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2000 fő volt 2012-ben az adóbevallók száma. Látható tehát, hogy a járásban Pannonhalmán legkisebb 

ez az érték, bár természetesen a közel sem azonos nagyságrendű városokkal nem releváns összevetni 

az adatokat, ugyanakkor Téttel összehasonlítva is jóval kevesebben vallották be az adójukat 2012-ben. 

 
1.7-10. ábra: Az adóbevallók aránya Pannonhalmán és a pannonhalmi járásban, 2012. (forrás: TeIR T-STAR 

adatbázis) 

 

1.7-11. ábra: Egy lakosra jutó SZJA alap, 2012. (forrás: TeIR T-STAR adatbázis) 

A személyi jövedelemadó alapját képző egy lakosra jutó jövedelem alapján Pannonhalma a járási 

átlagot meghaladja (1.7-11. ábra: Egy lakosra jutó SZJA alap, 2012. (forrás: TeIR T-STAR adatbázis)), 

azonban több olyan település is található a járáson belül, ahol ez az érték magasabb a 
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pannonhalmainál: Bakonypéterd, Écs, Győrasszonyfa, Nyalka, Táp, Tarjánpuszta és Veszprémvarsány. 

Látható tehát, hogy szoros összefüggés fedezhető fel a munkavállalók aránya és a személyi 

jövedelemadó alapjának nagysága között (ld. 1.7.1.5 fejezet). A többi járásközponti várossal 

összehasonlítva, Pannonhalmán az lakosra jutó jövedelem alapján megállapított SZJA alap magasabb, 

mint Kapuváron és Sopronban, azonban Csornán és Győrben százezres eltérések tapasztalhatók, ami 

minden bizonnyal a jobb munkavállalói körülményeknek köszönhető. 

Összességében elmondható, hogy Pannonhalmán az egy főre jutó SZJA alap átlagon felüli. Azonban 

bőven találni olyan települést a jársában, mely messze meghaladja a városi adatokat. Az 

adóbevallók arányának vizsgálatakor is hasonló tendenciák, valamint következtetések jelennek 

meg.  

1.7.1.7 Életminőség  

Pannonhalmán 2013. év végen összesen 1302 lakás volt található, ebből körülbelül 100 nem lakott. A 

maradék nagyjából 1200 lakás laksűrűsége helyi viszonyok között átlagon felülinek mondható. 100 

szobára ugyanis 83 lakó jut, ami meghaladja a járási, megyei, regionális és országos adatokat. 

Ugyanakkor az értéke a többi járásközpont átlagával megegyezik, holott a megye járásközpontjai akár 

nagyságrendekkel nagyobb városok, mint Pannonhalma maga. Látható tehát, hogy ebben a 

minőségben Pannonhalma „versenyben van” a térség középvárosaival, illetve Győr értékét meg is 

haladja. 

A 2000 óta épített lakások aránya kicsivel több, mint 12 %, ami egyedül az országos átlagnál 

alacsonyabb, de ebben az esetben sem szignifikáns a különbség. 

1.7.2. táblázat: Ingatlanviszonyok Nyugat-Dunántúlon 

 

100 szobára jutó lakó 
(2011) 

2000-2013 
között 
épített 
lakások 
aránya 

Komfortos és 
összkomfortos 
lakások aránya 

(2011) 

4 és több 
szobával 

rendelkező 
lakások aránya 

(2011) 

Bakonygyirót 56 0,00% 78,63% 10,26% 

Bakonypéterd 79 1,59% 90,48% 12,70% 

Bakonyszentlászló 82 3,34% 90,16% 24,03% 

Écs 75 17,49% 94,02% 37,62% 

Fenyőfő 45 2,38% 86,75% 21,69% 

Győrasszonyfa 92 8,96% 92,50% 15,00% 

Lázi 98 1,71% 80,26% 12,39% 

Nyalka 76 1,52% 88,38% 25,76% 

Pannonhalma 83 12,21% 91,18% 28,00% 

Pázmándfalu 84 13,48% 86,29% 18,20% 

Ravazd 85 10,32% 90,25% 25,21% 

Románd 75 3,47% 82,64% 17,36% 

Sikátor 89 4,93% 88,57% 10,64% 

Táp 81 5,39% 90,85% 25,34% 

Tápszentmiklós 84 11,34% 90,62% 42,23% 

Tarjánpuszta 90 11,72% 95,86% 22,76% 
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Veszprémvarsány 84 7,98% 88,39% 24,53% 

Pannonhalmi járás 79,88 6,93% 88,58% 21,98% 

Csorna 85 10,33% 95,41% 22,88% 

Győr 82 12,44% 97,35% 16,98% 

Kapuvár 80 12,36% 94,54% 26,28% 

Mosonmagyaróvár 82 12,21% 96,71% 20,13% 

Sopron 81 15,59% 96,13% 18,03% 

Tét 89 5,26% 90,86% 21,80% 

Többi járásszékhely város 83,17 11,36% 91,01% 20,87% 

Gy-M-S megye összesen 81 8,91% 90,69% 19,82% 

Nyugat-Dunántúl 80 11,03% 92,85% 22,15% 

Ország összesen 81 12,82% 94,91% 23,21% 

 

A lakások komfortfokozatát vizsgálva elmondható, hogy Pannonhalma város lakásai (1.7-12. ábra: 

Pannonhalmi lakások komfortosságuk szerint csoportosítva. (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási 

adatbázis, 2013.)) messze meghaladják a járási átlagot (1.7-13. ábra: A pannonhalmi járás lakásainak 

csoportosítása komfortosság szerint, 2011. (Forrás: KSH, Népszámlálás 2011)), azonban alatta 

maradnak az országos értéknek. A komfortos és összkomfortos lakások aránya 91,18% a városban, 

melynél magasabb értékkel a járásban csak Écs és Tarjánpuszta rendelkezik.  

A 4 és több szobás lakások aránya a városban majdnem 28 %, amely magasan az országos átlag fölött 

van (kb. 20 %), de az összes térségi átlagos mutatót is messze megelőzi. Az érték a megyei és a 

regionális átlagnál is magasabb, így Pannonhalmáról elmondható, hogy a lakások átlagos nagysága igen 

nagynak mondható.  

Pannonhalmán a lakások felszereltsége igen jónak mondható, amely abból következik, hálózati 

vízvezetékkel szinte az összes lakás rendelkezik, míg közcsatornával a lakások csak körülbelül 80%-a, 

vagyis a közműolló kifejezetten nagynak mondható. 
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1.7-12. ábra: Pannonhalmi lakások komfortosságuk szerint csoportosítva. (Adatok forrása: KSH, 
Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

 

1.7-13. ábra: A pannonhalmi járás lakásainak csoportosítása komfortosság szerint, 2011. (Forrás: KSH, 
Népszámlálás 2011) 

A lakások tulajdonviszonyait illetően elmondható, hogy a lakások döntő része – 1222 lakás az összesen 

1293-ból 2011-ben - magánszemélyek birtokában van.  

Pannonhalmán az új lakások száma 2 és 24 között változott 2000 és 2013 között (1.7-14. ábra: Épített 

lakások száma (db) Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)), 
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ugyanakkor sajnos csökkenő tendencia jellemzi a lakásépítéseket, amely egyenes következménye a 

gazdasági világválság építőiparra gyakorolt negatív hatásának. 

 

1.7-14. ábra: Épített lakások száma (db) Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási 
adatbázis, 2013.) 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Pannonhalma városának társadalmi rétegződésére jellemző, hogy a különböző városrészek lakói 

nagyon különböző életszínvonallal, iskolai végzettséggel, munkahelyi lehetőségekkel, ennél fogva 

eltérő életkörülményekkel jellemezhetők a társadalom egyes tagjai. Pannonhalmán a Váralja 

városrészben erős lakosságcserére lehet számítani, mely napjainkban is folyamatosan zajlik. Ezek az 

ún. dzsentrifikációs jelenségek a jelenkor városainak fontos szociológiai kihívásai, melyek nem csak a 

világ nagyvárosaiban, hanem akár Pannonhalmán is fokozott társadalmi érdekellentétek 

kiéleződéséhez vezethet. Az említett lakosságcsere egyik iránya Győrből Pannonhalmára irányul, ahol 

is a magas státuszú lakosság a győrinél olcsóbb, ám mégis jól felszerelt ingatlanokat találhat nem 

messze a megyeszékhely által biztosított széleskörű szolgáltatási palettától. A másik irány 

Pannonhalmáról a kisebb településekre áramlik, mivel kvázi kivásárolják őket a gyenge minőségű 

ingatlanaikból, amely összegért a városban nem képesek újabb lakóhelyet vásárolni, a közeli 

városokban pedig az emelkedett ingatlanárak nem teszik lehetővé a lakóhely váltást. Ezek a társadalmi 

rétegek így fokozott marginalizálódásnak vannak kitéve. A letelepedésük másik hozadéka pedig a 

jövőbeli lakóhelyükön jelentkezik, ahol megnő a kevésbé fizetőképes, alsóbb társadalmi rétegek 

aránya.  

Pannonhalmán az infrastrukturális ellátottság jónak mondható, azonban a település tóthegyi részén 

jelenleg is megoldatlan a csatornázottság, mely a terület piacképességét jelentősen rontja. Az utóbbi 

években a cseidervölgyi városrész útfelújítása is megtörtént, ezzel is konvergálva az egyes 

településrészek ellátottságát egymáshoz viszonyítva. További beavatkozásokat igényel a korábban már 

említett Váralja városrész, amely erősen leromlott infrastruktúrával bír, nem megoldott a csapadékvíz 

elvezetés, valamint az utak szilárd burkolata. A terület belseje a szűk utcák, a kaotikus közlekedési 
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rendszer, és az útburkolatok hiánya miatt gépjárművel szinte egyáltalán nem, és gyalogosan is csak 

nehézkesen megközelíthető.   

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők  

Pannonhalmán számos bejegyzett és nem bejegyzett egyesület, civil szervezet és csoport működik, 

melyek részére a legtöbb esetben a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház biztosít helyet, így adva teret a 

városok életében olyannyira fontos társadalmi kohéziót erősítő rendezvényeknek és 

összejöveteleknek. A civil szervezetek, egyesületek a város évente megrendezésre kerülő ünnepségein, 

rendezvényein részt vesznek, azonban a legtöbb esetben azokat ők maguk szervezik meg, részesei az 

önkormányzat vagy a művelődései ház szervezésében rendezett műsoroknak, ünnepségeknek. A 

teljesség igénye nélkül Pannonhalmán 2015-ben a következő, kiemelt rendezvények kerülnek 

lebonyolításra: 

 Sport bál 

 Húsvéti orgonahangverseny 

 Pünkösdi pincejárás 

 Pannonhalmi jazz-terasz 

 Szent László napi vadétel főző fesztivál 

 Pannonhalmi levendulaszüret 

 Gyógynövényhét 

 Szent István nap 

 II. Pannonhalmi Bornap 

 Márton-napi vigasságok 

 Tűzoltó bál 

 Betlehem avató ünnepség 

 Karácsonyi vásár  

 Pannon Estek 

A városban az alábbi civil klubok, csoportok, egyesületek és intézmények találhatók 2015-ben: 

Angel Dance hip-hop csoport, Baba-Mama Klub, Balance Tánccsoport, Cantate kamarakórus, Black 

Diamond Dance Jazzbalett Csoport, Engeni Baráti Kör, Életmód Klub, Falugazdász, Jóga Csoport, Kalász 

Kör, Kézimunka Varázs Kör, Kosárfonó Szakkör, Madarász Klub, Ovis Néptánc Csoport, Öszikék 

Nyugdíjas Klub, Pándzsa Klub Egyesület, Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete, Pannonhalmi Dalkör, 

Panninhalmi Iskoláért Alapítvány, Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Támogató Alapítványa, 

Pannonhalmi Sport Egyesület, Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület, Pannonhalmi Szent Márton 

Borrend, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Szent Márton Cukorbetegek Egyesülete, Szent Márton Polgárőr 

Egyesület, PiPACS Egyesület. 

Pannonhalma Város Önkormányzata 2014 szeptemberében indította útjára városkártyáját, amely 

kiemelkedően fontos marketing lépésnek tekinthető. A kártya segítségével a kártyatulajdonosok 

különböző kedvezményekre jogosultak városunkban, ezáltal pedig a helyi vállalkozókat támogatják. A 

kártyatulajdonosoknak nincs más dolguk, mint az elfogadóhelyen felmutatni saját kártyájukat, és máris 

élvezheti az előnyöket. Az eligazodás megkönnyítése érdekében a programban részt vevő vállalkozás 

üzletének bejáratán egy matricával jelölik, hogy az üzlet a Pannonhalma Városkártya Program tagja.  
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

A Pannonhalmán és térségében lakó emberek életminőségét jelentős mértékben meghatározza az 

elérhető humán közszolgáltatások (oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb.) 

elérhetősége és azok minősége. 

1.8.1.1 Oktatás 

A Pannonhalmi Tankerülethez öt OM azonosítóval rendelkező iskola tartozik, ezen túlmenően az 

oktatás 10 feladatellátási helyen valósul meg. Pannonhalma székhelyen a Tankerület fenntartó, a 

további 9 helyen a fenntartói és működtetői feladatokat is ellátja.  

Pannonhalmi óvodák: Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde, 6 óvodás és egy bölcsődés csoporttal. 

A Pannonhalma tankerületbe Bakonyszentlászló, Écs, Ravazd, Táp, Pázmándfalu, Veszprémvarsány, 

Győrasszonyfa, Lázi, Tápszentmiklós és Pannonhalma települések köznevelési intézményei tartoznak.  

Általános iskola: Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI . 

Középfokú iskolák: egyházi üzemeltetésben Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei 

Szakközépiskola és Kollégium 

Óvodai feladatellátás 

Pannonhalmán a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 129 fő óvodás és 12 fő bölcsődéssel üzemel, akikre 13 

pedagógus jut. Az alábbi ábrán az óvodába beírt gyerekek száma látható. A 2001-es és a 2013-as végső 

adat között nincs szignifikáns különbség, azonban a 2007-től 2011-ig összesen 40 gyerekkel kevesebbet 

írattak be a pannonhalmi óvodába, azonban ez a szám a 2012-es és 2013-as adatok alapján 

ellensúlyozásra került, az „elveszett” 40 fő nagy része „visszapótlásra” került. 

 

 

1.8-1. ábra: Óvodába beírt gyerekek száma 2001-2013 között (Adatok forrása: KSH T-STAR, 2013.) 
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A feladatellátási helyek által biztosított férőhelyek valamint a beírt gyermekek aránya megmutatja az 

ellátási helyek kihasználtságát. Az érték 100%-ot vesz fel abban az esetben, ha a beíratott gyermekek 

száma a férőhelyek számával éppen egybeesik, a 100% alatti érték azt jelenti, hogy a biztosított 

férőhelyek nem kihasználtak. Annál kedvezőbb a helyzet, minél inkább kihasználtak a férőhelyek. 100% 

felett az érték azt mutatja, hogy az ellátórendszer túlterhelt. 

 

1.8-2. ábra Férőhelyek kihasználtsága 2001-2013 között (Adatok forrása: KSH T-STAR, 2013.) 

Ahogy a fenti ábra mutatja 2001 és 2013 között a férőhelyek kihasználtsága csökkenő tendenciát mutat 

országos szinten, illetve az utóbbi években regionális és megyei szinten is. Pannonhalma helyzetét 

tekintve látjuk, hogy míg 2005-ben kihasználtságot tekintve megelőzte a járási, megyei, régiós és 

országos szintet, 2003-ban és 2010-ben abszolút mélypont volt tapasztalható. Ez a trend azonban az 

utolsó két évben megfordult és egyértelműen pozitív változás történt, miszerint 2013-ban újra minden 

egyes térségi átlagot megdöntött a pannonhalmi városi eredmény. 

Általános iskolai feladatellátás 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában a Radnóti Miklós Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27., ellátási hely: székhellyel 

megegyező) működik 19 fő pedagógussal és 156 fő tanulóval 2 magán tanulóval kiegészítve.  
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Középfokú oktatás 

Egyházi fenntartásban üzemel a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és 

Kollégium, mely intézményben tanulók idősoros számát mutatja. A 2006-7-es évek mélypontja után 

újra megnőtt a gimnáziumban tanulók száma, mely 2013-ban enyhe csökkenést mutat, azonban az 

intézmény országos hírnévnek örvend, ezért hosszú időre biztosított a működése.  

 

 

1.8-3. ábra: Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (Adatok forrása: KSH T-STAR, 2013.) 

1.8.1.2 Egészségügy 

Pannonhalma város és a járásban elhelyezkedő többi település egészségügyi ellátását végzi a Szent 

Márton Járóbeteg Szakellátó Központ (9090 Pannonhalma, Árpád utca 2/a). A városban 2 háziorvos 

dolgozott 2013. december 31-i állapot szerint, az érték 2001 óta nem változott. A működő 

gyermekorvosok száma kisebb sem változott 2000 és 2013 között, amikor is 1 fő látta el a szolgálatot. 

A szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak közül ápolási, gondozási 

munkát végzők száma a KSH adatai alapján kisebb ingadozásokkal, de alapvetően stagnáló tendenciát 

mutat, 2013-ban 16 fő volt foglalkoztatott települési szinten ebben a szektorban.  

A városban található az Országos Mentőszolgálat Pannonhalmi Mentőállomása, illetve a 

Pannonhalmi Gyógyszertár, ahol hétfőtől pénteking lehet kiváltani a gyógyszereket. 

1.8.1.3 Szociális ellátás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján 

a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve 

a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 

feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.  
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A város a szociális törvényben meghatározott feladatai közül az alábbi szociális alapszolgáltatásokat 

biztosítja: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi gondozás, nappali ellátás, támogató 

szolgáltatás (pl. személyi segítés, személyi szállítás, információ, tanácsadás, klubfoglalkozás, sportolási 

lehetőség, eszközkölcsönzés), családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. 

Rendszeres szociális segélyben 2009-ben 7 fő, 2010-11-ben 8 fő, 2012-ben pedig 6 fő részesült. 

Ugyanezen időszakban álláskeresési támogatásban 15-25-28-19 fő részesült. A lakásfenntartási 

támogatásban részesülők számát növekvő tendencia jellemzi, amellett, hogy a vonatkozó jogi 

szabályozás szigorodó, változó feltételekhez köti e jogintézmény igénybevételét. 2008-2012 között 

átlagban 54 család részesült lakásfenntartási támogatásban.  

1.8.1.4 Kultúra  

Pannonhalmán a legfőbb kulturális központ a Bencés Főapátság és a hozzá kapcsolódó évszázados 

hagyományok. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság a UNESCO Világörökség Bizottságának 

döntése nyomán 1996 decembere óta a világ kulturális örökségének része. A Főapátság műemlékei 

egész évben látogathatók, egyházi és állami ünnepnapokon (évente 6 alkalommal) 35 esztendeje 

rendeznek az apátsági bazilikában orgonahangversenyeket. Pannonhalmán található a borvidék 

legnagyobb földbe vágott több mint 700 esztendős, 13 utcából álló mintegy 500 méter hosszú pincéje, 

melynek turisztikai hasznosítása jelentősen fellendítheti a borkultúra iránt érdeklődő vendégek 

látogatói kedvét. 1998-ban Vinotéka és Bormúzeum nyílt Pannonhalmán. Az apátságon, illetve a 

borkultúrán kívül a Hefter Üveggalériába látogatók megismerkedhetnek Hefter László Ferenczy-díjas 

üvegművész munkásságával, időszaki kiállítások keretében a hazai és külföldi képző- és iparművészek 

munkáival.  

A közművelődési intézmények számára jutó rendszeres művelődési formákban résztvevők számának 

2006 és 2013 között változását mutatja az alábbi 1.8-4. ábra. Látható, hogy körülbelül 300 és 400 

közötti értékek váltogatják egymást, azonban a kiindulási évek adataihoz képest számottevő az 

előrelépés.  

 
1.8-4. ábra Közművelődési intézmények látogatottsága (Adatok forrása KSH T-STAR, 2013.) 
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Egy másik ugyancsak a kultúrával kapcsolatos mutatószám a kulturális rendezvényen résztvevők 

számának alakulása 2006 és 2013 között. Ebben az esetben már jóval nagyobb szórást lehet 

tapasztalni, a szélsőértékek 2006-ban 1170 fő, míg 2011-ben 2685 fő. Ez a változékonyság nagyban 

megnehezíti a hosszú távú tervezés lehetőségeit, mivel egy ilyen rövid távon ennyire nagy szórással 

jellemezhető változó  a bizonytalansági faktor súlyosbodását vonja maga után. A város kulturális 

programjairól és civil szervezeteiről az 1.7.3 alfejezetben már képet kaphattunk. 

  
1.8-5. ábra Kulturális rendezvények látogatottsága 2006-2013, fő (Adatok forrása KSH T-STAR, 2013.) 

1.8.1.5 Sport 

A Pannonhalma Sportegyesületet 1946-ban alapították, akkor még Győrszentmárton néven, majd 

1965 után a település névváltozását követően az egyesület neve is megváltozott. A sportegyesület 

először 1988-ban került bírósági bejegyzésre Pannonhalma Termelő Szövetkezet Sportkör néven, majd 

1989.10.2-án került bejegyzésre a mai napig is használatos néven, mint Pannonhalma Sportegyesület. 

A szervezet fő célja Pannonhalma város sportkultúrájának minél magasabb szintre emelése, 

szakosztályok működtetése felnőtt és utánpótlás korosztályokban, az ehhez szükséges anyagi 

feltételek biztosításával. 

A sportegyesület fő tevékenysége között szerepel a szakmai oktatás, az utánpótlás nevelés, valamint a 

versenysport is. Jelenleg férfi labdarúgó szakosztályunk a Megyei 1. osztályban szerepel, ahol a felnőtt 

csapat mellett 5 korosztályos (U7, U9, U11, serdülő és ifjúsági) csapattal is indulunk a bajnokságokban. 

A futball szakosztály mellett női és férfi kézilabda szakosztályt is működik. A csapatok edzése, 

felkészítése a különböző versenyekre, bajnokságokra a sportegyesület működtetésében álló 

sportpályán történik, így a hét minden napján van valamilyen foglalkozás a sporttelepen. A sportpálya 

nemcsak a helyi bajnokságoknak, kupáknak ad otthont, hanem kistérségi bajnokságoknak is, így 

nemcsak a helyi lakosság életében tölt be fontos szerepet, de kistérségi szinten is jelentős szerepű.  
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1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Pannonhalma Város önkormányzata és intézményei munkája során érvényesül az esélyegyenlőség. Az 

egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében elfogadott esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik a 

település. A Közgyűlés 206/2013. (XI.26.) határozatával az esélyegyenlőségi programot és a hozzá 

kapcsolódó intézkedési tervet elfogadta. Az esélyegyenlőségi program intézkedési tervében rögzítésre 

kerültek az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok a mély szegénységben 

élőkre és romákra, a gyermekekre, az idősekre, a nőkre, valamint a fogyatékkal élőkre vonatkozóan. 
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Pannonhalma gazdasági súlyát és szerepkörét a vállalkozások számának alakulásával és gazdasági 

vonzáskörzetén keresztül lehet szemléltetni. 

  
1.9-1. ábra: A regisztrált vállalkozások számának változása a 2000. év %-ban (Adatok forrása KSH T-STAR, 

2013.) 

Az 1.9-1. ábra az 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások számát mutatja. Az ábrázolt időszakban a 

legnagyobb értéket az országos átlag mutatja, melyet minden évben a régiós, majd megyei átlag követ 

és ezektől jelentősen lemaradva látható csak a pannonhalmi érték. Nagyon fontos tényező a város 

eredményét tekintve Győr közelsége, ahol kiterjedt ipari park, igazgatási és egyéb szolgáltatások is 

várják a vállalkozásokat, amely egy releváns elszívó erőt képez Pannonhalma viszonylatában is. Éppen 

ezért a város vállalkozások számára vonzóvá tétele kulcsfontosságú a bejegyzett vállalkozások 

számának növeléséhez.  
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1.9-2. ábra: Települési kapcsolatok a munkavállalók viszonylatában. Forrás: TeIR  

Pannonhalma gazdasági vonzáskörzetét mutatja az 1.9-2. ábra. A TeIR településhálózati archív 

alkalmazásából látható, hogy Pannonhalmára rendszeresen ingáznak a környező települések közül 

Ravazdról, Écsről, Tarjánpusztáról, Győrasszonyfáról, valamint Győrből. A város gazdasági 

vonzáskörzete és súlya átlépi a járás határát Győr esetében.  A pannonhalmi vonzáskörzet alapvetően 

a 82-es számú főút mellett fejti ki hatását, melyet bizonyít a rendszeresen bejárók lakhelyei. 

A gazdasági vonzáskörzet jelentőségét a helyi nagyfoglalkoztatók jelenlétén keresztül is meg lehet 

ragadni. A járási összevethetőség és ábrázolhatóság érdekében az 50-249 főt foglalkoztató 

vállalkozások számát tekintve a járásban Pannonhalmán kívül Tápszentmiklóson és 

Veszprémvarsányban van ekkora foglalkoztató, mely egy járási észak-déli tengelyt mutat. Érdekes 

megfigyelni, hogy a felsorolt települések egyike sem szomszédos a másikkal, vagyis megállapítható, 

hogy a pannonhalmi járás nem képes munkaerővel ellátni több nagyfoglalkoztatót. 
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1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Pannonhalmán 2012-ben a legtöbb működő vállalkozás a szolgáltatói szektorban kapott helyet, amely 

mint potenciális lehetőségként jelenik meg egy modern gazdasági szerkezetű város kialakításának 

folyamatában. Az ipari szektorban 2012-ben több mint 80 működő vállalkozást találni, azonban 

érdemes megemlíteni, hogy Pannonhalma korántsem ipari város, ugyanis az itt működő ipari 

vállalkozások zöme alig pár főt foglalkoztat, melyhez hozzátartozik még a város alapvetően 

mezőgazdasági szerepe, illetve hogy a történelem folyamán elkerülte az agresszív iparosítást. Ahogy 

említésre is került, Pannonhalma jellemzően mezőgazdasági szektoráról és ennek termékeiről híres, 

mégis az itt bejegyzett működő vállalkozások száma messze alulmúlja a szekunder és a tercier 

szektorokban működő vállalkozások számát. 

 
1.9-3. ábra: Működő vállalkozások száma a primer, szekunder és tercier szektorban, 2012. Adatok forrása: 

KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013 

1.9.2.1 Mezőgazdaság 

A térség mezőgazdaságának meghatározó ága a szőlőművelés. A dombvonulatok kedvező 

mikroklímája, illetve löszön képződött talaja kedvez a szőlőművelésnek. A hegyoldalakban 

találkozhatunk a löszbe vájt ún. likpincékkel. A lösz könnyen vájható, faragható kőzet, így száraz, 

egyenletes hőmérsékletű pincék alakíthatók ki benne. A szőlőművelést a rómaiak hozták be a területre, 

s gyakorlatilag azóta is folyamatosan találhatók itt ültetvények. A térség borai inkább fehérborok. 

1991-ben kapta meg a történelmi borvidék rangot a térség. A szőlő és a bor az utóbbi években egyre 

fontosabb ágazattá válik ismét. Jellemző, hogy megindult a birtokkoncentráció, s a borászati technikák, 

a palackozás fejlődésével a pannonhalmi bor elfoglalhatja méltó helyét a borkereskedelemben. 

A szőlő mellett természetesen más gyümölcsfajták is megjelennek a hegyoldalakon. Az elmúlt 

évtizedekben - jelentős területen málnaültetvényt telepítettek a környéken. Mindenképpen meg kell 
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említeni a főapátság gyógynövény termesztő tevékenységét is. Hagyományos a levendulatermesztés, 

s a levendulaolaj árusítása, de emellett apátsági termékként forgalmaznak különböző gyógyteákat, 

gyógynövényekből készült likőrt, melyek mindenképpen a térség fontos mezőgazdasági 

innovációjának tekinthetők. 

1.9.2.2 Ipar 

Pannonhalmát és térségét az erős iparosítás elkerülte, a város nem rendelkezik ipari parkkal, illetve a 

múltban megjelenő ipari vállalatok is sok esetben felhagytak a termeléssel. A város vállalatai közül a 

KSH 2012-es adatai szerint a feldolgozóiparban és az építőiparban kerültek regisztrálásra. A TeIR adatai 

szerint körülbelül 19%-a a városban regisztrált vállalkozásoknak az ipar-építőipar területén működik, 

ami fölötte van a járási (a pannonhalmi járásban éppen a járásközpontban a legmagasabb az ipari-

építőipari vállalatok aránya a teljes számosság arányában), megyei járásközponti és az országos 

átlagnak is. Mégis, a gyakorlat és a tapasztalat azt mutatja, hogy Pannonhalma korántsem, mint ipari 

város határozza meg magát. 

 

1.9-4. ábra: Iparban működő vállalkozások aránya, 2011-2013. Forrás: TeIR, 2015.  

A 2009-ben készült IVS tartalmaz megfogalmazásokat az ipari szerkezetre vonatkozóan: 

 Az ipartelepítési lehetőségek a világörökségi környezet, illetve Győr közelsége miatt 

elhanyagolható 

 A vasútállomás melletti területek gazdasági célú hasznosítása a jól kiépített vasúti állomási 

területre és a 82. sz. főút új szakaszának közelségére alapozható. A városfejlesztésbe az ipar 

gazdasági ágazat fejlesztése nem szerepel kiemelt helyen, de a helyben lakók és a 

vonzáskörzetben élők foglalkoztatásában egy-két közepes méretű vállalkozás jelentős 
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szerepet játszhat. Az ipari területek tényleges felhasználásra akkor kerülhetnek, ha a 

közlekedési és közmű infrastruktúra kiépül hozzájuk. 

1.9.2.3 Turizmus, vendéglátás 

A gazdasági szerepkör egyik speciális ágát jelenti a turizmus, aminek több dimenzióját is érdemes 

figyelembe venni, ezeket mutatják a következő ábrák.  

 

 

1.9-5. ábra: Az összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma Pannonhalmán, 2000-2013. Forrás: TeIR, 2015. 

Az összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma látható, mely az utóbbi időszakban erős csökkenésnek 

indult (a 2007-es kiugró érték eltérő módszertant feltételez, reálisan ekkora eltérés nem lehetséges az 

idősort vizsgálva), holott a Pannonhalmi Apátság kiemelkedő turisztikai szerepe alapján egy nagyobb 

értéket lehetne várni. A megfigyelt trendeknek azonban létezik egy pozitív szemlélete is, amely 

összekapcsolódva a Világörökségi helyszínnel az elképesztően magas potenciálban mutatkozik meg, 

mely a jövőben mindenféleképpen elérendő célként és kiaknázandó lehetőségként vehető számba. 

Érdekesség, hogy a járásban a TeIR adatbázisa szerint Bakonyszentlászlón jóval több, összesen 353 

szállásférőhely található. 

Az 1.9-6. ábra az egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák számát mutatja. Már a 2009-es IVS-ben 

megjelent, hogy a hosszabb távú városban tartózkodást kell ösztönözni a turistáknál, mely célkitűzés 

minden bizonnyal az alábbi ábra adatai alapján is került meghatározásra. Látható, hogy a városi adatok 

szinte kivétel nélkül alatta vannak nem csak az országos és a járásközponti átlagnak, de még a járási 

értékek is a pannonhalmiak fölött húzódnak.  
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1.9-6. ábra: Egy szállásférőhelyre jutó vendégéjszakák száma, 2000-2013. Forrás: TeIR, 2015. 

A külföldi vendégéjszakák aránya a szálláshelyeken azonban 2012-ig folyamatosan a járási és 

járásközponti átlag fölött haladt, azonban az utolsó évben jelentős aránycsökkenés volt tapasztalható. 

A 2000-es évek kezdeti magas értékei azonban bizakodásra adnak okot és azt mutatják, hogy a külföldi 

turisták számára igenis vonzóvá tehető a város és attrakciói. 

 

 1.9-7. ábra: Külföldi vendégéjszakák száma, 2000-2013. Forrás: TeIR, 2015. 
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Pannonhalma vonzerőleltárának legfontosabb elemei: 

 Pannonhalmi Bencés Főapátság 

 Magtár 

 Pápai emlékkereszt 

 Holocaust emlékmű és zsinagóga 

 Apátsági major látogatóközpont 

 Szoborpark 

 Főtér 

 Hefter Üveggaléria 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő 

fejlesztési elképzelése 

Pannonhalmán a regisztrált vállalkozások számában 2011-2013 között jelentős változás nem volt 

tapasztalható az értékben, azonban a következő ábra, mely városi, megyei, régiós és országos 

bontásban mutatja a vállalkozássűrűséget már sokkal beszédesebb. Mindhárom évet vizsgálva az egyes 

területi egységek egymáshoz viszonyított pozíciója változatlan, ugyanis egy km2-re országos átlagban 

esik a legtöbb vállalkozás, 18 körüli számmal. Második helyen a megyei átlag szerepel, ebben az 

esetben ugyanis Győr értéke kiemelkedő és felhúzza az átlagot a körülbelül 175 km2-re eső 22500 

vállalkozásával. A pannonhalmi átlag jóval ezen mutatók alatt, azonban a regionális adatok felett volt 

található a 2011-2013-as időszakban. 

 

 1.9-8. ábra: Vállalkozássűrűség (db/km2). Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013. 

A Pannonhalmán regisztrált vállalkozások alapvetően 1-9 főt foglalkoztatnak, számarányában sokkal 

kisebb a 10-49 főt foglalkoztató vállalkozás, és ahogy az előzőekben is megállapításra került, csak egy 

olyan munkáltató van (Főapátság), amelyik 50 fő fölötti munkavállalót foglalkoztat. 
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1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

A város gazdasági versenyképességének leírásához két mutatót használunk, melyek közül az első az 

egy lakosra jutó jegyzett tőke. A járási, járásközponti és országos adatokkal való összevetés az 1.9-9. 

ábra látható a TeIR adatbázisa alapján lekérdezve. A 2000-es évek elejétől a városi értékek 

folyamatosan mélyen az országos és megyei járásközponti adatok alatt voltak, sőt nem ritka a 

nagyságrendi különbség sem, ami jelentős versenyképességi deficitről tanúskodik. A pannonhalmi 

adatokra fókuszálva egy folyamatos növekedést látunk a 2000-2012-as időszakban (egyedül a 2004-es 

érték alacsonyabb az egy évvel korábbinál), mely a versenyképesség fokozatos javulását eredményezi, 

kiváltképp a magasabb térségi szintű adatok stagnálása és csökkenése fényében. 

 

 1.9-9. ábra: Egy lakosra jutó jegyzett tőke. Forrás: TeIR, 2015. 

Pannonhalma gazdasági versenyképességét az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (millió Ft-ban) 

is jól jellemzi. Az 1.9-10. ábra alapján a városban 2000-től 2012-ig folyamatosan nőtt a hozzáadott 

érték, azonban a nagyságrendi különbség a megyei járásközpontokkal szemben még így is szembetűnő. 

Az országos átlag drasztikus csökkenése némileg árnyalja a végső képet, ám a 2012-es évben a járási 

átlag is felette volt a városinak. A járásban több településen is magasabb ez az érték: Táp (0,492 millió 

Ft/lakos), Tarjánpuszta (3,049 millió Ft/lakos), Tápszentmiklós (1,158 millió Ft/lakos) és 

Veszprémvarsány (0,776 millió Ft/lakos) is meghaladta Pannonhalma (0,458 millió Ft/lakos) 

eredményét 2012-ben (1.9-12. ábra: Lakásállomány változása Pannonhalmán, db (Adatok forrása: KSH, 

Tájékoztatási adatbázis, 2013.)). Hiányzik tehát a városból a magas hozzáadott értékű iparágak 

jelenléte, amely nagyban elősegítené a város gazdasági versenyképességének javulását.  
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1.9-10. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (millió Ft-ban). Forrás: TeIR, 2015. 

 

1.9-11. ábra: Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték a pannonhalmi járásban, 2012. Forrás: TeIR, 2015. 
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1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

Pannonhalmán a lakások száma döntően 2010-ig növekedett intenzíven, ezt követően lényegesen 

lassúbb csökkenés, majd stagnálás jellemezte a város lakáskínálatát. 2010 és 2011 között egy kisebb 

visszaesés is megfigyelhető az adatsorban. 2011 után azonban a lakások száma újra növekedni kezdett 

(bár nem túl releváns mértékben), a csökkenés tehát csak átmeneti volt. Figyelembe véve a 

népességszám változásait a lakások számának továbbra is lassú növekedése, esetleg stagnálása 

várható (1.9-12. ábra). A demográfiai és migrációs tendenciákat figyelembe véve nem meglepő, hogy 

a lakásállomány kis mértékben ugyan, de növekszik.  

 
1.9-12. ábra: Lakásállomány változása Pannonhalmán, db (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 

2013.) 

Az ezredfordulót követően egyedül a 2002. évben szűnt meg annyi lakás, mint amennyit építettek 

Pannonhalmán (1.9.1. táblázat: Épített és megszűnt lakások száma (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási 

adatbázis, 2013.)). Az épített lakások száma 2008-ban tetőzött, amely után erős csökkenés 

tapasztalható a világgazdasági válság építőiparra gyakorolt negatív hatása miatt. 

1.9.1. táblázat: Épített és megszűnt lakások száma (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 
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Az 1.9-13. ábra szerint Pannonhalmán járási viszonylatban magasak az ingatlanárak. A 2014. év 

átlagértéke mellett (146 ezer Ft/m2), a legolcsóbb (24 ezer Ft/m2) és a legdrágább (310 ezer Ft/m2) 

értéket figyelembe véve, arra lehet következtetni, hogy a vállalkozások széles skálán kínálják az 

ingatlanokat, reagálva a különböző keresleti oldalon jelentkező igényekre.  

 
1.9-13. ábra: Egy négyzetméterre jutó ingatlanárak (Forrás: 

http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Pannonhalma) 

A pannonhalmi lakóingatlanoknak csekély része egyszobás lakás. A három és négyszobás lakások 

magas aránya azt jelzi, hogy a városban a családi házas beépítés dominál. Az ingatlanpiaci jellemzői 

miatt Pannonhalma jó adottságokkal bír a gyermekkel rendelkező családok illetve a vagyonosabb 

társadalmi rétegek számára.  A két szobás lakások viszonylag magas részesedése jelzi, hogy más 

társadalmi csoportok is megtalálhatják a számukra kedvező ingatlantípust a városban. 

 
1.9-14. ábra: Lakások szobaszám szerinti eloszlása, 2013. (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 

2013.) 
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1.10 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.1.1 Költségvetés 

A 2014. évi költségvetési rendeletet a Közgyűlés az alábbi jogszabályok figyelembe vételével fogadta 

el: 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az ehhez kapcsolódó egyéb 

jogszabályok, 

• A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény, 

• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 

Pannonhalma városban 2014-ben a költségvetési bevételek összege 490,309 millió forint, ami a 2013. 

évi állapothoz képest 62,133 millió forinttal kevesebb. Ennek oka részben az, hogy az állami 

feladatátvállalás miatt a feladatfinanszírozás összege csökkent. 

A Kormány Pannonhalma város adósságállományából 2014-ben 52 626 910 Ft-ot vállalt át, amelyet a 

város 100%-ban törlesztett.  

A költségvetésben szereplő saját bevételek között a legjelentősebb továbbra is az iparűzési adóból 

tervezett bevétel 63,975 millió forintos összege. 2014-ben gépjárműadóból 8,7 millió Ft került 

előirányozva. 

1.10.1.2 Bevételek 

Pannonhalma város önkormányzatának saját folyó bevételei az elmúlt évtizedben jelentősen bővültek: 

2001-ben még 44 millió forint volt ez a tétel, 2010-re az összeg 85 millió forintra emelkedett.  

A 2014. évi bevételek jóval magasabbak a korábbi évek bevételeinél (csaknem megduplázódott a 

rendelkezésre álló összeg), ez azonban a bevételi oldalon szereplő államháztartáson belüli 

megelőlegezés tételnek eredménye. Pannonhalma önkormányzata az elmúlt években 500 millió forint 

körüli bevételből gazdálkodhatott. A bevételek legnagyobb részét a költségvetési bevételek teszik ki, 

ez az összeg 500-800 millió forint körül ingadozott az elmúlt években. Ebből a legnagyobb tételt a 

működési támogatások képezték. Az önkormányzat működési támogatása (összesen 227 millió forint 

feletti tétel) is számottevő. 

1.10.1.3 Kiadások 

A bevételi oldalon tapasztalható nagyságrendi növekedés a kiadási oldalon is jelentkezik, az előző évek 

500 millió forint körüli kiadásai több mint 600 millió forintra emelkedtek. A 100 milliós növekményt 

részben fedezte az állami hozzájárulás. 

Pannonhalma 2014. évi kiadásaiban a működési és a felhalmozási tételek között 230 milliós eltérés 

látható (421,4 millió illetve 192,6 millió forint). A működési célú kiadásokból a személyi juttatások a 
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legjelentősebbek (167,6 millió forint). Szintén jelentősebb tételt jelentenek a dologi kiadások (151,5 

millió forint). A város működési támogatásként jelentkező bevételei meghaladják a személyi kiadások 

összegét, de a dologi kiadások fedezéséhez más forrásokat is igénybe kell vennie az önkormányzatnak. 

A 2014. évi felhalmozási kiadások legjelentősebb tételét a különböző beruházások képezték (142 millió 

forint), ebből majdnem 77 millió forint EU-s forrásból származott. A különböző felújításokra 44 millió 

forintot irányzott elő az önkormányzat. 

A 2013. évi kiadások a jelenlegi helyzettől lényegesen eltértek: a felhalmozási tételek jelentősen 

meghaladták a 2014-es 192 millió forintot (2013-ban majdnem 390 millió forint szerepelt ezen kiadási 

tételnél). A 2013. évi helyzethez képest kb. 220 millió forinttal költött kevesebbet beruházásokra az 

önkormányzat, felújításokra viszont 32 millióval többet. Az EU-s forrásból származó beruházások 

értéke körülbelül 77 millió forinttal nőtt. 

A felhalmozási kiadások (befektetések, felújítások) az elmúlt két évben váltak jelentős tétellé, a 

felhalmozástól a bevételek növekedése illetve a kiadások további csökkenése várható, ami hosszú 

távon biztosíthatja a város gazdálkodását. 

1.10.1.4 Gazdasági program 

Pannonhalma város a 2011-2014-es időszakra rendelkezett gazdasági programmal, mellyel teljesítette 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91.§. (12) bekezdésében előírt kötelezettségét. A 

program deklarált szándéka, hogy céltudatos, a város adottságaira és lehetőségeire épülő, 

versenyképes és a folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósuljon meg. A program által 

meghatározott alapcél, hogy biztosított legyen a város működése, az önkormányzat kötelező és önként 

vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, feladatait az 

önkormányzati fenntartású intézményrendszeren és az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságokon keresztül ellássa a takarékosság, gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe 

vételével.  

A program a helyzetértékelés után az 

 oktatás, 

 egészségügy, 

 közművelődés, 

 turizmus, idegenforgalom, 

 környezetvédelem, 

 mezőgazdaság, 

 illetve a városrendezés területén fogalmazott meg szakmai célprogramokat. 

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere  

Pannonhalma városa jelenleg nem rendelkezik külön városfejlesztő társasággal, így településfejlesztési 

tevékenységét egy másik szemszögből kell vizsgálni, mégpedig a megvalósult projektek útján, melyek 

már az IVS-ben is szerepet kaptak. Az egyik leglátványosabb és legnagyobb visszhanggal bíró fejlesztés 

a városközpont utóbbi években történt felújítása volt. A belváros több rendeltetési egységet magába 

foglaló lakó, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, 
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oktatási, egészségügyi, és szociális központ, amely a város összes szolgáltatását egy területen nyújtja. 

Az akcióterületi fejlesztés céljai a következők voltak: 

 Petőfi utca keleti részének területrendezése; 

 Szabadság téri közpark megújítása; 

 Volt piactéren Fő tér kialakítása; 

 magtár épületében kulturális centrum kialakítása; 

 Majorság épületében magas minőségű szálláshely kialakítása; 

 A turistabuszok fogadására alkalmas és a Fő téren megszűnők kiváltására alkalmas parkoló 

kialakítása; 

 A Fő tér és az apátság közvetlen összeköttetésének biztosítása Váralján keresztül; 

 Fogaskerekű/nyári bobpálya/erdei kötélpálya kialakítása; 

 Üzlethely fejlesztések a Fő tér mentén és Váralján 

 Helyi identitás erősítése érdekében helytörténeti képzés, közösségi programok, 

városmarketing tevékenység. 

A célkitűzések közül egyedül a Petőfi uca rendezése, a Szabadság téri közpark megújítása, a majorság 

épületének hasznosítása, valamint a fogaskerekű létesítése várat még magára. Kijelenthető tehát, hogy 

a nagy ívű elképzelés csak részben valósult meg és további teendők és fejlesztések szükségesek a 

terület komplex és fenntartható fejlesztése érdekében. A projekt támogatottsága több mint 500 millió 

forint volt, 2013. év végi átadással.  

Egy másik nagy ívű beruházás keretében EU-s források bevonásával a pannonhalmi általános iskola 

korszerűsítése mehetett végbe. A fejlesztések keretében Pannonhalmán az általános iskola két 

alacsonyhajlású tetővel fedett épületrésszel bővül, ahol helyet kap 3 db új tanterem, akadálymentes 

mosdók, lift, raktár. Tervezett az épület akadálymentes megközelíthetősége és mozgáskorlátozott 

parkoló kiépítése. Az energiatakarékos megoldások között szerepel a nyílászárók cseréje, a homlokzati 

hőszigetelés, valamint a villamos hálózat korszerűsítése.  A projekt átfogó célja volt a pannonhalmi 

kistérségben a projekt által érintett települések diákjai számára a XXI. századi, minőségi oktatás 

körülményeinek megteremtése, az egyenlő esélyek biztosítása és a társadalmi kohézió erősítése.  

Az IVS-ben is meghatározott infrastrukturális fejlesztések közül a cseidervölgyi útfelújítást kell 

megemlíteni, melynek célja a városrész infrastrukturális kiépítettségének javítása volt. A felújításról a 

város honlapján jó néhány fényképet is lehet találni, a városrész fejlődésében kulcsszerepet játszottak 

a befejezett, infrastruktúrát érintő beavatkozások. 

2011. április 1-én az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése és átalakítása keretében adták át a Szent 

Márton Járóbeteg Központot, mely a 2007-2013-as tervezési ciklusban végrehajtott egyik legnagyobb 

hatású és volumenű fejlesztése volt a városban. A zöldmezős beruházás révén létrejött központban 15 

szakrendelés és diagnosztikai osztályok kaptak helyet közel 1500 m2-en. A projekt összköltsége közel 

900 millió forint volt. 

A legnagyobb meg nem valósult fejlesztési elképzelés a Cipódomb nyugati részére tervezett komplex 

turisztikai és kereskedelmi központ létesítése, melynek zászlóshajója egy termálszálló építése lett 

volna. A beruházás a mai napig nem került megvalósításra, bár továbbra is prioritásként van jelen az 

önkormányzat fejlesztési ötletei között. Ugyancsak várat magára a korábbi IVS-ben megjelölt projektek 

közül az identitástudat fejlesztése; a térségi közlekedési kapcsolatok javítása; a turisztikai kínálat 
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szélesítése; helyi termékek erőteljes marketingje és klaszteresítés; a csatornahálózat teljessé tétele és 

ezzel párhuzamosan az úthálózat javítása. Az itt felsorolt elképzelések további támpontot adhatnak 

jelen tervezési folyamatban is, egyben megjelölik azokat az irányokat, melyeken továbbhaladva 

Pannonhalma egy hosszú távon is fenntartható fejlődési pályára állhat.  

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység 

Pannonhalma gazdasági programjában kiemelt jelentőséggel bírnak a gazdaságélénkítésre és 

munkahelyteremtésre vonatkoznak, stratégiai feladatként definiálva. A feladat megvalósításához 

szükséges az ingatlanok hasznosítása és az infrastruktúra fejlesztése, mialatt folyamatos kapcsolatot 

kell tartani a gazdasági élet szereplőivel, bevonva őket a város fejlesztési irányainak alakításába és a 

megvalósításba. 

Az adópolitikával kapcsolatban az alábbi célkitűzések jelennek meg: 

 az adóalanyok teherviselő képességének figyelembevételével lehetőleg az adott évi inflációt 

nem meghaladó adómérték emelések végrehajtása, 

 az adóellenőrzések hatékonyságának növelése, 

 az adózás kiterjesztése 

 és az adóhátralékok csökkentése. 

A városfejlesztés területén a legfontosabb feladatként a város megfelelő működtetése mellett a más 

meglévő, megítélt pályázati támogatások, fejlesztési források hatékony, a város érdekében történő 

felhasználása jelenik meg. Komoly gazdaságélénkítő hatással bír az Attila utca és a Vasút közötti 

területen létesítendő ipari park. 

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika 

Pannonhalmán az alábbi közfoglalkoztatási adatok elérhetők 2013.11.12-től 2015.02.28-ig: 

2013.11.12-től 2014.04.30-ig 10 nő 8 férfi 

2014.05.19-től 2014.09.14-ig 4 nő 4 férfi 

2014.09.16-tól 2014.10.31-ig 3 nő 3 férfi 

2014.11.17-től 2015.02.14-ig 2 nő  2 férfi 

2014.12.01-től 2015.02.28-ig 1 nő 1 férfi 

 

Látható tehát, hogy a városban 2013-tól folyamatosan csökken a közfoglalkoztatásban érdekeltek 

száma, melyen belül szezonális felfutások sem láthatók. Ennek értelmében Pannonhalmán a 

közfoglalkoztatás, mint kitörési pont és a társadalmi-gazdasági nehézségekre adható potenciális válasz 

nem értelmezhető. 

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Önkormányzati tulajdonban 2008-2011 között 29 bérlakás és 22 szociális lakás tartozott, mely értékek 

2012-ben 21-re és 14-re csökkentek egy végrehajtott épületbezárás okán. A város bérlakásainak 
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zömére jellemző, hogy az épületek kisebb-nagyobb felújításokra, korszerűsítésre szorulnak, mely 

munkálatok forrás híján az utóbbi évtizedekben elmaradtak. 

A lakások minősége széles sávban mozog a szükséglakástól az összkomfortosig szinte minden kategória 

megtalálható. A szociális lakásokat néhány kivételtől eltekintve többségében szerény jövedelmű, 

segélyből, alkalmi munkából vagy kis nyugdíjból élő bérlők lakják, akiknek sok gondot jelent a lakbér, 

illetve a szolgáltatói díjak kifizetése. 

1.10.6 Intézményfenntartás 

Az önkormányzati intézmények köre az elmúlt években alapos átalakuláson ment át. Legfontosabb 

változások, hogy önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba és működtetésbe került egy 

jelentős intézményi kör. 

A Köznevelési tv. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. 

január 1. napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai 

nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 

A. tv. 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat 

gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában 

álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján tehát 2013. január 1-jétől a Pannonhalmán lévő 

nevelési-oktatási intézmények közül az alábbiakban felsorolt intézmények állami fenntartásba 

kerültek, működtetésük az alábbiak szerint alakul: 

Állami fenntartású, önkormányzati működtetésű intézmények 2013. január 1-jétől: Radnóti Miklós 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt 

működő központi hivatal, amely országos illetékességgel látja el a fenntartói feladatokat. A KLIK járási 

tankerületei az illetékességi területükön működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és 

gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátják a KLIK szervezeti és működési szabályzatában 

számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat. 

1.10.7 Energiagazdálkodás 

Az önkormányzati fenntartású intézmények energiajellemzőiről nem álltak rendelkezésre részletes 

adatok, ezek pótlása, illetve az intézmények energetikai jellemzőinek mérése és értékelése 

elengedhetetlen feladat a fenntartható városfejlesztés területén. 

Pannonhalma város közvilágításának biztosításában az E.ON Hungária Zrt. játszik központi szerepet, 

azonban a gyakori szolgáltatás-kimaradások az ellátásbiztonság gyenge mivoltára adnak 

következtetést. A helyszíni workshopok és megbeszélések alapján levonható a következtetés, hogy a 

gyakran heti rendszerességű áramszünetek megnehezítik a helyi lakosság, valamint a vállalati és az 

önkormányzati szféra hatékony működését, egyben a lakosság kedvezőtlen hangulatában és a 

szolgáltatókkal szembeni bizalmatlanságában is óriási szerepet vállalnak. Általános jelenség, hogy a 
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közvilágítással kapcsolatos műszaki problémák elhárításában a szolgáltató a reagálási idő legvégéig 

halogatja a személyes állapotfelmérést, majd az üzemzavar regisztrálása után újabb heteknek kell 

eltelniük, míg a szolgáltatás helyreáll. Ezen gyakorlat eredményeképp nem példa nélküli, hogy 

komplett utcaszakaszok válnak közvilágítás nélkülivé, amelynek komfortossági mellett komoly 

társadalmi negatív tovagyűrűző hatásai is lehetnek az említett szakaszokon, vagy akár teljes utcákban 

potenciálisan megnövekedhető bűnesetek számán keresztül. 
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

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

önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel összefüggő tevékenységei a következők: 

• településüzemeltetés 

o köztemetők kialakítása és fenntartása – Kovács Kegyelet 2007 Bt. 

o a közvilágításról való gondoskodás – E.ON Zrt.  

o kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása - KÉTÜSZ Győr Kft. 

o a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása- Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. – Győri Üzemmérnökség 

o közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása – Pannonhalma Város 

Önkormányzata 

o gépjárművek parkolásának biztosítása – Pannonhalma Város Önkormányzata 

• környezet-egészségügy 

o köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása - Pannonhalma Város 

Önkormányzata 

o rovar- és rágcsálóirtás – Pannonhalma Város Önkormányzata 

• hulladékgazdálkodás – Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

• víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. – „Pannon-Víz” 

Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt. 
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1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA  

1.12.1 Természeti adottságok 

1.12.1.1 Geológia és domborzat, talaj 

A kistérség a Sokoró-dombvidék és a Bakonyalja kistájakon helyezkedik el, melyek átmeneti területnek 

számítanak a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység között. A Sokoró-dombvidék Győrtől 22 km 

hosszúságban és 15 km szélességben helyezkedik el. A két dombvidék Győr-Moson-Sopron- és 

Veszprém megye területén található, melyek területe 457 km2. A táj mai domborzatát kialakító fő 

felszínformáló tényező a folyóvízi erózió mellett a klimatikus és antropogén hatású defláció volt. A 

legnagyobb kiterjedésű hordalékkúpot az Ős-Sárvíz építette. Jelentős kiterjedésű futóhomok-felszín 

képződött a közeli Bikács – Németkér környékén. Tengerszint feletti magasság 120 és 180 m közötti, a 

Duna felől nagyobb szintkülönbség (tereplépcső) választja el az Alföld többi részétől.  

A természetes növényzet illetve a földtani viszonyok és az éghajlat együttesen és kölcsönösen 

határozták meg a dombvidék talajviszonyait. A három kiemelkedő halomsoron barna erdőtalaj alakult 

ki, az összterületből közel 60%-os részaránnyal. Az un. agyagbemosódásos barna erdőtalaj főként 

pliocén üledékeken és löszön fejlődött ki. 20%-os a részaránya a barnaföldnek, amely a Csanak keleti 

lejtőin fordul elő és igen hasonlatos az előbb említett barna erdőtalajhoz. A dombságok előterében, 

főleg jégkori üledékeken és löszön kialakult, csernozjom jellegű talajokat figyelhetünk meg 19 %-os 

aránnyal. A fennmaradó 2-3%-nyi területen homoktalajt találunk, amely elsősorban Győrújbarát 

mellett fordul elő.  

1.12.1.2 Vízrajz 

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 karsztvíz készletet tartalmaznak a felső-

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

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

1.12.1.3 Klimatikus viszonyok 

Pannonhalma térsége a Bakony és a Kisalföld között éghajlatilag is átmenetet képez. Míg a 

Pannonhalmi-dombság mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű, addig a Bakony nála jóval 

hűvösebb, csapadékosabb, a Kisalföld pedig némileg melegebb, szárazabb éghajlattal bír. Az évi 

napfénytartam összege a dombság területén 1950-2000 óra, aminek havi eloszlása relatív nagy 
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ingadozásokat mutat: míg júliusban akár a 280 órát is meghaladhatja, addig decemberben és januárban 

csupán 50-60 órát süt a nap havonta. Az éves középhőmérséklet több év adatsora szerint 

Pannonhalmán 9,8 Celsius fok. körül alakul. Középhőmérsékletét tekintve a leghidegebb hónap a 

január (-1,9 °C), a legmelegebb pedig a július (+20,5 °C). Ezek az értékek a Bakony irányában 

értelemszerűen csökkennek, míg a Kisalföld felé haladva növekednek. 

A változatos domborzat miatt a középhegység éghajlata változatos, az országos átlagnál lényegesen 

hűvösebb. A hegység északi lábánál felszálló légtömegek csapadéktartalmuk nagy részét elvesztik. így 

a térség csapadékviszonyai kedvezőek, a Magas-Bakonyban a csapadék átlagos évi mennyisége 780 

mm. 

1.12.1.4 Élővilág 

A növényzetet tekintve a Kisalföldi és Bakony-Vértesi flórajárások határai találkoznak itt. A térség 

dombsorainak felső régióit erdők borítják. A természetes társulás cseres-tölgyes erdő, gyakoriak a 

kocsánytalan tölgyesek és a cseresmolyhos tölgyesek, továbbá megtalálhatók a gyertyánosok, és 

vannak telepített fenyvesek és akácosok is. A nyílt társulások között a homokpuszták és pusztagyepek 

is megjelennek jellegzetes növényfajaikkal, mint például: kosborok, nőszirmok, tavaszi hérics, fehér 

csillagvirág, stb. A dombok lejtőin évezredes a szőlőkultúra, a szőlőművelés, amely egyre feljebb 

szorította az erdőt. Ma a dombok jelentős része a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzethez tartozik. A 

dombság egyik fontos problémája az erózió. A lezúduló csapadékvíz nem kíméli a talajt, de a löszös 

kőzetet sem. A kistérség állatvilága is igen színes képet mutat. Számos ritka, és éppen ezért szigorúan 

védett fajjal is büszkélkedhet a környék, például: holló, fekete gólya, gyurgyalag, vadmacska, stb. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat 

Pannonhalma város tájtörténeti vizsgálatának egyik fontos kezdőpontja a XIII. század, amikor is említés 

kerül az itt élők szőlőműveléséről.  A település a középkor végére ér el fejlődésének első csúcsára: az 

1531.-i összeírás alapján 52 portájával - ez a megyebelieknek 10 %-a – Győr vármegye második 

legnagyobb lélekszámú lakott helye, a megyei két oppidum nagyobbika. A XVII. század végére a 

földesúr új majort kezd építeni, és a környék iparosait is megszervezve sorra alakulnak a céhek. A XVIII. 

században a település méretében erőteljes növekedés figyelhető meg, amely a tájhasználatra is 

kihatással volt, ugyanis a lélekszám növekedésével azonban kevésnek bizonyult a föld, benne a telki 

állomány, és ekkor bozótosok, erdők, legelők, sokszor szőlők irtásával jutottak területhez a rászorulók. 

A 19. században fontos fejlemények változtatják jobbá, gazdagabbá a város életét, ezekkel a település 

eljutott mezővárosi létének a csúcsára. A század végére a mezővárosi cím eltörlése után immáron falu 

képét módosítják az új épületek: az iskolák, az óvoda, a számtartóház, a főbíróház, a nagyvendéglő, a 

zsidó imaház, de a malmok és a téglagyár is, sőt ide kell vennünk a monostorba vezető "új csavargó 

utat", és ugyancsak más képet mutat az apátság is a húszas-harmincas években megépült toronnyal és 

könyvtári szárnnyal. A XX. század első felében azt látjuk, hogy a meglévő struktúrák mellett megjelenik 

a pénzgazdálkodás (Járási Takarékpénztár), a gazdák bekapcsolódnak a szerződéses termeltetésbe, 

megalakul a fogyasztási és értékesítési szövetkezet (Hangya), újabb hajtást hoz a középipar, és 

megjelenik a nagyobb sugarú kereskedelem (szikvízüzem, faanyagtelep, gabonakereskedés). 

1945-ben 143 családnak 450 holdat juttat a földosztás, és a falu belterülete is megszabadul a földesúri 

földektől, amelyek helyén 280 házhelyet parcellázhatnak. (Az 1930-ban létrehozott Újtelep-pel együtt 
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ez lényegesen megváltoztatta a településszerkezetet.) A pártállami időkben az államosítás és a 

szövetkezetesítés leépíti az ipart, a kereskedelmet, az önálló gazdálkodást; miattuk, valamint a 

Pannonhalmi járás megszüntetésével a település szinte teljesen elveszti központi és igazgatási 

szerepét. Minimálisra csökken az egészségügyi ellátás (3 helyett egy orvos, és megszűnik számos 

munkahely. Ez okozta, hogy a keresők igen nagy százaléka Győrben talált csak munkát, kialakult az 

ingázók serege. A korszak végére azonban kifulladtak a fejlődési tendenciák, elerőtlenedtek a felépült 

struktúrák, ezek egy része aztán a rendszerváltozással látványosan össze is omlott. 1996-ban a 

főapátság millenniumi évfordulója alkalmából II. János Pál pápa is látogatást tett városban. Még ebben 

az évben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította az apátságot és környékét. 2000-ben a 

település újra városi rangot kapott, mely a kistérség központjává is vált. 

1.12.2.2 Tájhasználat értékelése 

Az OTrT 3/2. sz. mellékletén jelölt Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (a térképen 

sötétbarna színnel), valamint 3/3. sz. mellékletén jelölt Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

(a térképen világosbarna színnel), a közigazgatási területet nem érintik. Az OTrT 3/4. sz. mellékletén 

jelölt Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe a település délnyugati része tartozik (a 

térképen zöld színnel jelölt), jellemzően a 82-es főút várossal ellentétes oldalán.  

 
1.12-1. ábra: Részlet az OTrT 3/2 (Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete), 3/3 (Jó termőhelyi 

adottságú szántóterület övezete), 3/4 sz.(Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete) térképi 
mellékleteiből (Forrás: www.terport.hu, 2015. január) 

A hatályos településrendezési eszközök elfogadásával a város az építést szabályozva fékezi a település 

táji-, természeti értékeinek csökkenési folyamatát. A települési táj markáns elemei között megtaláljuk 

a világörökségi Apátságot, a Ravazd-Csanaki vonulat dombsorát, a Pándzsa patak völgyét és a 

pázmándi dombsort. Ezen elemek megléte és a helyi építési szabályzatban is deklarált módon 

megjelenő védelme alapvetően befolyásolja a tájhasználati lehetőségeket. A város területén jelentős, 

a tájképet megváltoztató beépítésre nincs lehetőség, ugyanakkor a mezőgazdasági területek esetén az 

épített környezethez hasonlóan szigorú előírások nincsenek. 

1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  

Tájképvédelem szempontjából két kategória szerint emelik ki a védendő területeket. Vannak „országos 

jelentőségű”, valamint „térségi jelentőségű” tájképvédelmi területek. 
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Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve tájképvédelem szempontjából „országos 

jelentőségű”, valamint „térségi jelentőségű” szerint emelik ki a védendő területeket, amelyből a város 

teljes területe országos jelentőségű tájképvédelmi jelentőséggel bír. 

Az OTrT felülvizsgálatakor született döntés értelmében a módosított országos terv a kétszintű 

lehatárolást megszünteti, és egy egységes, országos övezetként meghatározott tájképvédelmi területi 

lehatárolást vezet be. Ebben a szellemben készült területhatáros övezet Pannonhalma esetében a 

város északi nyúlványát kivéve a város teljes területét érinti.  

 
1.12-2. ábra: Részlet Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve 3.3. (Országos jelentőségű 

tájképvédelmi terület) és az OTrT 3/5. sz. (Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület)térképi 
mellékleteiből (Forrás: www.terport.hu, 2015. január) 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék  

Országos védelem 

Pannonhalma közigazgatási területét érintő országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett 

természeti területek a következők: 

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet (törzskönyvi szám: 253/TK/92).  

A védettség indoka és célja: „a tájegység változatos és fajokban gazdag növény-, és állatvilágának, 

erdőtársulásainak, geológiai formációinak és tájképi értékeinek megőrzése”. 

Védetté nyilvánítás: 19/1992. (XI.6.) KTM rendelet 
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Pannonhalmi arborétum Természetvédelmi Terület (törzskönyvi szám: 81/TT/63) 

A védettség indoka és célja: „Pannonhalmi Főmonostort övező park, valamint a Várhegyen elterülő 

erdőterület természeti és tájképi értékeinek megőrzése.” 

Védetté nyilvánítás: 154/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 

Natura 2000 

Pannonhalmán az Európai Közösségi Jelentőségű Természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelettel kihirdetett 

Natura 2000 természet-megőrzési területek (SCI) területek találhatók. 

• Pannonhalmi dombság (HUFH20008) 

Natura 2000 madárvédelmi (SPA) területek nincsenek a településen.  

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat elemeit az Országos Területrendezési Terv egységesen jeleníti meg, míg az övezeti 

három kategóriáját (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) a megyei rendezés terv vonatkozó 

melléklete jelöli.  

A magterületek természetességüket, ökológiai funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat 

természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei. Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek 

tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózathoz 

tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, puffer területek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.  

 
1.12-3. ábra: Részlet Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve 3.9. (Magterület,ökológiai folyosó és 

pufferterületek) és az OTrT 3/1. sz.(Országos ökológiai hálózat övezete) térképi mellékleteiből (Forrás: 
www.terport.hu, 2015. január) 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A helyzetfeltárás alapján a meglévő problémák nem tekinthetők jelentősnek, ám kezelésükkel hosszú 

távon egy harmonikusabb ember-táj kapcsolat alakulhat ki, legyen szó a víz-rehabilitációs 

munkálatokról vagy éppen az út melletti fásításokról.  

http://www.terport.hu/
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A nem célzottan tájhasználati konfliktusok feloldását célzó fejlesztési beruházások minden erőfeszítés 

ellenére előbb-utóbb bizonyos fokú konfliktushoz vezetnek, melyek lehetnek területhasználati és 

funkcionális, tájökológiai vagy tájképi (vizuális) gyökerűek. A konfliktusok mértéke azonban 

összehangolt, átgondolt tervezéssel csökkenthetők. Leggyakoribb probléma az infrastruktúra 

fejlesztések, a beépített területek növelése és a természetvédelem, tájvédelem szempontjainak 

ütközése.  

A tervezett fejlesztések közül előreláthatóan az ipari park létesítése, illetve a termálszálló megépítése 

okozhat tájhasználati konfliktust, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Pannonhalma építési 

szabályzatában olyan szigorú előírások szerepelnek, melyek képesek megfékezni a jelentősebb 

tájhasználati konfliktus kibontakozását. A tervezett beruházások környezetre gyakorolt hatása 

jelentősnek állítható be, hiszen az ipari park esetében zöldmezős beruházás történik, és egy 

ökoszisztéma megbolygatása következne be, míg a termálszálló esetén az erőforrások kiaknázásában 

történne változás. A nem fenntartható, különösképpen ökológiai szempontból aggályos megoldások 

elkerülése érdekében környezeti hatásvizsgálat elvégzése szükséges, ami a törvényi előírás mellett 

akár erkölcsi kötelességként is értelmezhető. 
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1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületen kialakított közparkok, közkertek a jelentős 

zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. különleges területek – temető, sport- és rekreációs területek; 

oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei), lakókertek, erdő- és mezőgazdasági területek 

(kiskertek), vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, 

fasorok).  

 
1.13-1. ábra: Zöldfelületek nagysága Pannonhalmán és környékén (m2) (Forrás: www.teir.hu, 2015. január) 

A zöldterületek az állandóan növényzettel fedett közterületek (közkert, közpark). Pannonhalmán 

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

szintű közparknak, közkertnek minősül. 

A város területén található zöldterület jellegű különleges területek elsősorban a nagy zöldfelülettel 

rendelkező, alacsony beépítettséget igénylő létesítmények elhelyezésére szolgálnak. Legjelentősebbek 

a következők:  

• sporttelep területe 

• temető 

• a város déli részén található erdők és mezők (Sági-dűlő és a 82-es út túloldala) 

• apátsági arborétum 

• Boldogasszony-kápolna környéki erdős terület. 

http://www.teir.hu/


 

 
PANNONHALMA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat 

87  

1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó 

elemek 

A történelmi településközpont (Váralja) fejlesztése és megőrzése leginkább a kulturális és építészeti 

hagyományok és ehhez kapcsolódóan az idegenforgalmi értéknövelésben jelentős. A zöldfelületi 

karaktert alapvetően meghatározzák a helyi építési szabályzat előírásai, valamint az előző fejezetekben 

említett természetvédelmi terület és tájvédelmi körzet. A térség városai számára kiemelkedően fontos 

lehetőséget jelentenének azok az épített és természeti környezeti értékek, melyekkel Pannonhalma 

rendelkezik, ezzel fontos potenciált tulajdonítva a város életében. A zöldfelületi karakter további 

lényeges eleme a megyei területrendezési tervben megjelenő országos jelentőségű tájképvédelmi 

besorolás, mely korlátozza a zöldfelületi beépítéseket, egyben az előbb említett helyi építési 

szabályzattal kiegészülve elejét veszik a zöldfelületeket érintő leendő konfliktusoknak.  

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése  

A zöldfelületek ellátottságának értékelésekor különbséget kell tenni az övezeti szabályozás szerinti és 

a valós zöldfelületi hányad között. A továbbiakban a valós zöldfelületi hányadot vesszük figyelembe.  

Pannonhalma városának zöldfelületben leggazdagabb településrészei a Cseidervölgy, Lestár, Tóthegy, 

Sági dűlő. Ezeket falusias lakóterületnek is nevezhetjük. Ennél jóval alacsonyabb a zöldfelület a Váralja 

és Újtelep területeken. Ezek esetében ún. kondicionáló és védőfásításokról van szó.  

Pannonhalmán az egy főre jutó zöldfelület a járás többi településéhez képest átlagon aluli a körülbelül 

4 m2/fő értékkel. Tarjánpusztán, Győrasszonyfán és Fenyőfőn is akár egy nagyságrenddel nagyobb az 

egy főre jutó zöldfelület. A közterületek tisztasága, gondozottsága az országos átlag feletti. A 

közterületek állapota az elmúlt években jelentős megújuláson ment keresztül. A folyamatban lévő 

belterületi utak komplex felújításának és a lakótelepi tömbbelsők magas színvonalú megújításának 

hatására az országban kevés helyen tapasztalt minőséggel rendelkezik a város.  

 
1.13-2. ábra: Egy lakosra jutó zöldfelületek nagysága Pannonhalmán és környékén (m2) (Forrás: TeIR, 2015.) 
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A településen megfogalmazható zöldfelületekkel kapcsolatos problémák és konfliktusok a 

következőkben összegezhetők: 

 Bár a város összes ingatlanára kiterjed a hulladékgyűjtési szolgáltatás, ennek ellenére 

folyamatos problémát okoznak az illegális hulladéklerakók. 

 A tervezett termálszálló zöldfelületi beépítéssel kerülne megvalósításra, mellyel tovább 

csökkentené az egy főre jutó zöldfelület nagyságát 

 Zöldfelületi szempontból konfliktusforrást jelentenek a fejlesztések. Ezek többsége a 

zöldfelületi elemek ideiglenes (felvonulási terület) vagy tartós megszűntetésével jár 

(véglegesen beépített). Sok esetben fakivágással, vagyis csak lassan pótolható zöldfelületi 

elemek lehet ezeket a beruházásokat megvalósítani.  

 A tervezett bevásárlóközpont kiszolgálásához elengedhetetlen a parkolók számának növelése, 

amely további zöldfelület-vesztéssel jár 

 A városban tervezett parkolóhelyek kialakításánál továbbra is az előzőben említett 

konfliktussal kell számolni 

 Pannonhalmán a közparkok száma és kiterjedése átlagon aluli, ezért a jövőben 

prognosztizálható klímaváltozás okozta felmelegedésnél a városi hősziget effektus 

csökkentésében alig kimutatható jelentőséggel fognak bírni. Ugyancsak a klímaváltozáshoz 

köthető megnövekedett csapadékmennyiség a fejlesztések által megnövekedett 

lefolyófelület-növekedés következtében jelentkezhet szignifikáns hatással.  
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

Pannonhalma város közigazgatási területe 29,58 km2, amelyből 3,81 km2 belterület, 25,77 km2 

külterület. 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Pannonhalma a következő funkcionális területekre bontható a 2009-es IVS alapján: 

 Váralja: A belváros több rendeltetési egységet magába foglaló lakó, igazgatási, kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, és szociális 

központ. 

 Cseidervölgy: A településrész a Dózsa György utcát a Hunyadi úttal összekötő Csidervölgy utcát 

foglalja magában, amely az apátsági domb északi részén, annak lábánál helyezkedik el. A 

terület beépítése nagy telkes, kis villás családi házas, szórt beépítésű kertvárosias lakóterület. 

 Lestár: A város keleti részén elterülő, falusias beépítettségű városrésze, melynek 

lakosságszáma 200 fő. A területen található a volt kemping. A terület nagyon szép fekvésű, 

érzékeny környezetű. 

 Tóthegy: A Tóthegy a várdomb alatt keleten, délkeleten kialakult településrész, amelynek utcái 

a dombok közötti völgyfenekében alakultak ki. A Tóthegy az Apátság közvetlen 

szomszédságában van, az Apátságból és környezetéből akadálytalan a rálátás. A völgyben futó 

keskeny utak, utcák mellett nagyterületű lakóházas családi birtokok alakultak ki 

 Újtelep: A belvárostól északra elhelyezkedő, mérnöki személetű utcahálózattal rendelkező 

településrész tisztán lakófunkcióval bír. A 60-as,70-es évek típusházai teszik ki a lakóépület-

állomány nagy részét. 

 Cipódomb: A városrész alapvetően falusias, családi házas lakóterület. A terület központja az 

Arany János utca, amely a Pannonhalmát Ravazddal összekötő út belterületi szakasza. Az utca 

két oldalán 1-1 sor ház áll, melyek mögött mezőgazdasági területek vannak. Itt található a volt 

TSZ major, és a téglagyár. A terület nyugati része (egészen a vasútig) jelenleg használaton 

kívüli, tartalékterület. 

 Sági dűlő: 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. 

 Termál: A városmagtól nyugatra eső, a vasútvonal mellett lévő beépítetlen területek a belváros 

mellett az a területe a városnak, amely középtávon jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik, 

és nem csupán lakófunkcióval bír. 

1.14.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 

osztályok  

Az 1.14.1. táblázat: Művelési ágak Pannonhalmán, 2014. Forrás: Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala 

mutatja Pannonhalma esetén a művelési ágak besorolását. Ez alapján a termelésből kivett 

földrészletek száma a legmagasabb, ugyanakkor az erdők és a szántóterületek nagyobb területen 

találhatók meg, mint az előbb említett földrészlet. Számottevő még a szőlőművelés alá vont területek 

nagysága is. Az egyes területek minőségi osztályaira vonatkozó adatok nem voltak elérhetők. 
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1.14.1. táblázat: Művelési ágak Pannonhalmán, 2014. Forrás: Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala 

Művelési ág Földrészletek száma Alrészletek száma Összes alrészlet 

terület (m2) 

erdő 69 112 11486766 

fásított terület 21 21 73244 

gyep (legelő) 62 65 441725 

gyep (rét) 30 30 389961 

gyümölcsös 31 32 423365 

halastó 26 36 430502 

kert 1 2 70309 

kivett 2055 2069 4901580 

nádas 21 24 148543 

szántó 600 715 9888466 

szőlő 149 155 1321148 

 

1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Pannonhalma város helyi építési szabályzatában (7/2005. (IV.19.) rendelet) szöveges, valamint 

térképes formában is definiálják a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket. Előbbit a 

szabályzat 15-24.§-i, utóbbit a 25-30.§-i definiálják, egyben meghatározzák az érvényes építési 

szabályokat és előírásokat. 

1.14.1.4 Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

Az egyes funkciók vizsgálata és az ellátási kapcsolatok az 1.1.3 alfejezetben kerültek bemutatásra. 

1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek 

Pannonhalma esetén mindössze Cipódomb településrészen, illetve a városközpontban, a volt TSZ 

műhelyek helyén találhatóak barnamezős területek, mivel a várost alapvetően elkerülte a túlzott 

iparosítás és a sok városban a 90-es években a visszaeséssel járó területfelhagyás.  

A Cipódombi terület középpontja az Arany János utca, melynek két oldalán 1-1 sor ház áll, melyek 

mögött mezőgazdasági területek vannak. Itt található a volt TSZ major, és a téglagyár. A terület nyugati 

része (egészen a vasútig) jelenleg használaton kívüli, tartalékterület privát tulajdonban. A terület 

fejlesztése rövidtávon nem reális és nem indokolt. 

A városközpontban, a műemléki védett apátsági majorral, és a magtárral szomszédos a volt TSZ 

műhelyközpont, amely évek óta nem üzemel. A területen egy nagy, korábban kavicsos, ma már gyomos 
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parkolóterület körül az északi oldalon bontandó, palatetős műhelyek találhatóak, melyek jelenleg 

egyben támfalként is funkcionálnak. A nyugati oldalon felújításra szoruló tárolóépület, a délin helyi 

védelemre javasolt, megmentendő mezőgazdasági épületállomány található. A volt TSZ műhelyek a 

magtárral, és a bortárolóval együtt alkotnak egy barnamezős övezetet  Az ingatlanok állapota, és 

elhelyezkedésük is indokolttá teszi a terület fejlesztését. 

1.14.1.6 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

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. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

A telekstruktúra, a kapcsolódó jellemző területhasználat az egyes városrészekben a 1.14.1.1 

alfejezetben kerültek megállapításra. 

1.14.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

Az apátság és a városközpont között, az apátságtól nyugatra található váralja történelmileg kialakult 

településszerkezete, a zsebkendőnyi telkekkel, sűrű beépítettségével, gépjárművel gyakorlatilag 

járhatatlan, zegzugos utcácskáival semmilyen formában nem felel meg a mai kor által elvárt 

lakókörnyezet fogalmának, azonban a terület történetisége, és egyedi, skanzen szerű hangulata, nem 

utolsó sorban pedig védettsége okán megőrzendő, fejlesztése csak ezekre figyelemmel elképzelhető. 

A városközponttól nyugatra, a vasút – belterületi határ – Dózsa Gy. u. – Petőfi u. közötti lakótömbökben 

jellemzően 18-22 m széles 1200-1700-2000 m2-es telkeket alakítottak ki. A korábban állattartásra, 

háztáji növénytermesztésre használt telkek ilyen hasznosítása megszűnt. A várossá válás is 

felerősítette az igényt, hogy ezekben a tömbökben meg lehessen osztani a telkeket. A Tóthegy az 

apátsági domb alatt keleten, délkeleten kialakult településrész, amelynek utcái a dombok közötti 

völgyfenekében alakultak ki. A Tóthegy terület felhasználását, telekalakítását, beépítését sok, 

egymással ellentétes szempont, érdek, igény befolyásolja. A telkeket a lejtő meredekségének 

megfelelően hasznosították: az alacsonyan fekvő, enyhébb lejtésű területen épültek az utcához közel 

a lakóházak, mögöttük a gazdasági udvar, felette a veteményeskert, és a kapások, majd a szőlő és a 

gyümölcsös. A telekszélességek változóak, Nyalkai út és a Pázmándi út között általában 16-20 m széles 

telkeket találunk, a Pázmándi úttól északra a telkek szélesebbek 40-50 m-esek. A Tóthegy belső, 

nyugati ága mellett 40-60-80 m széles telkek is találhatók. Az 1960-as években a hosszú telkeket 
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kettéosztották, a házhoz tartozó, alacsonyabb telekrészt belterületben tartották, a felső telekrészt 

külterületbe tették. A külterületi telkek megközelítésére utat nem alakítottak ki. Ezek a telkek 

jellemzően ma is ugyanabban a tulajdonban vannak, mint az alsó, belterületi részük, a valóságban nem 

is látszik a közöttük húzódó határ. Ugyanebben az időben a belső dombok közé benyúló telkek egy 

csoportját – annak ellenére, hogy lakóházas ingatlan volt – teljes egészében a külterülethez csatolták.  

1.14.3 Az épített környezet értékei  

Pannonhalma az épített környezeti értékeit figyelembe véve kiemelten érzékeny és értékes terület, 

ahol a világörökségi védettség számos helyi védettséget élvező elemmel is kibővül. A város rendelkezik 

örökségvédelmi hatástanulmánnyal, mely 2005-ös keltezésű. Ez a dokumentum részletesen tárgyalja 

Pannonhalma épített környezeti értékeit, régészeti lelőhelyeit és a későbbi városfejlesztési döntések 

fenntarthatóvá tételéhez is alapelvekkel szolgál. A kulturális örökség védelméről 2001. LXIV. törvény 

85/A. § (1) bekezdése szerint „örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település 

településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Azonban a törvény végrehajtási rendeletét 

jelentő az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet március 12-től 

hatályát vesztette. A hatályba lépő a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 68. és 69. §-a tartalmazza az örökségvédelmi 

hatástanulmány készítésével kapcsolatos szabályokat. A jogszabály véleményezésekor jelen projekt 

szűk időkerete miatt a következő átmeneti rendelkezés jogszabályba iktatását kérte a 

Belügyminisztérium: „80. § A 68. § (1)-(3) és (5) bekezdés és a 69. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni 

az e rendelet hatálybalépése előtt megkötött tervezési szerződéssel rendelkező településfejlesztési 

koncepció vagy településrendezési eszköz készítésénél.” A hivatkozott paragrafus átmeneti felmentést 

ad a város készülő településfejlesztési koncepciója számára az örökségvédelmi hatástanulmány 

készítési kötelezettség alól, így a jelen tervezési periódusban nem készült a TK-k részeként 

örökségvédelmi hatástanulmány. 

Mindezek figyelembe vétele mellett a jövőbeli fejlesztések, valamint az épített környezet 

megváltoztatása során az örökségvédelmi szempontok teljes körű figyelembe vétele, valamint 

következetes és szigorú betartása szükséges mind a tervezési, úgy a kivitelezési és üzemeltetési 

szakaszokban. Jelen dokumentum mellékletében (4.1-1. ábra, 4.1-2. ábra) a Forster Központ által 

előzetes adatszolgáltatás keretében megkapott régészeti lelőhelyek, műemléki területek és a védett 

épített környezeti elemek találhatók. Ezen felsorolt területek összevetésre kerülnek a fentebb említett 

2005-ös keltezésű örökségvédelmi hatástanulmánnyal, így tisztább képet kapván Pannonhalma épített 

környezetének kiemelkedő értékeiről és hagyományairól. 

1.14.3.1 Világörökségi terület 

A Pannonhalmi Bencés Főapátság a UNESCO Világörökség Bizottságának döntése nyomán 1996 

decembere óta a világ kulturális örökségének része. A Főapátság mellett a körülötte elhelyezkedő 

arborétum és parkerdő is a világörökség rész. Világörökség-listára került a főapátság közelében lévő 

Millenniumi emlékmű, a főapátság közelében lévő temetőkápolna (Boldogasszony-kápolna) és a 

mellette lévő kálvária is. Az apátságot körülvevő arborétum és parkerdő legfontosabb funkciója a 

tájképi és természeti értékek megőrzése, védelme, bemutatása, valamint a főapátsági 

műemlékegyüttes esztétikai értékének kiemelése. 
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A messzire látszó, jellegzetes templomépület mai külsejét a XIX. századi, klasszicista stílusú építkezések 

határozzák meg. A nyugati, impozáns homlokzat, középen az 55 m magas toronyépülettel és 

főkönyvtárral 1824-1836 között épült, Packh János és Engel Ferenc tervei szerint. A torony 

homlokzatán látható nagyméretű, aranyozott, festett üvegekből álló szép mozaikképet Róth Miksa 

készítette 1909-ben, témája: Pannonhalma kettős alapítása. A bazilika stílusú templom téglalap alakú, 

kelet-nyugati fekvésű, hosszúkás elrendeződésű. Az oszlopsorok fő- és mellékhajókra tagolják, s a 

főhajó annyira a mellékhajók fölé emelkedik, hogy az oldalablakokon közvetlen világítást kap. A XV. 

században épültek az északi oldalkápolnák. Egyedülálló érték a cseppkőboltozatos Szent Benedek-

kápolna és a Szűz Mária-kápolna szépen faragott reneszánsz kapuja. A szentély csillag alakú, 

hálóboltozatos. A templom berendezési tárgyait a XIX. század hatvanas, hetvenes éveiből származnak. 

A márvány főoltár és a szószék a soproni Stornó Ferenc tervei szerint készültek. A déli oldalról vezet ki 

a díszkapu (porta speciosa) a monostor középkori részeibe, így a templomhoz közvetlenül kapcsolódó 

kerengőbe. A gyönyörű későromán kapukompozíció levélindás ívei ötöt kettős oszlopon emelkednek, 

az oszlopfők díszesen faragottak. 

Világörökségi értékek a következő helyrajzi számok alatt találhatók: 29/4; 29/5; 1130/1; 27/3; 24/5; 

10/1; 27/2; 47; 180/2; 5; 6; 24/3; 1158/2; 10/2; 29/1; 23/1; 24/4; 3/3; 27/1; 3/1; 28; 23/3; 21; 179/2; 

178; 179/1; 2; 29/2; 1; 1158/1; 1131; 1140; 1132; 23/2; 24/2; 29/3. 

1.14.3.2 Műemlék, műemlékegyüttes 

Műemléki védelem alatt álló területek és építmények, műemléki környezet a következő területen: 

 R. k. temetőkápolna ex-lege műemléki környezete (1130/1) 

 Kálvária ex-lege műemléki környezete (1132, 1140, 23/2, 1131, 1130/2, 1125, 1117/5, 1112/2, 

1103, 1102/5, 1102/4, 1102/3, 1102/2, 1102/1, 0283/177, 0283/152, 0283/131, 0283/130, 

0283/129, 0283/128, 0283/127, 0283/126, 0283/125, 0283/123, 0283/11) 

 Kerti ház ex-lege műemléki környezete (1, 10/1, 1140, 1158/1, 1159, 1187, 180/2, 2, 1196/2, 

1196/1, 1195, 1194, 1193, 1192, 1191/2, 1191/1, 1190/2, 1189, 1188, 1186, 1161/3, 1160/2, 

1160/1) 

 v. apátsági magtár ex-lege műemléki környezete (1015, 1034/5, 1035, 1036/1, 1036/2, 1037, 

1038, 1040/1) 

 Majorsági épületegyüttes ex-lege műemléki környezete (1012/5, 1014, 1015, 1037, 1040/2, 

1041/1, 1117/6, 1012/4, 105, 1120, 1122/2, 1125, 115, 133, 134, 135, 23/1, 40, 41, 42, 43, 45, 

46, 1122/3) 

 Majorsági épület ex-lege műemléki környezete (1124/5, 23/1, 41, 42, 43) 

 Napköziotthon, Szent Vince zárda ex-lege műemléki környezete (1012/3, 1012/4, 1034/4, 

1034/5, 1035, 253, 254/2, 255/1, 256, 258/3) 

 Lakóház ex-lege műemléki környezete (74, 75, 76, 78, 81, 84/1, 97, 99) 

 Bencés főapátsági templom ex-lege műemléki környezete (10/1, 1158/2, 180/2, 2) 

 Pannonhalmi apátság ex-lege műemléki környezete (10/1, 1158/2, 180/2, 2) 

 Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság 

 Bencés főapátsági templom (1) 

 Pannonhalmi apátság (1) 

 Kerti ház (1158/2) 

 R. k. temetőkápolna (1131) 
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 Kálvária (1130/1) 

 Napköziotthon, Szent Vince zárda (1034/6) 

 Pannonhalmi Bencés Főapátság műemléki környezete (06/56, 0283/168, 0283/37, 0283/38, 

0283/41, 0283/42, 0283/43, 0283/44, 0283/45, 0283/46, 0283/48, 0283/47, 0283/49, 

0283/50, 0283/51, 0283/52, 0283/40, 0283/174, 0283/54, 0283/175, 1272/9, 1272/10, 1053, 

1061, 1052, 1051, 1064/2, 1077/4, 1077/3, 0283/176,) 

 Lakóház (80) 

 Majorsági épület (1122/3, 1122/2) 

 Majorsági épületegyüttes (1119/1, 1013, 1038, 1040/1, 1123, 1124/1, 1121/3, 1124/5, 

1124/6, 1124/7) 

 v. apátsági magtár (1040/2) 

 Pannonhalma világörökségi helyszínének műemléki jelentőségű területe (24/5, 29/4, 24/4, 

29/1, 29/3, 1140, 1132, 29/2, 3/3, 5, 3/1, 179/2, 179/1, 178, 2, 180/2, 47, 29/5, 28, 27/2, 27/3, 

24/2, 24/3, 6, 10/2, 23/2, 23/3, 21, 1158/1, 10/1, 23/1, 27/1, 1, 1130/1, 1131, 1158/2). 

A műemléki védettségű területek kijelölésénél a 2005-ös hatástanulmányban szereplők közül több 

esetben is részletesebb helyrajzi számokkal találkozunk, azonban alapvető különbségek az érintett 

épületek között nem találhatók, vagyis a műemléki besorolások lényegében változatlanok maradtak és 

kiegészültek az ex-lege műemléki környezetekkel. 

Helyi védelem alatt a következő épületek állnak:  

 Millenniumi emlékmű (1140 hrsz)  

 Római katolikus templom (136 hrsz.) 

 Volt zsinagóga (259 hrsz.)  

 Volt Tsz. irodák (1041/2 hrsz.) 

 Mária-szobor (238 hrsz.) 

 Kőkereszt (846/2 hrsz.)  

 Kőkereszt (1247 hrsz.) 

 Kőkereszt (935 hrsz.) 

 Kőkereszt (1270 hrsz.) 

 Lakóház (257 hrsz.) 

 Lakóház (1265 hrsz.) 

 Lakóház (1227/1 hrsz.) 

 Lakóház (1235 hrsz.) 

 Lakóház (1220 hrsz.) 

 Lakóház (1225 hrsz.) 

 Melléképület (1216 hrsz.) 

 Lakóház (1213 hrsz.)  

 Lakóház (1211 hrsz.)  

 Lakóház (1160/1 hrsz.) 

 Melléképület (1281 hrsz.) 

 Lakóház (1287 hrsz.) 

 Lakóház (1321 hrsz.) 

 Pajta (1331/2 hrsz.) 
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 Nyárikonyha (1331/3 hrsz.) 

 A helyi védelemmel ellátott épületek száma és helyrajzi besorolása is teljes mértékben 

megegyezik. 

1.14.3.3  Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Az épített környezeti értékek felsorolása mellett az említett 2005-ös örökségvédelmi hatástanulmány 

kiemelt részletességgel foglalkozik a régészeti lelőhelyekkel, melyek a következőkben kerülnek 

bemutatásra: 

 1. lelőhely. Bencés Főapátság. A hegy tetején álló templomból, kolostorból és várfalakból álló, a kora 

Árpád-kortól a jelenkorig bővített épületegyüttes. A templom körül középkori temetőhöz tartozó sírok 

kerültek elő. A kolostorba beépítve, tehát másodlagos helyzetben több római kőtöredéket találtak. 

Régészeti ásatás csak a templom és a kerengő területén folyt. Hrsz. 1. 

2. lelőhely. Boldogasszony-kápolna. Középkori temető, római kori épület (peremes téglák, 

edénytöredékek és éremleletek kerültek elő). A lelőhely az apátságtól délre lévő kisebb kiemelkedő 

platón található. 1865-ben tereprendezést végeztek itt, ennek során a régészeti jelenségeket 

megbolygatták. Hrsz. 1131. 

3. lelőhely. Kültelek 4. sz. (Halastavak) Őskori, római kori és középkori felszíni telepnyom, 

népvándorlás kori temető és ismeretlen korú kemence. A lelőhely a győr-veszprémi országút mellett 

(részben alatta) található, a Pándzsa-pataktól nyugatra emelkedő domboldalon. Hrsz. 0199/9, 0200, 

0202/7-8, 0174/2-3, 0199/20. 

4. lelőhely. Cipódomb. Csontvázas temető, népvándorláskor. A lelőhely a település délnyugati szélén, 

az egykori TSZ telep mellett egy kisebb kiemelkedésen helyezkedik el. 1979-ben a domb egy részét 

feltöltés céljára elhordták, ennek során kerültek elő a régészeti jelenségek. Hrsz. 0212/23. 

5. lelőhely. Packalló-völgy. Római kori villa épületmaradványai, római kori temető, őskori 

edénytöredékek, középkori felszíni telepnyom. A lelőhely Ravazd község szélén egy L alakban húzódó 

keskeny völgyben található. A régészeti jelenségek a völgy mind a két oldalán és szinte teljes területén 

megtalálhatók. Hrsz. 0169/69-72, 0173, 0174. 

6. lelőhely. Templomdomb (Tarisznyavár). Középkori edényégető kemence. Ismeretlen korú 

(feltételezhetően középkori) tégla- és kerámiatöredékek. Törökkori vár. A lelőhely a település 

központjában a Dózsa György utca és Hunyadi utca kereszteződése környékén található. Kétségkívül a 

középkori Pannonhalma (Alsok, Szentmárton) mezőváros maradványairól van szó. A Várhegy lábánál 

álló Tarisznyavárat az 1560-as években emelték. Később erre épült a plébániatemplom. Hrsz. 251, 252, 

253, 136-139, 141-142, 181/1-3, 1012/3, 1012/14. 

7. lelőhely. Várhegy oldala. Ismeretlen korú (kő)szobor. A lelőhely a Várhegy nyugati lejtőjén, 

fenyőfákkal benőtt területen található. Hrsz. 2. 

8. lelőhely. Szily-ház. (Dózsa György u. 29.) Bizonytalan jellegű lelőhely (éremlelet és egy másik tárgy, 

talán aquamanile került elő), középkor. A lelőhely a város belterületén, a Dózsa György u. 29. számú 

ház mögötti területen található. Hrsz. 206, 1454. A Forster Központ által nyújtott adatszolgáltatásnál a 

terület a 24-es lelőhely számot kapta, míg a 8. lelőhely Écs település TÖVÁLL szőlő megnevezét kapta. 
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9. lelőhely. Böröcki-dűlő. Felszíni telepnyom, őskor. Egy kiszáradt vízfolyás mellett, északnyugat-

délkeleti irányú dombvonulaton fekszik. Hrsz. 0199/20, 0199/10. 

10. lelőhely. Békatói-dűlő. (KÖH 11. lh.) Felszíni telepnyom, őskor, római kor, középkor. A lelőhely Écs 

és Pannonhalma határán (egyik fele Écs közigazgatási területére esik) a Pándzsa-patak mellett 

emelkedő észak-déli irányban elnyújtott dombon található. Hrsz. 067/3. A Forster Központ 

adatbázisában 11. lelőhelyként szerepel, a 10. lelőhely a Halastavakat jelentik, 0223/30, 0223/21, 

0223/29, 0223/28, 0208 Hrsz.-ekkel. 

11. lelőhely. Dózsa György u.-Hunyadi u.-Bajcsy-Zsilinszky u. által határolt tömb. Felszíni telepnyom, 

középkor, kora újkor. A lelőhely a város belső részén, nyugat felé enyhén lejtő domboldalon található. 

A terület jelenleg veteményeskertként funkcionál. Hrsz. 258/3. Jelenleg a 25. lelőhelyként jelölt terület. 

12. lelőhely. Ravazdi út mellett. Felszíni telepnyom, őskor, római kor, középkor. A lelőhely a Ravazd 

felé vezető országút nyugati oldalán, a Pándzsa-patakot kísérő magasabb dombvonulaton található. 

Hrsz. 0223/16-20. 

13. lelőhely. Keskenyek. Felszíni telepnyom, római kor. A lelőhely a Pándzsa-patak folyását kísérő 

magasabb felszínen található. Mintegy 500 méter hosszan húzódik észak-déli irányban. Hrsz. 0210/11-

16, 0210/21. 

14. lelőhely. Kishegy alja. Felszíni telepnyom, őskor, római kor. A lelőhely a Pándzsa jobb partján, a 13. 

lelőhelytől délre, enyhe kiemelkedésen található. Hrsz. 0210/24-32. 

15. lelőhely. Böröcki-dűlő II. Felszíni telepnyom, őskor. A lelőhely két oldalról a Pándzsa-patak által 

határolt északnyugat-délkeleti irányban elnyújtott kiemelkedésen található. Hrsz. 0189/6. 

16. lelőhely. Kispáskom. Felszíni telepnyom, őskor, középkor. A lelőhely a Pándzsa-patak keleti partján, 

északnyugat-délkeleti irányban hosszan elnyúló dombvonulaton található. Hrsz. 057/1-5, 061/4-8, 062, 

063/3-5. 

17. lelőhely. Sima-hegy alja. Felszíni telepnyom, római kor, őskor. A lelőhely a ravazdi úttól északra, a 

Pándzsa-patak és egy kiszáradt patakmeder által közrezárt területen fekszik. Kiszáradt patakmeder 

választja el a 12. lelőhelytől. Hrsz. 0223/22-25. 

18. lelőhely. Attila utca. Felszíni telepnyom, középkor-kora újkor. A lelőhely a vasút és az Attila utca 

közötti szántóföldön található. Hrsz. 655-657. 

19. lelőhely. Vasútállomás mellett. Felszíni telepnyom, középkor-kora újkor. A lelőhely a 

vasútállomástól nyugatra egy kisebb kiemelkedésen és környékén található. (Hrsz. 061/9, 704/2. 

20. lelőhely. Szeszfőzde. Felszíni telepnyom, római kor, középkor. A lelőhely a Pándzsa-patak keleti 

oldalán, egy a Pándzsába futó hajdani patakmeder mellett található, lapos, vizenyős helyen. Hrsz. 

0210/8. 

21. lelőhely. Felső-hegy. Felszíni telepnyom, középkor-koraújkor. A lelőhely a Felső-hegynek nevezett 

markáns kiemelkedésen és annak déli lejtőjén található. Hrsz. 07/69-72, 07/42, 010/7. 

22. lelőhely. Felső-hegy II. Felszíni telepnyom, középkor-koraújkor. A lelőhely a Felső-hegy nyugati 

lejtőjén közvetlenül a Győrság felé vezető országút mellett található. Hrsz. 019/2. 
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23. lelőhely. Felső-hegy III. Felszíni telepnyom, középkor-koraújkor. A lelőhely a Felső-hegytől keletre 

meredek hegyoldalon található. Hrsz. 06/38, 010/7. 

A Forster Központ legújabb adatszolgáltatása révén további friss lelőhelyek is regisztrálásra kerültek, 

vagyis Pannonhalma esetén egy folyamatosan bővülő feltárási folyamattal számolhatunk, mely 

megerősíti a város kiemelkedően értékes épített örökségét. A legújabb lelőhelyek a következők: 

27. lelőhely. Szentlőrinc-dűlő I. Hrsz. 033/2, 041/21, 041/20, 041/19, 043/2 

28. lelőhely. Szentlőrinc-dűlő II. Hrsz. 041/29, 032/1, 041/28, 043/2 

29. lelőhely. Nyert-földek. Hrsz. 041/86, 041/85, 041/84, 041/83, 041/82, 028/3, 028/2, 041/81, 

041/80, 041/17, 041/15, 041/14, 041/13, 041/12, 028/1, 031/4, 031/5, 041/40, 041/39, 041/38, 

041/37, 041/36, 031/3, 041/35, 028/4, 043/2 

30. lelőhely. Szent Lőrinc- dűlő III. Hrsz. 037/3 

31. lelőhely. Apátsági sportcsarnok. Hrsz. 1132 

1.14.4 Az épített környezet konfliktusai, problémái  

Pannonhalmán az épített és természetes környezet nagyvárosi szintű konfliktusai nem jelentkeznek a 

zöldmezős-barnamezős beruházások esetén, mivel a város területének beépített részén alapvetően 

kiépültek és megvalósultak azok a háttérszolgáltatások, amelyek jó időre megszabják a terület 

használatát. A jövőben megvalósuló fejlesztések során mindenféleképpen szükséges említést tenni az 

együttműködési problémákból, a környezeti terhelés növekedéséből eredő veszélyekről. A Szent 

Márton-hegyen várható komplex fejlesztések különösen érzékenyen érintheti a világörökségi terület 

értékeinek megőrzését, azokra való hatásuk külön említést érdemel. A védelem alatt álló ingatlanokkal 

kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a felújítást, hasznosítást előtérbe helyező projekttervezés során 

az értékek környezeti aspektusa kell, hogy irányadó legyen örökségvédelmi szempontból. Az 

értékmegőrzés területén tehát komplex, a kizárólagosan műszaki látásmód mellett társadalmi és 

környezeti befolyásoló tényezők figyelembe vétele is szükséges, amely a közösség jelenleginél nagyobb 

mértékű társadalmi szerepvállalásával érhető el. A védelem és a fejlesztés közötti összhang 

megteremtésével javítani szükséges az értékvédelmi szempontok társadalmi elfogadottságát, ezáltal a 

hosszú távú élhetőség és fenntarthatóság nagyobb eséllyel biztosíthatók. 

Mint az a korábbi fejezetekben is látható volt, Pannonhalmán jelentős barnamezős területek nem 

találhatók az agresszív ipartelepítés elmaradása okán. Zöldmezős konfliktusra lehet számítani azonban 

a tervezett termálszálló területén, mely már a korábbi IVS esetében is mint gazdasági fejlesztési terület 

került kijelölésre, piros szaggatott jelöléssel (1.14-1. ábra).  

A felújítás alatt álló városközpont, illetve a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések mellett a jelenleg 

is tapasztalható hiányosságok, úgymint a féloldali járdaszakaszok, egyes lakóhelyek kérdéses állaga, 

valamint a kiemelt turisztikai célpontok közelében található épületek további, folyamatosan fennálló 

problémákat okoznak. 
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1.14-1. ábra: A tervezett termálszálló által érintett terület. Forrás: területrendezési terv módosítás, 2008. 

A városban a beépített területeken való építkezést a helyi építési szabályzat nagyon szigorúan 

kontrollálja, részben a város teljes területére kiterjedő országos jelentőség tájképvédelmi besorolás, 

részben pedig a Főapátság világörökségi szerepe miatt. A településrendezési tervek módosításaiban 

fel lehet ismerni a város szűkös területi lehetőségei és az építési kereslet közötti konfliktust, mely 

kereslet nagyon sokszor zöldmezős területen kíván manifesztálódni, melyet azonban a fent hivatkozott 

építési szabályzat megakadályozhat. 

  


