ilyetén módon történő 

elszállíttatására. Beszédes adat, hogy országos átlagban 2012-ben 40% alatti volt ez az érték, de a 

megyei adatok is legfeljebb alulról közelítik.  
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1.17-1. ábra: Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya. Forrás: KSH T-STAR, 2015. 

Az 1.17-2. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya. Forrás: KSH tájékoztatási 

adatbázis, 2013. a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások arányát ábrázolja, 2003-2012 között, 

amely a városra tekintettel nagyon hasonló eredményeket ad, mint az előző konzekvenciák. 

Pannonhalmán 2011 óta az összes lakást sikerült bevonni a rendszeres hulladékgyűjtési rendszerbe, 

ráadásul a 2010-es mélypont is 94% fölött volt, amikor a megyei érték meghaladta a városit. Ezen évtől 

eltekintve a városi adatok messze a régiós, országos és megyei görbék fölött futottak. 

 

1.17-2. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya. Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, 
2013. 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetterhelésről olyan esetben beszélhetünk, amikor bizonyos épített, vagy emberi 

beavatkozás hatására létrejött tájelemek látványa zavarólag hat közvetlen, vagy tágabb környezetükre. 
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Gyárkémények, hírközlési tornyok, magasházak, víztornyok, bányák hatása távolabbról is érzékelhető, 

míg a közművezetékek, és nagyméretű földművek döntően közvetlen környezetükben zavaróak. 

Pannonhalma esetében nagy jelentőségű, távolról érzékelhető zavaró vizuális elemről nem 

beszélhetünk. Az Apátság épülete a legjelentősebb vizuális elem, amely meghatározza a település 

képét, mely világörökségi mivoltánál fogva, illetve a teljes városra kiterjedő ORTT-ben is definiált 

országos jelentőségű tájképvédelmi területi besorolás szigorúan megszabja a városban építhető 

épületeket. Ezen előírásokkal összhangban a helyi építési szabályzat is tartalmaz olyan elemeket, 

melyek a tájképvédelmet segítik elő, egyben megelőzik a vizuális környezetterhelést.  

1.17.8 Árvízvédelem 

A Vízügyi igazgatóság Győr és Pannonhalma térségében összesen tíz települést érintve vizes élőhely 

rehabilitációt és az árvízi kockázatot csökkentő feladatokat végzett. A 2010-es év szokatlanul 

csapadékos volt, emiatt a mederbe nagy mennyiségű hordalék is iszap került. A vízfolyások vízszállító 

képességének csökkenése jelentősen növelte az árvízi kockázatot.  

A vízgazdálkodási beruházás keretében felújították a Helbényi zsilipet és a Rabkerti tóból több mint 32 

ezer köbméter iszapot kotortak ki. A Nagy-Pándzsa győri szakaszán duzzasztó és vízkivételi zsilip épült, 

amely biztosítja az élőhely vízpótlását. A munkáknak köszönhetően a dombvidékről már nem jut be a 

hordalék a Pándzsába. A Vezseny-éren, Mindszentpusztánál egy árvíztározó épült, amely megteremti 

Pér és Töltéstava árvízi biztonságát. Ezen kívül közel 40 kilométer hosszan megtisztították a vízfolyások 

medrét is.  (kormany.hu) 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A települések fejlesztése, illetve fejlődése, építése, működése és fenntartása jelentős környezeti 

problémák forrása lehet. E problémák adódhatnak a települési és területi funkciók kialakításából, a 

létesítmények okozta alapvető környezeti változásokból, illetve számos esetben a település 

létesítményei maguk is környezetterhelő forrásokká válhatnak. A települési környezetben 

leggyakrabban előforduló főbb környezeti problémák származhatnak az építési tevékenységből, a 

beépítési módból, a településfenntartással és -üzemeléssel együtt járó terhelésekből, 

szennyezésekből. 

Ahogy az előző fejezetekből is látszik, komolyabb környezetszennyezéssel Pannonhalma esetében nem 

kell számolni, azonban nem lehet elmenni szó nélkül az illegális hulladéklerakók léte mellett. Ez a 

megoldás a piaci viszonyoknak is köszönhető, ugyanis a legközelebbi konténeres hulladékszállítót 

Győrből kell a városba hívni jelentős többletköltségek mellett, mely az illegális lerakásnak kedvez. A 

helyzet megoldása igen komplex és túlmutat az önkormányzati lehetőségeken.  

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet és a Pannonhalmi arborétum Természetvédelmi Terület besorolásuk 

révén egyfajta környezeti oázisként „üzemelnek” a várost tekintve, mely státuszuk megtartása a 

jövőben megcélzott megnövekedett turista-terhelés esetén is kulcsfontosságú. Mindemellett a 

jövőben tervezett beruházások zöld területeket érintenek, melyek további konfliktusokhoz, rosszabb 

esetben környezetromboláshoz vezethetnek. Éppen ezért a gazdasági és a környezeti fenntarthatóság 

egyensúlyba hozatala és egy szinten való értelmezése elengedhetetlen a jelenlegi igen kedvező állapot 

hosszú távú megtartásához.  
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1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM  

Pannonhalma az 1.18-1. ábra szerint természeti veszélyek tekintetében közepesen veszélyeztetettnek 

számít, azonban ez a veszélyeztetettség egyes területeken kiemelt gondosságot és megfontolásokat 

igényel a tervezés, valamint a kivitelezés szakaszában egyaránt. 

 
1.18-1. ábra: Természeti veszélyek Magyarországon kistáji bontásban (Forrás: 

http://geogis.detek.unideb.hu/Kutatas/TermeszetiVeszelyek.php) 

1.18.1 Építésföldtani korlátok  

Pannonhalma területét az OTrT a „Földtani veszélyforrás területe” övezetbe sorolja. A város területén 

több felszínmozgásos terület található: a Pannonhalmi-dombság Ravazd-Csanaki vonulata, a Váralja, a 

Cseider és a Tóthegy területe. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság 

előzetes véleménye szerint konkrét mozgások a Várhegy lejtőjén is történtek, így ez a terület különösen 

érzékenynek tekinthető. 
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1.18-1. ábra: Részlet Győr-Moson Sopron megye területrendezési tervéből a földtani veszélyforrások 
övezetére vonatkozóan (Forrás: www.terport.hu, 2015. január) 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Pannonhalmán a hegyoldalakban találkozhatunk a löszbe vájt ún. likpincékkel. A lösz könnyen vájható, 

faragható kőzet, így száraz, egyenletes hőmérsékletű pincék alakíthatók ki benne. A majorsághoz 

tartozó, a hegy gyomrába vájt, nagy kiterjedésű pincerendszer 1000 éves múltra tekint vissza. Az 

épületegyüttes négy négyszögű udvart vesz körül, közöttük alagútszerű átjárókon lehet közlekedni. Az 

épületkomplexum alatt kialakították az 5000 akós pincét is, ami a borgazdaság alapja lett. 

1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Pannonhalmán az agyagos, löszös földtani előfordulások építésföldtani problémákat okozhatnak, ezért 

már a 2005-ben jóváhagyott szabályozási terv is tartalmazta a csúszásveszélyes, illetve potenciálisan 

csúszásveszélyes területeket. Az 1.18-2. ábra: Csúszásveszélyes területek Pannonhalmán. Forrás: 

1/2012. (II.01.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás az aktív 

és potenciális csúszásveszélyes területeket ábrázolja, ahol az építkezésekhez a 37/2007. (XII.13.) ÖTM 

rendelet 5. melléklet III./3 szerinti geotechnikai vizsgálatokat kell végezni. 

http://www.terport.hu/
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1.18-2. ábra: Csúszásveszélyes területek Pannonhalmán. Forrás: 1/2012. (II.01.) rendelettel jóváhagyott 
szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás 

1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területei 

Pannonhalma térsége az országos átlagnál valamivel érzékenyebb terület potenciális földrengések 

szempontjából, azonban Magyarország még így is jelentősen mérsékelt veszélyeknek van kitéve ezen 

természeti katasztrófa kapcsán. Az alacsony kitettség tehát nem követel meg különleges 

intézkedéseket a területen.  

 
1.18-3. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége (Forrás: http://mkweb.uni-

pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/images/001.png) 
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1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

Pannonhalma város vízrajzi veszélyeztetettsége kifejezetten mérsékeltnek tekinthető, mivel a terület 

árvíz szempontjából nem, belvíz szempontjából pedig csak egy kis területen érintett. Mint az 1.18-4. 

ábraán is látszik, a város területén a villámárvíz veszélye országos szinten is magasnak mondható. Ezt 

a veszélyeztetettséget a jövőbeli terveknél mindenképpen figyelembe kell venni. 

 

1.18-4. ábra: A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon. Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés 
Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság http://vmkatig.hu/KEK.pdf) 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

Pannonhalma nem számít árvízveszélyes területnek a Víz Keretirányelv szerint meghatározott országos 

léptékű lehatárolás alapján.  

 

1.18-5. ábra: Árvízveszélyes területek Magyarországon. Forrás: http://www.euvki.hu  

http://vmkatig.hu/KEK.pdf
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1.18.2.2 Belvízveszélyes területek 

Pannonhalma város a megyei területrendezési terv 3/14. sz. melléklete szerint mérsékelten 

belvízveszélyes területen helyezkedik el, mivel a város déli részén kis kiterjedésben rendszeresen 

belvízjárta területek kerültek kijelölésre. A városnak ez a része alapvetően beépítetlen és 

alacsonyabban fekvő, így a városszerkezeti és földrajzi tulajdonságok együttesen egy kifejezetten 

mérsékelt veszélyeztetettséget eredményez. 

 

1.18-6. ábra: Részlet Győr-Moson Sopron megye területrendezési tervéből (Forrás: www.terport.hu, 2015. 
január) 

1.18.2.3   Mély fekvésű területek 

Az árvíz elleni védekezés sokrétű feladat: nemcsak a közvetlen vízkárelhárítást jelenti, hanem a 

védművek folyamatos fenntartását és fejlesztését, továbbá a megfelelő vízkormányzást is jelenti. Az 

árvízvédekezés a főművek mentén állami feladat. Pannonhalma esetén nem releváns a terület.  

1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem 

Ahogy az előző alfejezetekben is látszott, Pannonhalma városa alapvetően nem számít árvíz-veszélyes 

területnek, azonban nem szabad szó nélkül elmenni a villámárvíz okozta veszélyeztetettség mellett. Ez 

a veszély a jövőben a Kárpát-medencére érvényes időjárási prognózisok szerint a következő 

évtizedekben növekedni fog, így a városok kitettsége fokozódik. Szükséges tehát az érzékenység 

csökkentése, illetve az alkalmazkodóképesség javítása ezen a területen, amely a burkolt felületek 

vízelvezetésén túl a zöldfelületek megóvását és bővítését jelenti. Mivel a városi területek halmozottan 

kitettek az éghajlatváltozás okozta veszélyeknek (lásd 1.20 fejezet), ezért Pannonhalma esetén is 

kiemelt jelentőséggel és prioritással kell bírni az alkalmazkodó infrastruktúra fejlesztésének. 

http://www.terport.hu/
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1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY  

Pannonhalma városa a megyei területrendezési terv megállapítása szerint ásványi nyersanyag-

gazdálkodási területként kerület definiálásra, ugyanakkor a város területén bejegyzett bánya, illetve 

kutatási helyszín nem szerepel az országos bányászati adatbázisban. A város dél-keleti határában 

felhagyott agyagbánya található, vagyis a városban van múltja és hagyománya a bányászati 

tevékenységnek, ugyanakkor a jövőben ezen tevékenységek felélesztése nem szerepel a napirendi 

pontok között.  

 

1.19-1. ábra: Részlet Győr-Moson Sopron megye területrendezési tervéből az ásványi nyersanyag 
lelőhelyekre vonatkozóan (Forrás: www.terport.hu, 2015. január)  

http://www.terport.hu/
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1.20 VÁROSI KLÍMA  

A városi klíma kérdése Pannonhalmán a klímaváltozás hatására nagy valószínűséggel bekövetkező 

extrém esőzések esetén veszélyeztetheti a város és a benne élők biztonságát. Pannonhalma fekvése 

és a domboldalról hirtelen lezúduló esőmennyiség növeli az itt élők sérülékenységét egy alapvetően is 

csuszamlás veszélyes területen. A város jelenleg nem rendelkezik klímastratégiával, valamint nem tagja 

a Klímabarát Települések Szövetségének. Napjaink városaiban a helyi mikroklíma és a regionális, 

valamint globális éghajlatváltozási jelenségek összefüggései egyre intenzívebben jelenik meg a 

városvezetők döntéseiben. Ennek oka, hogy egyre több olyan befektető van, akik hangsúlyozottan 

figyelnek az adott város klímavédelmi törekvéseire, és telephely-választási döntéseiknél szerepet kap 

az adott város klímatudatos tervezése, alkalmazkodási stratégiája, klímaközpontú városvezetése és 

területrendezése. Ilyen formán a jövőben bekövetkező változásokra való felkészülés konkrét pénzügyi 

hasznokkal is jár, nem beszélve olyan nehezen monetarizálható eseményekről, mint a be nem 

következett kár mértéke és ennek aránya a korábbi ráfordításokkal. Összefoglalva tehát elmondható, 

hogy Pannonhalma esetén is lehetséges olyan kritikus rizikófaktorokat megkülönböztetni, melyek nagy 

hatással lehetnek a város jövőjében, egyben fontos kitörési pontot is jelentenek a fenntartható, ezáltal 

klímabarát és alkalmazkodóképes város tervezésében, fejlesztésében és irányításában. 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 

2.1.1 Településhálózat 

Pannonhalma a térség településhálózatában kiemelt szereppel bír lakosságszámát és funkció-ellátó 

szerepét egyaránt vizsgálva. Győr közelsége alapjaiban határozza meg a város mozgásterét és 

lehetőségeinek spektrumát, azonban a környező aprófalvas településhálózatba ékelődve olyan 

járásközponti szerepet tölt be, amely hosszú távon is alapját képezheti a gazdasági és társadalmi 

fellendülésnek, egyben valóban működő és prosperáló városi jövőképet biztosítva Pannonhalmának. 

A különböző területi szintű fejlesztési tervekben a térség mint kiemelt fejlesztési terület szerepel, külön 

említésre kerül Pannonhalma több ízben is az említett területfejlesztési tervezési csomagokban. Ennél 

fogva kijelenthető, hogy a városnak nemcsak helyi, hanem régiós, sőt országos potenciálja is van a 

gazdaságfejlesztés területén. A közeli határok lehetőséget teremtenek a külföldi működő tőke, 

valamint a külföldi turisták Pannonhalmára vonzásában. 

Mindezek mellett a térségi központi szerep erősítése mellett egyfajta területi nyitás és a tágabb területi 

szinten jelentkező beágyazottság hiánya továbbra is fejlesztési prioritásként kell hogy megjelenjen a 

város tervezési és fejlesztési programjaiban. 

2.1.2 Társadalom 

Pannonhalma város társadalmi berendezkedése, iskolázottsági szintje, a lakosság jövedelme, illetve a 

szegregátumok hiánya olyan pozícióba helyezi a várost, mely a vizsgált térségben kiemelt szerepet 

biztosít számára. A városban működő, országos hírű gimnázium biztosítja, hogy a helyi fiatalokon kívül 

a távolabbi területekről érkezők is megismerhessék Pannonhalmát a rendkívül magas színvonalú 

képzés keretében. 

Az öregedési index folyamatos emelkedési azonban jelentős kihívás elé állítja a jövőben a város 

vezetőit és a fejlesztési programok keretében ezen kifejezetten sérülékeny csoportok 

marginalizálódásának megakadályozása fontos célként kell, hogy megjelenjen. 

A városba bevándorlók száma tartósan meghaladja az elvándorlók számát, melynek folyománya, hogy 

Pannonhalma népessége a 2000-es éveke eleje óta némi ciklikussággal, de stagnál. Ez a stagnálás, 

valamint egy lehetséges jövőbeni növekedés szembemegy az országos trendekkel, ezáltal egy virágzó 

és vonzó város jövőképének elsőszámú célja lehet. 

Pannonhalmán az egyre növekvő számú kulturális programok ellenére a látogatók száma nem követte 

a programpontok számának növekedését, ezért ezen a területen folyamatos marketing tevékenységek 

és tájékoztatási munka szükséges. Csak egy jól reklámozott és megfelelő módon kezelt kulturális 

programcsomag kidolgozása esetén lehet és szabad megnövekedett turistalátogatással számolni a 

közel-, és távoli jövőben.  

2.1.3 Gazdaság 

A város gazdasági életében meghatározó szerepet tölt be az Apátság, mint Pannonhalma legnagyobb 

munkáltatója. A munkavállalók lakhelyei egyben kijelölik Pannonhalma vonzáskörzetét is, mely az 

elemzések alapján túlmutat a járás határain és egészen a megyeszékhelyig ér. A TeIR archív adatai 

szerint még Budapestről is érkezett munkavállaló Pannonhalmára. 
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A gazdasági szerkezetet tekintve jellemzően mezőgazdaság-központú szerkezetet lehet látni, holott az 

ipari vállalkozások abszolút értelemben nagyobb számossággal rendelkezik. Mégsem lehet azt 

mondani, hogy Pannonhalma egy ipari központ lenne, mivel ezek a vállalkozások 1-5 főt 

foglalkoztatnak.  

A szolgáltatót szektor hiányosságai kihatnak a város tőkevonzó képességére és a versenyképességet is 

negatívan befolyásolják. Éppen ezért szükséges a magas hozzáadott értékű iparágak városba vonzása, 

melynek előfeltétele a megfelelő szolgáltatói környezet. Ennek érdekében egy bevásárló központ 

városba települése, mint első lépés megfelelő lökést adhat a város számára. Az említett beruházás a 

közeljövőben meg fog valósulni az önkormányzat adatszolgáltatása szerint. 

2.1.4 Táji és természeti adottságok 

Pannonhalma táji és természeti adottságai olyan potenciált jelentenek a városnak, melyek kihasználása 

az ökoturizmus bevételteremtő jellemzője mellett folyamatos növekedést és prosperitást adhat. Ez a 

hosszú távú célkitűzés mindenképpen a körülvevő környezetre is kell, hogy épüljön, mivel a tájvédelmi 

körzet és a természetvédelmi terület mind-mind olyan lehetőségeket hordoz magában, amelyek 

Pannonhalma hosszú távú virágzását és vonzó mivoltát erősíthetik. 

A megyei területrendezési terv a város teljes területé országos jelentőségű tájképvédelmi területi 

övezetbe sorolja, vagyis a táji és természeti adottságok hosszú távú fenntartása és tartamos 

gazdálkodása a város jövőjének egyik záloga. Mivel Pannonhalma nem rendelkezik környezeti 

programmal, vagy Local Agenda 21-gyel, kívánatos a jelzett dokumentumok elkészítése, vagy legalább 

a hosszú távú koncepciókban deklarálni a város jelzett értékeinek sérthetetlenségét.  

2.1.5 Zöldfelületek 

Pannonhalmán városi szintű közpark nem található, azonban Szabadság téri Pihenő és az Óvoda udvara 

városrész szintű közparknak, közkertnek minősül. A városban az egy főre jutó zöldterület alacsonyabb 

a járási átlagnál, azonban a környező területek zöldfelületei képesek ellensúlyozni a város belső 

területein esetleg fellépő zöldfelületi hiányt. A tervezett fejlesztések során potenciális konfliktus gócok 

alakulhatnak ki a zöldmezős beruházások profitigénye és a terület zöldfelületeinek hasznosítása között. 

2.1.6 Épített környezet 

Pannonhalma épített környezetében kiemelt szerepet vállal az Apátság területe, mely a Világörökség 

része. Ezen státusza egyedülálló jelentőséget biztosít a város számára, azonban a lakossági és 

önkormányzati kézben lévő ingatlanállomány is része a városnak, tehát fokozott figyelemmel kell lenni 

a fenntartásukra és lehető leggondosabb renoválásra, amennyiben az szükséges. Az örökségvédelmi 

előírások maximális figyelembe vétele és betartása a további fejlesztések egyik sarokköveként kell, 

hogy megjelenjen, mely továbbra is biztosítja Pannonhalma számára a kitüntetett szerepet a 

településhálózati rendszeren belül, akár országos szinten is. 

A város lakásállományának bővülése többé-kevésbé folyamatosnak mondható,azonban a túlzott 

térbeli terjeszkedés súlyos környezetvédelmi konfliktusokkal járhat. Éppen ezért az ilyen irányú 

fejlesztések során kiemelt figyelemmel kell lenni a tájképvédelmi előírásokra, valamint a földrajzi 

helyzetből fakadó különleges helyzetre és a redukált növekedési lehetőségekre. A korábbi 

stratégiákban is deklarált cél, miszerint Pannonhalmára magasan kvalifikált, fiatal családok 

beköltözését várják, felveti ennek infrastrukturális és társadalmi kérdéseit is. Kijelenthető, hogy a 
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tóthegyi rész kivételével az ingatlanállomány ellátottsága, műszaki és esztétikai állapota megfelelő, 

azonban egy hirtelen beköltözési hullám negatív következményekkel és számos érdekellentét 

ütközésével is járhat. Mindezek mellett a nagy alapterületű ingatlanállomány kedvezően befolyásolja 

az említett társadalmi rétegek Pannonhalmára költözését. 

A város több műemléki és helyi védettségű épülettel rendelkezik, valamint a Váralja területrész 

további, skanzen szerű hasznosítása mind a helyi épített környezet lehetőségeinek kiaknázását rejti 

magában.  

2.1.7 Közlekedés 

Pannonhalmát közúton kifejezetten könnyen el lehet érni akár Budapestről, akár Győrből érkezik az 

ide látogató. Ez a kifejezetten előnyös elhelyezkedés többek között a Győr-Balaton tengelynél is testet 

ölt, vagyis a várost közvetlenül nem érintő, de közel eső 82-es főút remeke lehetőségeket kínál a 

turizmus- és gazdaságfejlesztés területén, illetve megkönnyíti az esetlegesen beköltözni vágyók utazási 

igényeit is. A helyközi közlekedés minden járási települést elér, de a szolgáltatási színvonala eltérő, 

egyes települések csak jelentős időráfordítással érhetők el autóbusszal. A pannonhalmi állomásról nem 

mindegyik járási települést lehet megközelíteni vasúttal. 

A városban kiépített kerékpáros út nincsen, illetve további negatívumként kell megemlíteni a nem 

elégséges számú parkolóhelyet és a fokozott balesetveszélyt okozó átkelőhely-hiányt is. 

2.1.8 Közművek 

Pannonhalma városának közművekkel való ellátottsága a tóthegyi településrész kivételével megoldott 

és jónak mondható. Az említett Tóthegyen mielőbbi csatornázás szükséges az életkörülmények javítása 

és a város még vonzóbbá tételének érdekében. Pannonhalma földrajzi elhelyezkedése nem teszi 

lehetővé jelentős méretű új lakóterületek kialakítását, vagy a már meglévő területen kell kielégíteni az 

ingatlanokkal szemben támasztott keresletet. Mivel kimondott cél a betelepülők számának további 

növelése, ezért a tóthegyi városrész további fejlesztése és közművesítése a város lakosságszámának 

további szinten tartása, esetleg növelése szempontjából elengedhetetlen. 

2.1.9 Környezetvédelem 

Pannonhalmán a legjelentősebb környezetvédelem szempontjából az illegális hulladéklerakók 

megléte. Az 1.17 fejezett adatai szerint ugyan a teljes településen elérhető a hulladékszállítási 

szolgáltatás, amelyet szelektív hulladékgyűjtés tesz teljessé, a lakosság körében mégis kialakultak azok 

a káros szokások, melyek a hulladékok nem megfelelő kezeléséhez vezetnek. Látható tehát, hogy 

Pannonhalma esetében a környezetszennyezés jellemzően a városon belülről „érkezik”. Ahogy a 

fentebb említett fejezetben is látszik, jelentős levegőszennyezés nem éri a várost a 82-es úttól való 

távolsága, illetve a gyér keresztirányú közúti forgalom miatt. Mindezek mellett a településen 

szennyező vállalat nem található, a legközelebbi nehézipari üzemek pedig Győrben találhatók, 

Pannonhalma tekintetében szignifikáns hatás nélkül. Ugyanezen megállapítások tehetők a zaj- és 

rezgésvédelem területén. A víztesteket figyelembe véve a város Éccsel való határánál találni felszín 

alatti vízkészleteket kiemelten védő területet, melyet az écsi szennyvíztisztító telep elhelyezkedése 

indokol. 
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott 

általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település 

adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető 

hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Pannonhalma esetén az utóbbi évek egyik legszembetűnőbb változása a városközpont kialakítása, 

felújítása volt. A városképet nagyban meghatározó beruházás megmutatja a város egyik erősségét, 

mely Pannonhalma hosszú távú fenntarthatóságának és növekedésének záloga, történelmében is 

külön lapot érdemlő változás. A felújítás során kialakított akcióterületek mellett a területen továbbra 

is találhatók olyan városrészek, melyek rekonstrukcióra várnak. Ezen beavatkozásoknak nemcsak 

műszaki, hanem komplex gazdasági és társadalmi vonzatai is lehetnek, a megnövekedett turisztikai 

vonzerőn keresztül a lakónépesség cseréjéig. Az itt említett pozitív folyamaton kívül természetesen 

olyan társadalmi-gazdasági-környezeti változásokra és alap összefüggésekre is fel kell készülni, melyek 

alapjában befolyásolják Pannonhalma mozgásterét a településfejlesztés területén. 

A korábban megismertetett folyamatok legfőbb meghatározó elemei a következők: 

 stagnáló népesség, 

 tóthegyi városrész elégtelen csatornázottsága, 

 zöldfelületi elemek bővítése a városon belül, 

 lehetséges konfliktusok a városi célok és a környezeti fenntarthatóság között, 

 elégtelen közösségi közlekedési kapcsolatok a környező településekkel, 

 a világörökségi területek idegenforgalom-növelő hatása, 

 illegális hulladéklerakók megoldatlansága, 

 településhálózatban elfoglalt kettős szerep. 

Az itt felsorolt folyamatok szervesen kapcsolódnak a város abbéli céljához, miszerint egy hosszú távon 

is prosperáló, szolgáltatási szektora által vonzó terület legyen Pannonhalma. Az elemzések szerint 

ennek a folyamatnak az eléréséhez az odaköltözők számát kell növelni, azonban a területfelhasználási, 

gazdaságfejlesztési és humán infrastruktúra fejlesztési célokat összhangba kell hozni a városi 

fenntarthatóság komplex igényeivel és megfontolásaival. Így biztosítható Pannonhalma számára a 

fenntartható, hosszú távon is életképes jövő. 
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

összefoglaló értékelése 

3.1.2.1 A település településhálózatban betöltött szerepének SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Győr közelsége és a Győr-Veszprém 

tengely 

 bolygóvárosi szerepkör 

 kiemelt turisztikai desztináció 

 alapfokú oktatás, bölcsőde, óvoda 

megléte 

 megfelelő infrastruktúra az apátság és a 

város között 

 főútvonalakhoz kötődő ráhordó utak 

állapota 

 Infrastruktúra kiépítettsége 

 járási hivatal, kormányablak, 

járásszékhely 

 hiányos igazgatási és szolgáltatási 

funkciók a nagyobb városokhoz képest 

 sürgősségi mentő hiánya 

 lehatárolt terjeszkedési lehetőségek 

Lehetőségek Veszélyek 

 helyi tömegközlekedés beindítása 

 egységes, kedvező településarculat 

kialakítása 

 bevásárlóközpont építése 

 zöldfelületek elvesztése 

 egyes városfejlesztési beavatkozások 

megnövelhetik a lefolyó felületek 

arányát 

 alvóvárossá alakulás 

 lakosságcsere következtében az 

alacsonyabb státuszúak potenciális 

marginalizálódása 
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3.1.2.2 A társadalom SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 pozitív bevándorlási egyenleg 

 középfokú oktatás erőssége 

 tájékoztatás -> Pannonhalmi Hírek, 

testületi ülések felvétele 

 A civil szervezetek által történő 

hagyományápolás 

 öregedési index alacsony, 100%-hoz 

közeli értéke 

 Az ingázások csökkentik a helyi 

közösségben történő tevékenységet 

 Roma kisebbség erősen deklasszált, 

szeparált helyzete 

 közügyekhez való passzív hozzáállás a 

lakosság részéről 

 nehezen mozgósítható lakosság 

 átlag alatti foglalkoztatottság 

 eltartottak magas aránya 

Lehetőségek Veszélyek 

 értelmiségi réteg beköltözése 

 folytatódó kulturális fejlesztések 

 helyi fesztiválok 

 sportolási lehetőségek fejlesztése 

 kulturális rendezvények 

kihasználtságának növelése 

 lokálpatriotizmus, kohézió erősítése 

 fokozott elvándorlás 

 népességcsere 

 egészségtelen életmód 

3.1.2.3 A gazdaság SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Turistaútvonalak egyes részeken 

kellően kiépítettek, jelzettek 

 Gyümölcstermesztési, fakitermelési és 

feldolgozási hagyományok 

 támogató önkormányzat 

 regisztrált munkanélküliek száma 

csökken 

 stagnáló, állandósult mértékű iparűzési 

adó bevétel 

 ügyfélbarát önkormányzati, hivatali 

ügyintézés 

 Győr elszívó ereje 

 Kevés szálláshely, számuk folyamatosan 

csökkenő tendenciát mutat 

 Kevés a munkahelyteremtő vállalkozás 

 kisvárosias üzletek hiánya 

 mezőgazdasági vállalkozások hiánya 

 alacsony vállalkozássűrűség 

 jelentős versenyképességi elmaradás az 

országos és regionális átlaghoz képest 

Lehetőségek Veszélyek 

 minőségi turizmus fejlesztése 

 kulturális és egyházi turizmus erősítése 

 újabb munkahelyek a termálszálló 

megépítésével 

 apátsági projektek „begyűrűzése” a 

városba 

 Versenyképes működési közeg 

kialakítása a vállalkozásoknak 

 Borutak kialakítása 

 források elapadása 

 elmaradó beruházások 

 Energiaracionalizálás elmaradása 

 megfelelő mennyiségű és minőségű 

tőke elkerüli a várost 
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 Minősített tájtermékek, egyedi 

kézműves termékek iránti 

keresletnövelése 

 Ökológiai adottságokhoz igazodó 

termelési szerkezet kialakítása 

(organikus gazdálkodás, tájfenntartó 

gazdálkodás) 

 Alternatív energiák hasznosítása 

(biomassza, napenergia, szélenergia, 

geotermikus energiák, energiaerdő) 

 helyi vállalkozások előnyben részesítése 

 ügyfélbarát önkormányzati ügyintézés 

 Turisztikai desztináció menedzsment 

szervezet kialakítása 

 városkártya térnyerése 

 kiszámíthatóbb pályázati rendszer 

3.1.2.4 A táji- és természeti adottságok SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 Változatos talajadottság, erdősültség, 

és jó vadászati lehetőségek 

 Természetvédelmi, tájvédelmi területek 

 Gazdag növény- és állatvilág 

 Főapátság melletti arborétum és 

parkerdő 

 Pannonhalma-Sokorói borvidék 

 Pannontáj-Sokoró Natúrpark 

 löszön képződött talaj -> szőlőművelés 

 A szél által okozott talajpusztulás a 

térségben a völgyeken jelentős. 

 jelentős talajvízszint süllyedés a 

vízrendezés következtében 

 belvíz elvezetése 

Lehetőségek Veszélyek 

 szőlő-, és borkultúra védelme 

 Biológiai sokféleség megőrzése 

 Öko-, falusi-, sport-, hobby-, egészség-, 

és vallási turizmus 

 Hévízfeltárásra alkalmas a 

Pannonhalma - Bakonyszentlászló 

közötti terület 

 Tájrombolás 

 Monokultúrás termelés 

 klímaváltozás okozta elváltozások 

 talajsavanyodás 
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3.1.2.5 A zöldfelületek SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 megfelelő karbantartás 

 fenntartási feladatok ellátása 

 zöldfelületek, közparkok minősége 

 alacsony egy főre jutó zöldfelületi arány 

 közparkok átlagon aluli kiterjedése és 

száma 

Lehetőségek Veszélyek 

 beruházások során fokozott figyelem a 

zöldfelületekre 

 városi zöldterületek bővítése 

 játszótér és kalandpark kialakítása a 

belvárosban 

 Szabadság téri park 

 zöldfelületi arány csökkenése 

városfejlesztési döntések 

következtében 

 erős érdekellentét a zöldmezős 

beruházások és a zöldfelületek védelme 

között 

3.1.2.6  Az épített környezet SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 elmaradó lakásmegszűnések 

 újonnan beköltözők felújításai 

 világörökségi épületek 

 látogatóközpont és főtér felújítása 

 városi közterületek állapota felújításra 

szorul 

 félbeszakadt városközponti 

rehabilitáció 

 lakóterületek kérdéses állaga 

 féloldali járdaszakaszok 

 turisztikai célpontok közelében átlagon 

aluli műszaki állapotú épületállomány 

 parkolók hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 

 A váralján megkezdett turisztikai 

negyed kialakításának folytatása 

 új lakóterületek kialakításához új gyűjtő 

utak kiépítése 

 műemlék, és helyi védettségű épületek 

felújításának ösztönzése 

 energetikai audit 

 Állagromlás, jellegvesztés a régi 

épületeknél 

 túlzott beépítés a természeti környezet 

rovására 

 nem megfelelő építészeti minőségű 

épületek 

 túlzott építési előírások beruházásokat 

hátráltató, esetleg gátló hatása 

 

  



 

 
PANNONHALMA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat 

137  

3.1.2.7 A közlekedés SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 A megyeközpont és régióközpont Győr 

közelsége 

 Az M1 autópálya közelsége 

 A 82. főút közelsége (közvetlen főúti 

kapcsolat Győr, Veszprém és a Balaton 

felé) 

 Minden irányba nyitott úthálózat 

 Többoldalú közösségi közlekedési 

kapcsolatok (busz, vasút) 

 A településkörnyéki úthálózat egy része 

rossz minőségű 

 A településközpont közlekedési 

szerkezetét a falusias utcahálózat 

határozza meg. Az átmenő forgalom és a 

településközponti funkciókhoz tartozó 

mozgások (pl. parkolás, kereső 

mozgások, stb.) szükségszerűen 

keverednek. 

 Kerékpárút hiánya 

 Csomóponti közlekedés megoldása, 

zebrával ellátott átkelőhelyek hiánya 

 Belterületi utak burkolatlansága 

 Helyközi közlekedés szolgáltatási 

színvonala eltérő, több település csak 

átszállással megközelíthető, 

 Vasútállomáshoz vezető út rossz 

állapota 

Lehetőségek Veszélyek 

 Győr kötöttpályás elővárosi közlekedési 

programjához kapcsolódóan a 

pannonhalmi kistérség 

vasútállomásainak megújítása, pakolók, 

zárt kerékpártárolók kialakítása,  

 A vasútállomások 

megközelíthetőségének fejlesztése 

(különös tekintettel a hiányzó 

kerékpárút szakaszokra), ráhordó 

buszjáratok szervezése (igényalapú 

közösségi közlekedés)  

 A pannonhalmi térség buszmegállóinak 

egységes megjelenést biztosító 

felújítása, hiányzó buszöblök, 

buszfordulók, járdaszigetek megépítése 

 Hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat 

hiányzó elemeinek kiépítése  

 Pannonhalma – Győrság- Pér vonalon,  

 Pannonhalma-Nyúl-Győr között. 

 Az újonnan kialakításra kerülő lakó és 

ipari övezetek megközelíthetőségének 

 A turizmus növekedésével együtt járó 

forgalomnövekedést a jelenlegi 

csomóponti és útkialakítás nem fogja 

tudni biztonságosan lebonyolítani 

(forgalombiztonság) 

 A települést jellemző viszonylagos 

nyugalom a forgalomnövekedés miatt 

csökkenni fog. 
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biztosítása, belterületi, feltáró utak 

építésével Pannonhalmán. 

 Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó 

belterületi útszakaszokon. (pl 

Pannonhalma Tóthegy) 

 A várhatóan tovább növekvő 

járműforgalom számára magas 

színvonalú tájékoztató rendszerrel 

csökkenthető a kereső jellegű forgalom 

3.1.2.8 A közművek SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 közműolló folyamatos záródása 

 villany szolgáltatás szinte teljes 

egészében elérhető 

 földgáz: 68% 

 szennyvízelvezetés a tóthegyi részen 

 csatornázottság 80% 

 karbantartás elmaradása -közvilágítás 

 heti rendszerességű áramszünetek 

Lehetőségek Veszélyek 

 domboldalak csapadékvíz elvezető 

rendszerének bővítése 

 tóthegyi csatornázás 

 közvilágítás korszerűsítése 

 közműhálózat túlterheltsége – 

klímaváltozás 

 közműszolgáltatási deficit 

 ellátásbiztonság további csökkenése 
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3.1.2.9 A környezetvédelem SWOT-analízise 

Erősségek Gyengeségek 

 jelentős szennyező hiánya 

 82-es útról a szennyezés nem jut a 

városba 

 iskolai hulladékgyűjtési akciók sikere 

 szelektív hulladékgyűjtés 100%-os 

kiterjedtsége 

 néhol magas arzéntartalom 

 illegális hulladéklerakók 

 legális hulladéklerakók esztétikai hatása 

 defláció, erózió 

 környezeti érzékenység hiánya 

 hulladékgyűjtő edények nem elégséges 

száma 

 hulladékudvar kihasználatlansága 

Lehetőségek Veszélyek 

 energiahatékony berendezések 

beszerzése 

 klímaprogram kidolgozása 

 LA21, környezeti program kidolgozása 

 művelődési ház, óvoda és iskola 

napelemmel való ellátása – KEOP 

elbírálás 

 geotermikus energia lehetőségeinek 

kihasználása 

 megnövekedett turista forgalomból 

fakadó fokozott környezetterhelés 

 82-es út megnövekedett forgalmából 

fakadó fokozott levegőszennyezés 

 erdőirtás 

 fokozódó defláció 

 erózió okán magas csuszamlásveszély 

 csekélyebb alkalmazkodási képesség 

 Környezetileg érzékeny területek 

terhelése tovább nő 

 Géntechnológiával fejlesztett fajták 

bevezetése 

3.1.2.10 Kockázatok felsorolása 

Az előző alfejezetek összegzéseként az alábbi kockázatok állítják a legnagyobb kihívás elé 

Pannonhalmát az elkövetkező évtizedekben: 

 zöldfelületek elvesztése, 

 alvóvárossá alakulás, 

 fokozott elvándorlás, 

 elmaradó beruházások, 

 klímaváltozás okozta elváltozások, 

 túlzott beépítés a természeti környezet rovására, 

 nem megfelelő építészeti minőségű épületek, 

 a turizmus növekedésével együtt járó forgalomnövekedést a jelenlegi csomóponti és 

útkialakítás nem fogja tudni biztonságosan lebonyolítani (forgalombiztonság), 

 közműhálózat túlterheltsége – klímaváltozás, 

 82-es út megnövekedett forgalmából fakadó fokozott levegőszennyezés, 

 erózió okán magas csuszamlásveszély. 
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3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 
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3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

A 3.2-1. ábra: Pannonhalma probléma- és értéktérképe. Forrás: saját szerkesztésán a városban definiált 

értékek és problémák kerülnek vizuálisan is bemutatásra. 

A definiált értékek: 

1. Szent Márton Otthon 

2. Pannonhalmi Arborétum Tájvédelmi Körzet 

3. Pannonhalmi Főapátság és Bencés Gimnázium 

4. Kálvária és Boldogasszony kápolna 

5. Városháza – közigazgatási központ 

6. Felújított főtér 

7. Magtár épülete 

8. Termálszálló tervezett helye 

A definiált problémák: 

1. Elégtelen vasúti összeköttetés 

2. Újtelep elöregedő társadalma 

3. Váralja településrész épületeinek műszaki állapota és a lakosság életszínvonala 

4. Tóthegyi csatornázottság elmaradása 

5. Kemping kihasználatlansága 

6. Leszakadt, a várostól távol élő roma lakosság 

7. Volt téglagyár 

8. Agyagbánya 

 

3.2-1. ábra: Pannonhalma probléma- és értéktérképe. Forrás: saját szerkesztés 

 



 

Készítette: Pro Via’91 Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14. 

142  

3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 

ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Az egyes településrészek Pannonhalma esetén az 1.14.1.1 fejezetben kerültek bemutatásra, valamint 

a város IVS-ében részletes lehatárolás és bemutatás található az 53-65. oldal között. A KSH 

adatszolgáltatása révén az egyes településrészek főbb jellemzői a 3.3.1. táblázat: Pannonhalma – 

városrész adatok (1. rész). Forrás: KSH Népszámlálási adatok, 2011. és 3.3.2. táblázat: Pannonhalma – 

városrész adatok (2. rész). Forrás: KSH Népszámlálási adatok, 2011.táblázatokban látható, mely adatok 

kiegészítik a fentebb hivatkozott alapokat. 

 

3.3-1. ábra: Pannonhalma városrészei. Forrás: openstreetmap.hu alapján 

 Városközpont, Váralja 

o  Hunyadi u ÉK.- Radnóti u. D- Dózsa u.D – Ady E. u.- Béke u.- Ságvári u.- Attila u.- Petőfi 

u.- Rákóczi u.- Tabán u. – Kossuth u.- Mátyás király u.- Lestár- Hóvirág u.- 1112/2 ÉNY 

oldalhatára- 1130/1 DNY oldal- 23/1 hrsz út- 10/1 kt.- Hunyadi u. 

o A városrész lakosságszáma a 2011-es népszámlálás idején 1248 fő volt, amely a városi 

lakosság harmada. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a 15-

59 évesek körében 62,7%, amely átlagosnak mondható. Ehhez kapcsolódik, hogy a 

városrészben viszonylag magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők arány az aktív korúak tekintetében (15,8%), valamint a városi átlaghoz 

képest alacsony a foglalkoztatottak arány a 15-64 évesek körében (43%). 
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 Cseidervölgy 

o Hunyadi u.- Radnóti u.- Dózsa u.- 233 hrsz út- 07/2 út – 06/3 út- 06/38 DK határa-05/28 

DK határa- 05/36 ÉNY határa- É közigazgatási határ- 02/31 ÉNY határa-02/35 ÉK- 05/31 

ÉK- 05/34, 05/35 ÉK határa- Tóthegy u.- Hunyadi u. 

o A terület lakosságszáma 184 fő, a lakosság korstruktúrája valamelyest kedvezőtlenebb 

a városi átlagnál (Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14%). Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 4,7%, ami az egyik 

legalacsonyabb a városban, a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 

arányában ellenben az egyik legmagasabb (29%). A foglalkoztatottak aránya a 15-64 

éves népességen belül 66%, átlagon felüli. 

 Lestár 

o 23/1 út- 1130/1 DNY- 1112/2 ÉNY- Hóvirág u. –Lestár u.- Mátyás király u.- Kossuth u.- 

Gizella királyné útja- Imre herceg útja- Illak alja- 0283/1 út- 0283/6 út- 0283/95 ÉK- 

0283/124 ÉK-0283/123 ÉNY- 2 hrsz ÉK- 23/1 út 

o A város keleti részén elterülő, falusias beépítettségű városrésze, melynek 

lakosságszáma 191 fő. Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya  az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 30%, míg a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 65,5%. mindkét adat jelentősen jobb a városi átlagnál. A terület 

teljes lakásállománya 69 lakás, az egyik legkevesebb a városban.  

 Tóthegy 

o Hunyadi u.- Tóthegy u.- 05/35 , 05/34 ÉK- 02/31 ÉNY- ÉK-K közig határ- 0283/1 út- 

0283/1 út- 0283/6 út- 0283/95 ÉK- 0283/124 ÉK-0283/123 ÉNY- 2 hrsz ÉK- 23/1 út- 

10/1 közter.- Hunyadi u. 

o A tóthegyi településrész jövőjének meghatározása hosszú idő óta nincs nyugvóponton. 

A korábbi tervek hol üdülőterületnek, hol lakóterületnek, hol a kettő vegyülékének 

szabályozták. A területen a lakosság elöregedik, a 60 év felettiek aránya 24%, a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,8%, az egyik legmagasabb a városban. 

 Újtelep 

o Dózsa u.- Újtelep u. ( hátsó telekhatárok= ÉNY közig határ)- Attila u. (hátsó 

telekhatárok)-Petőfi u.- Attila u.- Ságvári u.- Béke u.- Ady E. u. – Dózsa u. 

o A településrész lakosságszáma 1156 fő, a városi átlaghoz képest nagyobb az idősek 

aránya (30,6%). Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 32%, míg a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 61%, mindkét adat körülbelül megfelel a városi átlagnak. A terület 

teljes lakásállománya 449 lakás, melynek csupán 5%-a alacsony komfortfokozatú. 

 Cipódomb 

o Tabán u.- Rákóczi u. DNY- Petőfi u. – vasút ÉK- 804/2 hrsz (téglagyár D)- 8225 sz út- 

0259/4 hrsz ÉK- 0291/44 hrsz , 0289/2 hrsz DK – Gizella királyné útja- Kossuth u.- Tabán 

o Jellemzően nem lakott településrész, melyen a KSH adatai alapján a lakónépesség 553 

fő. A terület korstruktúrája nagyon kedvező, a 60 évnél idősebbek aránya mindössze 

12,5%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 21%, a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 

népesség arányában 5%. Mindkét érték jóval rosszabb a városi átlagnál. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
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14%, mindkét mutató rosszabb a városi átlagnál. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 

éves népességen belül 60% ez nagyságrendileg megfelel a városi referenciaszintnek. 

 Sági dűlő lakóterület 

o Sági út- 233 hrsz út- 07/2 út – 06/3 út- 06/38 DK határa- 05/28 DK határa- 05/36 ÉNY 

határa- 06/38, 010/2 é határa, 08 út, - 1459/9 É határa- Sági út 

o A város Északi részén, a Pannonhalmát Éccsel összekötő út mentén található 

településrész egy falusias beépítésű lakóterületből, illetve a város legnagyobb 

potenciális fejlesztési területéből a Lukács völgyből áll. A terület népessége alig 76 fő, 

a 60 évnél idősebbek aránya mindössze 9,2%, legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

az itt élők 10%-a rendelkezik, ami nagyságrendileg a városi átlag. 

 Termál 

o A korábbiakban Cipódombként említett területhez csatolt, potenciálisan a tervezett 

termálszálló kialakítása helye, jellemzően nem lakott településrész, mely a KSH adatai 

alapján alig több mint 100 fős lakossággal bír. A KSH által külön városrészként definiált, 

azonban az önkormányzati fejlesztési elképzelések egy területként kezelik a két 

érintett városrészt. A területen kiemelt arányban vannak a 15-59 évesek és közülök is 

kiemelkedő a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya.  Ennek megfelelően a 

foglalkoztatottak aránya is az egyik legalacsonyabb az összes városrészt figyelembe 

véve.  

3.3.1. táblázat: Pannonhalma – városrész adatok (1. rész). Forrás: KSH Népszámlálási adatok, 2011. 
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Mutató megnevezése 
Városközpont, 

Váralja 
Cseidervölgy Lestár  Tóthegy 

Lakónépesség száma 1248 184 191 180 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,2 13,6 14,1 26,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,7 70,1 71,2 50,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,0 16,3 14,7 23,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

15,8 7,8 14,7 8,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebbek arányában 

24,8 29,1 17,4 32,3 

Lakásállomány (db) 371 71 69 76 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 12,7 2,8 7,2 9,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

53,8 30,2 30,9 33,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül 

11,4 4,7 5,9 7,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

43,5 66,2 65,5 62,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,7 26,5 28,8 34,8 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak aránya 

39,0 50,5 27,7 47,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 

66,4 40,8 62,2 56,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi 
ráta) 

8,8 14,2 4,4 6,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

4,5 7,1 4,4 3,4 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

10,9 6,3 8,8 3,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

5,5 1,6 1,5 2,8 

 

3.3.2. táblázat: Pannonhalma – városrész adatok (2. rész). Forrás: KSH Népszámlálási adatok, 2011. 

Mutató megnevezése Újtelep Cipódomb 
Sági dűlő 
lakóterület 

Termál 

Lakónépesség száma 1156 553 76 103 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 11,9 16,8 13,2 10,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 57,5 70,7 77,6 74,8 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 30,6 12,5 9,2 14,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

17,0 21,0 10,2 23,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

9,1 14,0 18,2 14,5 

Lakásállomány (db) 449 196 29 32 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 4,9 14,8 6,9 0,0 
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Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

32,0 37,1 23,7 44,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

9,3 10,7 3,4 11,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

61,0 59,7 72,6 54,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,1 22,0 20,0 21,9 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

51,6 46,7 59,1 29,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
lakónépességen belül 

47,9 39,5 52,4 46,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 12,5 2,2 10,2 7,1 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

7,6 2,2 4,1 1,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

12,1 4,2 0,0 3,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 8,8 8,3 0,0 1,5 

 

A 3.3.3. táblázat, az előző oldalakon ismertetett statisztikai adatok, valamint a korábbi IVS alapján 

megállapíthatók az egyes városrészek eltérő funkciói, a feladat-, és szolgáltatás-megoszlás a városon 

belül. Pannonhalma funkcionális szerkezetére jellemző, hogy a fő szolgáltatási portfólió szinte teljes 

egészben a Váralja-Városközpont területére korlátozódik, a többi városrész lényegében szinte csak 

lakóövezetként definiálható. Az említett központi városrészen kívül Cseidervölgy, valamint a Cipódomb 

(Termál) területek jellemezhetők kiegészítő funkciókkal, melyek potenciális fejlesztési területként 

megjelenve hozzájárulhatnak a városrészi diverzifikációhoz. Ez a több lábon állás a jövőben 

nagymértékben megnövelheti Pannonhalma esélyeit a hosszú távon is fenntartható és folyamatosan 

prosperáló város céljainak elérésére, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a különböző városrészek 

történelmileg meghatározott funkciói nem feltétlenül kell, hogy megváltozzanak. A városkép és ezzel 

kapcsolatban az egyes funkciók harmonikus egyvelege nem feltétlenül jelenti azok megbolygatását, a 

történelmi fejlődés szálainak átvágását. Különösen fontos ez a megállapítás Pannonhalma esetén, mely 

épített környezeti értékei révén kitüntetett figyelmet érdemel, egyben a jövőbeni fejlesztési célok 

kijelölésénél az örökségvédelmi megfontolások prioritásként kell, hogy szerepeljenek. Az egyes 

városrészekben definiált legfőbb kihívások és gyengeségek a következők: 

 Városközpont-Váralja: infrastrukturális felújítások, épület-rekonstrukció, különös hangsúllyal 

az örökségvédelmi szempontok figyelembe vételével; 

 Cseidervölgy: csapadékvíz elvezetés megoldatlansága; feltáró jellegű közutak hiánya; 

 Lestár: épületek rekonstrukciója; a természeti értékek védelme; 

 Tóthegy: csatornázottság hiánya; belterületi utak sokszor elégtelen műszaki állapota; 

 Újtelep: csapadékvíz elvezetés elégtelensége; útminőség folyamatos romlása; 

 Cipódomb (Termál) és Sági-dűlő városrészek esetén a potenciális fejlesztési lehetőségek 

függvényében érdemes az egyes pl. infrastrukturális beavatkozások igényéről beszélni. 

A megfogalmazott városrészi funkciók, illetve a definiált gyengeségek és lehetőségek a jövőbeni 

fejlesztési célok meghatározásánál mindenképpen megfontolásra kell, hogy kerüljenek, így 

biztosítható a reális kihívásokkal szembeni reális célok megfogalmazása és azok elérése. 
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3.3.3. táblázat: Pannonhalma városrészeinek funkciói 
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3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a 

Belügyminisztériummal megkötött adatszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján Pannonhalma 

város esetében is lehatárolta a szegregátumokat, illetve a szegregációval veszélyeztetett területeket.  

A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony 

társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei 

tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Szegregációval veszélyeztetett 

terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is. 

A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató 

alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök 

kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének 

megfelelnek.  

Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. Járásszékhely és 

2000 főnél népesebb település esetén a szegregált terület esetén a szegregációs mutató nagyobb 

egyenlő, mint 35%, a veszélyeztetett terület esetén nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%. 

A KSH elvégezte a település szegregáció-szűrését, ennek keretében a szegregált és a szegregációval 

veszélyeztetett területek lehatárolását, összesített adataik adatvédelmi ellenőrzését, s átadta a  

szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek jellemzésére szolgáló 2011. népszámlálási 
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adatokat, kartogramokat. Ezen elemzések alapján Pannonhalmán nem található szegregátum, így 

antiszegregációs terv elkészítése sem szükséges. 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása 

és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

Pannonhalma város területén degradálódott terület a Helyi Esélyegyenlőségi Program szerint Ravazd 

község irányába kivezető út végén található az a mindegy 40 fő lakott sorház, melynek roma lakói vízzel 

és csatornával való ellátottság nélkül, szerény körülmények között élnek. A lakások zöme állami 

tulajdonban álló bérlakás, kisebb részben a volt bérlők által megvásárolt lakás, melyeket egykoron egy 

földszinti tömbbe építettek, hozzárendelve egy több ezer négyzetméteres telket, mely osztatlan közös 

tulajdonban áll az állam és a többi tulajdonos között. E lakások a villanyon kívül más közművel nem 

rendelkeznek, a víz, a csatorna, a gáz nincs bevezetve, fűtésük egyedi módon megoldott. 

A város másik, épített környezet szempontjából leromlott területe a Váralja. A korábbi városmag, 

amelynek kialakult telekszerkezete, beépítési és építészeti jellege, valamint külső és belső 

látványértéke helyi területi védelem alatt áll, erősen leromlott infrastruktúrával bír, nem megoldott a 

csapadékvíz elvezetés, valamint az utak szilárd burkolata. A területen nagyon aktív lakosságcsere, és 

ezzel párhuzamosan lakásállomány korszerűsítés zajlott, különösen a Hunyadi út mentén. A terület 

belseje a szűk utcák, a kaotikus közlekedési rendszer, és az útburkolatok hiánya miatt gépjárművel 

szinte egyáltalán nem, és gyalogosan is csak nehézkesen megközelíthető.  
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4 MELLÉKLETEK 
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4.1 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

 

4.1-1. ábra: Régészeti lelőhelyek Pannonhalma területén. (Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás) 
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4.1-2. ábra: Műemléki környezet és műemlékek Pannonhalma területén. (Forrás: Forster Központ) 


