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1. Vezetői összefoglaló 
A turizmusfejlesztési koncepció indokoltsága 
A magyarországi turizmus egyik kiemelt problémája, hogy a kifejezetten kedvező adottságok 
és a magas vendégforgalom ellenére relatív alacsonyak a hazai turisztikai bevételek. 
Térségenként ugyan jelentősek a különbségek, de számos esetben meglehetősen hiányos a 
turisztikai szektor kínálata; hiányoznak a térség-specifikus attrakciók, a színes és színvonalas 
rendezvény- és programkínálat, felkészületlen a szolgáltató-szektor, és mindehhez nem 
megfelelő az infrastrukturális és társadalmi környezet. A szereplők jellemzően egymástól 
elkülönülten működnek, és hiányzik a célterületek turizmusának fejlesztéséért és 
menedzsmentjéért felelős, egyértelmű kompetenciákkal, a feladatok ellátásához szükséges 
finanszírozással és megfelelő szakértelemmel rendelkező irányítási- és szervezetrendszer. A 
turisztikai fogadóterületek (desztinációk) szintjén a sajátosan helyi természeti és épített 
értékekre, történeti és kultúrtörténeti hagyományokra, valamint a jelen kor társadalmi és 
gazdasági adottságaira alapozva egyedi attrakciók létrehozása, az azokhoz kapcsolódó 
turisztikai vonzással is bíró nagyrendezvények és a szabadidő-eltöltést élményorientált 
tartalmakkal megtöltő programkínálat megszervezése, a szolgáltató szektor 
ösztönzése/megteremtése, valamint az ezeket összefogó decentralizált szervezeti rendszer 
kialakítása nélkülözhetetlen a hazai turizmus és az egyes desztinációk fenntartható és 
versenyképes fejlesztéséhez. 
Pannonhalma a kifejezetten kedvező adottságai – az UNESCO Világörökség részét képező 
unikális szakrális-kulturális érték és a közép-európai szinten is magas nemzetközi ismertség 
ellenére – a turizmusfejlesztés terén hasonló problémákkal küzd. A város 
településszerkezetének és gazdasági rendszerének alapját a bencés szerzetesközösség 
pannonhalmi megtelepedése jelentette. A térség fejlődése szempontjából gazdasági és 
kulturális értelemben is meghatározó jelentőségű e közösség, ugyanakkor a korábbi „feudális 
úr – szolga” kapcsolatrendszer mind a mai napig érezteti hatását. Az egész térséget és annak 
számos vonását áthatja ez a duális szerkezet. A turizmus ágazat szempontjából tetten érhető 
az attrakciók, a szolgáltatások és kapacitások, a szaktudás, a mentális háttér és szervezettség, 
valamint a tőkeellátottság és lehetőségek terén egyaránt. A város kínálatában így meghatározó 
a Főapátság és turisztikai fejlesztései (termékei), míg a város többnyire inkább csak a jövőre 
vonatkozó potenciálokkal rendelkezik. 
A 2014-ben felállt új Képviselő-testület kiemelt prioritásként kezeli a turizmus ágazat 
fejlesztését. Intézkedései, beruházásai és szervező tevékenysége révén igyekszik elősegíteni a 
városban és térségében turisztikai attrakciók létrehozását és termékek kialakítását, a 
rendezvény- és programkínálat megteremtését, a helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztését, a 
turisztikai vállalkozások versenyképességét, valamint a turisztikai szolgáltatások piacra 
jutását annak érdekében, hogy a desztinációba látogatókat vonzzanak, és számukra az ottani 
tartózkodás során minél teljesebb élményt nyújtsanak. 
 
Pannonhalma turisztikai adottságai és jövőbeni kilátásai 
Pannonhalma nemzetközi szinten is kiemelkedő attrakcióval, az UNESCO Világörökségei 
között számon tartott Bencés Főapátsággal, az ahhoz kapcsolódó szakrális és kulturális 
örökséggel rendelkezik. A bencés közösség az elmúlt évek/évtizedek tudatos fejlesztéseinek 
eredményeként napjainkra versenyképes turisztikai attrakcióvá formálta a Főapátságot, 
komplex turisztikai termékeket létrehozva. A beltartalom, az – elsődlegesen hazánkban és a 
környező országokban mérhető – általános ismertség és kedvező imázs mellett a 
Világörökség cím tovább erősíti a termék „eladhatóságát” új célcsoportok és imázs-transzfer 
hatással bíró kommunikációs csatornák elérésével. A Főapátság mellett a város és térsége is 
sokszínű, egyedi kulturális gyökerekkel, valamint különleges természeti adottságokkal 
rendelkezik. A kultúra és a borkultúra, a dombvonulatok, a természetes növénytakaró és a 
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rendezett kultúrtáj, a szőlők mind-mind sajátos hangulatot, egyfajta „Pannon-idill”-t 
árasztanak. Ezek a potenciálok azonban ma még szinte teljes egészében kihasználatlanok. A 
térséget így összességében erőteljes dualitás jellemzi; egyik oldalon a professzionális 
turisztikai termékekkel, nemzetközi presztízzsel és jelentős forrásokkal rendelkező, megújult 
21. századi tartalommal és arculattal rendelkező Főapátság, másik oldalon pedig a város, 
amely mindig a Vár árnyékában, attól nagyrészt függésben élt, turisztikai potenciáljait pedig 
egészen a közelmúltig nem sikerült mozgósítania. A város épületállománya meglehetősen 
lelakott, hiányzik a hangulatos településkép és a jelleget adó épített elemek. Az infrastruktúra 
mellett a szolgáltatási szektor is erősen hiányos. Az alapszolgáltatások mellett kevés a 
turizmusban is hasznosítható szolgáltatás, kapacitását, választékát és színvonalát tekintve 
egyaránt. A mai szabadidős kínálat így jelentős mértékben függ a Főapátságtól, és fél napos, 
legfeljebb egy napos tartózkodásra alkalmas. Ennek megfelelően a nagyszámú 
látogatóközönség rendkívül alacsony vendégéjszaka számot és közel érzékelhetetlen fajlagos 
költést, összességében a látogatószámhoz képest kifejezetten alacsony forgalmat generál. Az 
Önkormányzat a kínálat-fejlesztéshez és a kommunikációs aktivitáshoz még nem rendelkezik 
sem koncepcióval, sem finanszírozási forrásokkal, ugyanakkor elkötelezettsége tetten érhető 
az elmúlt év infrastruktúra-fejlesztéseiben, a színvonalas rendezvény-kínálat 
megteremtésében, valamint az ez évi előkészítő tevékenységeiben. 
A Főapátság és nemzetközi szinten is versenyképes komplex turisztikai termékei, a 
Világörökség címmel egyetemben a közép-európai térségben általános ismertséget és az 
imázs-transzfer révén kedvező véleményképet jelentenek az egész térség számára. Az említett 
közép-európai térség azonban jellemzően a környező egykori szocialista országokat jelenti 
(kiemelten a Visegrádi Négyek). A magas fizetőképességgel rendelkező német nyelvterületen 
a Pannonhalmi Főapátságnak nemcsak az ismertsége, de a történelmi sajátosságok 
következtében a különlegesség-értéke is jóval alacsonyabb. Ráadásul az említett kedvező 
imázs a térség tekintetében nincs is összhangban a valós beltartalommal. Utóbbi 
fejlesztésében jelentős szerepet játszhat az Önkormányzat tevékenysége mellett a megkezdett 
magánberuházások folytatása (magtár, Thomas Menner stb.) és a további befektetői 
érdeklődés (pl. a már kidolgozási fázisban tartó projektjavaslatok). A Főapátsággal a közös 
érdekek mentén szintén kialakítható olyan „coopetiton” kapcsolat, egyfajta win-win szituáció, 
amelyben a célok és fejlesztések összehangolása révén egymáshoz illeszkedő, egymást 
harmonikusan kiegészítő elemekből álló, diverzifikált komplex kínálatot nyújthat a térség. 
Ugyanakkor egészen a közelmúltig a Főapátság – a pozitív vonások mellett – egyfajta belső 
konkurenciát jelentett a város számára az aránytalan erőfölény (adottságok és értékek, 2000 
éves előny, tudatosság és koncepciók, professzionalizmus, forrásellátottság stb.) és a 
forráselszívó hatás következtében. Ugyanakkor a turistákért hazai és nemzetközi szinten is 
erős verseny folyik a desztinációk között. Ebben a küzdelemben a város és térsége 
meglehetősen későn kezdett ébredezni. Tudatos fejlesztéseik és piaci jelenlétük révén számos 
– gyakran kevésbé értékes adottságokkal rendelkező – desztináció is megelőzi, jól bevezetett, 
színvonalas turisztikai termékeivel. Mindezek ellenére a kulturált szabadidő-eltöltés, valamint 
a testi-szellemi-lelki feltöltődés/rekreáció iránti igény erősödése kedvező piaci lehetőséget 
nyújt a térség számára. A győri agglomeráció és egyéb közeli fejlett térségek (pl. három 
főváros, a turisztikailag frekventált Balaton-felvidék és északi part) jelentette keresleti 
potenciál kihasználható, amennyiben Pannonhalma figyelembe veszi a hagyományos küldő 
területeken bekövetkezett társadalmi változásokat (utazási szokások, kommunikációs 
csatornák stb.), továbbá megtalálja helyét a turizmusirányítás jelenlegi hazai 
intézményrendszerében, és finanszírozási forrásokat tud rendelni fejlesztéseihez. 
 
Pannonhalma Város Képviselő-testülete a turisztikai tervezés tudatosságának javítása és az 
általa nyújtott szolgáltatások bővítése, ezek révén pedig a desztinációs komplex termék 
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fejlesztése és a desztinációs szintű marketing aktivitás hatékonyabbá tétele érdekében 
megbízást adott a „Pannonhalma turizmusfejlesztési koncepciója és operatív programjai” c. 
szakmai dokumentum elkészítésére. A benyújtandó koncepció feltérképezi a térség turisztikai 
kínálatának összetevőit, megvizsgálja a desztináció iránti keresletet, majd az eredményeknek 
megfelelően kialakítja stratégiai célrendszerét, valamint meghatározza a célok eléréséhez 
szükséges feladatokat a termékfejlesztés, a kommunikáció és a szervezetfejlesztés 
vonatkozásában. 
 
Kutatásmódszertan 
A megbízó Pannonhalma Város Önkormányzatával egyeztetve, a desztinációmenedzsment és 
–marketing szakmai logikáját, valamint a stratégiai szemléletű területi tervezés metodikáját 
követve került sor a célrendszer és a tevékenység-prioritások maghatározására. Az 
alkalmazandó módszertan általános és turizmus-specifikus szekunder és primer 
információgyűjtést, az adatok statisztikai kiértékelését, valamint a stratégiai irányvonalak 
meghatározására szolgáló módszereket foglalt magában. 

 - a szekunder információ-gyűjtés során összegyűjtésre és feldolgozásra került: a témát 
érintő hazai és nemzetközi szakirodalom, az országos és regionális szintű turisztikai 
helyzetelemzések és koncepciók, a térségi és járási szintű helyzetelemzések és fejlesztési 
tanulmányok, a korábban Pannonhalmán készült fejlesztési dokumentumok, valamint 
Pannonhalma Város Önkormányzatának aktuális költségvetési beszámolói. Áttekintésre 
kerültek a térség – elsődlegesen turisztikai és marketing célzatú – kiadványai, továbbá a 
térségre jellemző általános és turisztikai adatsorok, ezek között kiemelten a Magyar 
Turizmus Zrt., a KSH és a TeIR adatbázisai. 
 - a primer információ-gyűjtés keretében személyes felkeresés során elemzésre 
kerültek a térség potenciális vonzerői, térségi szinten a szolgáltató-szektor és a helyi 
adottságok. Turizmus szakos hallgatók körében kérdőíves és fókuszcsoportos kutatásra 
került sor a potenciális turisták utazási szokásai, valamint Pannonhalma ismertségének és 
imázsának feltérképezése, illetve a potenciális vonzerők és a szolgáltató szektor értékelése 
céljából. A kutatás egyik legfontosabb területeként összesen 21 személyes interjú készült 
a térségmenedzsment és turizmusmenedzsment funkciójú szervezetek vezetőivel, az 
attrakciótulajdonosok és a kiemelt szolgáltatók vezetőivel, turisztikai szakemberekkel és 
helyi aktív civil szereplőkkel. 
 - az így kapott információk és adatok kiértékelése különböző statisztikai 
módszerekkel (pl. dinamikus és megoszlási viszonyszámok, trendszámítás, szezongörbe-
számítás) történt. A környezeti folyamatok STEEP-elemzés, a turisztikai kínálat „soft” 
információi pedig ún. SWOT-profil segítségével kerültek ábrázolásra. 
 - a stratégiai irányvonalak meghatározásához és az operatív tervezéshez a projekt 
ciklus menedzsment terén alkalmazott problémafa-célfa módszer, a 3*3-as SWOT 
analízis-rendszere, valamint a fontosság/versenyképesség-mátrix alkalmazása nyújtott 
segítséget. 

 
Pannonhalma, mint desztinció turisztikai célrendszere 
A desztináció hosszú távra vonatkozó célja egyértelműen a sajátos adottságokra épülő egyedi 
tartalmak megteremtése, valamint az azok színvonalához és különlegesség-értékéhez igazodó 
magas(abb) pozíció elérése a valóságban és a potenciális turisták percepcióiban. Pannonhalma 
a természet energiáira, kulturális-történelmi múltjára és az UNESCO Világörökség Főapátság 
bencés hagyományaira épült, Közép-Európa szerte ismert és elismert tágan értelmezett aktív-
szakrális-kulturális desztináció – a fizikai és mentális rekreáció, valamint a spirituális 
feltöltődés forrása. 
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A horizontális célok mellett az alábbi térség- és ágazat-specifikus célok követése szükséges: 
- élményorientált, diverzifikált termékfejlesztés; 
- imázsformálás: a „Pannonhalma-idill”; 
- újszerű csatornák és holisztikus marketing; 
- desztinációs szemlélet (és szervezetrendszer); 
- a magasabb ár/minőség pozícionálás. 

 
A célrendszer eléréséhez az alábbi prioritások mentén kerültek kialakításra a konkrét 
feladatok: 
1. Kínálat-fejlesztés 
A desztinációs turisztikai termék szolgáltatáselemeinek minőségi fejlesztése és komplexebbé 
tétele. Alapelvként jelenik meg, hogy valamennyi fejlesztésnek igazodnia kell a desztináció 
egyediségéhez; a térség sajátos természeti és kulturális adottságaihoz, a Világörökség részét 
képező unikális szakrális-kulturális értékhez, valamint az ezek együttese által nyújtott sajátos 
miliőhöz. Ezek alapján a szükséges fejlesztések: 

1.1. Települési környezet fejlesztése 
1.2. Tematikus attrakciók fejlesztése 
1.3. Pannonhalma-specifikus rendezvények 
1.4. A programkínálat fejlesztése 
1.5. Kapcsolódó tájképi és gazdasági fejlesztések 
1.6. Csomagajánlatok 

 
2. Desztinációs marketing 
A desztináció értékeinek a megváltozott információ-gyűjtési szokásokhoz igazodó új 
szemléletű kommunikációja. Alapvető cél, hogy a desztináció nemzetközi szinten unikális, 
magas színvonalú és komplex értékeihez igazodó nemzetközi ismertsége és a lokális miliőhöz 
igazodó sajátos imázsa alakuljon ki. Ehhez az alábbi marketing aktivitások szükségesek:  

2.1. Hagyományos ATL és BTL eszközök 
2.2. Online aktivitás erősítése 
2.3. Event marketing 
2.4. Játékok, PR és gerilla marketing 
2.5. Turizmus kedvezmény kártya 
2.6. Helyi termékek és „Pannonhalma ajándék” 

 
3. Hálózatfejlesztés és partnerség 
A színvonalas komplex termék fejlesztéséhez és a hatékony kommunikációhoz szükséges 
desztinációs szintű partnerség kialakítása és koordinálása. Legfőbb cél a turizmus szakmai 
irányítása szervezeti struktúrájának kialakítása és a térségi együttműködés fejlesztése, 
valamint a feladatok, kompetenciák és források összehangolása. Az ehhez szükséges 
változtatások: 

3.1. Az együttműködők körének bővítése 
3.2. Az együttműködés tartalmának bővítése 
3.3. Feladatok, kompetenciák és források megosztása 
3.4. Marketing információs rendszer 
3.5. Minősítési- és monitoring rendszer 
3.6. Belső kommunikáció 

 
A tanulmány felépítése 
A tanulmány a szakmai és módszertani követelmények mellett a megbízó ajánlásai és igényei 
szerint, azt és a szerződésben rögzített kötelezettségeket meghaladva készült. Felépítése 
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követi a stratégiai szemléletű területi tervezés logikáját: helyzetelemzés, stratégiai 
irányvonalak meghatározása, operatív tervezés, megvalósítás és várható hatások. A 
tanulmányt az alábbi fejezetek alkotják: 
 - a vezetői összefoglaló; 

- a turizmus külső feltételrendszere; 
- a desztináció azonosítása és általános bemutatása; 
- a térség turizmus-specifikus elemzése; 

 - a helyzetelemzés összefoglalása; 
 - a közép- és hosszú távú stratégiai irányvonalak meghatározása; 
 - a pozícionálási és versenyképességi stratégia; 
 - kínálat-fejlesztési terv; 
 - turisztikai márkatervezés és –fejlesztés; 
 - hálózatfejlesztés és partnerség; 
 - fenntarthatósági és hatástanulmányok; 

- irodalomjegyzék. 
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2. A turizmus makro feltételrendszere 
2.1. Természetföldrajzi feltételek 
A természeti tényezőket tekintve hagyományosan a tengerpart és a kirándulásra, téli sportokra 
alkalmas hegyek jelentenek turisztikai vonzerőt. A turizmus tömegessé válása és a 
megváltozott életmód és társadalmi közeg hatására a természetes, természet közeli állapotban 
megőrzött területek szintén felértékelődtek. Az aktív időtöltés lehetősége mellett tájképi 
funkciójukkal is hozzájárulnak a tartalmas szabadidő-eltöltéshez, valamint a fizikai és 
mentális egészség megőrzéséhez, visszanyeréséhez. Emellett a természetben rengeteg ún. 
erőhely található, ahol különböző minőségű és erősségű energiákat észlelhetünk. Általában az 
egyéni érzékenység (és hit) dönti el, hogy kinek melyik a megfelelő, ki, mit él át ezeken a 
pontokon. A társadalomban azonban egyre terjed a nézet, miszerint az ilyen erőterekben 
feltöltődik a lélek, a szellem, és enyhülnek test bajai, így turisztikai szempontból is 
felértékelődnek ezen helyek. A fentieket figyelembe véve Magyarország – kis területe 
ellenére – változatos természeti környezettel rendelkezik, amely rendkívül gazdag kisebb 
jelentőségű, célcsoport-specifikus igényeket kielégítő értékekben: 

 - a változatos domborzati viszonyok és a többnyire kedvező lejtési viszonyok 
következtében a térség kifejezetten alkalmas szabadtéri sporttevékenységre (kirándulás, 
túrázás, kerékpározás, lovaglás). Az aktív turizmushoz kapcsolódó útvonalak kialakítását 
lehetővé teszi, hogy – a nyugati-európai gyakorlattól eltérően – a külterületi erdészeti és 
magánbirtokok többségében hazánkban nincsenek bekerítve. 
 - a felszíni vizek nagy tömegben vannak jelen; a Kárpát-medencében (közép-)európai 
viszonylatban jelentős állóvizek (Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Tisza-tó) és sűrű 
folyóvíz-hálózat található. Ezek alkalmas helyszínek a vízi és vízparti üdülő- és az aktív 
turizmus számára, vizes élőhelyként pedig ökoturisztikai attrakcióként is szolgálnak. 
 - a sajátos földrajzi és éghajlati helyzet, valamint a tagolt felszín hatására gazdag és 
változatos élővilág alakult ki, számos kárpát-medencei ritkasággal. A Nyugat-Európához 
viszonyított alacsonyabb településsűrűség következtében természet közelibb és értékesebb 
élőhelyek találhatók Magyarországon. Nagy számban találhatók védett területek, nemzeti 
parkok és több természeti érték felkerült az UNESCO Világörökség listájára is. A 
természeti környezet és a kultúrtájak megőrzésén túl egyre aktívabban kapcsolódnak be e 
területek a hazai turisztikai kínálatba. 
 - az ország 70-80%-a alatt magas ásványi anyag-tartalommal bíró felszín alatti vizek 
találhatók. A kedvező geotermikus gradiens hatására ezek nagyrészt termálvizek. 
Magyarország balneológiai nagyhatalomnak számít, az ez irányú adottságok tekintetében 
5. a világon. Az 1.372 termálvízkút közül 197 elismert gyógyvíz, 385 településen 
működik termál- vagy gyógyvizű fürdő, amelyek közül 65 minősített gyógyfürdő. A 
gyógy- és termálvízkincs – tudatos infrastruktúra és szolgáltatás-fejlesztés révén – az 
egészségturizmusban, valamint az élményfürdőkben kerül hasznosításra. 
 - a gyógy- és egészségturizmushoz kapcsolódó további természeti adottságokkal is 
rendelkezik Magyarország. A levegő összetétele, a pormentesség és a kedvező 
mikrobiológiai környezet révén klimatikus gyógyhelyként is funkcionálnak minősített 
gyógybarlangjaink. A hegyvidéki levegő pedig légzőszervi- és pajzsmirigy-problémák, 
valamint pszichés kimerülésben szenvedők kezelésében hasznosítható. Az országban 
néhány helyen gyógyiszap, Mátraderecskén pedig mofetta (szén-dioxid szárazfürdő) 
található. 
 - az ősi elképzelés szerint Szent György vonalak (más néven sárkányvonalak) 
hálózzák be a Földet, amelyek egyfajta rezgések, energiarendszerek. Ahol a vonalak 
keresztezik egymást, azok az akupunktúrás pontok, a többszörös metszetek pedig egyben 
szakrális, szentnek tekintett helyek. Az energiakoncentráció következtében már a pár 
perces ott-tartózkodás képes feltölteni auránkat. A Kárpát-medencének egyedülállóan 
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kitüntetett szerepe van a Szent György-vonalak rendszerében, itt ugyanis az akupunktúrás 
pontoknak olyan sűrűsödése fedezhető fel, amely páratlan a Földön. Egyesek szerint a 
Föld szív csakrája a Pilisben található. További kitűntetett helyek pl. Majk, Gyula, 
Bélapátfalva, Esztergom, Tata, Pannonhalma, több esetben pedig már turisztikai 
attrakciófejlesztés is történt (pl. Attila-domb Tápiószentmártonban, Bokanaki-tó 
Dobronakon, Lenti, Bükkszentkereszt). 

 
A Kárpát-medencében a kontinentális éghajlat jellemző, ugyanakkor földrajzi 
elhelyezkedéséből és domborzati viszonyaiból adódóan számos hatás – óceáni, szubalpin és 
mediterrán – éri. A mérsékelt égövön markánsan elkülönülnek az évszakok, amely a 
környezet változatossága mellett nagyban hozzájárul a turizmusra jellemző erőteljes 
szezonalitáshoz is. A globális folyamatok hatására a Magyarországra jellemző időjárási 
viszonyok is átalakulnak. A kánikula mellett gyakorivá válnak a hűvös és csapadékos napok, 
amelynek eredményeként a vendégforgalom a kiszámíthatóbb időjárású főszezonra 
koncentrálódik. Ezzel ellentétes folyamat is tapasztalható; a hőség és a káros sugárzásról 
szóló sajtóhírek hatására – az igényeknek megfelelő turisztikai termékfejlesztés révén – 
felértékelődhet a kedvező időjárású elő- és utószezon. A bekövetkező természeti csapások (pl. 
jégeső, árvizek) bizonytalanná tehetik az időjárásfüggő vendégforgalmat, ami a kapacitások 
kihasználatlansága révén visszavetheti az adott térségek turisztikai fogadóképességét. 
 
2.2. Gazdasági trendek 
A világgazdaság egyik vezető ágazata a turizmus. 2014-ben a 1.135 millió fős 
vendégforgalom 937 Mrd eurós bevételt jelentett az ágazat számára. A szektor sajátosságából 
következően a szatellit számla-rendszernek és a multiplikatív hatásnak megfelelően valós 
jelentősége ennél jóval nagyobb. A 20. század technikai fejlesztései, a társadalmi közeg 
átalakulása, valamint a jogi szabályozás változása következtében a turisztikai vendégforgalom 
tömegessé vált. Az évezred végére kiteljesedő globalizáció, a tőke és a munkaerő szabad 
áramlása a szabadidős mellett a hivatásturizmusra is kedvezően hatott. Az egykori szocialista 
országokban az 1990-es években lezajlott változások pedig új desztinációkat és egy 300 
milliós új piacot nyitott az ágazat számára. A turizmus dinamikus fejlődésében az első 
jelentősebb törést a nemzetközi terrorizmus előretörése jelentette. 2001. szeptember 11-e után 
a bizalmatlanság és a közlekedési szabályok szigorítása a vendégforgalom csökkenését és az 
utazás fajlagos költségeinek emelkedését eredményezte. Utóbbit a diszkont légitársaságok 
megjelenése még képes volt ellensúlyozni. A 2008-tól kibontakozó pénzügyi válság 
gazdasági recesszióhoz vezetett. Világszinten és a turizmus legfőbb küldő területein – 
Nyugat-Európa országai és az USA – is csökkent a foglalkoztatás és a jövedelmek. A 
világválság már nem csak a fejlődés dinamikáját törte meg, hanem visszaesést jelentett a 
nemzetközi turizmusban. A vendégforgalom csökkent és részben átalakult; rövidült a 
tartózkodási idő, kevesebb szolgáltatást vettek igénybe, előtérbe kerültek a közelebbi 
desztinációk és csökkent a fajlagos költés is. A költséghatékonyságra való törekvés erőteljes 
nemzetközi fuzionálódáshoz vezetett: szállodaláncok, légitársaságok és utazásszervező 
vállalkozások kötöttek különböző szintű együttműködéseket vagy egyesültek, akár cross-
szektorálisan is. Az elmúlt években a válság elmúltával a világturizmus ismét dinamikus 
növekedést mutatott, elérve a recesszió előtti trendvonalakat. Napjainkban továbbra is Európa 
a legfőbb célterület és a legjelentősebb küldő országok is itt találhatók (az USA, valamint az 
egyre erősödő kínai és orosz utasforgalom mellett). Ugyanakkor relatív részesedése jelentősen 
csökkent egzotikus desztinációk, mint Óceánia és Dél-Kelet-Ázsia térnyerése következtében. 
Az országok többségében a vendégforgalom döntő hányadát a belföldi turizmus adja, emellett 
jellemző a szomszédos országokba irányuló és a kontinensen belüli utazás. 
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Magyarországon a turizmus adja a GDP nem kevesebb, mint 8,8˙%-át, miközben a 
foglalkoztatásból összesen 11,3%-kal veszi ki a részét, így a szektor egyértelműen a 
nemzetgazdaság egyik meghatározó ágazata. A szatellit számla rendszert alapul véve azonban 
közvetett hatása ennek többszöröse. Az ún. multiplikatív hatás révén a gazdaság további 
területein is többletkeresletet, így többlet-bevételeket és –foglalkoztatást generál. 
Továbbgyűrűző hatása a bevételeknél 2,5-szeres a foglalkoztatás terén pedig közel 2-szeres. A 
vendégforgalmat tekintve 2010 óta majdnem 30%-os a növekedés; 13,36 millióról 17,25 
millióra nőtt a turisztikai céllal hazánkba érkező külföldi vendégek száma. 2014-ben a 
belföldi utazások számának alakulásában is kedvező fordulat állt be, miután 3%-kal, 14,38 
millióról 14,85 millióra emelkedett a többnapos belföldi turisták száma. A hazai turizmus a 
válság ellenére is képes volt a növekedésre, aminek a nemzetgazdasági jelentősége annál is 
nagyobb, mivel a szektor a foglalkoztatás több, mint 10 százalékát biztosítja. A turizmus 
ugyanakkor egész Európában erősödik. A Turisztikai Világszervezet adataiból pedig az 
látszik, hogy a 2009-es visszaesést követően immár ötödik éve masszívan, évente átlagosan 
4,5%-kal növekszik a nemzetközi turistaérkezések száma Európában. Hazánkban 2014-ben 
2,12 milliárd eurós szufficitet ért el az ágazat. Ezzel mintegy láthatatlan exportként javította 
az ország külkereskedelmi mérlegének egyenlegét. A nemzetgazdasági jelentőségén túl a 
területi kiegyenlítés eszközeként is szolgál. Hazánk egyes térségeiben a jövedelemszerzés 
diverzifikálását jelenti, míg máshol kitörési pont, vagy az egyetlen alternatíva. 
A kifejezetten kedvező adottságok és a magas vendégforgalom ellenére relatív alacsonyak a 
hazai turisztikai bevételek. A hazánkba érkezők jelentős része a szomszédos országokban élő 
magyar nemzetiségű polgár, akik rokonlátogatás céljából érkeznek, így utazásukhoz nem 
kapcsolódik turisztikai költés. Az ország közlekedés-földrajzi helyzetéből következően magas 
az átutazó-turisták és a kereskedelmi-logisztikai határátlépések aránya is. A turisztikai célzatú 
vendégforgalomra ugyanakkor a relatív alacsony fajlagos költés jellemző. Ez többnyire a 
magas hozzáadott értékű komplex termékek, a szolgáltatások és garantált programok gyenge 
választékára, a termékfejlesztés és a kommunikáció hiányosságaira, továbbá az alacsony 
ár/érték-pozícionálásra vezethető vissza. A kínálatra erőteljes területi koncentráció – 
Budapest, Balaton – és a tömegturizmus fogadására létrehozott nagy kapacitások jellemzők. 
Az attrakciók többsége időjárásfüggő, kevés a szezon hosszabbítására és a főszezonban 
alternatíva nyújtására is alkalmas termék. A termék/szolgáltatás-csomagok kialakításánál még 
mindig nem kellő mértékű a háttértelepülések és a helyi jelentőségű értékek bevonása. 
Mindez erős szezonalitást és a kapacitások alacsony éves kihasználtságát eredményezi. Az 
egyes szolgáltatókat vizsgálva a nemzetgazdaság egészéhez hasonlóan duális szerkezet 
tapasztalható. Szinte valamennyi vezető brand jelen van a hazai turisztikai kínálatban, 
amelyek gyakran tőkeerős, külföldi tulajdonban lévő vállalkozások vagy nemzetközi láncok 
tagjai. A nagyszámú magyar tulajdonú KKV-t jellemzően erős helyi beágyazottság, alacsony 
tőkeellátottság és szűk szolgáltatásválaszték jellemzi. Létjogosultságukat a rések megtalálása 
és az együttműködések kialakítása biztosítja. A személyesség és vendégközpontúság által 
esetükben magas lehet a visszatérő vendégek aránya. 
A turizmus komplex rendszer, amely számos szakpolitikát érint, ráadásul Magyarországon – 
az ágazat nemzetgazdasági súlya ellenére – nincs önálló politikai képviselete. (Az EU 
gyakorlata is a vidékfejlesztés és a regionális fejlesztés részterületeként kezeli.) Ennek 
megfelelően a finanszírozás és a fejlesztési támogatások szintén többrétűek. Az elmúlt 
évtizedekben az ágazathoz kapcsolódó projektekhez a Turisztikai Célelőirányzat, a Széchenyi 
Terv, a PHARE CBC, az INTERREG, az NFT I és az ÚMFT regionális operatív programjai, 
valamint az Új Széchenyi Terv is elkülönített forrásokat. A pénzeszközök tanulmányok 
készítésére, mintaprojektek tanulmányozására, együttműködések kialakítására, a turizmus 
infrastrukturális és üzleti környezetének fejlesztésére, a (turisztikai) szolgáltató szektor 
fejlesztésére, valamint a desztinációmenedzsment rendszer kialakítására és működtetésére 
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biztosítottak lehetőséget. Az egyes szakfeladatok között azonban gyakran nem volt kellően 
koordinált a forrásallokáció. A támogatási rendszer anomáliái (pl. átláthatatlan 
intézményrendszer, a szakmai igényekhez nem igazodó feltételrendszer, túlzott bürokrácia, a 
döntésekben megjelenő további érdekek, az elbírálás és finanszírozás időigénye) nehezítették 
az ágazat fejlődését. Ehhez járult hozzá a gyakran kínálatorientált forrásigénylés, a 
szakmailag nem megalapozott, ad hoc projektek forrás-elszívása. Nemzeti és helyi szinten is 
számos esetben hiányoztak a valós információk, a megalapozó kutatások, a koncepciók és 
hatástanulmányok, a megvalósításhoz és üzemeltetéshez kapcsolódóan pedig a szakmai tudás 
és menedzsment. 
A turizmus általános feltételrendszerének kialakításában jelentős szerepe és feladata van az 
önkormányzatoknak (pl. megteremtik az alapinfrastruktúrát, biztosítják a közszolgáltatásokat, 
kialakítják a jogszabályi környezetet, szabályozzák a helyi gazdaság működését). A 
kormányzati feladatfinanszírozás mellett a turisztikailag fejlett településeknek jelentős 
többletbevételt jelentett az idegenforgalmi adó minden 1 Ft-jához juttatott állami kiegészítés. 
Az önkormányzatok kötelező feladatai között azonban nem szerepelnek turizmussal 
kapcsolatos kötelezettségek, és ezek finanszírozásához sem állnak rendelkezésre külön 
források. Korábban az idegenforgalomhoz köthető bevételek felhasználására nem 
vonatkoznak jogszabályi előírások, így azokat az önkormányzatok gyakran nem turisztikai 
célokra fordították. 
Az adórendszer jelen formájában túlzott adminisztratív, és pénzügyi terheivel a turisztikai 
szolgáltató szektor egyik jelentős gátja. A bejelentés dokumentációja mellett számos adófajta 
(pl. IFA, ÁFA, iparűzési adó, építményadó, bérek közterhei) érinti az ágazatot. A NAV és a 
különböző szakhatóságok ellenőrzései pedig gyakran a büntetés lehetőségét keresik. E terhek 
a költségek és árak növelésével, valamint a fejlesztések elmaradásával csökkentik az ágazat 
nemzetközi versenyképességét. A szektor reakciója a kapacitásokra és vendégforgalomra 
vonatkozó információnyújtás pontatlansága vagy elmaradása, ami a szürke-, illetve 
feketegazdaság részarányának emelkedését eredményezi. Az adórendszer terhei a hazai 
keresletet is érintik. A bérekhez kapcsolódó közterhek a foglalkoztatás mértékét és a 
munkavállalók diszkrecionális jövedelmének nagyságát is negatívan befolyásolják. Ezáltal 
csökkenti a belföldi turizmusban rejlő potenciált. (A vendégforgalmon belül a belföldi 
turizmus részaránya nemzetközi szinten közel 70%, míg hazánkban 50% körüli.) 
Az üdülési csekk-rendszer, majd a SZÉP kártya és a Széchenyi Pihenőkártya bevezetése 
jelentősen pozitívan hatott a turizmusra. Adóvonzat nélküli többletjövedelemként népszerű 
volt a munkavállalók körében. A szolgáltatói oldalon pedig forgalom-növekedést 
eredményezet. Ezáltal olyan rétegek is utaztak, akik korábban nem vettek részt a turizmusban. 
A fajlagos költés pedig emelkedett a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások és a 
kapcsolódó többletköltés révén. Az utalványokat elfogadó szolgáltatók kapacitás-
kihasználtsága és forgalma jelentősen javult, az üdülési csekk-forgalom pedig elérhette akár a 
bevételeik 70%-át. 
A felálló új Orbán-Kormányok kommunikációja a választási ígéreteivel összhangban a 
turisztikai ágazatot (is) támogató változásokat jeleztek előre. Ezek közül legjelentősebbnek a 
Széchenyi Terv folytatása, az adó- és az intézményrendszer egyszerűsítése, az adóterhek 
mérséklése, az önkormányzatok pénzügyi lehetőségeinek bővítése és az üdülési csekk-
rendszer folytatása tűnt. A támogatási rendszer azonban elsődlegesen az attrakciófejlesztést és 
a desztinációs szintű együttműködéseket támogatta, a szolgáltató hálózat, azok kapacitás- és 
minőségfejlesztései kimaradtak a programból, a 2014-2020 közötti pénzügyi tervezési 
időszakra pedig a források jelentős koncentrációja és „címkézése” figyelhető meg (a 
turisztikai ágazat vonatkozásában). 
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2.3. Társadalmi trendek 
A turizmus alapvetően a megszokott, a munkával és gyakran a hétköznapi problémákkal is 
azonosítható közegből való kiszakadást szolgálja. Az utazás során lehetőséget teremt 
közösségi kapcsolatok ápolására, addig nem ismert vidékek felfedezésére, más kultúrák és 
emberek megismerésére, az ismeretek bővítésére, esetleg szakmai célok elérésére, vagy 
éppenséggel az egészségmegőrzésre stb. A turizmus így az élmények nyújtása mellet 
hozzájárul a szükségletek számos válfajának kielégítéséhez. A 20. század végére a turizmus – 
a gazdasági, technikai, jogi stb. feltételrendszer változásával – az emberek komplex módon 
értelmezett életminőségének javítását szolgálja. A turizmus gazdasági jelentőségét felismerve 
egyre újabb desztinációk és szolgáltatók jelentek meg kínálatukkal. Az erősödő verseny 
bővülő, és egyre komplexebbé váló turisztikai termékeket eredményezett. A tájékozódási és 
információszerzési lehetőségek szintén fejlődtek. Az info-kommunikációs rendszerek 
technikai színvonala, valamint azok alkalmazása napjainkra lehetővé tette a meglátogatandó 
desztináció részletes feltérképezését, az egyes szolgáltatások és szolgáltatók kiválasztását, a 
foglalások lebonyolítását; végeredményben az utazás teljes megszervezését – mindezt akár 
otthonról is. A potenciális turistát érő információ-áradat alapvetően két lényeges hatást 
eredményezett: immunissá és kifinomultabbá vált a kereslet. 

- a hagyományos kommunikációs csatornák telítődtek. Az információ-áradatban és 
zajban a potenciális turista már nem képes azonosítani az egyes desztinációk ajánlatait, a 
„marketing-szagú” üzeneteket pedig alapvetően fenntartásokkal kezeli. A média-üzenetek, 
a különböző kiadványok és kiállítások egyre inkább szórakozási/szórakoztatási funkciót 
töltenek be. Ezzel párhuzamosan felértékelődött azon eszközök és lehetőségek szerepe – 
és hatása! –, amelyek nem direkt módon nyújtanak információt a desztinációkról és 
termékeikről. Az üzenetek terén pedig a konkrét ajánlatok helyett a térség hangulatának 
élményorientált bemutatása lehet hatásos marketing szempontból. 

- a bővülő kínálat, az erős verseny és a szinte teljes körű informáltság egyre 
kifinomultabbá és ezzel párhuzamosan öntudatossá tette a potenciális turistákat. Ismerik 
saját igényeiket a szolgáltatás-választék főbb elemeire vonatkozóan, és lehetőségük van 
megismerni a különböző ajánlatokat még az utazási döntés előtt. Komplex, minden 
igényüket kielégítő, személyre szabott szolgáltatásokat keresnek, amelynek 
középpontjában a desztináció nyújtotta élmény áll. A személyre szabás kínálati oldalon 
csomagajánlatok szervezésével és a komplex termék elemeinek variálhatóságával érhető 
el. Ennek megfelelően az ajánlatok és a kommunikáció sem jelentheti egy-egy szolgáltató 
kínálatát; a desztinációt az együttműködő partnerek és az általuk nyújtott szolgáltatások 
komplex rendszereként kell megjeleníteni! 

 
Az életminőséggel kapcsolatos szabadidős kereslet társadalmi oldalát tekintve elsődlegesen 
demográfiai és életmódbeli tendenciák elemzése szükséges. Európa és Magyarország 
társadalma öregedik. Az élettartam egyre hosszabbá válása – természetes módon – különböző 
egészségügyi problémák, többek között mozgásszerv-rendszeri, keringési és mentális 
rendellenességek kialakulását eredményezi. A fejlett világ vívmányai, a motorizált életmód, 
az elkényelmesedés, a hétköznapi és munkahelyi viszonyok a legkülönbözőbb civilizációs 
ártalmak kialakulásához vezetnek, amelyek tovább erősítik az említett tendenciát. A rohanó 
világ, a zsúfolt városi élet és a munkahelyi nyomás következtében erősödik az igény a fizikai 
és mentális rekreációra, valamint a spirituális feltöltődésre. Az általános gazdasági jólét 
növekedésével párhuzamosan a szabadidő kulturált eltöltésének jelentősége felértékelődik. 
Ezek összességében az életminőség javítása iránti igényt eredményezik. Egyre terjed az 
egészségtudatosság, amely a fizikai, biológiai és mentális egyensúly 
megőrzését/helyreállítását célozza (gyógyszolgáltatások, a wellness, medical wellness és 
selfness kínálata). Ennek megfelelően egyre növekszik az igény a minőségi rekreációra (adott 
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esetben gyógykezelésekre és rehabilitációra) és egyre nagyobb hangsúlyt kap a prevenció. 
Válaszként a civilizációs nyomásra erősödik a rekreáció, valamint a természetes közeg és az 
élményt jelentő szabadidős feltöltődés iránti fogékonyság és igény. 
Magyarország a társadalom által létrehozott számos értékkel rendelkezik (pl. kastélyok és 
várak, történelmi városok, tudomány és művészet, népi kultúra, rendezvények, gasztronómia 
és borkultúra), amelyek tudatos termékfejlesztést követően a turizmusban is hasznosíthatók. A 
történelmi múlt az épített, szakrális és kulturális örökségek gazdagságát eredményezte, 
amelyek közül számos felkerült az UNESCO Világörökség listájára is. Az értékek többsége – 
néhány jó példától eltekintve – azonban meglehetősen elszigetelt, hiányzik a kapcsolódó 
szolgáltatás-kínálat megteremtése, a termékké formálás és a kommunikáció. A finanszírozás 
és a menedzsment hiányosságai miatt többnyire gyenge az imázsuk, és a bennük rejlő 
turisztikai potenciál is alacsony kihasználtságú. A természeti tényezők közül a hasznosítás és 
a kereslet érdeklődése tekintetében egyértelműen kiemelkednek a gyógy- és termálvizek. Az 
utóbbi időben azonban – részben a természetes gyógymódok, az ezotéria, a holisztika és az 
antropozófia térhódítása következtében – a természeti közeg további elemei is megjelentek a 
rekreációs kínálatban. 
Az attrakciók létrehozása mellett a társadalom tagjai részt vesznek a turizmus irányításában, a 
szolgáltatások nyújtásában, és a lakosság adja a turizmus sajátos fogadóközegét is. A turizmus 
Magyarország egyik húzó ágazata, számos térség és település egyetlen kitörési pontja. A 
politikai és gazdasági döntések során ugyanakkor jelentősége gyakran csak a szavak szintjén 
jelenik meg. A nemzetgazdasági súlyához képest meglehetősen alulértékelt. A társadalom 
tagjainak együttműködési hajlandósága alacsony, így a komplex kínálat megteremtéséhez 
szükséges valós ágazati és cross-szektorális kooperációk meglehetősen ritkák. A turizmus 
irányítói esetében gyakran hiányzik a komplex szemlélet és a vendégközpontúság. 
Működésük során jellemző a kormányzati és önkormányzati segítség várása, valamint az 
egyéni érdekek mentén gyakori a rövid távú profit-maximalizálás. A kapcsolódó ágazatokban 
(pl. hatóságok, műemlékvédelem, területfejlesztés, agrárium, tömegközlekedés) hiányosak a 
turisztikai ismeretek. A közvetlen érdekeltség híján elsődlegesen a turizmus kedvezőtlen 
hatásait érzékelik, ami negatív attitűd kialakulását eredményezi. A lakosság vendégszeretete, 
információ-nyújtása, életmódja és hangulata rendkívül fontos, ugyanakkor nehezen 
befolyásolható imázs-formáló elem. A magyar társadalomban a saját értékek ismerete, a 
lokális identitás és a nyelvtudás terén jelentősek a hiányosságok. A külföldi utazások során 
szerzett tapasztalatok hozzájárulnak a szolgáltatások minőségének és körének fejlesztéséhez, 
a turizmus lehetséges negatív hatásainak elfogadásához és egy nyitottabb, vendégbarátabb 
közeg kialakításához. A turizmus alternatív jövedelemszerzési forrásként és a gazdaság 
kitörési pontjaként az egyik legfontosabb terület Magyarországon, jelentősége mégis 
alulértékelt. Fejlesztéséhez gyakran hiányzik a hozzáértés és az együttműködési készség. A 
negatívumok mellett ugyanakkor számos professzionális módon kialakított és menedzselt 
turisztikai termék található a magyar turisztikai kínálatban, egyes térségekben pedig 
példaértékű a cross-szektorális együttműködés és a társadalmi fogadóközeg. 
 
2.4. Politikai és jogi feltételek 
A világ turizmusában – küldő és fogadó oldalon egyaránt – Európa meghatározó szerepet 
játszik. Ennek ellenére az Európai Unió szintjén nem létezik egységes turizmuspolitika, sem 
egységes szabályozási- és intézményrendszer. Az ágazatra a HORECA szektorra vonatkozó 
speciális irányelvek mellett az általános rendelkezések vonatkoznak. „Az európai turizmus 
minőségi alapelvei” címmel ajánlásokat tesz a tagországok együttműködésére, az ágazat 
szerepének növelésére és az ágazat fenntartható fejlesztésére vonatkozóan. Ezek azonban 
irányelvek, operatív teendőket, kötelezettségeket és szankciókat nem tartalmaz. Uniós szinten 
a politikai jellegű döntések közül legjelentősebb hatással a tőke- és a munkaerő szabad 
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mozgásának biztosítása, valamint a Schengeni övezet létrehozása bír. Magyarország esetében 
ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag valamennyi fontos küldő országunkból szabadon 
érkezhetnek a turisták. A jelentős potenciállal rendelkező orosz és kínai piac esetében pedig a 
nemzeti vízumpolitika előírásai érvényesülnek. 
Magyarország számára a turizmus – a bemutatott nemzetgazdasági jelentősége mellett – a 
nemzetközi bemutatkozás, így egy pozitív imázs formálásának lehetséges eszköze. Ennek 
megfelelően a politikai és fejlesztési programok kiemelt területként kezelik. Az Unióhoz 
hasonlóan önálló turizmusfejlesztési politika hazánkban sincs, a gazdaságpolitika része. Nincs 
turisztikai minisztérium, az ágazatközi koordináció hiányosságai következtében pedig gyenge 
a szektor érdekérvényesítő képessége. Ugyanakkor a turizmust irányító bürokratikus 
intézményrendszer túlburjánzó. Nem egyezik a területfejlesztés és a turizmus regionális 
felosztása, a szervezeteik között hiányos az együttműködés. Mindemellett találhatók 
szervezethiányos térségek, forráshiányos szervezetek és ellátatlan feladatok. Az állam irányít, 
koordinál, szabályoz, ösztönöz és formálja az ágazatot érintő feltételrendszert. Ehhez azonban 
szükséges (lenne) az egyes szervezetek funkcióinak és hatásköreinek pontos meghatározása, a 
feladatok ellátásához a finanszírozás biztosítása. A magánszektor az állam által kialakított 
feltételrendszernek megfelelően ötleteket ad, tervez, szervez, tőkét biztosít, megvalósítja a 
fejlesztéseket és működteti a szolgáltató szektort. A bürokratikus útvesztőben, 
túlszabályozott, ugyanakkor finanszírozási hiányosságokkal rendelkező környezetben 
azonban mindez nehézségekbe ütközik. Erőteljesen felülről irányított, túlpolitizált, 
átláthatatlan, nem kellően stabil feltételek között túlságosan hosszú a „szolgálati út”, az 
alulról jövő szakmai kezdeményezések elhalnak, a horizontális koordináció pedig nem 
valósul meg a jellemzően cross-szektorális turizmusban. 
A szervezetrendszerhez hasonlóan a jogi szabályozás is rendkívül összetett és széttagolt; 
számos törvény, rendelet és határozat szabályozza az ágazat működését. Ezen jogi eszközök 
(pl. az előzőekben bemutatott, a gazdasági feltételrendszert szabályozók) az egyes részletekre 
koncentrálva határozzák meg a tevékenységek kereteit. Hiányzik egy olyan alapszabály, 
amelyben az ágazat komplexitásának megfelelően egyértelműen megfogalmaznák az 
alapdefiníciókat, a társadalmi és nemzetgazdasági jelentőségét, a turizmus rendszerének 
struktúráját, az állami és önkormányzati feladatokat, valamint az egyes szereplők 
együttműködéseinek kereteit. Mindez részben igazodási pontot jelenthetne a szektor 
résztvevői számára, másrészt alapját képezhetné az ágazati szakmai érdekek érvényesítésének. 
A turizmus szektort érintő fejlesztések során már a tervezésnél hiányosságok tapasztalhatók. 
Az információgyűjtés problémái és az intézmények horizontális és vertikális távolsága miatt a 
kidolgozott fejlesztési koncepciók gyakran nem igazodnak a térség adottságaihoz, a helyi 
igényekhez és a szakmai követelményekhez. Az elméletileg alulról jövő kezdeményezések 
így gyakorlatilag felülről irányítottak, amihez igazodik a forrásallokáció és a források 
elosztásának mechanizmusa is. Az önkormányzatok és a Kormányzat az egyes szakágazatok 
koncepcióit és fejlesztéseit elszigetelten kezeli; a tervezés és a megvalósítás során nem 
valósul meg a cross-szektorális koordináció. A döntések gyakran ellentmondásosak, az egyéb 
érdekek mentén sérül a célrendszerhez, a helyi és szakmai igényekhez történő igazodás. A 
turizmusmarketing esetén hiányzik a következetesség, és gyakran nem illeszkedik az 
adottságokhoz, a fejlesztésekhez és a célcsoportokhoz. Ugyanakkor a helyi szinten meglévő 
problémák is akadályozzák az ágazati fejlesztéseket. A szakértelem hiányosságai 
következtében nincsenek, vagy sablonosak a fejlesztésre vonatkozó ötletek, továbbá jellemző, 
hogy nem léteznek prioritások a termékfejlesztés tekintetében (mindenki mindent akar 
fejleszteni). A megvalósításhoz és működtetéshez a szakértelem mellett gyakran hiányoznak a 
szükséges források is.  
A turizmus sajátosságaiból következően alapvető fontosságúak az együttműködések a 
termékfejlesztéstől a piacra vitelen és a marketing tevékenységeken át egészen a szakmai (és 
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térségi) érdekek képviseletéig. A versenyképes komplex turisztikai kínálat megteremtéséhez 
szükséges együttműködések kialakítása azonban nehézségekbe ütközik. A kommunikáció 
szintjén lévő ösztönzés ellenére a szakmai féltékenység, az egyéni érdekek előtérbe helyezése 
és a kompromisszum-készség hiánya hátráltatja a kooperációt. A gyakran felülről irányított 
vagy „csak papíron létező” együttműködések mellett azonban kedvező példák is találhatók 
térségi turisztikai együttműködések, turisztikai klaszterek, borút egyesületek stb. formájában. 
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3. A desztináció azonosítása, általános bemutatása 
3.1. A desztináció lehatárolása 
A desztináció alapvetően egy fogadó térség, a turista szemszögéből nézve pedig egy utazási 
célterület. A WTO megfogalmazásában egy olyan fizikai helyszín, ami turisztikai 
attrakciókkal, intézményekkel, szolgáltatásokkal bír, amit a turista vagy annak egy csoportja 
látogatásra kiválaszt, és amit a turisztikai kínálati oldal piacra visz. (WTO, 1993) A hazai 
szabályozás a méret tekintetében a keresleti oldalból indul ki; desztinációnak tekinthető az az 
együttműködés, amely a hivatalos statisztikai adatok alapján legalább 20 ezer vendégéjszakát 
képes felmutatni. Az ágazat működési logikáját tekintve azonban hatékonyabb a kínálat oldali 
megközelítés. Egy térség abban az esetben értelmezhető a potenciális turisták számára 
célterületként, ha rendelkezik a kínálati elemek komplex és strukturált rendszerével, azok egy 
kritikus tömegével, továbbá a tematikus tartalom szempontjából többé-kevésbé homogén.  A 
desztinációnak, mint fizikai helyszínnek alkalmasnak kell lennie a turisták vonzására, 
másrészt legalább egy éjszakás tartózkodásukhoz kapcsolódó szükségleteik kielégítésére, 
tartalmaznia kell vonzerőket, különböző – nem kizárólag turisztikai – termékeket és 
szolgáltatásokat. A turizmus és általában a területfejlesztés szempontjából kívánatos a térség 
határainak homogén szemléletű lehatárolása, azaz olyan határok kijelölése, amelyen belül az 
adott település(csoport) az ágazat sajátosságai szempontjából (közel) homogén jellemzőkkel 
bír. Ennek oka, hogy az adottságok és képességek azonossága hasonló problémákat és 
lehetőségeket teremt, melyekből a térség egésze számára közösen elfogadott célok 
határozhatóak meg. Turisztikai értelemben a hasonló adottságok mentén egységes termékek 
és egységes imázs alakítható ki, széles körű lokális együttműködéssel. E szempontból a 
desztináció értelmezhető a helyi szereplők cross-szektorális (azaz nem kizárólag a turizmus 
ágazathoz tartozó szervezetek) együttműködő hálózataként. A desztinációnak rendelkeznie 
kell egy menedzsment struktúrával, amely képes jövőképekben gondolkodni és 
megfogalmazni a desztináció imázsát. A turista szemszögéből azonban a desztináció továbbra 
is egy többé-kevésbé egyértelműen azonosítható földrajzi terület, az élményt nyújtó 
attrakcióelemekkel, az ott elérhető természeti és infrastrukturális feltételekkel, valamint 
termékek és szolgáltatások rendszerével, amelyet komplex turisztikai termékként azonosítunk. 
(Egyed K., 2014) 
A fejlesztési tanulmány előkészítése során több lehetőség is felmerült a desztináció területi 
lehatárolására, így az együttműködők körének meghatározására vonatkozóan. A lehetőségek 
között szerepelt a Sokorói-dombság, mint természetföldrajzi kategória, a Pannonhalmi járás, a 
korábbi Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás területe, a Pannonhalmi borvidék, 
valamint a Pannónia Kincse LEADER csoport településeinek bevonása is. 
Pannonhalma sajátos, országos szinten is egyedülálló attrakcióval, az UNESCO Világörökség 
címet elnyert bencés Főapátsággal és a hozzá kapcsolódó szellemi-kulturális érték-együttessel 
rendelkezik. A turisztikai szolgáltató szektor komplexitása, kapacitásai és színvonala, 
valamint a forgalmi adatok ugyan jelenleg még nagyban elmaradnak a potenciál adta 
lehetőségektől, mindenképpen a tágan értelmezett szakralitás és annak részterületei jelenthetik 
a térség turisztikai kínálatának és imázsának alapját. A környező ún. háttértelepülések 
bevonása kölcsönös előnyöket jelent a térség szereplőinek. A Pannonhalmára érkező turisták 
számára mindez komplexebb, változatosabb program- és szabadidő-eltöltési lehetőségeket 
kínál. Az érintett értékek bemutatása pedig a tartalmasabb tartózkodás mellett a vendégszám 
és az átlagos tartózkodás növekedését eredményezheti. 
Jelen turizmusfejlesztési koncepció Pannonhalma Város Önkormányzata megbízásából 
készül, így elsődlegesen a város alkotja a vizsgált célterületet. A fent említett kritériumok és 
logika – elsődlegesen a turisztikai potenciál és a lehetséges kapacitások kritikus tömege – 
alapján mind a kutatás, mind a fejlesztési javaslatok egy tágabb, Pannonhalma központú, de 
az adottságok alapján homogénnek tekinthető térséget, a „Pannonhalmi turisztikai régiót” 
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tekinti desztinációnak. A termék- és szolgáltatásfejlesztés, valamint a térségi márka 
vonatkozásában így kitekintést tesz az említett járás és a borvidék irányába, továbbá 
megemlítésre kerül a természetes kapcsolódási pontot és egyben küldő területet jelentő Győr 
is. 
 
3.2. Természetföldrajzi helyzet, adottságok 
A térség a Sokoró-dombvidék és a Bakonyalja kistájakon helyezkedik el (közel 22 km 
hosszúságban és 15 km szélességben), amelyek átmeneti területnek számítanak a Kisalföld és 
a Dunántúli-középhegység között. A térség lényegében a Sokorónak nevezett hármas 
dombsor, illetve annak előterében található Sokoróalja területén helyezkedi el, amely nem 
más, mint a Bakony hegység legészakabb, a Kisalföld szívébe mélyen behatoló nyúlványa. 
Délen a Bakony, ezen belül a Bernát-patak tektonikus völgye határolja, nyugat felé haladva a 
magasabb dombokról egyre alacsonyabb, löszös terület, a Sokoróalja alkotja, amely nyugat 
felé a Marcal-medencében folytatódik. Keleti irányba szintén egyre alacsonyabb térszínek 
következnek, amely tökéletlen síkságként terül el a Dunától délre elhelyezkedő löszvidék 
részeként. Északon a halomsorok egyre alacsonyodva, lépcsős vetődésekkel mennek át a 
Győri-medence területébe. 
A Sokoró mezozós vagy paleozós kristályos kőzet, valamint mészkő alappal rendelkezik. Az 
alsó pliocén korban a Pannon-tenger sekély parti sávjában erre az alapra települtek a különféle 
pannon üledéksorok. A felső pliocén elején erős eróziós hatások érték a területet, amelyek a 
rétegek jelentős részét lepusztították. Nagyjából ebben az időben indultak meg a 
kéregmozgások, amikor is az egységes Pannon-tábla észak-nyugat - dél-kelet irányú törések 
mentén összetöredezett és megsüllyedt a dombság két fő völgye, valamint kiemelkedett 
környezetéből három dombsor. A fő törésvonalak mellett, ezekre merőlegesen is keletkeztek 
törések, vetődések, amelyek még jobban felaprózták a Pannon-tábla maradékait. A 
pleisztocén végén újabb kéregmozgások következtek be, amelyek a mai formakincs jó részét 
meghatározták; megemelkedtek a déli területek is ekkor alakultak ki az eróziós szigethegyek. 
A pleisztocén legjelentősebb eseménye a löszréteg, a holocén időszakban pedig a tőzegföld 
kialakulása, amelyek a természetes vagy mesterséges pusztítások eredményeként 
meghatározzák a térség mai arculatát: az akár több méter magas löszfalakat (kiemelkedő 
példája a Nyúl határában található Szurdik), az eróziós völgyeket, a deráziós formákat, a 
vízmosásokat és a bevágódásokat. A lepusztulás ma is tart, főleg a csapadék eróziója és a 
patakok pusztító tevékenysége következtében. 
A mai tájkép meghatározó elemei a pliocén végén és a negyedidőszak elején bekövetkező 
kéregmozgások eredményeként kiemelkedett három dombvonulat (Sokorói-dombok, Ravazd-
Ménfői-dombság, Pannonhalmi-dombvidék) és a dombvonulatok által közbezárt két fő völgy 
(Győrszentmártoni- vagy Pándzsa-völgy, Pátka-Tényői-völgy). A környezete fölé magasodó 
dombság geomorfológiai képét eróziós és deráziós völgyek sűrű hálózata, elkeskenyedő 
dombhátak, deráziós fülkék, intenzíven hátravágódó völgyfők, eróziós szurdokvölgyek, 
enyhén feltöltődő domblábi lejtők jellemzik. Alakrajzilag a közepesen és az erősen tagolt 
dombságok csoportjába sorolható. 
A Sokoró mérsékelten vízszegénynek mondható, hiszen nagyobb folyót nem találunk itt, 
ugyanakkor területét sok kis ér és patak futja be. A szélsőséges vízjárású kis vízfolyások 
tavasszal áradnak, ősszel kevés vizet szállítanak. A tágabb térség területén lefolyó vizeket a 
nyugati oldalon a Sokoróaljai-Bakonyér, keleti felén a Nagy-Pándzsa, déli területen a Bornát-
ér, a Bakonyalján pedig a Hódos-ér vezeti le. A terület említésre méltó forrása a Béla-kút. A 
térségben két jelentősebb tavat találunk, mindkettő Ravazd határában helyezkedik el. A tavak 
a Pándzsa felduzzasztásával keletkeztek és halastóként működnek. Említésre méltó a 
Győrasszonyfa melletti természetes eredetű tó. A Bakonyalja vízkészlete gazdag mind hévíz 
mind karsztvíz tekintetében. Hévízfeltárásra alkalmas a Pannonhalma és Bakonyszentlászló 
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közötti terület, ahol a turisztikai hasznosítás szempontjából is kedvező a geotermikus gradiens 
értéke. 
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 cseres-molyhos 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. Az ismert közel ezer virágos 
növényfaj közül sok védett. A több évszázados intenzív gazdálkodás – amelyben kiemelkedő 
az évezredes szőlőkultúra – mára teljesen megváltoztatta a természetes tájképet és jobbára 
telepített erdők, szántók, legelők, gyümölcsösök és szőlőterületek határozzák meg jellegét. 
Összefüggő erdőkkel csak a dombvonulatok gerincein találkozhatunk, ahol más jellegű 
gazdálkodás nem is képzelhető el. Ilyen többek között a Ravazdi-, Jánosházi-, Apátsági- és 
Illaki-erdő. Érdekes színfoltja a tájnak a Pannonhalmi Főapátság mellett kiépített arborétum, 
amely ma természetvédelmi területként látogatható. A térség állatvilága is igen színes képet 
mutat. Számos ritka s éppen ezért szigorúan védett fajjal is büszkélkedhet a környék (pl. 
holló, fekete gólya). Mindenképpen kiemelkedő jelentőségű a színes tollazatú gyurgyalag, 
amely a rovarvilágban gazdag mélyutak, horgok, löszfalak és szurdokok nevezetes madara. A 
ragadozó madarak közül legritkább a darázsölyv és a kabasólyom. A védett emlősök közül a 
leggyakoribb itt a vadmacska és a nyuszt. 
A Sokorói-dombság éghajlata több sajátosságot mutat a környező síksági területekhez képest. 
Az eltérés a dombvidék jellegből és a speciális észak-nyugat - dél-kelet irányú nyitottságból 
adódik. Összességében a terület éghajlata átmenetet jelent a Kisalföld és a Bakony klimatikus 
viszonyai között. A napsütéses órák száma 2000 körül mozog évente, a mérési adatok alapján 
az évi középhőmérséklet 9,5-9,8 fok. Elmondható továbbá, hogy ősszel valamivel enyhébb, 
nyáron és tavasszal hűvösebb a dombvidék éghajlata a környező síksági területekhez képest, 
így a hőmérséklet évi átlagos ingása is jellemzően alacsonyabb. A dombvidék nyitott a 
többségében nyugat - észak-nyugat irányú szelek előtt, aminek következtében a csapadék 
eloszlása, mennyisége viszonylag egységes. Az évi csapadékmennyiség 550-600 mm között 
mozog. 
 
3.3. A térség történelme 
A kedvező természet- és közlekedés-földrajzi adottságokkal rendelkező térségben az ember 
már korán megtelepedett. Erre utalnak a települések határában talált kőkori, vaskori, kelta és 
római kori leletek, valamint a részben feltárt épületmaradványok. Egyes kutatások és II. János 
Pál pápa nyilatkozata alapján itt, az akkor Sabaria Sicca névre hallgató településen született 
Szent Márton. A honfoglaló őseink a 900 körüli években a térségben avar szállásokat találtak, 
amelyekhez kapcsolódóan létrehozták udvarházaikat, településeiket. A mai települések 
többsége Árpád-kori alapítású. Géza fejedelem hívására 996-ban missziós bencés szerzetesek 
telepedtek meg Szent Márton-hegyén, ami meghatározta a térség napjainkig tartó fejlődését. 
Géza fejedelem és Szent István gazdasági és politikai jogot is adományozott a 
szerzetesközösségnek, amelyek közül kiemelkedik a gazdasági önellátás lehetősége (pl. 
földterületek, jobbágyok és szolganépek, somogyi tized egy része, a pozsonyi vám harmada, 
gazdálkodási lehetőségek és jogosítványok), valamint az immunitas (a birtokaikon lakó 
népeik felett a királyi igazgatási apparátussal szemben adózási és bíráskodási kiváltságok) és 
az exemptio (az illetékes megyéspüspök joghatóságától mentesen közvetlenül az esztergomi 
érsek vagy maga a pápa alá tartoztak). A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostorban 
többször megfordult Szent István, Gizella és fiuk, Imre herceg részben itt nevelkedett. Idővel 
német lovagok, udvari népek, szőlő- és kézművesek, majd iparosok és kereskedők települtek 
a környékre, amely rövidesen országos jelentőségű hellyé vált. Pénzt is veretett itt a király, a 
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hiteles helyként is funkcionáló központban. A környék a helyi nemesség tulajdona mellett 
nagyrészt egyházi (apátsági) birtok volt. A tatárjárás ugyan érintette a térséget, de a 
várszerűen kialakított monostor ellenállt a támadásoknak. Ebből a korból származik a ravazdi 
Béla-forrás legendája, miszerint a tatárok elől menekülő IV. Béla a térségben megpihenve 
kardjával vizet fakasztott a sziklából. A monostor, illetve a hozzá tartozó település – amely 
1350-ben felvette a Szentmárton nevet – egyre inkább a térség központjává vált. 1271-től lett 
vásáros hely, majd 1452-ben mezővárosi rangot kapott. A középkor folyamán jogot szerzett 
három országos és egy heti vásár tartására. A település a kolostor révén a térség gazdasági 
központjává is vált. 
A törökök előrenyomulásának hatására a monostor beilleszkedett a magyar végvárrendszerbe, 
ahol Győr előváraként funkcionálva helyőrséget is kapott. Az apát ekkor egyben a 
várkapitányi tisztet is bírta. A Török Hódoltság és a Magyar Királyság határvidékét jelentő 
környéken gyakran folytak csatározások. (A Balaton földrajzi akadályt jelentett a Dunántúl 
közepén így a Duna-mente vált az egyik legfőbb felvonulási területté.) A török (1529, 1594, 
1683) és Habsburg hadjáratok (1542, 1566, 1598-1600, 1686) eredményeként a térség 
többször is gazdát cserélt. A lakosság helyzetét pedig tovább súlyosbították a rabló-fosztogató 
portyák és a kettős adóztatás. A török idők pusztításainak hatására a települések egy jó része 
elnéptelenedett. Az apátságot 1541-ben a szerzetesközösségek koncentrációja részeként 
főapátság rangra emelték, ezzel a magyarországi bencés monostorok központja lett. A 
sorozatos török csatározások (és részben a helyőrségnek a szerzetesközösség hitéletét zavaró 
magatartása miatt) a bencések – a tisztségek és birtokaik megtartása mellett – 1585 és 1638 
között elhagyták a környéket. 
A török veszély csökkenése és a török uralom alóli felszabadulás után a Főapátság is kivette a 
részét a pusztává tett birtokok újra termővé tételéből: majorságot építettek, céheket 
szerveztek, így megindult újra az ipari tevékenység is. A monostor kedvezményekkel 
csalogatott telepeseket, református magyarokat, majd németeket a térségbe. A Rákóczi-
szabadságharc eseményei szintén érintették a térséget (pl. ekkor pusztult el a Győrság korabeli 
települése), de ezt követően a 18. században tovább folyt a betelepítés. A Felvidékről, cseh-
morva területekről, Bajorországból és Alsó-Ausztriából érkeztek bevándorlók. A legfontosabb 
esemény ebben az időszakban a német ajkúak betelepedése a területre. Számos család érkezett 
Bakonyszentlászlóra, Fenyőfőre, Romándra. A hegyvidéki területeken elsősorban erdei 
munkával és mezőgazdasággal, míg a dombsági részeken szőlőműveléssel és szántóföldi 
termeléssel foglalkoztak. A bakonyi németek leginkább Bakonyszentlászlón és Fenyőfőn 
őrizték meg egységes német nemzetiségi identitásukat. A tájkép meghatározó elemévé váltak 
ekkortól a gazdálkodáshoz kapcsolódó majorsági épületek és a szőlőművelés. A löszös talajba 
fúrt pincesorok számos településen (pl. Écs, Győrság) megtalálhatók. A négy (olykor önálló, 
olykor összeolvadt) városrészből – Város, Váralja, Tabán, Hegy – álló Pannonhalma a 
közlekedési csomópont funkció és a Főapátság révén szakrális, tudományos, kulturális és 
gazdasági központtá vált. A 19. században a térség mezőgazdasági és ipari fellendülése 
jellemző. A kézművesség számos család fő megélhetését jelentette, és önálló céhek is 
működtek a városban és környékén (pl. takács, szabó, csizmadia, varga, kötélgyártó, üveges, 
szappanos, harisnyakötő, asztalos, szövő, szűcs, cipész, mészáros, ács, kádár, kerékgyártó, 
kőműves). Az apátsági nagybirtok modern, kapitalizálódó mezőgazdasági üzemmé vált, 
modern technológiával, gépesítéssel, és még az 1848. évi jobbágyfelszabadítás után is 
jellemző maradt a nagyüzemi gazdálkodás. A pusztákon élő cselédség egyre nagyobb arányt 
képviselt a térség lakosságából. A 19. század végén a térség egyik fő művelési ágának 
számító szőlőültetvényeket megtámadta a filoxéra. Ez sok szőlőbirtokost tett tönkre, akik a 
pusztai cselédség vagy a kivándorlók létszámát növelték. A technikai/technológiai fejlődés 
hatására ugyanakkor tovább modernizálódtak a majorságok. 1896-ra kiépült a vasútvonal, 
amely a személyszállítás mellett a termények szállítását is szolgálta. Ezzel a mezőváros 
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kézműiparának, kereskedelmi fejlettségének és kisebb üzemeinek is további lendületet adott a 
vasúti közlekedés megindulása. A térség gazdasági szerkezetében a mezőgazdaság volt 
meghatározó, amelyet elsősorban Pannonhalmán a háziipar, a kisipar és a kereskedelem 
egészített ki. 
A második világháborút követő szocialista iparosítás ugyan nagyrészt elkerülte a térséget, 
ezzel elveszítve korábbi gazdasági jelentőségét, azonban az ingázó lakosság révén nőtt az 
ipari foglalkoztatottak részaránya. A nagyközséggé vált településnek a járások 1971-es 
megszűntetésével közigazgatási szerepköre is megszűnt, ami a helyben elérhető 
szolgáltatások körének és színvonalának csökkenését is eredményezte. A második 
világháború körüli évek és a szocialista rendszer a Főapátság életében is jelentős változásokat 
hozott. Az 1802-as visszaállítást követően a bencés rend fő tevékenysége az oktatás lett. 
Ennek szellemében kezdték meg gimnáziumuk építését 1939-ben, Teleki Pál támogatásával. 
A gimnázium fiúiskola, amelynek jellegzetessége, hogy az iskola és a kollégium egybeépült. 
A gimnázium és a monostor épülete a második világháborút a Nemzetközi Vöröskereszt 
oltalmában átvészelte. A harcok idején többeket menekítettek meg a szerzetesek és 
egészségügyi segítséget is nyújtottak. A második világháború után az államosítás a rendet is 
sújtotta. 1948-ban elvették a birtokokat és a gimnáziumot. 1950-ben a rend visszakapta az 
iskolát, és így azon kevesek közé tartozhatott, akik a szocializmus évtizedei alatt rendként 
működhettek tovább, és egyházi iskolát tarthattak fenn. Így Pannonhalma az iskola és az ott 
folyó nevelő munka révén országos hírnévre tett szert. A térség életében a központi szerepkört 
betöltő település, Szentmárton 1965-ben kapta a Pannonhalma nevet (a szó egyébként 
Kazinczy Ferenctől származik). 
A rendszerváltozást követően a gazdasági szerkezetátalakítással járó válság elsődlegesen az 
ipari ingázó lakosságot érintette. A munkanélküliség mértéke azonban a helyi foglalkoztatási 
lehetőségek – a kereskedelem, a szolgáltató szektor és a turizmus – és Győr dinamikus 
fejlődése révén nem haladta meg a megyei és térségi átlagot. Az 1980-as évek végén a 
szőlészeti és borászati hagyományok elismeréseként megalakult a Pannonhalma-Sokoróalja 
borvidék. Nagyrészt a Főapátsághoz köthetően napjainkban is komoly turisztikai értéket 
jelent a pannonhalmi borászat. Az évtized kezdete óta tartó fejlesztések eredményeként a 
monostor alapításának 1000. évfordulóján, 1996-ban a Pannonhalmi Főapátságot, mint 
szakrális, kulturális és épített örökséget az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Ez 
évben II. János Pál pápa is látogatását tette a monostorban. Pannonhalma 2000-től város, majd 
az önálló Pannonhalmi kistérség (ma járás) megalakulását követően – korábbi szerepkörét 
visszanyerve – a térség központja. 
A térség életében a legjelentősebb események: 

- a bencés szerzetesközösség letelepítése, majd jogaik megerősítése és kibővítése (Géza 
fejedelem és Szent István által) 

- uralkodói személyek látogatása (Géza fejedelem, Szent István, Gizella királyné, Szent 
Imre, Szent László, Mária Terézia) 

- török végvári harcok, majd a betelepítések 
- a bencés közösség feloszlatása (II. József, 1876), majd a rend visszaállítása (I. Ferenc, 

1802) 
- a Szent Jobb háromszori látogatása: Raguzából visszaszerezve (1771), Szent István 

évforduló és nemzeterősítés (1939), hazahozatal az Egyesült Államokból (1988) 
- a Főapátság bazilikájának altemplomában került elhelyezésre Habsburg Ottó 

szívurnája 
 
3.4. Térszerkezet és a közlekedés-földrajzi helyzet 
A térség Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén, a Győrt Veszprémmel összekötő 82. 
sz. főútvonal mentén, a tágabban értelmezett desztináció pedig a 81. sz. (Győr-
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Székesfehérvár) és a 83. sz. (Győr-Pápa) főútvonal között helyezkedik el. A közel 200 ezres 
agglomerációjú és országos szinten jelentős gazdasági potenciált jelentő Győr csupán 20 
percre helyezkedik el a térségtől, de a Bakony, a Balaton-felvidék nagyvárosai és a Balaton 
északi partja is legfeljebb egy óra alatt elérhető. Mindez jelentős potenciális vendégkört, 
másrészt a turisztikai termék- és programkínálat bővítésének lehetőségét is jelenti. Közúti 
közlekedésben említést érdemel még a 86. sz. főútvonal, amely Szombathely irányába biztosít 
összeköttetést. Távolsági megközelítésében nagy jelentőséggel bír a csupán 10 km-re vezető 
M1-es autópálya, amelyen keresztül a tágabb térség három fővárosa, Budapest, Bécs és 
Pozsony is másfél óra alatt elérhető. A közel negyed órára található péri repülőtér ugyan 
jelenleg nem nyitott a turistaforgalom számára, de hosszabb távon érdekes potenciált jelenthet 
a távolabbi küldő területek elérése felé. Az utasok számára nyújtott kiránduló-csomagok 
révén további jövőbeni lehetőséget rejt magában a gönyűi hajókikötő. A térség közvetlen 
közelében haladnak nemzetközi közlekedés szempontjából is jelentős vasútvonalak. A 
Sopron-Győr-Budapest vonalon – az érintett nagyvárosok mellett – az ország keleti területei 
és Ausztria középső és keleti/délkeleti részei érhetők el, a Hegyeshalom-Győr vonal pedig 
Bécs, azon keresztül pedig Közép- és Nyugat-Európa felé biztosít összeköttetést. A térség 
azonban közvetlenül csak a Győr-Veszprém mellékvonalon érhető el. Utóbbi forgalma 
alapvetően nem jelentős, de a Győrt a Bakonnyal összekötő vonal a kirándulóturizmus 
szempontjából érdekes lehet. Ezt jelzi a vasúti közlekedéssel kombinált programok és a 
nosztalgiavonatozás iránti nagy érdeklődés. Az említett utakon összességében kedvezőek a 
térség vasúti- és autóbuszos tömegközlekedési kapcsolatai. A szomszédos települések már a 
győri szuburbanizációs övezet részét képezik, amelynek jelentősége a hétvégi kiránduló és 
pihenő turisták nagy számában is kimutatható. A tömegközlekedéssel érkezők számára 
azonban nehézséget jelent az egyes attrakciók megközelítése. Mindez nem csak térségi, de 
Pannonhalma esetében városi szinten is jelentkezik. A megállóhelyek és a turisztikai 
célpontok olykor nagy távolságra helyezkednek el egymástól, és hiányzik közöttük a 
közlekedési kapcsolat. Utóbbira jelenthet megoldást a dottó járatok turisztikai célzatú 
üzemeltetése. 
A Sokorói-dombság térszerkezetét és a települések szerkezetét alapvetően meghatározták a 
domborzati, és az azt követő közlekedési viszonyok. A települések többsége a közlekedési 
folyosóként is szolgáló völgyekben alakult ki. Felépítésüket meghatározza a dombvonulathoz 
való igazodás, így az azonos völgyben – azonos közlekedési folyosó mentén – elhelyezkedő 
települések könnyen megközelíthetők, azonban a völgyek közötti összeköttetés hiányos. A 
Pannonhalma körül elhelyezkedő települések közötti kapcsolatot – a 82. sz. főútvonal 
kivételével – három- és négyszámjegyű utak, eredei- és dűlőutak biztosítják. Ezek az alacsony 
forgalmú utak kifejezetten kedveznek a kiránduló és a kerékpáros turizmusnak. A térségben 
található kerékpáros utak kapcsolatban állnak az EuroVelo rendszerrel, valamint a szigetközi, 
a Fertő parti és a Balaton parti kerékpárút-hálózattal, a térség fő attrakcióját jelentő 
Pannonhalma esetében azonban hiányzik ez a közvetlen összeköttetés. A kiépített 
kerékpárutak mentén korábban kerékpáros termékfejlesztésre is sor került. Ezek közül 
említést érdemel az „Irány a gyarmati szőlőhegy”, a „Pannonhalmi körtúra”, a „Rövid túra a 
Sokoró lábánál” és a „Túra a Bakony elnyúló lankáin”. A Sokoróalja természeti, kulturális és 
épített értékeit kötik össze „A löszvidék gyümölcseinek útja”, a „Pannonhalmi barátok útja” 
és a „Vándorút az apátság erdein át a Bakonyig” elnevezésű kerékpártúrák, mai állapotuk és 
hasznosításuk azonban nem ismert. Javasolt ezen körutak felélesztése, kibővítése, valamint 
további aktív gyalogos, nordic és lovas úthálózatok létesítése, kapcsolódó termékfejlesztéssel. 
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4. A térség turizmus-specifikus elemzése 
4.1. A desztináció turisztikai kínálata 
A napjaink településszerkezetének és gazdasági rendszerének alapját a bencés 
szerzetesközösség pannonhalmi megtelepedése jelentette. A térség fejlődése szempontjából 
gazdasági és kulturális értelemben is meghatározó jelentőségű e közösség, ugyanakkor a 
korábbi „feudális úr – szolga” kapcsolatrendszer mind a mai napig érezteti hatását. Az egész 
térséget és annak számos vonását áthatja ez a duális szerkezet. A turizmus ágazat 
szempontjából tetten érhető az attrakciók, a szolgáltatások és kapacitások, a szaktudás, a 
mentális háttér és szervezettség, valamint a tőkeellátottság és a lehetőségek terén egyaránt. A 
város kínálatában így meghatározó a Főapátság és fejlesztései, míg a város többnyire inkább 
csak a jövőre vonatkozó potenciálokkal rendelkezik. 
 
4.1.1. Potenciális attrakciók 
USP – a térség egyedi vonzereje 
A térség turisztikai attrakciói között egyértelműen meghatározó az arculat- és imázsformáló 
hatású, továbbá tájképi szempontból is jelentős Pannonhalmi Bencés Főapátság. Az 
épületegyüttes mellett valójában egy ezer éves, mind a mai napig élő hagyományokra épülő 
szakrális, kulturális és természeti egység alkotta érték, amely méltán szerepel az UNESCO 
Világörökségek listáján. A rendszerváltást követő fejlesztések révén napjainkra egy komplex 
turisztikai attrakció, kapcsolódó értékekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal és önálló 
imázzsal. 
A Pannonhalmi Bencés Főapátság az első magyar keresztény monostor volt és fontos szerepet 
játszott a keresztény tanok közép-európai elterjedésében. Az apátságot még Géza fejedelem 
kezdte építeni 996-ban, aki bencés szerzeteseket hívott be Csehországból. Szent István király 
megerősítette a monostor jogait, és az ő nevéhez fűződik az első épület felszentelése 1002-
ben. A bencés rend 996-ban, Tours-i Szent Márton tiszteletére alapított monostora egyidős a 
magyar államisággal. A monostor az alapító Géza fejedelem szándéka szerint a középkori 
Európa kultúrájának egyik keleti hídfőállása lett. A természeti környezetébe illeszkedő 
Pannonhalmi Főapátság tükrözi a rend ezeréves történeti múltra visszatekintő fejlődését. A 
monostor jellegzetes elhelyezkedésében, egyedi struktúrájában, táji kapcsolatrendszerében 
összefonódik a természeti és az épített környezet. Ez a harmónia a bencés rend megalapítása 
óta jellemzi apátságaikat. A ma is Szent Benedek Regulája és az „Ora et labora!” („Imádkozz 
és dolgozz!”) jelmondat alapján működő szerzetesi közösség egyedülálló folytonossággal 
tartja fenn a bencés kultúra egyik központját. A Pannonhalmi Főapátság a bencés 
hagyományokat követő, klasszikus monostorelrendezés egyedüli, nagyrészt épen maradt 
példája hazánkban. Az apátsági épületek, a bazilika, az oktatási épületek, a Boldogasszony 
kápolna és a Millenniumi emlékmű különböző korok üzenetét őrző együttesében a sokféleség 
egysége valósul meg. A 11. századi román és korai gótikus stílusú altemplomra épült apátsági 
templomot a későbbi korok késő-gótikus, reneszánsz, valamint neogótikus elemekkel 
gazdagították. A bencés szerzetesi templomnak épült Pannonhalmi Bazilikát a ma is itt élő 
szerzetesközösség használja. A külső és belső arculata az egymást követő építési korszakok 
során formálódott. 
Az ezredforduló táján végrehajtott rekonstrukciók során, a térelrendezés megújításakor, a 
közösség liturgikus és teológiai szempontjait választották vezérelvnek, annak érdekében, 
hogy a Szent Benedek nyomán másfél évezrede fennálló szerzetesi életforma továbbra is a 
csendből és az imádságból táplálkozhassék. A templomot és a déli oldalára épült kerengőt a 
különleges szépségű Porta Speciosa (a templom déli főkapuja) köti össze. A kerengő melletti 
keleti épületszárnyban lehetett a káptalanterem, a déli oldalon volt a refectorium 
(ebédlőterem), emellett pedig a melegedőszoba (mivel a középkori monostorokban nem 
fűtötték a lakószobákat). A nyugati szárnyban műhelyek és írószobák (scriptorium), az 
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emeleten a hálóhelyiségek helyezkedtek el. A monostor ma is álló barokk részei közül az 
ebédlőterem érdemli a legnagyobb figyelmet. A klasszicista torony és a könyvtár épülete a 19. 
század első évtizedeiben épült, a gimnázium és a diákotthon (az úgynevezett „olasz” 
gimnázium) épülettömbje pedig a 20. században. Az apátság értékét tovább emelik gazdag 
művészeti és tudományos gyűjteményei. Kiemelkedő értékű könyvtára több mint 
háromszázezer kötettel rendelkezik; a Főapátsági Levéltár számos értékes dokumentumának 
leghíresebb darabja a legrégibb magyar írásos nyelvemlék, a Tihanyi Bencés Apátság 1055-ös 
alapító oklevele. A monostor képtára, metszettára, numizmatikai gyűjteménye, régiségtára és 
kincstára szintén jelentős. 
Az apátsági birtok szerves része a gyógynövénykert, a kiterjedt levendulás, a 
gyógynövényház a levendula-lepárlóval, a teaházzal és a biomassza fűtőüzemmel. Az 
arborétumban több száz különleges fa- és cserje faj található. A szerzetesrend egyik 
legjelentősebb jelenkori tevékenysége, az ifjúság nevelése és oktatása mellett kiemelkedő 
jelentőséggel bír az apátsági birtokművelés is. Az apátsági szőlő- és borművelő hagyomány 
újrateremtése a régi apátsági birtokokon a szőlőtelepítési programmal kezdődött, majd a 
látogatható új pince és borház kialakításával folytatódott. Az új látogatóközpont és a 
vendéglátás épületei (étterem és borház, zarándokház), valamint a pincészet a kortárs építészet 
letisztult formanyelvén viszik tovább a szerzetesrend puritán stílusát és mutatják a szerzetesi 
közösség képességét a folyamatos megújulásra. 
A Főapátságot és környezetét az alapítása ezeréves évfordulóján, 1996-ban emelték 
világörökségi státuszra. Az UNESCO indoklásában azt emeli ki, hogy Pannonhalma a korai 
keresztény intézmények egyik olyan ritka példája, amely még a mai napig is aktívan 
működik. Az épületegyüttes, a hagyományok és a kulturális értékei, a főapátság természeti 
környezete és nem utolsó sorban az elmúlt évek szolgáltatás-fejlesztései, kiállításai és 
programjai a térség kiemelkedő, nemzetközi szinten is értelmezhető különleges vonzereje.  
 
A Főapátsághoz kapcsolódó további komplex turisztikai potenciál 
A „Vár” mellett komplex attrakcióként a Pannonhalmi Apátsági Múzeum (Apátsági Major 
Látogatóközpont) jelenik meg. A major épületét Magger Placid főapát kezdte építtetni 1650-
ben a főapáti birtokok és gazdaságok megszervezésére. A szentmártoni, majd az egész 
birtokrendszer központjaként funkcionáló épületegyüttesben helyet kapott többek között ló- 
és ököristálló, kocsiszín, faraktár, dézsmaboros pince, kovácsműhely, mosóház, valamint az 
uradalmi tisztviselők lakásai (udvarmester, majoros gazda, vadász, kocsisok, hajdúk, 
magtáros, béresek). A közelben helyezkedett el a magtár és a szérűskert. A tsz-évtizedeket 
követően funkció nélküli, omladozó épületegyüttest a bencés közösség felújíttatta, és a 21. 
századi igényeket kielégítő kulturális turisztikai interaktív látogatóközpontot hozott létre. Az 
állandó kiállítások között megtalálható a Pannonhalmi Főapátság magángyűjteményei 
(festmények, szobrok, ötvöstárgyak, textil- és kerámiatárgyak), a középkori kőtár (a főapátság 
átépítéseikor talált középkori kőfaragványok), a bencés uradalmi gazdálkodást és annak 
fejlődését bemutató kiállítás, a „Pannónia Szőlőskertje” c. borászati és pincekiállítás, a 
Főapátság és a szerzetesközösség ezer évét áttekintő multimédiás időszalag. A kiállítások 
okostelefon alkalmazások segítségével és visual guide rendszerrel is megtekinthetők. A 
múzeum egyben turisztikai információs pontként is szolgál. Az udvaron kerthelység és 
szabadtéri rendezvényközpont, az épületben konferencia- és kulturális rendezvénytermek, 
valamint időszakos kiállítások fogadására alkalmas terek kerültek kialakításra. Egyedi 
apátsági termékeket forgalmaz az ajándékbolt és a Pausa kávéház. 
Az apátság alapításával közel egyidős az arborétum, amelynek angolkert jellegét Szeder 
Fábián alakította ki az 1840-es években. Az arborétumban napjainkban több száz fa- és 
cserjefaj nő, köztük különleges, az országban csak kevés helyen előforduló fajok, illetve 
fajták is. A lágyszárúakkal kialakított fajlista meghaladja az 1200-at. Emellett mintegy 
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százötven madárfajt is azonosítottak a területen. Az ezeréves gyógynövénykertben 35 féle 
gyógynövényt termesztenek, melyeket frissen levágva, szárított formában, vagy 
gyógytermékként értékesítenek. Reisch Elek bencés szerzetes 1735-ben írt könyvében több 
száz gyógynövény alapú terméket ismertetett – ezek közül számosat (gyógyteák, fürdőolajak, 
szappanok stb.) az ősi receptúra és a mai technológia kombinálásával az utóbbi években ismét 
gyártanak. A levendulamezőket hagyományosan, kézzel takarítják be és a terményből 
levendulaolajat készítenek. A kerthez kapcsolódóan megtekinthető az ültetvény, a 
gyógynövényház, a levendulalepárló és a biomassza erőmű, de található itt ajándéküzlet és 
teaház is. 
További önálló attrakciót jelent a szőlészeti és borászati tradíció rendszerváltást követő 
felelevenítéséből kinőtt Apátsági pincészet. Az 52 hektáros apátsági szőlőbirtok termésének 
feldolgozása a Szent Márton-hegy délkeleti oldalába épített modern, mégis tájba illő 
komplexumban valósul meg. A legmodernebb technológiát és gravitációs anyagmozgatást, 
valamint a hely szelleméhez igazodó építészeti megoldásokat alkalmazva jött létre a 
pincészet. Az évi mintegy 300 ezer palack bor előállítása mellett szervezett programokat, 
borkóstolókat és további boros eseményeket is megvalósítanak. 
A Kosaras-dombon az új látogatóközpont mellett 2010-ben nyílt meg a szerzetesközösség 
filozófiájához igazodó, magas színvonalú gasztronómiai élményeket nyújtó Viator Apátsági 
Étterem és Borbár. A gourmet-étterem elsődlegesen az Apátsági Pincészet borait kínálja, de 
megtalálható itt valamennyi hazai borvidék minőségi ajánlata. Az épület és technikai 
felszereltsége a gasztronómia mellett lehetőséget nyújt családi rendezvények, üzleti 
találkozók, konferenciák és különféle tréningek tartására. 
A bencés közösség filozófiájához és küldetéséhez igazodóan átadásra került a Szent Jakab ház 
és erdei kápolna, amely – különböző épületeivel – egyben konferenciaterem, kápolna, 
valamint ifjúsági és zarándok szálláshely. Az építészeti díjjal jutalmazott spirituális egység 
érintetlen természeti környezetben található, így kiválóan alkalmas a visszavonulásra, az 
elmélyülésre és a kikapcsolódásra. 
A természeti környezet további tájjal harmonizáló elemeit jelenti a Boldogasszony-kápolna, a 
Millenniumi emlékmű és a Boldog Mór kilátó, amelyek egy kellemes erdei séta keretében – 
akár a kialakított tanösvények mentén is – megtekinthetők. A kápolnát 1714-ben Göncz 
Celesztin főapát kezdte el építtetni. Barokk berendezését Sajghó Benedek főapát idején 
alakították ki. Romantikus átépítésére 1865-ben került sor. Eredetileg az apátság közelében 
élő nem magyar anyanyelvű lakosság plébániatemploma volt. A templom alatti 
dongaboltozatos kripta mindmáig a szerzetesek temetkezési helye. A Millenniumi emlékmű 
1896-97-ben készült. A honfoglalás ezredik évfordulójára a hét honfoglaló törzs tiszteletére 
hét millenniumi emlékművet emeltek az országban. Ezek egyike Pannonhalmán található. A 
korábbi barokk Kálvária helyén alakították ki a kápolnaszerű építményt. A királyi koronát 
ábrázoló kupoláját végül megromlott állapota miatt 1937-38-ban elbontották. 
Az említett elemek egy komplex turisztikai rendszert alkotnak, amelyek szervesen 
illeszkednek a főapátság ezer éves történetéhez, spirituális és világi (gazdasági-kulturális-
oktatási) hagyományaihoz, valamint harmonikusan jelennek meg a kultúrtájban. Az értékek és 
szolgáltatások egymást kiegészítő volta önálló komplex turisztikai termékként, illetve annak 
altermékeiként is funkcionál. A térség turisztikai fejlesztése kapcsán elsődleges cél, hogy 
ehhez illeszkedő, mégis alternatívát jelentő turisztikai ajánlatokat nyújtson a város. 
 
Pannonhalma és térségének további lehetséges attrakciói 
Természeti attrakciók – öko és aktív turizmus 
A térség a Sokorói-dombság, illetve a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területén helyezkedik 
el. A tájképet meghatározza a feldarabolódott Pannon-tábla, az északnyugat-délkelet irányú 
három dombsor és a köztük húzódó deráziós völgyek. Sajátos földtani felépítése, növény és 
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állatvilága miatt védett terület, ugyanakkor kevés olyan értékkel rendelkezik, ami önmagában 
turisztikai vonzerőt gyakorolna. Ezen elemek közé tartozik az európai szinten is egyedülálló 
löszszurdok-rendszer, de turisztikai attrakcióvá fejlesztésére még nem került sor. Ahogyan a 
ravazdi erdő, a Pannonhalma határában található Illaki-erdő és a ravazdi horgásztavak sem 
feltártak. Utóbbi esetében a tulajdonos korlátozza is a turisztikai hasznosítást. Jelentősebb 
turistaforgalom a Főapátság környezetében kiépített tanösvényeken (Váralja irányában a 
várostörténet bemutatása, az Eranthis-tanösvény, illetve a Millenniumi emlékmű, a 
Boldogasszony-kápolna és a Boldog Mór-kilátó környezete), valamint a Főapátság 
arborétumában és gyógynövénykertjében tapasztalható, ezek esetében azonban a természeti 
érték csak kiegészítő jellegű a kulturális érték vonzása mellett. A szép lankás táj, a magas 
erdősültség, a természetes vegetáció és a kultúrtáj összhangja idilli természeti környezetet 
alkot, amely a borkultúrával kiegészülve egyfajta „Pannonhalma-idill” hangulatot áraszt. A 
szőlőtermelő és borászati hagyományok mentén, a mai kor elvárásaihoz igazodó egyre 
magasabb minőségű termékek jelennek meg a borvidéken, gyakran kiegészülve színvonalas 
szolgáltatásokkal, az említett életérzés turisztikai megfogalmazására azonban még nem került 
sor. Emellett a térségben több jelzett turistaútvonal és három kijelölt kerékpárút található. 
Részben ezek mentán a táj alkalmas gyalogos, nordic, kerékpáros és lovas aktív utak 
kialakítására, kapcsolódó programok kiajánlására és sportesemények szervezésére. Kiemelt 
érték lehet a térség alatt található termálvízkincs. Pannonhalmán kút is található, és elkészült 
egy projektterv a gyógyturisztikai hasznosításra, azonban ennek megvalósítása még várat 
magára. A térség sajátos természeti adottsága a földenergia. Pannonhalma nem csak vallási 
értelemben vett szakrális hely, hanem egy természetes erőhely, hiszen itt magasabb rezgésű és 
erősebb energiák vannak jelen, mint máshol. Az ősi tudás nyomában őseink – akik még sokkal 
szorosabb kapcsolatban voltak a természettel, mint a ma rohanó embere – könnyebben felismerték 
az ilyen helyeket. Ha manapság valaki fel szeretne töltődni, vagy újra vissza szeretne találni a 
természetbe, nem kell mást tennie, mint felkeresnie egy erőhelyet, és ott feltöltenie lemerült 
energiaraktárait. Az igény és fizetőképes kereslet mentén e témakörben számos attrakció és 
szolgáltatás sikeresen működik, így Pannonhalmán is lehetséges az ez irányú turisztikai fejlesztés. 
 
Épített, kulturális és szakrális örökség 
A Főapátság turizmusfejlesztése érintette a szerzetesközösség gondozásában álló 
épületállományt, azokat funkcióbővítő felújítással, kiegészítéssel, új épületek emelésével 
komplex turisztikai termékké formálták. A bencés közösség épített, kulturális és szakrális 
értékei (Főapátság épületegyüttese, majorság, Boldogasszony-kápolna, Millenniumi 
emlékmű, valamint ezek kulturális értékei és kiállításai) a USP kapcsán már bemutatásra 
kerültek, így jelen alfejezet a város és környéke által nyújtott további potenciálra koncentrál. 
A településképet – a Szent Márton-hegyen a város fölé magasodó Főapátság mellett – 
összességében a szocializmus évtizedei alatt megépült és kialakított lakásállomány határozza 
meg. Napjainkban ezek jelentős része felújításra szorul. A városrészek korábbi többé-kevésbé 
független fejlődése azonban sajátos szerkezetűvé alakította a mai Pannonhalmát, amelyek 
közül turisztikai hasznosíthatóság szempontjából kiemelkedik: 

- a természetközeliséget, békét és nyugalmat közvetítő Tóthegy, valamint 
- a Várhoz felkúszó zegzúgos utcáival romantikus hangulatot árasztó Váralja. 

 
Alapinfrastruktúrájuk ugyan fejletlen, de sajátos környezetük és szerkezetük, valamint a 
turisztikai magterülethez való közvetlen kapcsolódásuk révén attrakciók kialakítására 
alkalmasak. A Tóthegyen a Főapátság szelid fejlesztései (arborétum, gyógynövénykert, 
pincészet, tanösvények) mellett egy-egy magán kezdeményezés is tapasztalható. A Váralját 
pedig a majorsági látogató központ megépítése és az Önkormányzat tudatos fejlesztései (Fő 
tér kialakítása, Váralja rehabilitáció), kiegészülve magán kezdeményezésekkel (kávéház, 
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ajándéküzlet, pinceborozó) és klasszikus PPP projekttel (Gesztenyés horog turisztikai 
feltárása) kapcsolja be a turisztikai attrakciók sorába. 
A további városrészek egységében meglehetősen korlátozottan hasznosíthatók, de egyes 
épületeik potenciált jelenthetnek a turisztikai fejlesztésekhez. Ezek közé tartozik a korábbi 
apátsági magtár, amelynek felújítása megvalósult, de a valódi turisztikai hasznosítás 
(művésztelep, kiállítótér, kulturális központ, vendéglátás, szállásadás) nem valósult meg. A 
Thomas Menner étterem, sörház és interaktív sörmúzeum kialakítása szinten elkezdődött, de 
jelen állapotában inkább rombolja a belváros képét, mintsem turisztikai attrakciót jelentene. A 
korábbi városi élethez kapcsolódó intézményrendszer (városháza, szolgabíró háza, iskola) és a 
Szt. Vince zárda épületei rendelkeznek még sajátos hangulattal. Többségük ma is 
közintézmény vagy leromlott állapota miatt nem vesz részt a turizmusban. Szigetszerű 
elhelyezkedésük miatt városképi funkciójuk sem jelentős. A városközpontnál található 
szoborpark, a Kelemen Krizosztom emlékmű, a Szt. Márton szobor, valamint az 
állomásépület falán látható Szt. István dombormű vagy éppen a Radnóti-emlékhely és a 
Holokauszt emlékmű kulturális értéke megkérdőjelezhetetlen, de turisztikai feltárásuk még 
várat magára. A zsinagóga felújítását követően alkalmas lesz az emlékhely funkció mellett 
kulturális programok megvalósítására. 
A kulturális értékek között külön kategóriaként említendő a Hefter Üveggaléria, amely a világ 
élvonalába tartozó művészek kiállítása mellett műemléki restaurációs munkákat is végez, 
valamint nemzetközi szinten is elismert kézműves üveg termékeket és műalkotásokat (pl. 
beltéri és kültéri dekorációk, ékszerek, szobrok, poharak) állít elő. A pannonhalmi üveggaléria 
tagja a Magyar Üvegművészeti Társaságnak. Jövőbeni fejlesztése révén pedig interaktív 
bemutatóhelyként vagy akár sajátos művésztelepként is működhet. 
A környező települések épített értékei többnyire szintén kis léptékűek. Említést érdemelnek 
közülük a templomok és szentélyek, a Szt. Villebald templomrom, a több településen 
fellelhető löszfalba vájt pincék és kiépített pincesorok, a kilátók, az in situ skanzen tápi 
zsellérsor, valamint a korábban már említett Béla király kútja. Turisztikai funkcióbővítésük, 
valamint kulturális/kiránduló útba való szervezésüket követően hasznosíthatók a turizmusban. 
A soft kultúra városi elemei közül legjelentősebb Dallos Sándor pannonhalmi kötődése és 
munkássága. Írásaiból a szülőhely iránti szeretet mellett a korabeli pannonhalmi 
mindennapokról és jeles eseményekről is ismereteket szerezhetünk, ahogyan az itt élt 
szerzetesek és további szerzők munkáiból. Az egyházi földesúr és jobbágyai, szolgálói sajátos 
kapcsolata, a középkori Szentmárton működése, a városi tisztségviselők és céhek, valamint az 
ezekhez köthető szokások részben feltárhatók. Ezek összességében olyan lehetőségek, 
amelyek turisztikai elemként élettel tölthetik meg a mai városi közeget. A város múltjának 
jeles eseményei közül kiemelkedik a Szent Jobb, valamint az uralkodók említett látogatásai, 
irodalmi vonatkozásban pedig Kazinczy és Radnóti. Ezen vonások programok és 
rendezvények alapját adhatják. 
 
A népi kultúra értékei – hagyományok, helyi termékek és borkultúra 
Pannonhalma vonzáskörzete és a tágabban értelmezett Sokorói-dombság nem tekinthető 
egységes néprajzi tájnak. Nem rendelkezik egységes díszítőmintákkal vagy sajátos 
szerteágazó kézműves termékekkel, mint pl. az Őrség, ahogyan ilyetén ismertsége sem 
említhető. A török kort követően ugyan jelentős kézműipara alakult ki (a megyében a 
második legjelentősebb kézműves központ volt), a szocializmus évtizedei alatt a gyári 
munkássá, ingázó gyári munkássá vált lakosság elfelejtette ezen mesterségeket. A lehetőség 
elvileg adott (feldolgozás nélküli és feldolgozott agrártermékek, fa, fém, üveg, viasz, szalma 
és fűzfa termékek, textíliák, fazekasság stb.), és a társadalmi-gazdasági trendek is 
hangsúlyozzák a helyi kézműves termékek jelentőségét, Pannonhalma térségében elvétve 
találni kézműveseket és kézműves termékeket. Ezek között külön szegmenst jelentenek a 
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Főapátság kézműves termékei (borok, teák, likőrök, gyógynövény készítmények, ecetek, 
csokoládék, fürdősók, gyógynövényolajak, szappanok), ezek azonban csak részben készülnek 
a térségben. Kiemelendő a Hefter Üveggaléria, amelyek ugyan nem a népi kézművesség 
kategóriáját jelenti, mégis kézműves termékeket (is) állít elő. Pannonhalmán és környékén 
ezek mellett készül méz, sajtok, különböző levendula készítmények és gyógytermékek, 
teakeverékek, nagy változatosságban szappanok és különböző kozmetikumok, szörpök, 
lekvárok, és megtalálható a fazekasság is. A legismertebb, a turizmusba leginkább bekapcsolt 
kézműves érték a bor. Az ország egyik legkisebb borvidékén közel 500 szőlőművelő 
tevékenykedik. A sajátos fejlődés eredményeként többségük kizárólag házi fogyasztásra vagy 
csak folyóbor formájában értékesít, azonban az utóbbi időben egyre több minőségi borászat is 
létrejött (Apátsági pincészet, Deé, Hangyál, Babarczi, Huszár stb.), a borászat mellett 
turisztikai irányultsággal. A borvidék földrajzi és településszerkezeti/térszerkezeti tagoltsága 
miatt a pincészetek azonban egymástól nagy távolságra helyezkednek el, ami megnehezíti a 
borvidék egységes turisztikai kiajánlását. A Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóciós Kft. 
tevékenységei meghatározóak e téren. A kínálatot színesíti a Pannonhalmi Pálinkárium 
működése, amely nemcsak minőségi pálinkákat állít elő, de bemutatóival bővíti a térség 
turisztikai programlehetőségeit is. 
A népi kultúra jeles soft elemei a hagyományok, a korabeli életmód megidézése. Ennek 
napjainkban már csekély nyomát fedezhetjük fel, miközben – ahogyan Dallos Sándor is 
megfogalmazta – ez adja egy település legjellegzetesebb ízét. Különböző kiadványokból, 
múzeumi és levéltár anyagokból többé-kevésbé rekonstruálható az egykori mindennapi élet és 
a közösség eseményei. Dallos Sándor írásai mellett Karsai Géza, Komonczy Gáspár, Kiss 
Endre, Makk Pál, Tartó József és Ress Árpád kutatásai, elbeszélései segítenek abban, hogy 
miként is nézhetett ki a József-, Márton- és Benedek-napi országos vásár, a Nagyszombat esti, 
Márk-napi és Úrnapi körmenet, a betlehemezés, a János-napi boráldás, a Vízkereszt, a 
Virágvasárnap tartott passiójáték, Nepomuki Szt. János ünnepe, Szt. Vendel napja, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsúja, a kiscelli és a Szt. István napi zarándoklatok, a 
bíróválasztás, a farsang, az iskola és zeneiskola ünnepei, a legényavatás, a majális, a torkos 
csütörtöki cigánybál, a helyi gyerekek által előadott színdarabok, vagy a népi hiedelmek és 
babonás szokások stb. Ezek mellett a korabeli legendák, sokszor humoros történetek 
felelevenítése szintén színesítheti a turisztikai kínálatot. 
 
4.1.2. Szálláshelyek 
Pannonhalma szálláshely-kínálata meglehetősen szegényes. Alacsony összkapacitás és 
rendkívül változó minőség jellemzi. A korábban rendkívül népszerű kemping épületeinek 
állaga leromlott, a zöld felületek rendezetlenek. Általános felújítás és jelentős színvonal-
emelés szükséges ahhoz, hogy ismét bekapcsolódjon a turisztikai kínálatba. A Família Panzió 
ugyan még működik, de a kapacitás-kihasználtság biztosítása érdekében nem turisztikai 
szegmensekben is értékesít. A negatív ár-spirál azonban logikus módon a színvonal 
romlásához is vezet. A Pannon Panzió kiváló elhelyezkedéssel (a Várba vezető fő közlekedési 
út mentén, rálátással a Várra) összesen 59 férőhelyet kínál, és egyben étteremként is működve 
fő étkezési lehetőséget is nyújt. A Levendula Panzió az egyetlen jól menedzselt 
magánszálláshely. A tóthegyi elhelyezkedése kissé kieső (közlekedési vonalak, út minősége), 
de egyben előny is. 4 napraforgós minőségi szálláshely, szép környezetben, színvonalas 
infrastruktúrával és felszereltséggel, változatos szabadidős programlehetőségeket kínálva. A 
bencés közösség által létrehozott, már bemutatott Szt. Jakab ház szintén természetközeli, 
elvonulásra, mentális és lelki feltöltődésre alkalmas környezetben található. Jellemzően 
nagyobb légterű, több fős szobákat kínál zarándokok és ifjúsági, osztálykiránduláson 
résztvevő csoportok számára. A pannonhalmi lehetőségeken kívül a térségben több 
szálláshely is üzemel. Ezek többsége vendéglátáshoz vagy borászathoz kapcsolódóan. 
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Említést érdemelnek még a Kisalföldi Erdőgazdaság által Ravazdon üzemeltetett 
szálláshelyek, amelyek erdei iskolai programokat, ökoturisztikai élményeket és kézműves 
foglalkozásokat is nyújtanak saját szervezésben. 
A pannonhalmi szálláskínálat fejletlensége hátterében – a vállalkozói aktivitás és az 
üzemeltetői (menedzsment) szemlélet problémái mellett – a desztináció turisztikai kínálatának 
hiányosságai is meghúzódnak. A jellemzően fél napos kiránduló turizmus által érintett 
térségben mi adhatja a szálláshelyfejlesztés megalapozottságát? Nem hoznak létre 
szálláshelyet, amíg nem jelennek meg tömegesen a többnapos turisták, de a többnapos 
érdeklődés szálláshelyek hiányában inkább a közeli településekre vagy a közeli városokba 
érkezik. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztések aktivizálhatják mind a keresleti, mind a 
kínálati oldalt. A város turizmusában akár már rövid távon is meghatározó jelentőségű 
lesz/lehet a bencés közösség által tervezett 4*-os szálloda működése. 
 
4.1.3. Vendéglátás, egyéb szolgáltatások és kereskedelem 
Pannonhalma vendéglátó szektora szintén felemás képet mutat. Elvileg több szegmens is 
képviselteti magát, de az összkínálat meglehetősen szegényes, és éppen a turisztikailag 
leglényegesebb elem hiányos. A napjainkban népszerű kebabos, menüket kínáló és pizza-
kiszállítást nyújtó helyek megtalálhatók a városban. Ezek többnyire a helyi igények 
kielégítését célozzák, de kínálatuk részben a turizmusban is megjelenik. A pannonhalmi 
vendéglátó szektor másik „végét” az Apátsági Viator Étterem és Borbár jelenti. Magasan 
pozícionált, sajátos építészeti kialakítású gourmet-étterem, nemzetközi ízlésnek megfelelő 
színvonalas ételválasztékkal, minőségi borkínálattal, döntően az Apátsági Pincészet boraival. 
A Főapátság örökség- és kulturális turisztikai termékei közt megtalálhatók olyan magasan 
pozícionált elemek, amelyekhez szervesen kapcsolódik az ilyen szintű vendéglátás (komoly 
zenei koncertek, üzleti turizmus, egyes rendezvények). Ezek mellett a jól elkülöníthető 
gasztroturistákat tekintve önálló terméket is jelent a Viator étterem. Az átlagos/tömeges 
turizmus igényeihez a Borbirodalom és a Pannon Panzió étterme áll a legközelebb. A sajátos 
hangulatú belső terek, illetve a kedvező elhelyezkedés mellett azonban étel- és 
italkínálatukban nem tudtak olyat nyújtani, ami a környék kiemelten kedvelt helyévé tenné 
valamelyiküket. A térség (a helyiek és a rendszeres kirándulóturizmus) ugyanakkor képes 
lenne eltartani egy ilyen, a középréteget színvonalasan megcélzó egységet. Ezt bizonyítja a 
környék néhány jól működő étterme. A vendéglátó kínálatot színesítik a borászathoz 
kapcsolódó, eseti étkezési lehetőséget biztosító egységek, valamint a beülős/kiülős helyek. Az 
apátsági major látogatóközpontban kialakításra került a Pausa kávézó, valamint a Fő téren 
nemrég megnyitott a Pletycafé, amely egységek a színvonalas, délutáni (beszélgetős) 
programnak is beillő kávézás-cukrászdázás mellett élettel töltik meg a városközpont tereit. A 
Pletycafé terasza jelenti most Pannonhalmán azt a kis nyüzsgést, ami – az attrakciók és a 
közvetlen vendéglátó kínálat mellett – vonzóvá tehetik a várost a turisták és kirándulók 
számára. 
A további szolgáltatások és vásárlási lehetőségek Pannonhalmán jelenleg turisztikai 
szempontból nehezen értelmezhetők. Működik egy-egy lovas szolgáltató, de ők kizárólag az 
állandó vendégeket preferálják. A kézművesek nyújtanak vásárlási lehetőséget, de 
bemutatótérként korlátozottan funkcionálnak. A helyiek által felkeresett kereskedelmi 
egységek nagyrészt Győrben működnek, így helyben nincs is igazán kereslet rá. A 
fizetőképességhez igazodóan azonban megtalálható olcsó kínai üzlet, ami viszont a turisztikai 
forgalom tekintetében inkább imázs-rontónak tekinthető. A speciálisan „Pannonhalma” 
ajándékok azonban megjelentek. Ezek a Főapátság bemutatóhelyein és fogadóegységeiben, 
illetve a Tourinform mellett nemrég nyílt üzletben vásárolhatók meg. 
A szálláshelyeknél már említett kettősség a vendéglátás, a szolgáltatások és a kereskedelem 
esetében is kimutatható. A jelentős vendégforgalom lenne képes erőteljesen dinamizálni ezen 
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ágazatokat, így a potenciális üzlettulajdonosok kivárnak. A térségben működő jó példák, 
sikeres egységek azonban bizonyítják, hogy – a szálláshelyekkel ellentétben – a helyi és 
térségbeli kereslet is képes lenne eltartani minden tekintetben színvonalat nyújtó 
vendéglő(ke)t. A Váralja turisztikailag frekventálttá tételéhez az infrastrukturális feltárás 
mellett elengedhetetlen a nyüzsgés megteremtése különböző tematikájú kis vendéglátó és 
kereskedelmi egységek létesítésével. 
 
4.1.4. Rendezvények és programok 
Egészen a közelmúltig Pannonhalma rendezvénykínálata semmiben nem különbözött egy 
átlagos hazai (kis) település rendezvényeitől. A nemzeti ünnepek és a közösségi célú 
események mellett szinte semmi olyat nem nyújtott a város, ami turisztikailag is értelmezhető 
lett volna. Különlegességet, és egyben turisztikai vonzást kizárólag a Főapátság által 
szervezett rendezvények jelentettek. A 2014-es évtől kezdve az Önkormányzat is egyre 
változatosabb és egyre színvonalasabb rendezvényekkel jelentkezett. A 2015-re vonatkozó 
önkormányzati és apátsági rendezvénynaptár tartalmaz: 

- nemzeti és városi (pl. március 15., Anyák napja, október 23.) 
- borvidéki és gasztronómiai (pl. Vince-napi, Pünkösdi és Márton-napi pincejárások, 

Szt. László-napi vadétel főző fesztivál, újbor-verseny, Szent Márton Borrend ünnepi 
közgyűlése és nyilvános eseményei, Márton-napi vígasságok, Nyílt napok az Apátsági 
Pincészetben, boráldás) 

- hagyományőrző és kulturális (pl. József-napi vásár, Országos Könyvtári Napok, 
Pannon Napok rendezvénysorozat, magyar világörökségek ünnepe, apátsági 
orgonakoncertek, a Győri Filharmonikusok fellépései, jazz-terasz a majorságban, jazz-
vacsorák a Viatorban, népzenei koncertek a gyógynövénykertben, HuGlass 2015) 

- valláshoz, egyházi évhez kapcsolódó (pl. Betlehemnyitó ünnepség, Mikulás, 
Télköszöntő, Pásztorjáték) 

- sport (Nemzeti Bor Maraton, Pannonhalma Prológ kerékpáros verseny) eseményeket. 
 
A város kiemelt eseménye az Évszakok Fesztivál néven összefogott Május 1. ünnep, a Szt. 
István ünnep, a városi Bornap és a Karácsony. A 2015/2016. évek különleges 
rendezvénysorozata a Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő, az országos jelentőségű (és támogatottságú) Szent Márton-év lesz, 
amelynek pannonhalmi eseményei a közösségépítés és a kulturális párbeszéd tematikák köré 
szerveződnek. Az év másik különlegessége a Hefter Üveggaléria tevékenységéhez 
kapcsolódóan a HuGlass Pannonhalma, azaz a Magyar Üvegművészeti Társaság kiállítása a 
kortárs magyar üvegművészet kiemelkedő alkotásaiból. 
Az említett események elsődlegesen a térségből vonzzák a látogatókat, de tematikájukat és 
színvonalukat tekintve alapját képezhetik középtávon a turisztikai rendezvénykínálatnak. Így 
napjainkra elmondható, hogy Pannonhalma – az Önkormányzat és a Főapátság által 
együttesen kínált – (turisztikai) rendezvényei változatos szabadidős lehetőséget nyújtanak a 
helyiek, a térségbeliek és a turisták számára. A kínálat ugyanakkor tovább bővíthető, de 
kizárólag a tervezett turisztikai termékekhez igazodó, Pannonhalma-specifikus, 
regionális/országos tekintetben is különlegesség-értékkel bíró, így turisztikai érdeklődésre is 
számot tartó rendezvényekkel. 
 
A programkínálat ezzel szemben meglehetősen szegényes. A pannonhalmi időtöltés gerincét a 
Főapátság korábban említett állandó (Pannónia szőlőskertje, a Főapátság 
magánygyűjteményei, Középkori kőtár, Főapátság épületegyüttese) és időszakos (jelenleg „A 
sivatag – tájkép és szakrális tapasztalat”, „Szent Benedek és a bencés spiritualitás”) kiállításai 
adják. Ezeket egészítik ki a további, az apátsághoz köthető programok, mint az arborétum, a 
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gyógynövénykert és a levendula lepárló megtekintése. A szerzetesközösségtől független 
programot a Hefter Üveggaléria kiállítása, egy-egy kézműves, valamint a Kisalföld 
Erdőgazdaság ravazdi erdei iskolája kínál. A rendezvények között említett pincejárások és 
bornap mellett a borturizmus kínálatát erősíti az Apátsági Pincészet két féle tartalmú 
borkóstolója, valamint a Bor-Promóciós Kft által szervezett 6 féle különböző bortúra 
csomagajánlat (Borvidéki ízelítő, Borvidéki mélytányéros, Győrújbarát szabadon, 
Pannonhalma és Pázmándhegy, Szurdik és Vaskapu túra Nyúlon, Borok és korok). 
A város és a térség által nyújtott lehetőségek (épített és kulturális értékek) túlnyomó többsége 
nem szervezett, így pl. egy-egy tájház megtekintése vagy borászat meglátogatása a nyitva 
tartás és az elérhetőség miatt előzetes egyeztetést igényel. A kialakított tanösvények bejárása, 
túrázás és kerékpártúra a jelzett utakon szintén lehetséges, de szervezetten, vezetővel, a helyi 
legendák és történetek felelevenítésével élménydúsabb lehetne. A városban számos műemléki 
jellegű épület-felújítás félbe maradt (pl. zsinagóga, magtár, Thomas Menner), pedig az ezekbe 
tervezett kulturális-gasztronómiai funkciók jelenthetnék azokat a további programokat, amik 
révén alkalmassá válhatna Pannonhalma a több napos tartalmas, élményszerű időtöltésre, így 
a vendégéjszakát is generáló turisták fogadására. A turizmusfejlesztés kiemelt feladata a 
Pannonhalma új imázsába illeszkedő szabadidős kínálat (új turisztikai attrakciók, kulturális 
programok és további tartalmak) megteremtése, és ilyetén a város élővé tétele. 
 
4.1.5. Turizmushoz kapcsolódó szervezetek és együttműködés 
Pannonhalma turizmusát jelenleg több, egymástól többnyire függetlenül tevékenykedő 
szervezet és szerveződés alkotja. A kínálati oldal szereplőinek szerkezete ágazat, irányultság, 
szemlélet, nagyság, tőkeerő és lehetőségek tekintetében meglehetősen heterogén. Céljaik 
elvileg lehetnek közösek (a város, mint turisztikai termék fejlesztése, márkázása és 
„értékesítése” révén saját eredményességük/jövedelmezőségük javítása), azonban jelenleg 
szinte valamennyi szereplő egyéni szinten gondolkodik. 

- Pannonhalma Város Önkormányzata – a 2014-ben felállt új Képviselő-testület fő 
célként a település értékének növelését jelölte meg, aminek egyik kiemelt eszköze a 
turizmus fejlesztése. Ennek megfelelően – eszközei és lehetőségei függvényében – 
elindította a település képének átalakítását, turisztikai termékek kialakítását, valamint az 
eddig hiányzó városmarketing tevékenységet. Az Önkormányzatnak ugyan a hatályos 
jogszabályok értelmében nem feladata a turizmus fejlesztése, Pannonhalmán az elmúlt 
évben sor került a városközpont és a Váralja infrastrukturális rehabilitációjára, megújultak 
a városközpont közterületei, létrejött egy szabadtéri rendezvényhelyszín és a szolgáltató 
szektor fejlődésének alapját jelentő városmag, a Váralja természeti közegében kialakításra 
került a város és térsége történelmét bemutató tanösvény, az Évszakok Fesztivál, valamint 
további rendezvények és programok révén időszakosan megélénkült a település, 
marketingkiadványok készültek, és fejlesztés alatt áll a város új turisztikai honlapja, de e 
szemlélet részeként készül jelen tanulmány is, amit kiegészít a marketingkoncepció és 
konkrét projekttervek. 

- Turisztikai, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottsága – a Képviselő-
testületen belül a bizottság felel a turizmusfejlesztés koncepcionális hátterének 
kialakításáért, közreműködik a vonzerőfejlesztés és városimázs formálását célzó 
folyamatokban, a turizmussal összefüggésben javaslatokat terjeszt a Képviselő-testület 
elé, illetve véleményezi a turizmust is érintő további javaslatokat, ellenőrzi a turizmus- és 
városmarketing koncepciók megvalósítását, külső szereplők bevonásával projekteket 
alakít ki, felkutatja a lehetséges finanszírozási forrásokat, időszakos szakmai fórumként 
pedig megszervezi az ún. turisztikai kerekasztal beszélgetéseket. 

- Tourinform iroda – az Önkormányzat a turizmusfejlesztés, a turisztikai információk 
nyújtása, valamint az országos hálózathoz történő csatlakozás céljából Tourinform irodát 
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hozott létre a településen. Az iroda feladatait alapvetően a hálózat határozza meg, de a 
közös célok és finanszírozás kapcsán az Önkormányzat is markánsan érintett. Az iroda 
legfőbb feladata a helyi és országos szintű információ-nyújtás (attrakciók, rendezvények, 
programok, szolgáltatók és szolgáltatások, közlekedés, közérdekű információk), 
adatgyűjtés és adatszolgáltatás, statisztikák és jelentések készítése (az MT Zrt. és az 
Önkormányzat felé), kiadványterjesztés, emellett részt vesz a turisztikai termékek 
kialakításában, szervező és koordináló feladatokat lát el, mindezt versenysemleges 
módon, a helyi szereplők, a település és a nagyobb térségi szintek érdekeit is figyelembe 
véve. 

- Kazinczy Ferenc Művelődési Ház – a város kulturális intézménye, amely a helyi 
közösségi események mellett a turizmusban is hasznosítható rendezvényeket szervez 
(nemzeti ünnepek, városi kulturális események, testvérvárosi rendezvények, Évszakok 
Fesztivál stb.), valamint színesíti a helyi programkínálatot a civil szervezetek és csoportok 
foglalkozásainak koordinálásával, térségi szintű kínálat megteremtésével és 
összehangolásával, valamint különböző táborok szervezésével, mindezekhez lehetőségei 
függvényében biztosítja az infrastruktúrát és a technikai feltételeket. 

- Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság – a Főapátság alapvető 
tevékenységeit és azok szemléletét a szerzetesi élet, valamint a rend saját szabályai 
határozzák meg. Az UNESCO Világörökség részét képező épített-szakrális-kulturális 
érték önmagában adja a térség turizmusának alapját, és egyben imázs-formáló, ismertség-
növelő erőként is funkcionál. Erre az értékre és az évezredes hagyományokra épülnek a 
szerzetesközösség már bemutatott turisztikai fejlesztései (Főapátság épületegyüttese és 
fogadóközpontja, majorsági látogatóközpont, pincészet, gourmet-étterem, arborétum és 
gyógynövénykert, zarándokház, levendulaolajlepárló, állandó és időszakos kiállítások), 
saját termékei (borok, likőrök, gyógykészítmények, kozmetikumok, levendulatermékek, 
csokoládé stb.), rendezvényei és programjai (orgonahangversenyek, jazz-terasz és jazz-
vacsorák, szakrális élettel és az egészségtudatossággal kapcsolatos programok, kulturális 
események), valamint marketing aktivitása. E fejlesztések amellett, hogy egyedi 
attrakcióként (USP) szolgálnak az egész térség és a potenciális további szolgáltatók 
számára, biztosítják a kínálat komplexitását és kibővítik az Önkormányzat mozgásterét.   

- Pannonhalmi Borvidéki Bor-Promóciós Kft. – a Kft. tevékenységének legfőbb célja 
a Pannonhalmi borvidék és kiváló minőségű borainak, borászatainak népszerűsítése a 
hazai és nemzetközi piacon. Ennek részeként hozzájárul a borászat ágazat szakmai 
színvonalának fejlődéséhez, a termékek forgalmazásához, továbbá csomagajánlatok 
kialakításával, csoportok és rendezvények szervezésével, valamint a borrégió egészét 
promotáló marketing és PR tevékenysége révén a turisztikai kínálat bővítéséhez és a 
desztináció imázsának formáláshoz. 

- Pannonhalmi Szent Márton Borrend – a borrend alapvető célja a magyar szőlő és 
borkultúra hagyományainak ápolása, propagálása, összekapcsolva a vidék néprajzi, 
gasztronómia és egyéb hagyományainak megőrzésével és ápolásával. A célok érdekében 
részt vesz a Pannonhalmi borvidék szőlő- és bortermelési, valamint a hozzá kapcsolódó 
történeti-kulturális értékei és hagyományai fejlesztésében, megerősítésében. A borrend 
szakmai kapcsolatai és az általa szervezett események hozzájárulnak a térség 
borturisztikai kínálatához. A rend és a borlovagok mintegy kulturális nagykövetként 
elősegítik a borvidék és minőségi termékeinek népszerűsítését. A borvidéki szerveződés 
sajátosságai következtében az imént bemutatott Kft. szakmai tevékenysége mellett a 
borrend inkább reprezentációs funkciókat lát el.  

- Pannónia Kincse Leader Egyesület – a Leader csoport a Pannonhalmai-, 
Sokoróaljai- és Rábcatorok Helyi Közösségek 65 településének összefogásával jött létre, 
így területe nagyban meghaladja a vizsgált desztinációt, tevékenységei és 



 

 34 

forráskoordinációja révén ugyanakkor szolgálja a térség turizmusának fejlődését is. Az 
Egyesület fő feladatai a turizmussal összefüggésben: értéktérkép készítése, térségi szintű 
koncepció kidolgozása, az együttműködési lehetőségek feltárása és koordináció a 
szereplők között, operatív tervezés, projektfejlesztés és források allokálása, térségi szintű 
ajánlatok kidolgozása és a térség értékeinek/termékeinek népszerűsítése, mindezt a 
turizmus, természeti értékek, a kultúra, a borászat és a helyi kézműves hagyományok 
tekintetében egyaránt. 

- Győr MJV Önkormányzata és turisztikai szervezetei – Győr, mint közeli nagyváros 
és gazdasági pontenciál természetes együttműködő partner a térség számára. Értékei, 
attrakciói és termékei színesítik a desztinációs kínálatot, és egyben kapcsolódást 
biztosítanak a pannonhalmi turisztikai termékek számára. Közös desztinációként 
lehetőség van a fejlesztések összehangolására és az erőforrások koordinálására. Másrészt a 
vendégforgalomban is meghatározó lehet Győr, mint a Pannonhalmára irányuló 
(kiránduló)turizmus küldő területe, a győri polgárok, valamint a Győrbe érkező vendégek 
kirándulásai kapcsán. 

- Pannonhalmi és térségi turisztikai vállalkozások, szolgáltatók és kézművesek – a 
térségben működő további gazdasági szereplők nagyrészt egyéni érdekeiket követik, saját 
fejlesztéseket valósítanak meg és független marketing tevékenységet folytatnak. 
Ugyanakkor városi szinten érdemes koordinálni ezen szereplőket és működésüket, hiszen 
valamennyien hozzájárulnak a komplex kínálat megteremtéséhez és a desztináció 
imázsának formálásához. Az együttműködés hatékonysági tartalékokat, 
forráskoncentrációt és új ötletek felmerülésének lehetőségét rejti magában, miközben a 
termékek kialakítása és a kommunikáció során elengedhetetlen a közös minőségorientáció 
és az egységes arculat megteremtése. 

 
4.1.6. Turisztikai és városmarketing 
Az aktuális Képviselő-testület felállását megelőzően valójában nem létezett tudatos 
városmarketing tevékenység. A város hazai és nemzetközi ismertségében, valamint a kialakult 
arculatban meghatározó jelentőségű volt (és mind a mai napig az is) a Főapátság, mint a 
Világörökség részét képező épületegyüttes, mint szakrális-kulturális érték, és mint turisztikai 
termék. A spontán folyamatok eredményeként mind a mai napig a várost a távolabbi 
(cél)csoportok a Főapátsággal azonosítják. A bencés közösség tudatos turizmusfejlesztési 
tevékenységeit ahhoz szervesen kapcsolódó kommunikációs aktivitás egészíti ki. Mindez 
meghatározó fontosságú a város és az egész térség turizmusa szempontjából, azonban az így 
kialakult kép nem feltétlenül igaz a Vár tágabb környezetére. Ennek megfelelően a Képviselő-
testület saját, de az alapértékekhez kapcsolódó turisztikai termékek fejlesztésébe, és az 
azoknak megfelelő imázs kialakításába kezdett. A termékfejlesztés irányait jelen tanulmány 
hivatott kijelölni, ugyanakkor a projekttervek és a bemutatott rendezvénykínálat mentén 
néhány kommunikációs elemet már megvalósított az Önkormányzat. Elkészült a város 
invitatív kiadványa a látnivalók és potenciális turisztikai értékek (a város épített értékei, a 
Főapátság attrakciói, a borvidék) bemutatásával, az aktív turizmus nyújtotta lehetőségekkel, 
információs térképpel, a főbb szolgáltatókkal és a térségről szóló hasznos információkkal. A 
rendezvény- és programkínálat színesítésével párhuzamosan – az invitatív kiadvánnyal 
megegyező arculattal – elkészült a programfüzet, amely naptári logika és tematika alapján 
röviden be is mutatja a főbb eseményeket. Fejlesztésre kerül a város hagyományos honlapja 
és kialakítás alatt áll egy új portál, amely kifejezetten turisztikai célokat szolgál, annak 
megfelelő szerkezettel, interaktivitást biztosító felülettel és grafikai elemekkel. Az 
Önkormányzat szervezésében kiadásra került a városi kedvezménykártya, amely elsődlegesen 
a helyi lakosságnak szól. Az attrakciófejlesztést és a programkínálat bővítését követően 
szükséges elkészíteni a turisztikai szolgáltatási elemekkel bővített változatát, egy turisztikai 
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kedvezmény kártyát. Jelen koncepció tartalmaz a desztinációs szintű marketing szemléletét és 
alkalmazandó eszközeit bemutató fejezetet, ezt követően pedig készül egy kifejezetten város- 
és turizmusmarketing koncepció, amelynek megvalósítása – a termékfejlesztés 
előrehaladásának és a rendelkezésre álló szabad források függvényében – a jövő feladata. Az 
első azonban a termék kidolgozása, és csak ezt követheti a termék(ek)hez és a 
célcsoportokhoz igazodó kommunikáció (arculat, üzenetek, eszközök és csatornák) tervezése 
és megvalósítása. Az Önkormányzat számára szűkös források állnak rendelkezésre a 
kínálatfejlesztéshez és a kommunikációs aktivitáshoz – az infrastruktúrát érintő munkákon túl 
a turisztikai és a testvérvárosi kapcsolatokra fordítható elkülönített összegekből éves szinten 
mintegy 8 millió Ft. A szűkösség miatt kiemelten fontos ezen összegek hatékony 
felhasználása, valamint az alacsony költségvetésű, de annál több kreativitást tartalmazó 
egyedi ötletek megvalósítása. 
 
4.2. A desztináció iránti kereslet 
4.2.1. Vendégforgalmi elemzés 
A már említetteknek megfelelően Pannonhalma turizmusában egyértelmű meghatározó 
szerepe van a Bencés Főapátságnak és a köré szerveződő turisztikai termékeknek. A bencés 
közösség az elmúlt évek fejlesztései kapcsán sorra nyitotta meg új attrakcióit (elkészült az új 
fogadóközpont és megújult a Főapátság épületegyütteséhez kapcsolódó kiállítás, felújításra 
került a majorság az állandó és időszakos kiállításaival, létrejött az arborétumhoz kapcsolódó 
gyógynövénykert a teaházzal és a levendula-lepárlóval, átadásra került az Apátsági Pincészet, 
majd a Viator gourmet-étterem stb.), a rendezvények és programok szervezése terén is egyre 
aktívabb a Főapátság (klasszikus zenei programok, jazz-terasz és jazz-vacsorák, borkóstolók, 
a gyógynövénykert eseményei stb.), amit hatékony külső együttműködésekkel (pl. győri 
programszervezők és szállodák, Klösterreich, MT Zrt., utazási irodák, Via Benedictina 
projekt) és marketing aktivitással is megtámogat. Elsődlegesen ennek eredményeként az 
utóbbi években folyamatosan nőtt a Pannonhalmára érkező vendégek száma. A Hefter 
Üveggaléria 4 ezres látogatószámával és a belépőjegyekben ki nem mutatható 
kirándulóforgalommal (borkóstolók, családi, baráti és céges események, túrázók és 
tanösvények) együtt a látogatószám éves szinten 200 ezer körülire tehető. A relatív magas 
vendégérkezéshez ugyanakkor rendkívül alacsony vendégéjszaka szám, szinte 
értelmezhetetlen átlagos tartózkodási idő, valamint – az attrakció kulturális értéke és 
színvonala ellenére – minimális fajlagos költés tartozik. A térség jelenleg egy fél / 
háromnegyed napos turisztikai termék, jellemzően a Főapátság köré szerveződött ajánlatokból 
kialakított csomagok igénybevételével. Hiányzik a változatos, gazdag szabadidős program-
kínálat, a kapcsolódó szolgáltatások, egy igazán jó étterem, valamint a nagyságrendi és 
színvonalas szálláshely-kapacitás. Ezek hiányában jellemző a közeli térségekből származó 
kirándulóforgalom, valamint a távoli desztinációkból közép-európai körúton résztvevő 
átutazó vendégek magas aránya. 
Az éves szezonális ingadozásban meghatározó az időjárás, a jeles napok, valamint az 
utóbbiakhoz kapcsolódóan szervezett rendezvény- és programkínálat hatása. A Karácsonyi 
Ünnepeket és az évkezdést követő téli hónapok, a januártól március végéig tartó időszak 
holtszezonnak tekinthető, amit a Vince-napi pincejárás és a József-napi vásár nem képes 
ellensúlyozni. A vendégszám látványosabb emelkedése a Húsvéttal és a tavaszi jó idő 
megérkeztével kezdődik. A május és a nyári hónapok a főszezon, amit a város és a Főapátság 
szabadtéri rendezvényei, valamint a marketing aktivitás fókuszálása tovább erősítenek. Ebben 
az időszakban kerül sor nemzeti ünnepek, kulturális programok és szabadtéri koncertek, boros 
és gasztronómiai események, sportrendezvények, továbbá a „Kolostori termékek vására és 
Magyar Világörökségek utcája” megrendezésére. A marketing aktivitás is erősödik a kiemelt 
időszakra, és az állandónak tekinthető győri agglomeráció mellett – nagyrészt a Tourinform-
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hálózaton keresztül – szezonális elemként megjelenik Budapest, a Balaton-felvidék nagyobb 
városainak, valamint a Balaton északi partjának lakossága és időszakos turistái. A nyári 
szünidő végét követően a szeptember és október vendégforgalma még elfogadhatónak 
nevezhető, de októberre már jelentős visszaesés tapasztalható. A Márton-nap és az egyházi 
ünnepek köré szervezett események (Adventi időszak, Karácsony), valamint a népszokások 
felelevenítése sem képes ezt kompenzálni. A 2015/2016. év azonban különleges lehet e 
szempontból a Szent Márton-év programjai és rendezvényei, valamint a rá irányuló kiemelt 
figyelem következtében. 
A statisztikákban meg nem jelenő heti ingadozás azonban még az éves szezonalitásnál is 
erőteljesebb. A vendégek döntő hányadát adó kirándulóforgalom egyértelműen a hétvégén 
koncentrálódik. Szombaton és vasárnap kisebbfajta tömeg jelenik meg Pannonhalmán, a 
turisztikai látnivalók körzetében, a városközpontban és a környező kiránduló utak, 
tanösvények mentén. Hét közben azonban szinte teljesen kihalt a település. Talán a Váralja és 
a Fő tér infrastrukturális feltárása, valamint a közelmúltban nyílt kávézó dinamizálni, élettel 
telt(ebb)é tudja formálni a kisvárost, némi nyüzsgést biztosítva. 
 
4.2.2. A célcsoportok azonosítása 
A Pannonhalmára érkező vendégek túlnyomó többsége – amint már megállapításra került – 
kiránduló vagy átutazó turista. A vendégéjszakák hiányában megbízható, használható 
statisztikák a kiállítások és szervezett programok értékesítési helyein készülnek. A tartósabb 
szolgáltató-vendég kapcsolat hiányában pedig a soft információk beszerzése is nehézségekbe 
ütközik. 
Főként a távolabbról érkező vendégek esetében jellemző a szervezett csoportos kirándulás. 
Többnyire autóbusszal érkeznek, és zarándokúton vagy kulturális/szakrális körutazáson 
vesznek részt. E csoportba tartoznak azok a távol-keleti és tengerentúli csoportok, akik az 
európai tartózkodásuk során pár napos közép-európai kitérőt tesznek. Ennek egy állomása 
Pannonhalma és a Főapátság, ami egy-két órás, legfeljebb fél napos program, jellemzően 
Bécs és Budapest között. Az európai kulturális körutazók között ugyanakkor jellemző egy-
egy vendégéjszaka eltöltése is a településen. Autóbuszos kiránduláson vesznek részt a magyar 
osztálykiránduló csoportok valamint a hazai és környező országokból (elsődlegesen 
Lengyelország, Csehország és Olaszország) származó zarándok- és kulturális turisták. Az 
egyéni vendégek közül a szervezett borturizmus esetében is jellemző az autóbuszos 
közlekedés. Itt részben a közös mozgás, a borvidék sajátos szerkezete, másrészt az alkohol 
indokolja autóbusz (jellemzően mikrobusz) bérlését. A szervezésükben fontos szerepet játszik 
a Bor-Promóciós Kft., de gyakori a keresleti oldalon történő szervezés. Az egyéni vendégek 
döntő hányadát az egyéni kirándulók adják. Pannonhalma egy-másfél órás térségében élők 
vagy ide érkező turisták alkotják e szegmenst. A környékbeliek jellemzően a rendezvényekre 
és programokra érkeznek, hétvégi kirándulást tesznek a „hegyen” és az arborétumban 
kialakított tanösvényeken, vagy a Viator gasztronómiai élményei vonzzák őket. Ugyanakkor 
az egyéni vendégek között viszonylag nagy számban vannak egykori pannonhalmi diákok és 
a pannonhalmi diák gyermeküket meglátogató szülők is. A környéken tartózkodó turisták 
esetében a Pannonhalma név, azon belül pedig a Főapátság és a köré szerveződött attrakció 
jelenti a fő motivációt. Ezáltal Pannonhalma egy napos / fél napos kirándulásként 
bekapcsolódik akár a balatoni turizmusba is. Az egyéni vendégek lehetnek családok, céges 
közösségek vagy baráti társaságok. 
Nemzetiségi megoszlás tekintetében egyértelműen a belföldi vendégek a domináns csoport. A 
Pannonhalmára látogatók közel 70%-a magyar nemzetiségű (az arányt tovább növeli, ha 
hozzászámítjuk azokat a kirándulókat is, akik semmit nem költenek a tartózkodásuk alatt). A 
külföldiek között kiemelt szegmens az osztrák és német vendégek, a japán csoportok, a cseh, 
lengyel és olasz kirándulók. A kemping bezárását követően ugyan jelentősen visszaesett a 
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holland vendégek száma, de – elsődlegesen a Levendula panzió jóvoltából – még mindig nagy 
számban keresik fel Pannonhalmát. Az országos trendekhez hasonlóan az orosz vendégek 
előretörése figyelhető meg, bár a szankciók hatása még nem azonosítható a térségben. A 
Viator megnyitását követően egyre nő a Szlovákiából érkezők száma is. 
A vendégek nemzetiségénél fontosabb a motivációk azonosítása (bár a kettő amint azt látni 
fogjuk gyakran szoros összefüggésben áll egymással). A Pannonhalmára látogatók körében 
döntő motiváció a Világörökség és a hozzá kapcsolódóan felépített, egyre változatosabbá váló 
attrakció. A belföldi vendégek alkotják a legheterogénebb csoportot, körükben valamennyi 
motiváció megjelenik a város zajából történő egyszerű (fogyasztás nélküli) elvonulástól, a 
rendezvényeken és legkülönbözőbb kulturális programokon való részvételen át, az 
osztálykirándulásokig, kulturális körutazásokig és zarándoklatokig, borturisztikai és 
gasztronómiai élményekig. De akad körükben üzleti turista (MICE) és olyan is, aki egykori 
pannonhalmi diákként látogat vissza, esetleg alumni programokra, vagy a jelenlegi 
pannonhalmi diák gyermekét látogatja meg. A sajátos rezgésű közegben a pihenés és a testi-
szellemi-lelki feltöltődés alapvető motívum. A zarándoklatok mellett egyéni vendégek is 
érkeznek sajátos spirituális célzattal. A Hefter üveggaléria vendégei között megtalálhatók 
művészek és művészetek iránt érdeklődők, jó értelemben vett „kultúra megszállottak”, de a 
laikus közönség is. Utóbbi csoportnál fontos motivációs tényező a hétköznapokból való 
kiszakadás, valami olyan élmény, amivel a hétköznapokban nem találkozik. 
A külföldi vendégek körében szintén a monostor jelenti a fő attrakciót, egyes esetekben 
kizárólag a monostor. A látogatás motivációja ugyanakkor egészen eltérő lehet. Az osztrák 
vendégek a történelmi értéket és a spiritualitást látják benne, a japánok kulturális örökségként 
tekintenek rá, a lengyel vendégek pedig egyértelműen szakrális indíttatásból látogatnak 
Pannonhalmára. A nagyszámú német vendégkör többféle érdeklődésű egyénből és csoportból 
tevődik össze. Esetükben motivációként megjelenik a kirándulás és a leger vonal is. A 
szlovák vendégek sajátos csoportot alkotnak, hisz érdeklődésükben sok esetben kizárólag 
csak a gasztronómia jelenik meg; a Viator-ban elfogyasztandó gourmet-vacsorára ugranak át a 
szomszédból. 
Összességében elmondható, hogy valamennyi szegmens tekintetében erősödik az érdeklődés 
Pannonhalma és attrakciói iránt. A motivációs trendeket nézve ugyanakkor egyfajta eltolódás 
figyelhető meg. Pannonhalma és maga a Főapátság is ma már nem egy vallási hely, sokkal 
inkább egy tágan értelmezett, a kultúrát, a szakralitást és a rekreációt is magában foglaló 
komplex attrakció. A vendégek azonban a kedvező imázs miatt több tartalmat képzelnek a 
térségben, így az ágazat jövedelmezőségének javítása mellett a tartós imázs-romlás elkerülése 
érdekében is elengedhetetlen a szolgáltatások körének és minőségének emelése, valamint a 
komplex szabadidős kínálat megteremtése. 
 
4.3. Versenyhelyzet 
A város turizmusának jelen állapotában versenytársakról és versenyhelyzetről nem 
beszélhetünk, inkább olyan desztinációkról, amelyek mintaként és/vagy igazodási pontként 
szolgálhatnak Pannonhalma fejlődése és jövőképe szempontjából. A verseny szemléletét 
azonban már most ajánlatos meghatározni. A versenyképesség, a versenytér és a 
versenytársak meghatározásához szükséges annak azonosítása, hogy a potenciális turisták mit 
érzékeljek, minek lássák a jövőbeni Pannonhalmát: 

1) a Világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés Főapátság árnyékában 
meghúzódó jellegtelen kis település 

2) a Világörökség részét képező bencés szakrális-kulturális értékeket és saját 
történelmét felvállaló, de ezt meghaladóan – az említett értékekkel és a természeti 
környezetével harmonizáló – önálló attrakciókkal és arculattal rendelkező, élettel 
teli kisváros  
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Az első esetben Győr agglomerációjában, annak gazdasági potenciáljából, valamint a bencés 
közösség turisztikai aktivitásából kis mértékben részesülő, viszonylagos jólétet nyújtó, de 
valójában önálló mozgástér nélküli település Pannonhalma. Bizonyos tekintetben ez az 
egyszerűbb megoldás (és talán a korábbi Képviselő-testületek ezt a szemléletet követték), 
hiszen saját kreativitás, tervezés, szervezőmunka, (erő)forráskoordináció és kockázatvállalás 
nélkül elérhető egy átlagos fejlettségi szint. Az önállóság hiánya ugyanakkor kiszolgáltatottá 
teszi a város vezetését, vállalkozóit és lakosságát, miközben explicit módon a lehetőségek és a 
potenciál elvesztegetése, valójában pazarlása valósul meg. 
 
A második esetben alapvető kérdés, hogy mi Pannonhalma és mivé fejleszthető? 
A bencés közösség részére egyértelmű igazodási pontot jelent a közösség regulája, 
gazdaságfejlesztés tekintetében pedig mintaként szolgálhatnak a kora középkor óta a 
térségben folytatott tevékenységeik, valamint a megszakítás nélküli organikus fejlődést átélt 
nyugat-európai (elsődlegesen osztrák és német) kolostorok. 
De a város és környezete milyen adottságokkal és a turizmusban is hasznosítható értékekkel 
rendelkezik? Ezek mentén mivé fejleszthető turisztikai értelemben a térség? 
A természeti környezet, a borászati hagyományok, a tágan értelmezett szakralitás, valamint a 
kulturális értékek mentén megcélozható egyfajta „Pannonhalma-idill” életérzés. A magyar 
realitáshoz igazodóan e folyamatban mintaként szolgálhat Tihany komplex képe, Szentendre 
belvárosának nyüzsgő kulturális sokszínűsége, vagy az Ördögkatlan Fesztivál által életre 
keltett Villány álmos hátországa. 
 

1) A szakralitás, a hagyományok és a természet harmóniája 
Tihany gazdag és változatos természeti és kulturális értékekkel, évtizedek óta működő 
turisztikai ágazattal rendelkezik. Ugyanakkor jelen állapota az elmúlt évek fejlesztéseinek 
eredménye. A település vezetősége úgy döntött, hogy a passzív értékőrzés helyett aktív 
értékőrző, értékteremtő és –fejlesztő településsé kíván válni. Ennek érdekében a helyi 
adottságokra alapozott hosszú távú koncepció mentén, a helyi szereplők bevonásával az 
alábbi prioritások mentén megkezdte új jövőképe felépítését: közlekedés megreformálása, 
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások minőségi fejlesztése, attrakciófejlesztés, sport, 
Világörökség-cím elérése, helyi közösség formálása, településmarketing, épített környezet és 
településkép, gazdaság, táji és természeti környezet. A fejlesztés részterületeiként öt fő 
prioritást határoztak meg: 

- gazdaság fejlesztése (helyi termesztés és helyi termékek, munkahelyteremtés, 
partnerségi program, kiskereskedelem ösztönzése) 

- komplex turizmusfejlesztés (turisztikai szolgáltatások fejlesztése, turisztikai kínálat 
fejlesztése, sport) 

- értékvédelem (épített környezet és településkép, táji és természeti környezet, 
Világörökség, az Apátság szellemi értékének megőrzése, hagyományőrzés és 
hagyományteremtés) 

- településfejlesztési szolgáltatások megerősítése (közlekedési infrastruktúra, vízi 
infrastruktúra, kommunális és közmű-infrastruktúra, csúszásveszély, környezeti 
elemek védelme, lakosságbarát önkormányzati működés, humán szolgáltatások 
fejlesztése) 

- identitásfejlesztés és kommunikáció (közösségformálás, közbiztonság, térségi 
összefogás és kapcsolatok, településmarketing) 

 
Az első részeredmények pedig már pár év elteltével egyértelműen kimutathatók a 
településkép változása, a természeti és kulturális értékek védelme és megőrzése, a 
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bemutatóhelyek változatossága és színvonala, a turisztikai kínálat minősége és komplexitása, 
a lokális identitás és miliő erősödése, a helyi kultúrközeg fejlődése, a vendégforgalom 
számának és összetételének, valamint a közvetlen turisztikai és turizmushoz köthető bevételek 
stb. alakulása terén. 
 

2) Ódon, romantikus közegben nyüzsgő kulturális negyed 
Szentendre országos szinten is kiemelkedő értékű és mennyiségű épített értékkel rendelkezik 
mind a műemlékvédelem, mind a régészet területén. A Dunakanyar körút és a Duna-part 
közötti terület egésze védelem alatt áll. E területen a fejlesztéseket az örökségvédelmi 
szempontok erőteljesen befolyásolják. A város új arculata kiegészül a modern tudomány és 
technika vívmányaival és a kreatív ipar nyújtotta lehetőségekkel, amiket szervesen illesztenek 
a megszokott és közel 100 éves múltra visszatekintő „művészetek városa” imázshoz. A 
turizmus által érintett belváros utcafronti földszinti területeinek gazdasági hasznosításában 
vezető szerepet tölthetnek be az egyedi, különleges értéket teremtő vállalkozások, valamint a 
„köztes használat” mintaprojektjei, azaz a több funkciót ötvöző (pl. vendéglátás, oktatás, 
iroda, műhely, közösségi tér) projektek. Az itt működő vállalkozásoknak alkalmazkodnia kell 
a fogyasztói igények nagymértékű változásához és általában az „élményipar” megváltozott 
működéséhez. Mindez azt jelenti, hogy egyre nagyobb jelentőséggel bír a helyi érték, az itt 
meglévő attrakciók és tematikus programok integrált megjelenítése. Egy ilyen „komplex 
élmény” a kortárs művészetek, a kulturális örökség, a Skanzen, ami további helyszínek és 
tematika irányába is fejleszthető. 
 

3) Összművészeti fesztiválok 
Magyarországon Kapolccsal kezdődött, azóta számos vidéki térség kulturális életét és 
turizmusát dinamizálták a hasonló logika mentén létrehozott összművészeti fesztiválok. 
Koncepciójuk az alábbiakban foglalható össze: 

- egyedülálló művészeti esemény létrehozása vidéki településeken, amely a kulturális 
turizmus középpontjába emelheti időlegesen a térséget; 

- a magyarság kulturális-művészeti gazdagságságának megjelenítése a térségben; 
- a világ minden tájáról meghívott művészek (és látogatók) által egy politikai-, nyelvi- 

és országhatárokon átívelő kultikus közösségi tér átmeneti létrehozása jellemzően kis 
falvakban, így azok lesznek pár napra Európa egyik minőségi kulturális központja; 

- az érintett települések segítése gazdasági-szellemi-kulturális értelemben, ezáltal 
hozzájárulás a térség felemelkedéséhez; 

- a vidék turisztikailag vonzóbbá tétele; 
- további települések bevonásával közös művészeti fesztivál megteremtése, amely által 

a közös, multikulturális értékeiket egységes turisztikai termékek keretében jeleníthetik 
meg Európa turisztikai piacán. 
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5. A helyzetelemzés összefoglalása 
5.1. A turisztikai kínálat összetétele 
Pannonhalma turisztikai szempontból napjainkban meglehetősen kettős képet mutat. A 
Főapátság magas színvonalú, komplex turisztikai termékeket hozott létre a Világörökség 
részét képező szakrális-kulturális értékre alapozva, a város és környezete azonban még csak 
most ébredezik. Az alapadottságok kedvezőek, de a turizmusban valóban értelmezhető 
attrakciók felépítése és a kiszolgáló közeg megteremtésének folyamata még csak most 
kezdődött el. Mindez tükröződik a turizmusban érintett helyi szereplők, további szakemberek 
és (potenciális) vendégek által közölt értékelésében. 
 
1. ábra Pannonhalma, mint desztináció Turizmus SWOT-profilja 
 

  1-1,49 1,5-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5 Érték Fontosság 

1. A város természeti környezete 
     

4,6 4,7 

2. A város rendezettsége, tisztasága és hangulata 
     

3,3 4,8 

3. A Főapátság, mint turisztikai termék kiépítettsége 
     

4,5 4,8 

4. A Főapátság, mint turisztikai termék imázsa 
     

4,5 4,4 

5. Kirándulási, túrázási, sportolási lehetőségek 
     

2,9 4,5 

6. Borturisztikai lehetőségek 
     

3,4 4,3 

7. A kézművesség, mint turisztikai termék      2,7 4,5 

8. A város rendezvényei 
     

3,4 4,7 

9. Szervezett programok 
     

2,6 4,7 

10. A környező települések attrakciói 
     

2,3 4,5 

11. A szálláshelyek száma, színvonala 
     

2 4,6 

12. Vendéglátás és étkezési lehetőségek 
     

2,2 4,5 

13. Közlekedés, a város megközelíthetősége 
     

3,7 4,8 

14. A turizmusban dolgozók kedvessége 
     

2,5 4,7 

15. A helyi lakosság vendégszeretete 
     

3,4 4,4 

16. Turisztikai információs rendszer, tájékoztatás 
     

2,8 4,5 

17. A pannonhalmi turizmus költségigénye 
     

3,7 4,7 

Forrás: kutatásom alapján saját szerkesztés 
 
A Főapátsághoz köthető magas minőségű elemeket is tartalmazó, de környezetében inkább 
csak potenciálokkal rendelkező térségi kínálat komplex rendszerén belül az egyes tényezők 
között jelentős különbségek léteznek: 

- a város természeti környezete: a város szép természeti környezetben, a Sokorói-
dombság erdővel és rendezett szőlőkkel, mezőgazdasági területekkel borított 
dombvonulatai és deráziós völgyei közt fekszik. A Pannon kultúrtáj változatos, sajátos 
hangulatú. A város gondozott zöld felületekkel rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik 
az arborétum, a szőlőterületek és a levendula ültetvények. 

- a város rendezettsége, tisztasága és hangulata: a közterek állapota alapvetően 
rendezett. Az utóbbi évek fejlesztéseinek eredményeként a városközpontban megújultak a 
burkolatok, kialakult egy városmag rendezvényhelyszínnel, padokkal, virágokkal, 
kihelyezett kukákkal. A infrastruktúra-fejlesztés folytatása indokolt. A közmunkások 
révén rend és tisztaság jellemző a városra. Ugyanakkor a magáningatlanok állapota 
gyakran még a központban is kritikus, sok a lelakott épület és az állagromlás. Hiányzik a 
stílusadó épületállomány és a hangulatos kisvárosi épített közeg. 
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- a Főapátság, mint turisztikai termék kiépítettsége: a bencés közösség hosszú távú 
koncepció mentén komplex turisztikai attrakciót épített ki a Főapátság épületének 
felújításával és bemutathatóvá tételével, fogadóépülettel, a majorsági látogatóközpont 
létrehozásával, a pincészet megépítésével, az arborétum hasznosításával, tanösvények 
kialakításával, a gyógynövénykert és a levendulalepárló létesítésével, a Viator gourmet-
étteremmel, a zarándokházzal, kapcsolódó kézműves termékekkel, állandó és időszakos 
kiállításokkal, audio guide-rendszerrel, kulturális eseményekkel, a Világörökség címhez 
méltó környezetben és színvonalon. A nyitva tartás sajátosságai és az információk 
elérhetősége okoz némi nehézséget. 

- a Főapátság, mint turisztikai termék imázsa: a Pannonhalmi Főapátság hazai 
szinten általános ismertséggel és kedvező imázzsal rendelkezik (még ha a tartalmát nem is 
ismerik). Mindez igaz még néhány környező országra (Szlovákia, Lengyelország), de 
nyugat felé, a német nyelvterületen már alacsony az ismertség, hisz ott régiónként 
található egy-két apátság. Ráadásul ezek organikus fejlődését nem szakította meg sem a 
törökök előrenyomulása, sem a szocializmus évtizedei. A Pannonhalmára látogatók 
egyébként egységesen pozitív véleménnyel vannak a Főapátságról, mint turisztikai 
termékről. A modern építészt ugyan nem tetszik mindenkinek, de a termék beltartalma, az 
értékek és a kapcsolódó kulturális ajánlatok megítélése egyöntetűen kedvező. A várost is 
többnyire a Főapátsággal azonosítják, így az itt tartózkodás élménye meglehetősen 
kontrasztos. 

- kirándulási, túrázási, sportolási lehetőségek: a tágabb térségben több 
programlehetőség, valamint jelzett turistaút- és kerékpárút-hálózat található. A turisták 
azonban többnyire nem ismerik ezen ajánlatokat, és a helyi szakmai és társadalmi közeg 
sem tud tájékoztatást adni ezekről. Az épített és kulturális értékek nyitvatartása nem 
megoldott, jellemzően nem kapcsolódik hozzájuk szolgáltatás. Összességében hiányzik a 
szervezettség, a közlekedésben pedig a Győr-Pannonhalma, valamint a kerékpárút-hálózat 
Pannonhalma-Bakony-Balaton-felvidék szakaszai. 

- borturisztikai lehetőségek: a Pannonhalmi borvidék hangulatos természeti és 
kultúrtáji környezetben fekszik, löszbe vájt pincékkel és épített pincesorokkal. Az elmúlt 
évek (évtized) szemléletváltását és fejlesztéseit követően már minőségi termékeket is 
nyújt. Ebben és a térség boros imázsának megteremtésében jelentős szerepet játszott az 
Apátsági Pincészet, amihez aztán helyi borászatok is felzárkóztak. A borvidék 
térszerkezetére és a gazdálkodókra az elaprózottság jellemző, így a szervezettségnek 
különösen nagy a jelentősége. A kedvező példák (pincejárások, szervezett események, 
csomagajánlatok) mellett e téren még fejlesztésre szorul a borvidék. 

- a kézművesség, mint turisztikai termék: a térség történetiségéből adódóan kevés 
helyi termékkel rendelkezik. Ezek nagyrészt termékként kerülnek értékesítésre, nem 
jellemző, hogy szolgáltatás, látványműhely vagy kézműves programok kapcsolódnának 
hozzájuk. Turisztikai hasznosításuk így jellemzően ajándéktárgy vagy gasztronómia 
formájában történik. Kivételt jelentenek a borászatok szervezett programjai és 
csomagajánlatai, valamint a kézműves vásár. Utóbbi látogatókat vonz, de az értékesítési 
hatása már jóval csekélyebb. 

- a város rendezvényei: az utóbbi év(ek)ben aktivizálódott Pannonhalma a 
rendezvények terén. Több színvonalas eseményt rendez a város és a Főapátság, változatos 
tematikában, a kultúra, az életmód és a sport széles szegmenseit érintve. A városközpont 
felújítása, a Főapátság rendezvényhelyszínei, valamint a Pannon-táj ideális kulisszát 
biztosítanak ezekhez. Az események valós turisztikai vonzása még nem egyértelmű, de a 
térség szabadidős rendezvénykínálatában egyre meghatározóbb a város. 

- szervezett programok: a város és a térség garantált programkínálata jelenleg 
túlnyomó többségében a Főapátsághoz kapcsolódik. A térség további értékei kapcsán 
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hiányzik a szervezettség, és többnyire a turista információhoz sem jut ezekről. A 
tartózkodás színesítéséhez és tartalmasabbá tételéhez hiányzik a városi animáció, a város 
és a térség természeti és kulturális értékeihez kapcsolódó szervezett szabadidős aktivitás. 

- a környező települések attrakciói: a környező települések számos kis léptékű 
attrakcióval rendelkeznek, mind a természetben, mint az épített közegben és a kultúrában. 
Ezek közül legjelentősebbek a löszös természeti képződmények és a tájkép, az egyházi 
épületek, a pincesorok és a borászat. Az említett attrakciók azonban nagyrészt nem 
ismertek a turisták körében, a szolgáltatók legfeljebb ajánlják, de szervezett programok 
nem kapcsolódnak bemutatásukhoz. Népszerűsítésük, ismertebbé tételük a helyiek 
körében is szükséges, a nyitvatartások összehangolása és a csomagajánlatok, 
programjavaslatok szervezése elengedhetetlen turisztikai hasznosításukhoz. 

- a szálláshelyek száma, színvonala: Pannonhalma (és szűk vonzáskörzete) kevés 
szálláshellyel rendelkezik. Igazán színvonalas, nagyobb kapacitású szálláshely pedig nincs 
is a térségben. A korábban jól működő kemping állaga és környezete leromlott, a panziók 
egy része az alacsonyabb ár/minőség pozíciót célozta meg, de létezik négy napraforgós 
szálláshely is. A bencés közösség által kialakított zarándokszállás sajátos célcsoportok 
igényeit elégíti ki. Jelentős változást hozhat a hamarosan megépülő 4*-os szálloda. 

- vendéglátás és étkezési lehetőségek: a vendéglátó kínálat sokrétű, mégis szegényes. 
A kebabos gyorsétkezést kínáló helytől a gourmet-étteremig több egység is található a 
városban, az összkapacitás azonban kevés, nagy a kontraszt, és hiányzik az átlagturistának 
(és a helyieknek) szóló minőségi vendéglátás, a jó, házias ízek. A Viator étterem önálló 
attrakcióként is értelmezhető. Ahogyan a kialakítandó Thomas Menner söröző, étterem és 
sörmúzeum is sajátos hangulatú, élményelemeket is kínáló vendéglátó egység lehet 
elkészülését követően (a beruházás azonban jelenleg áll). 

- közlekedés, a város megközelíthetősége: a város közúti kapcsolatai megfelelőek, a 
látvány alapján könnyű elérni Pannonhalmát, de a város és a turisztikai lehetőségek 
kitáblázottsága nem megfelelő. A tömegközlekedési kapcsolatok szintén adottak. A 
járatsűrűség és azok színvonala mindenképpen fejlesztendő. A nosztalgiavonatok és a 
bakonyi kirándulójáratok kifejezetten népszerűek. A vasútállomás épülete felújításra 
szorul, és szükséges megteremteni a kapcsolatot a tömegközlekedési megállóhelyek és a 
turisztikai attrakciók között. A dottó-járatok ebben nagy szerepet játszhatnak. Továbbá 
szükséges kiépíteni a Győr-Pannonhalma-Bakony-Balaton kerékpárút szakaszokat, ezzel 
bekapcsolva a várost az EuroVelo rendszerbe és megteremtve az összeköttetést a 
kirándulóturizmus fő küldő területeivel. 

- a turizmusban dolgozók kedvessége: a turizmusban dolgozókra jellemző a 
vendégszeretet, de a szakmai hozzáértés, a nyelvtudás és a térséggel kapcsolatos 
információik többnyire fejlesztésre szorul. A szolgáltatók együttműködési hajlandósága és 
üzleti szemlélete a helyi szervezett programokban szintén hagy kívánni valót maga után. 
A csoportokat egyértelműen preferálják az egyéni vendégekkel szemben, a forgalom és a 
csomagajánlatok szempontjából hasznos árengedményeket szintén nehéz elérni náluk. 

- a helyi lakosság vendégszeretete: a helyiek alapvetően nyitottak a turistákra. A 
Főapátság látogatói kapcsán megszokták már a vendégforgalmat, a város egyre nagyobb 
mértékű bevonása/bevonódása a turizmusba pedig olyan nyüzsgést adhat, ami a helyi 
lakosság számára is kedvező. A vendégszeretet adott, ugyanakkor az információ-nyújtás, a 
környék tartalmainak és lehetőségeinek megismerése, valamint a nyelvtudás terén a 
lakosság ismeretei is fejlesztésre szorulnak. 

- turisztikai információs rendszer, tájékoztatás: Pannonhalmán a turisztikai 
információs-rendszer működése kétarcú. A Tourinform irodában, a majorsági 
látogatóközpontban és a Főapátság fogadóépületében részletes információk érhetők el, 
előbbiben térségi szinten is. A városban azonban hiányos a lakossági tájékoztatás, az 
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információs és irányító táblarendszer, a térképes információs táblák, valamint a 
szolgáltatók és szolgáltatásaik. A városi honlap nem kellően informatív, és hiányoznak a 
naprakész információk. Az új kiadványok és a készülő turisztikai honlap vélhetően 
részben pótolja ezen hiányosságokat. 

- a pannonhalmi turizmus költségigénye: a pannonhalmi tartózkodás ár/érték aránya 
megfelelő. A turisztikai termék beltartalma, kulturális értéke színvonalas, a tartalomhoz 
képest kedvező árfekvésű. A város által nyújtott további szolgáltatások jellemzően 
alacsonyabb árfekvésűek, de ez sajnos az alacsony színvonallal és a szűk választékkal is 
magyarázható. 

 
5.2. A fejlesztés lehetséges irányvonalai 
Belső adottságok – erősségek és gyengeségek 
Pannonhalma nemzetközi szinten is kiemelkedő attrakcióval, az UNESCO Világörökségei 
között számon tartott Bencés Főapátsággal, az ahhoz kapcsolódó szakrális és kulturális 
örökséggel rendelkezik. A bencés közösség az elmúlt évek/évtizedek tudatos fejlesztéseinek 
eredményeként napjainkra versenyképes turisztikai attrakcióvá formálta a Főapátságot, 
komplex turisztikai termékeket létrehozva. A beltartalom, az – elsődlegesen hazánkban és a 
környező országokban mérhető – általános ismertség és kedvező imázs mellett a 
Világörökség cím tovább erősíti a termék „eladhatóságát”, új célcsoportok és imázs-transzfer 
hatással bíró kommunikációs csatornák elérésével. A Főapátság mellett a város és térsége is 
sokszínű, egyedi kulturális gyökerekkel, valamint különleges természeti adottságokkal 
rendelkezik. A kultúra és a borkultúra, a dombvonulatok, a természetes növénytakaró és a 
rendezett kultúrtáj, a szőlők mind-mind sajátos hangulatot, egyfajta „Pannonhalma-idill”-t 
árasztanak. Ezek a potenciálok azonban ma még szinte teljes egészében kihasználatlanok. A 
térséget így összességében erőteljes dualitás jellemzi; egyik oldalon a professzionális 
turisztikai termékekkel, nemzetközi presztízzsel és jelentős forrásokkal rendelkező, megújult 
21. századi tartalommal és arculattal rendelkező Főapátság, másik oldalon pedig a város, 
amely mindig a Vár árnyékában, attól nagyrészt függésben élt, turisztikai potenciáljait pedig 
egészen a közelmúltig nem sikerült mozgósítania. A város épületállománya meglehetősen 
lelakott, hiányzik a hangulatos településkép és a jelleget adó épített elemek. Az infrastruktúra 
mellett a szolgáltatási szektor is erősen hiányos. Az alapszolgáltatások mellett kevés a 
turizmusban is hasznosítható szolgáltatás, kapacitásra, választékra és színvonalra egyaránt. A 
mai szabadidős kínálat így jelentős mértékben függ a Főapátságtól, és fél napos, legfeljebb 
egy napos tartózkodásra alkalmas. Ezzel együtt a nagyszámú látogatóközönség rendkívül 
alacsony vendégéjszaka számot és közel érzékelhetetlen fajlagos költést, összességében a 
látogatószámhoz képest kifejezetten alacsony forgalmat generál. Az Önkormányzat a kínálat-
fejlesztéshez és a kommunikációs aktivitáshoz még nem rendelkezik sem koncepcióval, sem 
finanszírozási forrásokkal, ugyanakkor elkötelezettsége tetten érhető az elmúlt év 
infrastruktúra-fejlesztéseiben, a színvonalas rendezvény-kínálat megteremtésében, valamint 
az ez évi előkészítő tevékenységeiben. 
 
Külső trendek – lehetőségek és veszélyek 
A Főapátság és nemzetközi szinten is versenyképes komplex turisztikai termékei, a 
Világörökség címmel egyetemben a közép-európai térségben általános ismertséget és az 
imázs-transzfer révén kedvező véleményképet jelentenek az egész térség számára. Az említett 
közép-európai térség azonban jellemzően a környező egykori szocialista országokat jelenti 
(kiemelten a Visegrádi Négyek). A magas fizetőképességgel rendelkező német nyelvterületen 
a Pannonhalmi Főapátságnak nemcsak az ismertsége, de a történelmi sajátosságok 
következtében a különlegesség-értéke is jóval alacsonyabb. Ráadásul az említett kedvező 
imázs a térség tekintetében nincs is összhangban a valós beltartalommal. Utóbbi 
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fejlesztésében jelentős szerepet játszhat az Önkormányzat tevékenysége mellett a megkezdett 
magánberuházások folytatása (magtár, Thomas Menner stb.) és a további befektetői 
érdeklődés (pl. a már kidolgozási fázisban tartó projektjavaslatok). A Főapátsággal a közös 
érdekek mentén szintén kialakítható olyan coopetiton kapcsolat, egyfajta win-win szituáció, 
amelyben a célok és fejlesztések összehangolása révén egymáshoz illeszkedő, egymást 
harmonikusan kiegészítő elemekből álló, diverzifikált komplex kínálatot nyújthat a térség. 
Ugyanakkor egészen a közelmúltig a Főapátság – a pozitív vonások mellett – egyfajta belső 
konkurenciát jelentett a város számára az aránytalan erőfölény (adottságok és értékek, 2000 
éves előny, tudatosság és koncepciók, professzionalizmus, forrásellátottság stb.) és a 
forráselszívó hatás következtében. Ugyanakkor a turistákért hazai és nemzetközi szinten is 
erős verseny folyik a desztinációk között. Ebben a küzdelemben a város és térsége 
meglehetősen későn kezdett ébredezni. Tudatos fejlesztéseik és piaci jelenlétük révén számos 
– gyakran kevésbé értékes adottságokkal rendelkező – desztináció is megelőzi, jól bevezetett, 
színvonalas turisztikai termékeivel. Mindezek ellenére a kulturált szabadidő-eltöltés, valamint 
a testi-szellemi-lelki feltöltődés/rekreáció iránti igény erősödése kedvező piaci lehetőséget 
nyújt a térség számára. A győri agglomeráció és egyéb közeli fejlett térségek (pl. három 
főváros, a turisztikailag frekventált Balaton-felvidék és északi part) jelentette keresleti 
potenciál kihasználható, amennyiben Pannonhalma figyelembe veszi a hagyományos küldő 
területeken bekövetkezett társadalmi változásokat (utazási szokások, kommunikációs 
csatornák stb.), továbbá megtalálja helyét a turizmusirányítás jelenlegi hazai 
intézményrendszerében, és finanszírozási forrásokat tud rendelni fejlesztéseihez. 
 
A kínálat összetevőinek rövid elemzését követően meghatározásra kerültek a desztináció erős 
és gyenge pontjai, valamint a külső trendek által jelzett kedvező és kedvezőtlen folyamatok. 
A hagyományos SWOT-analízis kibővítésével nyerhető 3*3-as SWOT-analízis az előző 
megállapítások metszetében kijelöli az elvégzendő feladatokat, valamint a fejlesztések 
szempontjából meghatározó lehetséges kitörési pontokat. 
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2. ábra Pannonhalma, mint desztináció 3*3-as SWOT-analízise 
 

 Lehetőségek Veszélyek 
- országos, nemzetközi ismertség és 
kedvező imázs (apátsági imázs-
transzfer); 
- megkezdett fejlesztések és 
befektetői érdeklődés; 
- együttműködés a Főapátsággal 
(win-win); 
- a kulturált szabadidő-eltöltés, 
valamint a testi-szellemi-lelki 
feltöltődés/rekreáció iránti igény 
erősödése; 
- a győri agglomeráció jelentette 
keresleti potenciál; 

- a Főapátság érdekérvényesítő-
képessége és forráselszívó hatása (belső 
konkurencia); 
- társadalmi változások a hagyományos 
küldő területeken (utazási szokások, 
kommunikációs csatornák stb.); 
- a magas fizetőképességű nyugati 
piacokon alacsony ismertség és a 
különlegesség-érték hiánya; 
- erős hazai és nemzetközi konkurencia 
(későn ébredő Pannonhalma); 
- az imázs-transzfer és a valóság 
anomáliái; 
- a turizmusirányítás és a turisztikai 
fejlesztések finanszírozásának 
hiányosságai; 

Erősségek Erősség-Lehetőség Erősség-Veszély 
- nemzetközi szinten is kiemelkedő 
attrakció (Bencés Főapátság) és 
turisztikai termékei; 
- Világörökség-cím; 
- sokszínű, egyedi kulturális gyökerek; 
- sajátos természeti adottságok és a 
Pannon Provence idill; 
- az Önkormányzat elkötelezettsége és 
fejlesztései (infrastruktúra, 
rendezvények); 

- desztinációs szintű, a Főapátsággal 
harmonizáló, de a térség sokszínű 
adottságaira épülő termékfejlesztés 
által a kínálat komplexitásának 
kialakítása; 
- a kedvező térségi adottságokban 
rejlő potenciál hasznosítása külső 
források felhasználásával; 
- a Főapátság és a Világörökség 
nyújtotta imázs-transzfer 
kihasználása azt erősítő 
kommunikációval; 
- a komplexen értelmezett egyedi 
Pannon Provence élmény és imázs 
felépítése; 

- az egyedi turisztikai miliő kis léptékű 
formálása és az attrakciófejlesztéshez 
projekttervek kidolgozása; 
- befektetés-ösztönzés és partnerség, de 
kizárólag a megadott irányvonalak és 
szemlélet mentén; 
- fokozatosság érvényesítése a 
kínálatfejlesztésben és a 
kommunikációban (térségi-regionális-
országos-nemzetközi, illetve egy napos 
kirándulótól az egy hetes turistáig); 
- újszerű, egyedi csatornák alkalmazása 
a kommunikációban; 
- a szűkös források hatékony 
felhasználása (egyediség); 

Gyengeségek Gyengeség-Lehetőség Gyengeség-Veszély 
- erőteljes dualitás számos téren (város 
vs Főapátság); 
- hangulatos településkép hiánya, 
lelakott épületállomány; 
- erősen hiányos szolgáltató szektor; 
- hiányzó szabadidős tartalmak (egy 
napos kínálat); 
- a koncepció (kínálat, marketing) és a 
nagyságrendi erőforrások hiánya; 
- nagyszámú látogató, de alacsony 
tartózkodás és fajlagos költés; 

- a kínálat komplexitásának és 
sokszínűségének növelésével a 
vendégforgalom diverzifikálása 
(partnerségben a Főapátsággal és 
külső befektetőkkel); 
- az egyediséget jelentő települési-
természeti környezet, a sajátos 
Pannon Provence idill megteremtése; 
- az egyediséghez igazodó minőségi 
attrakciók és programkínálat 
megteremtése; 
- az agglomerációs 
kirándulóforgalom nyújtotta rezgés 
és forgalom felhasználása a további 
fejlesztésekhez, forrásbevonáshoz és 
a desztinációs imázs formálásához; 

- Főapátság termékével harmonizáló, 
de a turisztikai versenyben is egyedi 
alternatívát jelentő irányvonalak 
mentén egyedi pozíció megcélzása; 
- a települési infrastruktúra fejlesztése, 
valamint a célcsoport-orientált komplex 
tartalom és azzal konzisztens 
kommunikáció felépítése; 
- koncepció mentén történő fejlesztések 
és tudatos (erő)forrásmenedzsment; 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Stratégiai válasz – lehetséges fejlesztési irányok 
A turizmus helyi adottságai és a gazdasági-társadalmi környezet trendjei vetületeként a 
desztináció fejlődési-kitörési pontját az egyediség komplex rendszerének megteremtése 
jelenti. A termék minőségorientált fejlesztésével (egyedi alternatív attrakciók, rendezvény- és 
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programkínálat, a szolgáltatások rendszere), hatékony egyedi kommunikációs módszerekkel 
és üzenetekkel, valamint a tevékenységeket koordináló háttér kialakításával versenyképes 
piaci pozíció célozható meg. A termékfejlesztés legfőbb irányultsága az egyediséget magában 
hordozó természeti adottságok, (kultúr)történeti adottságok és a sajátos települési környezet 
mentén a kínálat kialakítása. Az infrastruktúra mellett a sajátos, „Pannonhalma-idill” hangulat 
megteremtéséhez szükséges a Főapátság termékeivel harmonizáló, de attól eltérő egyedi 
alternatívát nyújtó attrakciók, a minőségi, desztináció-specifikus kulturális rendezvény- és 
programkínálat, valamint a szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása. Mindez az 
Önkormányzat szűkös (erő)forrásainak tudatos és hatékony felhasználása mellett a 
Főapátsággal folytatott win-win típusú együttműködés, továbbá a fejlesztésekre rácsatlakozó 
és a közösen megfogalmazott projektjavaslatokban részt vevő külső befektetők révén 
valósítható meg. A minőségi terméket a kor igényeihez és a versenyhelyzethez igazodóan 
modern és újszerű kommunikációval kell támogatni. A holisztikus szemléletet követő 
desztinációs marketing tevékenységek során az egyediséget hangsúlyozó üzenetet játékos 
formában, online, valamit a PR és gerilla-marketing csatornáit alkalmazva kell eljuttatni a 
potenciális turistákhoz. A Világörökség-cím és a Főapátság marketing-hatása mentén önálló, 
a jelenleginél komplexebb imázs kialakítására kell törekedni. Ezek révén közép/hosszú távon 
megcélozható az egyedülálló turisztikai termék pozíció. A város és térsége 
turizmusfejlesztéséért felelős, egyértelmű feladat-, hatás- és felelősségi körökkel rendelkező 
formális szervezet még nem működik. Egyéb feladatai mellett az Önkormányzat vállalta fel 
ezt a funkciót. A feladatok sokrétűvé és több dimenzióssá válás okán azonban javasolt a 
szakmai érveknek megfelelő kompetencia-megosztás mentén a turizmusirányítás szervezeti 
struktúrajának kialakítása. A desztinációs szemléletet erősíteni kell az egyre komplexebbé 
váló kínálat valamennyi szegmensében. A lokális intézmény(struktúrá)t pedig az országos és 
térségi kapcsolatok fejlesztésével integrálni kell az országos rendszerbe. A helyi, térségi és 
országos kapcsolatokon keresztül finanszírozás és szakmai támogatás biztosítható az említett 
termék- és kommunikációs fejlesztésekhez. Összességében meg kell teremteni a termék 
minőségi és komplex fejlesztése, a Főapátságtól független, de az adottságokkal harmonizáló 
diverzifikálása, a hatékonyan alkalmazott új szemléletű kommunikáció üzenete és csatornái, 
valamint a megcélzott imázs és a piaci pozícionálás összhangját, egy ezekért felelős szervezet 
irányítása mellett. 
 
5.3. A fejlesztendő területek kijelölése 
A turizmusfejlesztés logikáját az előzőeknek megfelelően az ún. kompetenciamarketing 
szemlélete, míg a szükséges módszertani támogatást az ún. fontosság/versenyképesség-mátrix 
adja. Az alsó átlós vonal alatt a kínálat olyan elemei helyezkednek el, amelyek a turizmus 
szempontjából fontos területek, de Pannonhalma, mint desztináció jelenleg a potenciális 
turisták véleménye alapján e tényezők tekintetében versenyhátrányban van. A minőségi 
turisztikai termék kialakításához, illetve komplexebbé tételéhez ezért fejleszteni szükséges 
ezen adottságokat. A mátrix jobb felső részén a kínálat olyan elemei találhatók, amelyek a 
turizmus szempontjából kiemelten fontos területek, a potenciális turisták pedig magas 
versenyképességűnek ítélték meg Pannonhalma esetében. A turisták igényeinek megfelelő 
magas minőségű termékelemek továbbfejlesztése, illetve egyedivé formálása szükséges. A 
kommunikáció terén ezen tényezők üzenetté alakítása javíthatja a desztináció imázsát és 
erősítheti pozícionálását. 
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3. ábra A desztináció fontosság/versenyképesség-mátrixa 
 

Fontosság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versenyképesség 
 
 
 

Forrás: kutatásom alapján saját szerkesztés 
 
A fontosság/versenyképesség-mátrix alapján a kínálatfejlesztés területei: 

- a kézművesség, mint turisztikai termék (7) – a térség a bencés szerzetesközösség 
letelepedésétől kezdődően gazdag kézműves hagyományokkal, majd aktív céhes élettel 
rendelkezett, a szocializmus évtizedei alatt azonban a helyiek „elfelejtették” ezen 
mesterségeket. A turisztikai programkínálat színesítése, valamint az egyedi minőségi 
térség-specifikus ajándéktárgyak kapcsán szükséges e terület fejlesztése. 

- szervezett programok (9) – a turisták (és kirándulók) által igényelt tartalmas 
szabadidő-eltöltéshez nélkülözhetetlen a változatos szabadidős kínálat, azon belül a 
szervezett programok. A térség jelenleg szegényes kínálattal rendelkezik e téren, ráadásul 
további problémák (pl. nyitva tartás, információk) is jellemzik. A tartózkodási idő és a 
vendégéjszakák számának nagyságrendi növeléséhez a színvonalas és változatos kínálat és 
a szervezettség biztosítása szükséges. 

- a környező települések attrakciói (10) – részben a pannonhalmi kínálat szűkössége 
miatt merült fel, hogy jellemzően a tágabb térség adottságai sem jelennek meg 
értelmezhető elemként a turizmusban. A pannonhalmi fejlesztések mellett tematikus 
úthálózat és szervezett programok révén be kell vonni a környező települések értékeit is a 
város kínálatába. 

- a szálláshelyek száma, színvonala (11) – a szálláskínálat alacsony kapacitásokkal és 
rendkívül eltérő színvonallal rendelkezik. A vendégforgalom és a turisztikai bevételek 
nagyságrendi növekedéséhez nélkülözhetetlen a színvonalas, a térségi hangulathoz 
igazodó szálláshely-kínálat megteremtése. A magántőke azonban csak akkor lát ebben 
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fantáziát, ha a térség kínálata (attrakciók és programok) képes már a potenciális turisták 
több napos tartózkodásához változatos tartalmat nyújtani. 

- vendéglátás és étkezési lehetőségek (12) – a pannonhalmi vendéglátó kínálat jelentős 
szélsőségeket mutat; a gyorsétkezés mellett megtalálható a gourmet-kategória is, 
ugyanakkor hiányzik a tömegeket fogadni képes, tájjellegű, házias ízeket kínáló, 
hangulatos egység. A térség lakossága képes lenne eltartani egy ilyen helyet. A Váralja 
zegzúgos utcácskáival kisebb hangulatos vendéglátóhelyek kialakítására alkalmas. A 
turisztikai kínálat és a sajátos arculata kialakításával megjelenő nyüzsgés ösztönözheti a 
magánbefektetőket. 

- a turizmusban dolgozók kedvessége (14) – a kedvesség komplex kérdéskör. A 
turisztikai szolgáltató szektor alkalmazottai körében szükséges a vendégbarát hozzáállás 
mellett a szakmai tudás és kompetenciák, valamint a nyelvtudás fejlesztése is. Ebbe 
szélesebb kör bevonható a lakosságból. Ugyan ez nem közvetlenül az Önkormányzat 
feladata, de kurzusok és kötetlenebb szakmai programok szervezésével elősegítheti a 
társadalmi fogadóközeg változását. 

- turisztikai információs rendszer, tájékoztatás (16) – a kiadványok megjelentek, a 
Tourinform működik (végre megfelelő helyen), a tájékoztató táblarendszer, a speciálisan 
turisztikai portál és a lakossági tájékoztatás azonban továbbra is hiányzik. Az eszközök és 
szemléletformálás mellett mindehhez természetesen a megfelelő számú és minőségű 
tartalmak is szükségesek. 

 
A fontosság/versenyképesség-mátrix alapján a kommunikációs aktivitás területei: 

- a város természeti környezete (1) – a Sokorói-dombság lankái, a dombvonulatok 
között meghúzódó völgyek, a magas erdősültség, a zöld területek nagy aránya, a rendezett 
kultúrtáj, a szőlőültetvények stb. mind sajátos hangulatot árasztanak. Ez a békét és 
nyugalmat árasztó közeg a 21. század társadalmában egyre felértékelődik. A sajátos 
természeti adottságok termékként és a komplex „Pannonhalma-idill” életérzés 
megfogalmazásával a kommunikáció központi gondolatát jelenthetik. 

- a Főapátság, mint turisztikai termék kiépítettsége (3) és a Főapátság, mint 
turisztikai termék imázsa (4) – a Világörökség részét képező szakrális-kulturális érték és 
a kapcsolódó magas minőségű turisztikai fejlesztések a „várostól független adottságok”. A 
nemzetközi ismertség és a kedvező véleménykép ugyanakkor imázs-transzferként 
hasznosítható a térség egésze és további (turisztikai) termékei esetében is. Kiemelt 
fontosságú, hogy ezek a tartalmak összhangban legyenek a pozitív imázzsal. 

- a város rendezvényei (8) – a Főapátság színvonalas rendezvény- és programkínálata 
mellett a 2014. évtől kezdődően a város is változatos, nagy érdeklődésre számot tartó 
rendezvényekkel jelent meg. A látogatók közvetlen vonzásán túl ezek hangulata és a város 
nyüzsgéséhez való hozzájárulásuk egyfajta event-marketing eszközként javítja a 
desztináció turisztikai ismertségét és erősíti pozitív imázsát. 

- közlekedés, a város megközelíthetősége (13) – a város közlekedés-földrajzi 
megítélése kettős. A desztináció fekvése kifejezetten kedvező; a győri agglomeráció része, 
a térség nagyvárosaiból és fővárosaiból (Bécs, Budapest, Pozsony), valamint a 
turisztikailag frekventált Balaton-felvidékről és az északi partról egy/másfél óra alatt 
elérhető. A térségen belüli mozgáshoz, főként a kerékpáros közlekedéshez ugyanakkor 
hiányzik az úthálózat és a kapcsolódó szolgáltatások.  

- a pannonhalmi turizmus költségigénye (17) – Pannonhalma kifejezetten jó ár/érték 
arányú desztináció, ugyanakkor ebben az is közre játszik, hogy meglehetősen hiányos a 
tartalom. Jelen állapotában szegényes a program-kínálat és szinte teljesen hiányzik a 
turisztikai szolgáltató szektor. Közép távon cél az adottságok tartalommal való feltöltése, 
és az attrakció értékéhez igazodó árpozíció.   
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6. Közép- és hosszú távú stratégiai irányvonalak meghatározása 
A szolgáltatáskínálat hiányosságai és fejlesztési igényei 
A térség sajátos hangulatú táji környezettel, borvidéki hagyományokkal, érdekes 
településszerkezeti egységekkel, valamint az UNESCO Világörökség címmel kitűntetett 
Bencés Főapátsággal, a hozzá kapcsolódó történelmi múlttal, szakrális és kulturális 
értékekkel, illetve az ezekre alapozott minőségi és egyre komplexebb turisztikai kínálattal 
rendelkezik. A bencés közösség fejlesztései mellett Pannonhalma (és térsége) azonban 
infrastrukturálisan, a szolgáltatások és a turisztikai kínálat terén is meglehetősen elmaradott. 
A kézműves hagyományok nagyrészt feledésbe merültek, a település képét kommersszé tették 
a ’60-’70-es évek építkezései és az állagromlás. Az unikális adottság ellenére nem volt 
tudatos turizmusfejlesztés, így nem csak a termékek és attrakciók, de a legalapvetőbb 
turisztikai szolgáltatások és a programkínálat is hiányzik. Az utóbbi években az 
Önkormányzat kiemelt irányvonalként határozta meg a turizmus fejlesztését. Szűkös forrásai 
ellenére megkezdte a települési infrastruktúra fejlesztését és színes rendezvénykínálatot 
teremtett. A jövőre vonatkozó cél a természeti sajátosságokra és az unikális szakrális-
kulturális értékekre alapozott turisztikai termékek létrehozása. A tágan értelmezett szakralitás 
mentén a test, a szellem és a lélek holisztikus egysége számára a fizikai és mentális rekreáció, 
valamint a spirituális feltöltődés biztosítása, mindezt színvonalas attrakciókkal, változatos 
szervezett programkínálattal, és – a magántőke aktivizálódása által – komplex 
szolgáltatáskínálattal. 
 
A kommunikáció és imázs problémái 
Az önmagában is unikális, az UNESCO Világörökségei közé tartozó, színvonalas kínálati-
elemekkel kiegészített érték nemzetközi szinten is magas ismertséget és kedvező imázst 
biztosít az egész térség számára. Az ismertség és különlegesség-érték azonban a magas 
fizetőképességű nyugati piacokon már nem érvényesül, ráadásul a térség valós képe nem 
egyezik az említett pozitív imázzsal. A kínálat rendszerének említett fejlesztése mellett – a 
szűkös források ellenére – szükséges a holisztikus szemléletű desztinációs marketing aktivitás 
erősítése. A jelentős verseny kihívásainak és a turisták tájékozódási szokásainak megfelelően 
újszerű kommunikációs csatornák alkalmazása ajánlott. A hagyományos ATL és BTL 
eszközök mellett erősíteni kell az online aktivitást, fel kell használni az egyedi rendezvények 
imázs-formáló hatását és a nem „marketing-szagú” csatornák nyújtotta lehetőséget (PR, 
gerilla marketing), játékos-interaktív módon, mindezt együttműködve a Főapátsággal, további 
helyi és térségbeli szereplőkkel, valamint a lehetséges stratégiai partnerekkel (pl. Győr). 
 
A szervezetrendszer és az együttműködés hiányosságai 
Pannonhalmán és térségében – az unikális értékek és a kedvező imázs ellenére – kevés 
turisztikai szolgáltató és szereplő van jelen, ugyanakkor számos szervezet tevékenysége érinti 
a turizmus tágan értelmezett témakörét. Ezek többnyire saját céljaikat követve önállóan 
működnek Nincs helyi vagy térségi szinten értelmezett turizmus- és marketingkoncepció, nem 
került sor a tevékenységek összehangolására, valamint a kompetenciák mentén nem történt 
egyeztetés a feladatok megosztásáról. A kétirányú belső kommunikáció szintén nem működik. 
A desztináció hatékony turisztikai menedzseléséhez és az egységes megjelenéshez 
hiányoznak az információk. A bővülő szolgáltatói szektor számára már most szükséges 
kialakítani a potenciális partnerség és a helyi minősítés rendszerét. 
 
A szolgáltatás- és kommunikációs fejlesztések, valamint a formális/informális szervezet-
rendszer kialakítására irányuló javaslatok a desztinációs termék értékének és imázsának 
javítását célozzák; ezek révén elérhető az egyedülálló attrakcióhoz igazodó komplexebb 
tartalom, imázs és pozícionálás. 
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4. ábra Pannonhalma, mint turisztikai desztináció célrendszere 
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Átfogó cél 
Pannonhalma a természet energiáira, kulturális-történelmi múltjára és az UNESCO 
Világörökség Főapátság bencés hagyományaira épült, Közép-Európa szerte ismert és elismert 
tágan értelmezett aktív-szakrális-kulturális desztináció – a fizikai és mentális rekreáció, 
valamint a spirituális feltöltődés forrása. 
 
Horizontális célok 
Önszerveződés és szubszidiaritás 
Pannonhalmán a turizmus irányítását az Önkormányzat és a Képviselő-testület mellett 
működő turisztikai bizottság látja el. A városi szintű szervezésben és végrehajtásban részt 
vesz még a város kulturális intézménye és a Tourinform-hálózat helyi képviselete. A helyi 
szolgáltató szektor meglehetősen hiányos, így az irányvonalak kijelölése, az operatív 
feladatok meghatározása, a kompetenciák és a források elosztása terén egyfajta lokális szintű 
felülről irányítottság valósul meg. A további helyi és térségi szereplők (vállalkozások, 
közintézmények, civil szervezetek, önkormányzatok, különböző társulások) elsődlegesen saját 
szervezeti céljaik elérésére törekednek; a desztinációs szintű feladatokhoz jellemzően nem 
rendelkeznek elegendő információval, forrásokkal, kompetenciákkal, hiányzik közöttük a 
koordináció. Az Önkormányzat, az említett szervezetek, valamint további helyi és térségi 
szereplők bevonásával javasolt az informális együttműködés rögzítése és a formális struktúra 
kialakítása. Ezáltal a vendégforgalomról és igényeikről szóló közvetlen információk, valamint 
a helyi turizmus érdekei hatékonyabban jelenhetnek meg a döntések során, miközben a 
megvalósítás során a kölcsönös felelősség is megnő. 
 
Partnerség és coopetition 
A turizmus komplex rendszer, amelyben a termék létrehozásához és hatékony piacra viteléhez 
számos szervezet és helyi szereplő együttműködése szükséges. Az attrakciók tulajdonosai, a 
turisztikai és a kapcsolódó szolgáltató szektor, a kereskedelem, az oktatási rendszer, a 
települési környezet, az infrastruktúra és a társadalmi közeg stb. együttesen alkotják a 
kínálatot.  A Főapátság erőforrás-ellátottságának és a tevékenységei komplexitásának 
köszönhetően ennek ellenére önállóan tevékenykedve is magas jövedelmezőséget ért/érhet el. 
A desztinációs kínálat további elemeinél pedig nem csak a szervezettség, de maguk a 
szereplők is hiányosak. Az Önkormányzat fejlesztései és a magántőke beruházásai csakis 
összehangoltan, egymást kiegészítve és erősítve képzelhetők el, ahogyan az ezekre 
rácsatlakozó szolgáltató szektor együttműködése is nélkülözhetetlen. A jövőben egyre 
komplexebbé váló kínálat elemei közötti együttműködések desztinációs szintű 
koordinálásában az Önkormányzatnak vezető szerepet kell betöltenie, ahogyan a nagyobb 
térségi turisztikai és területfejlesztési szervezetrendszer irányában is. Emellett pedig 
megjelenhetnek a szereplők közötti legkülönbözőbb ad hoc, informális és formalizált 
partnerségek (a szolgáltatások kapcsolásától a közös kommunikáción át számos témában). 
 
Addicionalitás és koncentráció 
A bencés közösséget leszámítva az egyes helyi szereplők és (erő)forrásaik önmagukban nem 
elégségesek a térségi szintű komplex kínálat kialakításához és a hatékony desztinációs 
marketinghez. Valójában az egyéni érdekeiket figyelembe véve ez nem is lehet feladatuk. 
Ugyanakkor a hazai és nemzetközi piacokon csak hatékony kommunikációval támogatott 
komplex termékek „adhatók el”. Az addicionalitás és koncentráció szemléletével sor kerülhet 
az elaprózott helyi erőforrások, adottságok és képességek összefogására, új szereplők és 
erőforrásaik bevonására, a tevékenységek és fejlesztések terén meglévő párhuzamosságok 
megszűntetésére. A helyi turisztikai szektor a cross-szektorális (pl. önkormányzat, kapcsolódó 
és támogató ágazatok, oktatás, civil szféra) és vertikális kapcsolatrendszere (pl. 
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területfejlesztés és turizmusfejlesztés intézményrendszere, pénzügyi szféra, külső befektetők, 
pályázati források) révén külső erőforrásokat vonhat be. Az erőforrás-koncentráció által 
nagyobb léptékű és hatékonyabb fejlesztési és kommunikációs tevékenység valósulhat meg. 
 
Versenyképesség és fenntarthatóság 
A (nemzetközi) turisztikai piacon az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a kínálat. A 
verseny erősödése következtében egyre fontosabbá vált a minőség- és vevőorientáció, 
valamint a komplexitás. Napjainkra a turizmus helyi jövedelmezősége csak magas minőségű, 
jelentős egyediséggel rendelkező termékkel és kommunikációval biztosítható. A túlkínálat és 
a kommunikációs csatornák telítődése következtében jól azonosítható, a versenytársaktól 
megkülönböztethető, a potenciális turisták számára érzékelhető (élmény)többletet nyújtó 
termékek / desztinációk és kommunikáció lehetnek sikeresek. A turizmus irányítói azonban 
nem feledkezhetnek meg a gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság 
követelményéről sem. A turizmusfejlesztés célja, hogy a rendelkezésre álló természeti és 
kulturális erőforrásokat kihasználva a fenntartható fejlődés célkitűzéseit figyelembe véve a 
gazdasági élénkítés eszköze legyen. Teremtsen jövedelemszerzési lehetőséget a térség 
lakosságának, javítsa a helyi életkörülményeket, miközben védi a természeti és az épített 
környezet, valamint a társadalom értékeit. Pannonhalma a turizmusfejlesztés kezdeti 
stádiumában tart, így ezen veszélyek ma még kevésbé érzékelhetők, ugyanakkor a kínálat és 
az imázs kialakítása során mind az Önkormányzat, mind a magánszektor tevékenysége 
kapcsán érvényesíteni kell a versenyképességre törekvés és a fenntarthatóság elveit. 
 
Programozás 
Az unikális és sajátos adottságok ellenére Pannonhalma Önkormányzatai az elmúlt 
évtizedekben nem kezelték hangsúlyos területként a turizmust; fejlesztések és tudatosság 
hiányában a vendégforgalom ad hoc módon alakult, abból a város és lakossága elenyésző 
mértékben profitált. Térségi szinten ugyan készültek fejlesztési dokumentumok, a koncepciók 
és prioritások meghatározása azonban gyakran nem valós felméréseken alapult, nem igazodott 
a térség sajátos problémáihoz és a helyi szereplők igényeihez, valamint nem vette figyelembe 
a turizmus szakmai logikáját. A megvalósítás nehézségekbe ütközött, gyakran nem csak a 
szakmaiság, de a hajlandóság is hiányzott. Komplex, integrált turizmusfejlesztésre van 
szükség, amely célorientált lépések sorozatán keresztül meghatározza a stratégiai célrendszert, 
a megvalósítás prioritásait, intézkedéseit és feladatait, valamint kialakítja a megvalósítás és 
ellenőrzés folyamatát. A stratégiai szemléletű turisztikai tervezés biztosítja az igények és 
célok, valamint a célok és feladatok összhangját. A helyi turizmus irányítói számára 
feladattervet, döntéseikhez és érdekegyeztetéseikhez világos alapot, a szektor szereplői 
számára pedig igazodási pontot jelent.   
 
Átláthatóság és monitoring 
A stratégiai szemlélet biztosítja, hogy a kijelölt célrendszer és a meghatározott feladatok 
valóban igazodjanak a helyi adottságokhoz, problémákhoz és igényekhez. Az 
információgyűjtés azonban nem szorítkozhat kizárólag a tervezési időszakra. Folyamatosan 
ellenőrizni kell, hogy fennáll-e a külső feltételrendszer, a piaci trendek, továbbá a kitűzött 
célok, az elvégzett tevékenységek és a tevékenységek eredménye közötti összhang. Egyfajta 
monitoring-szemlélet szükséges, előzetes (ex ante), időszak közbeni (mid term) és utólagos 
(ex post) információk gyűjtésével, elemzésével, valamint a tervezésre és működésre 
vonatkozó visszacsatolással. Az információkat nyújthatja a marketing információs rendszer, a 
vendégforgalmi elemzések, az imázs-kutatás, a pénzügyi elemzések és a gazdálkodás 
ellenőrzése. A belső kommunikáció és a kétirányú információ-áramlás a monitoring mellett a 
tájékoztatást, a disszeminációt, összességében a hatékonyabb működést és a hálózatosodás 
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erősítését is szolgálja. Az Önkormányzat keretein belül (vagy legalábbis a felügyelete alatt) 
szükséges kialakítani olyan struktúrát és funkciókat, amely operatív szinten képes a 
monitoring tevékenység elvégzésére, az ellenőrzés és a döntés-támogatás szempontjait 
figyelembe véve. 
 
Specifikus célok 
Élményorientált, diverzifikált termék 
Pannonhalma hagyományosan a szakrális (kulturális) értékéről ismert desztináció, ahol a 
szolgáltatás- és programkínálatban, valamint a vendégforgalomban egyértelműen a Főapátság 
dominál. A kialakult magas ismertség, kedvező imázs és a korábbi szegmensek megtartása 
célszerű, ugyanakkor a térség további potenciális attrakcióinak kiaknázásával, valamint a 
bencés közösségtől független komplex szabadidős kínálat és szolgáltatásválaszték 
megteremtésével nagyságrendekkel növelhető az ágazat jövedelmezősége, a turizmus kedvező 
hatásai pedig a helyi szereplők jóval szélesebb körét érinthetik. A fejlesztéseknek minden 
esetben kapcsolódniuk/igazodniuk kell a desztináció egyediségéhez, sajátos adottságaihoz, 
valamint a jelenlegi szolgáltatás-kínálathoz és annak minőségéhez. Többlet-élményt kell 
nyújtaniuk, ugyanakkor nem lehetnek ellentétben a Világörökség szakrális-kulturális 
attrakcióval. A szabadidő változatos és tartalmas eltöltését szolgáló kapcsolódó diverzifikáció 
részeként a sajátos „Pannonhalma-idill” hangulat megteremtése, új attrakciók létrehozása, a 
desztináció-specifikus program- és rendezvénykínálat bővítése, valamint a későbbiekben 
csomagajánlatok megfogalmazása szükséges. 
 
Imázsformálás: a „Pannonhalma-idill” 
A térség táji adottságai az erdős dombvonulatokkal, a rendezett kultúrtájjal, a 
szőlőültetvényekkel, a présházakkal és nyaralókkal sajátos hangulatot áraszt. Ezzel 
párhuzamosan formálódott Pannonhalma ezeréves története, az unikális szakrális-kulturális 
értékekkel, a középkorig visszanyúló mezővárosi élettel, a sajátos szokásokkal és 
hagyományokkal, jeles történelmi eseményekkel, valamint a térség borkultúrájával. A 20. 
század gazdasági és társadalmi változásaival mindez mára nagyrészt eltűnt. A bencés 
közösség már megkezdte saját új arculatának formálását a középkori szerzetesközponti élet 
vonásainak modern turisztikai köntösbe bújtatásával, a város azonban még csak most 
ébredezik. Cél az elfeledett természeti, épített és kulturális értékek újrafelfedezése, majd ezek 
mentén az infrastruktúra tudatos átalakítása, a rendezési terv és az építési szabályzat 
módosítása, Pannonhalma-specifikus rendezvények és programok szervezése, a szolgáltató 
szektor ösztönzése, valamint a kapcsolódó kommunikációs aktivitás. Ezek révén elérhető egy 
színes, a táji adottságaival, szakrális és kulturális örökségével harmonizáló, a fizikai, mentális 
és spirituális feltöltődéssel azonosítható kultúrközeg, hangulat és kép kialakítása. A jelzett 
változtatások a termék élmény- és minőségorientált fejlesztését szolgálják. Pannonhalma 
említett értékeinek hangsúlyozása többlet-élményt nyújt a turistának, javítja a helyiek 
életminőségét, miközben az egyediség erősíti a desztináció versenypozícióját. 
 
Újszerű csatornák és holisztikus marketing 
A 21. századra megváltoztak a potenciális turisták információ-gyűjtési és média-használati 
szokásai, a kínálati oldalon pedig rendkívüli mértékben erősödött a verseny. A hagyományos 
kommunikációs csatornák telítődtek, a kereslet pedig immunissá vált a „marketing-szagú” 
üzenetekre. A hagyományos marketing elemeken túl ezért szükséges a holisztikus 
megközelítés és egy modern szemléletű kommunikációs aktivitás. Az online erősítése mellett 
kiemelten fontos terület a PR. Pannonhalmán mindig történnie kell valaminek, ami hírértékű, 
legyen az egy fejlesztés, program, rendezvény vagy egy ismert személy látogatása. Emellett 
szükséges kommunikálni a sajátos „pannonhalmi életérzést”, a fizikai-mentális-spirituális 
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rekreációt és a sajátos kulturális miliőt (akár legendák vagy sztorik formájában is). Az üzenet 
hordozójának megválasztásakor szem előtt kell tartani a kapcsolódás és az imázs-transzfer 
lehetőségét. Az egyes szolgáltatók önmagukban nem lehetnek versenyképesek a nemzetközi 
piacon. A desztináció unikális értékét és majd a jövőben ehhez kapcsolódó komplex 
szolgáltatás- és élménykínálatot kell kommunikálni. A desztinációmarketing terén – az egyéni 
és csoportérdekek helyett – a szakmaiság és a hatékonyság erősítésére kell törekedni; 
erőforrás-koncentráció és a kommunikációs költségvetés növelése szükséges. 
 
Desztinációs szemlélet (és szervezetrendszer) 
A potenciális turisták napjainkra öntudatossá váltak: olyan desztinációt keresnek, amely 
egyedi attrakciót, komplex szolgáltatáskínálatot és személyre szabott minőségi élményt nyújt 
számukra. Pannonhalmán az ehhez szükséges kínálat elemei jelenleg meglehetősen szűkösen 
állnak rendelkezésre. A szolgáltató szektor kialakulásának támogatásán túl szükséges 
ösztönözni a helyi szereplők közötti együttműködéseket is. A kölcsönös bemutatkozás, a 
többirányú kommunikáció, a legkülönbözőbb fórumok és a szakmai érvek mentén el kell, 
hogy terjedjen a desztináció-szintű gondolkodás. A turizmus szakmai irányítását ellátó 
intézményrendszeren belül a kompetenciáinak erősítése szükséges. Az erős versenyben csak a 
tudatos tervezés és működés lehet hatékony. Az értékek, a kínálat, az erőforrások, a humán 
kompetenciák és a pénzügyi források koncentrációja szükséges. Pannonhalma, mint 
desztináció a jövőben unikális, magas minőségű, komplex, ugyanakkor egységes termékként 
jelenjen meg a turisztikai piacon, amihez a fejlesztések és tevékenységek koordinációját, 
valamint a kommunikáció szervezését a desztinációmenedzsment struktúra látja el. 
 
Magasabb ár/minőség pozícionálás 
A desztináció legfőbb attrakciója a nemzetközi szinten is különleges értéknek számító 
Pannonhalmi Bencés Főapátság, az egyedülálló szakrális-kulturális örökség, valamint az 
ebből felépített turisztikai attrakció és a kapcsolódó komplex turisztikai kínálat. A magasan 
pozícionált apátsági turisztikai termék mellett a város és térsége sajátos adottságokkal és 
értékekkel, de alulfejlett szolgáltató szektorral és meglehetősen hiányos szabadidős kínálattal 
rendelkezik. Szükséges az értékek mentén valódi turisztikai attrakciók létrehozása, a minőség-
orientált szolgáltató szektor kialakulásának ösztönzése, így a kínálat egyediséget 
hangsúlyozó, sokszínű és színvonalas fejlesztése, a komplexitásának megteremtése, valamint 
a „Pannonhalma-idill” imázs megteremtése az ismertség és elismertség javítását szolgáló új 
szemléletű marketingkommunikáció által. A kiemelkedően kedvező, unikális adottságokra 
építve a desztináció célja – és a desztinációmenedzsment kötelessége – a nemzetközi 
turisztikai piacon egyedi pozícionálás elérése. 
 
Prioritások és intézkedések 
1. Kínálat-fejlesztés 
A desztinációs turisztikai termék szolgáltatáselemeinek minőségi fejlesztése és komplexebbé 
tétele. Alapelvként jelenik meg, hogy valamennyi fejlesztésnek igazodnia kell a desztináció 
egyediségéhez; a térség sajátos természeti és kulturális adottságaihoz, a Világörökség részét 
képező unikális szakrális-kulturális értékhez, valamint a „Pannonhalma-idill”-hez, mint 
sajátos miliőhöz. Ezek alapján a szükséges fejlesztések: 

1.1. Települési környezet fejlesztése 
1.2. Tematikus attrakciók fejlesztése 
1.3. Pannonhalma-specifikus rendezvények 
1.4. A programkínálat fejlesztése 
1.5. Kapcsolódó tájképi és gazdasági fejlesztések 
1.6. Csomagajánlatok 
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2. Desztinációs marketing 
A desztináció értékeinek a megváltozott információ-gyűjtési szokásokhoz igazodó új 
szemléletű kommunikációja. Alapvető cél, hogy a desztináció nemzetközi szinten unikális, 
magas színvonalú és komplex értékeihez igazodó nemzetközi ismertsége és a „Pannonhalma-
idill” imázsa alakuljon ki. Ehhez az alábbi marketing aktivitások szükségesek:  

2.1. Hagyományos ATL és BTL eszközök 
2.2. Online aktivitás erősítése 
2.3. Event marketing 
2.4. Játékok, PR és gerilla marketing 
2.5. Turizmus kedvezmény kártya 
2.6. Helyi termékek és „Pannonhalma ajándék” 

 
3. Hálózatfejlesztés és partnerség 
A színvonalas komplex termék fejlesztéséhez és a hatékony kommunikációhoz szükséges 
desztinációs szintű partnerség kialakítása és koordinálása. Legfőbb cél a turizmus szakmai 
irányítása szervezeti struktúrájának kialakítása és a térségi együttműködés fejlesztése, 
valamint a feladatok, kompetenciák és források összehangolása. Az ehhez szükséges 
változtatások: 

3.1. Az együttműködők körének bővítése 
3.2. Az együttműködés tartalmának bővítése 
3.3. Feladatok, kompetenciák és források megosztása 
3.4. Marketing információs rendszer 
3.5. Minősítési- és monitoring rendszer 
3.6. Belső kommunikáció 

 
A desztinációs fejlesztés szemlélete és folyamata 
Pannonhalma jelenleg nagyszámú látogatót vonz, akik elsődlegesen 1) szervezett autóbuszos 
kiránduláson vesznek részt (gyakran több napos kirándulás egy állomása Pannonhalma) vagy 
2) az egy / másfél órás rádiuszú térségből érkeznek (a győri agglomeráció, a Balaton-felvidék 
és az északi part, esetleg Budapest lakossága vagy az itt tartózkodó turisták). A nagyszámú 
vendég azonban rendkívül kevés vendégéjszakát tölt a térségben és rendkívül alacsony a 
fajlagos turisztikai költés és így az összes turisztikai bevétel. Ennek oka nagyrészt a 
kimondottan szegényes programkínálat és a fejletlen szolgáltatási / turisztikai-szolgáltatói 
szektor. Nemzetközi szinten is széles körben ismert és kedvező imázsú attrakcióval, a 
Pannonhalmi Bencés Főapátsággal (és turisztikai termékeivel) rendelkezik a térség. Cél eköré 
felépíteni további, a térség természeti és kulturális adottságaihoz kapcsolódó, a bencés 
szerzetesközösségtől független, de értékeivel harmonizáló új attrakciókat, valamint kialakítani 
a komplex, színes és színvonalas program- és szolgáltatáskínálatot. Összességében 
tartalmában is megteremteni a „Pannonhalma-idill”-t. 
Az Önkormányzat ugyanakkor a fejlesztésekhez és a kapcsolódó kommunikációs aktivitáshoz 
meglehetősen szűkös (erő)forrásokkal rendelkezik. A térség turisztikai értékének növelése és 
a forgalom adatainak (vendégszám, vendégéjszaka szám, átlagos tartózkodási idő, fajlagos 
turisztikai költés, összes turisztikai forgalom) jelentős javítása így egy hosszabb távú 
koncepció tudatos és módszeres megvalósításával érhető el. 

1) Első lépésben a települési-turisztikai infrastruktúra, valamint a rendezvény- és 
programkínálat alapjának megteremtése és egy lokális / térségi marketing aktivitás szükséges. 
Az így kialakult fél / egy napos kiránduló desztináció elsődleges célcsoportja Pannonhalma 
térsége és a közeli nagyobb városok lakossága, kiegészülve a turisztikai főszezonban a 
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vonzáskörzetben tartózkodó turistákkal. Ezáltal kialakul az alapkínálat és megélénkül a város, 
megjelenik a településen/térségben egyfajta nyüzsgés. 

2) A turisztikai költésen keresztül kis mértékben bővülnek az Önkormányzat forrásai, 
amit az infrastruktúra, a rendezvény- és programkínálat továbbfejlesztésére, valamint a 
desztinációs arculat alapjának kialakítására visszaforgat. Az újabb fejlesztések és a színesedő 
kínálat, valamint a megélénkülő város magánberuházásokat vonz, ami a szolgáltató szektor 
színesedését, bővülését eredményezi. A kirándulók vonzása mellett a térség alkalmassá válik 
másfél / két napos tartózkodáshoz változatos és színvonalas tartalmak nyújtására. A 
komplexebb kínálat és az erőteljesebb marketing jelenlét növeli a vendégforgalmat és már 
értelmezhető szintet ér el a vendégéjszakák száma. A városban és környékén érezhető a 
vendégforgalom és a kulturális sokszínűség adta rezgés. 

3) Az IFA-bevételnek köszönhetően nagyságrendekkel bővülnek az Önkormányzat 
forrásai. A kínálat komplexebbé tétele mellett a hangsúly áthelyeződik a színvonalra és a soft 
elemekre. A tartalom kialakításán túl a sajátos természeti-kulturális miliő, a „Pannonhalma-
idill” felépítése a desztinációs imázs szintjén is. A nemzetközileg is versenyképes attrakció 
körül felépített desztináció ekkortól tekinthető önmaga komplexitásában, ismertségében és 
elismertségében is versenyképesnek. A vendégforgalom, a vendégéjszakák száma és a 
turisztikai bevételek nagysága ekkorra éri el a térség természeti és kulturális értékeihez 
igazodó szintet. Célként jelenik meg a színvonal és a kedvező imázs megtartása, a desztináció 
versenyképességének folyamatos fenntartása. 
 
A folyamatban az Önkormányzat tevékenysége mellett kiemelt szerepet játszanak – a kínálat 
komplexitásának növelésén, a nyüzsgő kisvárosi lét és a „Pannonhalma-idill” megteremtésén, 
valamint a költségvetés bevételi oldalának bővítésén keresztül – a bencés közösség komplex 
turisztikai attrakciói és további fejlesztései, a bevonható külső (pályázati) források és a 
magánberuházók, továbbá az aktivizálódó vállalkozói-szolgáltató kör. 
 
A közép- és hosszú távú célok eléréséhez szükséges a megadott irányvonalak mentén az 
operatív feladatok meghatározása: 

- azonosítani kell Pannonhalma, mint turisztikai desztináció jelenlegi piaci pozícióját 
és a lehetséges versenyelőnyeit; 

- meg kell határozni a színvonalas, egyedi turisztikai termék(ek) kialakításához 
szükséges kínálat-fejlesztés teendőit; 

- meg kell határozni a nemzetközileg is ismert, kedvező imázsú (turisztikai) márka, a 
„Pannonhalma-idill” kép eléréséhez szükséges, a tartalomhoz igazodó kommunikációs 
feladatokat; 

- meg kell határozni a desztinációs szintű turizmusirányítás struktúrája, a belső 
mechanizmusok és az együttműködések kialakításához és működtetéséhez szükséges 
feladatokat; 

- fel kell mérni a tervezett fejlesztések és változtatások területi és horizontális hatásait, 
majd a megvalósításhoz kapcsolódóan: 

- a közép- és hosszú távú koncepcióban foglaltak mentén a helyi lehetőségekhez 
(Önkormányzat, magántőke beruházásai, bevonható külső források) igazodóan éves 
akcióterveket kell készíteni; 

- fel kell térképezni az említett feladatok finanszírozásához igénybe vehető lehetséges 
pénzügyi forrásokat. 
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7. Pozícionálási és versenyképességi stratégia 
Napjainkra a technikai és az információs technológiai tényezők fejlődésével, az emberek 
javuló jövedelmi helyzetével és növekvő szabadidejével, valamint a szabadidős kínálat 
bővülésével rendkívül erős verseny alakult ki a turizmus ágazatban. 

- a közlekedési eszközök és rendszerek fejlődése lehetővé tette, hogy – anyagi 
lehetőségei függvényében – a potenciális turista gyakorlatilag a világ bármely pontján 
eltöltheti szabadidejét. Az utazás időigénye és fajlagos költsége jelentősen csökkent. 
Mindez az egy napos kirándulások és a több hetes távoli utazások széles választékának 
kialakulását eredményezte. A korábbi éves nyaralás mellett szinte általánossá vált a 
második főszezon és az éven belüli hétvégi / hosszú hétvégés kiruccanások. Gyakran 
maga az utazás, annak kényelme vagy különlegessége önálló vonzerőként jelenik meg. 

- az utazási lehetőségek bővülésével párhuzamosan az információs technológia is 
fejlődött. Az Internet révén lehetővé vált az egyes desztinációk részletes feltérképezése, az 
utazások megtervezése, az egyes szolgáltatások lefoglalása és a számla kiegyenlítése is. A 
turista információgyűjtése és utazási döntése során már önmaga, akár otthonából is képes 
mindezt elvégezni. A tájékozódás mellett mindez új kommunikációs lehetőségeket is 
nyitott a turisztikai szektor számára. Az Internet segítségével akár 3D virtuális séta 
formájában is bemutatkozhatnak a desztinációk és a szolgáltatók. Az üzenetek célzottan, 
információ-tartalmukat tekintve irányítottan is eljuttathatók a potenciális turistákhoz. 

- a gazdasági konjunktúra, a szociális biztonság és a szabadidő jogi szabályozása 
szintén ösztönzőleg hatott a vendégforgalomra. A fejlett világban javultak a lakosság 
jövedelmi viszonyai, ami a növekvő megtakarítások mellett az életminőség javulását is 
eredményezte. A társadalomban erősödött az igény a változatos és kulturált szabadidő-
eltöltési lehetőségek iránt. A szabadidő és a transzfer-jövedelmek törvényi szavatolása 
szintén kedvezően hatott e folyamatokra. 

- a növekvő kereslet a kínálati oldal megélénkülését is eredményezte. A térségen 
kívülről származó jövedelmek vonzása révén a turizmus fejlődése számos desztinációban 
a gazdaság diverzifikálását vagy az egyetlen kitörési pontot jelentette. A vendégforgalom 
növekedését meghaladó mértékben emelkedett a nemzetközi turisztikai kínálatban 
megjelenő újabb attrakciók, desztinációk, illetve szolgáltatók száma. 

 
Az említett folyamatok eredményeként a 21. századra erős verseny jellemzi a turisztikai 
szektort. A turista tájékozottsága és individualizmusa következtében egyre öntudatosabbá 
vált. Személyre szóló, magas minőségű és magas ár/érték arányú, komplex 
szolgáltatáskínálatot keres. A növekvő kínálat és a hagyományos kommunikációs csatornák 
telítődése pedig azonosíthatatlanná teszi a különböző desztinációk és szolgáltatók ajánlatait. 
Az erős versenyben kizárólag a jól azonosítható, egyedi vonzerővel – ún. USP (unique selling 
proposition) –, és az ahhoz kapcsolódó magas minőségű komplex szolgáltatáskínálattal 
rendelkező desztinációk lehetnek sikeresek. A termék és kommunikáció konzisztenciájának 
biztosítása mellett az egyediséget hangsúlyozó különleges, célcsoport-specifikus üzenetet, 
megoldásokat és csatornákat kell választani a kommunikáció során. 
 
Pannonhalma, mint turisztikai desztináció versenyképességének és pozícionálásának 
meghatározása során ezért törekedni kell az egyedi versenyelőny, a magas minőségű komplex 
kínálat, a konzisztens kommunikáció és a célcsoport-orientáció összhangjának 
megteremtésére. 
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5. ábra Pannonhalma, mint turisztikai desztináció pozícionálása 
 

Jövőkép 

A környező országok tekintetében magasan pozícionált komplex természeti-kulturális miliő, a vidéki (de nem falusi) életérzést közvetítő hazai turizmus (és a Nyugat-dunántúli régió) kiemelt terméke 

A Nyugat-dunántúli régió nemzetközi vonzerőt jelentő attrakciója, amely a kialakított tematikus termékeken keresztül hozzájárul a térség további értékeinek fenntartható hasznosításához 

Élményígéretek A vonzer ő 
hatóköre 

Célcsoport 
Vonzerő és egyediség Célcsoport-orientáció Turisztikai motivációs 

trendek 

Helyettesít ő 
alternatívák / 

versenytársak 
Kiegészít ő feltételek 

bemutatás méret fizet őképesség 

1. Pannonhalma – ahol 
test és szellem felfrissül 

hazai, regionális 
(nemzetközi 

eseményekkel) 

az aktív és tartalmas 
szabadidő-eltöltést 
kereső, a természet 

és a kultúra iránt 
fogékony, a 

hétköznapokból 
kitörni vágyó párok 
és kisgyermekes 
családok, aktív 
középkorúak és 

sportos idősebbek 

széles kör, a 
társadalmi trendek 

alapján egyre bővülő 
közepes 

- a sajátos hangulatú 
Pannon-táj; 
- aktív programokra és 
rekreációra kiválóan 
alkalmas táji környezet 
(épített és kulturális érték 
a tájban); 
- hely-specifikus 
rendezvények, programok 
és különleges 
sportesemények 

Aktív kikapcsolódás és 
mentális feltöltődés egy 

sajátos hangulatú, 
egyedi sportos és 

kalandos élményeket 
nyújtó természetközeli 

kultúrközegben. 

- fokozódó mentális 
terhelés a munkában és 
a hétköznapokban; 
- az aktív szabadidő-
eltöltés és az 
egészségtudatosság 
erősödése; 
- különleges, tartalmas 
élmények keresése  

Egyedi hangulatú 
természeti környezettel, 

azzal harmonizáló 
kultúrtájjal, kiépített 
aktív úthálózattal és 
kalandos élményeket 

nyújtó aktív 
programokkal 

rendelkező desztinációk 

- egyedi hangulatú táji 
környezet, 
- kiépített aktív utak 
hálózata, 
- indoor és outdoor 
szabadidős létesítmény; 
- változatos, 
élményorientált aktív 
programok, 
- szervezettség és 
információk stb. 

2. Pannonhalma – a 
bor és a kultúra 

bölcsője 

hazai, 
szomszédos 

országok 

kulturális 
feltöltődésre és 

kulturált ellazulásra 
vágyó, elsősorban 
mentálisan leterhelt 
30+ értelmiségiek, 

közép- és 
felsővezetők, 
gyakran baráti 

körben 

közepesen széles 
kör, a gazdaság 
fejlődésével és a 

kulturális igényesség 
erősödésével bővülő 

közepes és 
magas 

- a Bencés Főapátság és 
szakrális-kulturális 
öröksége; 
- térség egyedi 
kultúrtörténeti vonásai 
(szerzetesközösség és a 
mezővárosi lakosság); 
- a Pannonhalmi borvidék; 
- UNESCO Világörökség 

Gazdag kulturális 
örökséggel, táji 
értékekkel és 

borkultúrával rendelkező 
térség, ahol az értékek 

bemutatását, romantikus 
kultúrnegyed, kis léptékű 

múzeumok hálózata, 
színes programkínálat 
és hangulatos borozók 

szolgálják. 

- fokozódó mentális 
terhelés a munkában és 
a hétköznapokban; 
- kulturális igényesség, 
változatos 
programkínálat iránti 
igény; 
- individualizmus és 
minőségelvárások; 
- borkultúra iránti 
növekvő érdeklődés 

A hazai és a 
szomszédos 

országokban található, 
színvonalas kulturális 
kínálattal rendelkező 
hangulatos néprajzi 

tájegységek és 
borvidékek 

- sajátos hangulatú élő 
kultúrnegyed; 
- képzőművészeti és 
kézműves üzletek, 
látványműhelyek, 
bemutatók; 
- színes programkínálat; 
- hangulatos 
vendéglátóhelyek, 
borozók; 
- bor és kultúra stb. 

3. Pannonhalma – a 
spirituális élmények 

forrása 
nemzetközi 

lelkiséget, de nem 
feltétlenül vallást, 

elvonulást és befelé 
fordulást, spirituális 

megélést és 
feltöltődést kereső, 
mentálisan leterhelt 
jó módú felső- és 

középvezetők  

a megélés tág 
értelmezhetősége 
miatt közepesen 

széles, a társadalmi 
trendekkel egyre 

szélesedő kör 

magas és 
közepes 

- a Pannonhalmi 
Főapátság és a hely 
szakralitása; 
- a bencés 
szerzetesközösség és a 
szakrális hagyományok; 
- Szent György-vonal 
(Ley-vonal) és a hely 
természetadta 
szakralitása 

A Szent György-vonalak 
hálózatához kapcsolódó 
kiemelt spirituális hely és 

évezredes keresztény 
szakrális központ. 

- a vallásosság modern 
értelmezése; 
- útkeresés a 21. századi 
értékválságban; 
- a hagyományos 
vallásosság; 
- az ezotéria, az 
antropozófia és a 
holisztika terjedése; 
- természet- és 
egészségtudatosság; 

A természetben 
található spirituális 

helyek, Ley-vonalakhoz 
kapcsolódó 

energiaparkok és 
további attrakciók, 
valamint a vallási 

központok 

- nyugalmat és harmóniát 
közvetítő természeti és 
települési közeg; 
- szakrális helyek és 
erőterek felmérése; 
- szakrális pontok és 
spirituális ösvények; 
- vallási események és 
szolgáltatások; 
- kapcsolódó 
programkínálat stb. 

Élményígéretek közötti összhang 

Az élményígéretek mindegyike alapvetően a tágan értelmezett szakralitás, a kultúra, a fizikai-mentális rekreáció és a spirituális feltöltődés köré épül. A desztináció természeti és kulturális közegének összhangja nyújtja mindezt; az egyes 
élményígéretek ezen adottságokra építve más-más szegmens igényeihez igazodó, egymással összhangban lévő tematikus terméket kínálnak. 

Célcsoportok közötti összhang 

 A tágan értelmezett szakralitást (fizikai, szellemi és lelki feltöltődés) középpontba állító termékek nagyrészt egymásra épülnek. A termék és a szegmensek tekintetében nagyfokú átfedés jellemző; a különböző szegmensek gyakran nagyrészt azonos 
szolgáltatásokat vesznek igénybe, miközben az élményt másként élik meg. A településszerkezeti sajátosságokat figyelembe véve az egyes élményekhez igazodó infrastruktúra kialakításával részben fizikailag elkülöníthetők. 

Forrás: saját szerkesztés 
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Jövőkép 
Pannonhalma hangulatos természeti környezettel és rendezett kultúrtájjal, a Szent György-
vonalak mentén sajátos természeti energiákkal, szőlő- és borkultúrával, az UNESCO 
Világörökség listáján szereplő Bencés Főapátsággal és ezeréves szakrális-kulturális 
örökségével, valamint az egykori apátsági birtok mezőváros középkorig visszanyúló 
történelmi vonásaival és hagyományaival rendelkezik. E változatos adottságok alkalmassá 
teszik arra, hogy – tudatos és komplex, minőség-orientált turizmusfejlesztés révén –   
Pannonhalma Közép-Európa szerte ismert és elismert, magasan pozícionált tágan értelmezett 
aktív-szakrális-kulturális desztináció legyen. Egy sajátos vidéki életérzést közvetítő 
természeti-kulturális miliő, amely a hazai turizmus egy kiemelt attrakciója. A világörökség 
helyszín és a köré kiépülő attrakciók komplex rendszere a Nyugat-dunántúli régió egy 
vezérterméke, amely a kialakított tematikus termékeken keresztül hozzájárul a térség további 
értékeinek fenntartható hasznosításához. 
 
Az adottságokkal összhangban, a keresleti trendekhez igazodóan megfogalmazott 
élményígéretek: 

- „Pannonhalma – ahol test és szellem felfrissül” 
- „Pannonhalma – a bor és kultúra bölcsője” 
- „Pannonhalma – a spirituális élmények forrása” 

 
Élményígéretek közötti összhang 
Az említett valamennyi tematikus termék a meghatározott jövőkép egy-egy vetületét adja. Az 
élményígéretek mindegyike alapvetően a tágan értelmezett szakralitás, a kultúra, a fizikai-
mentális rekreáció és a spirituális feltöltődés köré épül. Holisztikus értelemben a fizikai, 
szellemi és lelki vonatkozások harmonikus, egymással szorosan összefüggő komplex 
egységet alkotnak. A három megfogalmazott élményígéret valójában az egyes részterületek 
élményorientált pannonhalmi megélését, azokhoz felépítendő tematikus turisztikai termékeket 
jelöli. A desztináció természeti és kulturális közegének összhangja, a későbbi fejezetekben 
részletezett fejlesztésekkel nyújtja mindezt; az egyes élményígéretek ezen adottságokra építve 
más-más szegmens igényeihez igazodó, egymással összhangban lévő tematikus terméket 
kínálnak. Az alapgondolatnak és az egyes célcsoportok igényeinek megfelelően a 
szolgáltatáskínálatban jelentős az átfedés. A tematikus ajánlatok ugyanakkor egymásra épülve 
végigvezetik a turistát a holisztikus én különböző szintjein. A törzsközönség kialakításában, 
az egyedi vonzerő meghatározásában és a kommunikáció üzenetében a termékek összhangja 
és az imázs-transzfer kiemelt szerepet kap.  
 
Célcsoportok közötti összhang 
A tágan értelmezett szakralitást (fizikai, szellemi és lelki feltöltődés) középpontba állító 
termékek nagyrészt egymásra épülnek. A termék és a szegmensek tekintetében nagyfokú 
átfedés jellemző; a különböző szegmensek gyakran nagyrészt azonos szolgáltatásokat vesznek 
igénybe, miközben az élményt másként élik meg. Eltérés az aktivitás mértékében és a 
szabadidős-kínálat iránti igényekben tapasztalható. A településszerkezeti sajátosságokat 
figyelembe véve az egyes élményekhez igazodó infrastruktúra kialakításával részben 
fizikailag elkülöníthetők. Másrészt a termékek és a szegmensek tekintetében részben 
szezonális eltérés is megfigyelhető. A célcsoportokban és az igényeikhez kapcsolódó 
kínálatban ugyanakkor megfigyelhető egyfajta életciklus szerinti egymásra épülés is. 
 
Az unikalitás, a pozícionálás és a célcsoportok összhangja 
Pannonhalma, mint turisztikai desztináció nemzetközi szinten is unikális értékkel, az 
UNESCO Világörökség listáján is szereplő Bencés Főapátsággal és az évezredes szakrális-
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kulturális örökséggel rendelkezik. A további természeti/természet-földrajzi, történelmi és 
kulturális adottságai alkalmassá teszik a tágan értelmezett szakralitás és a komplexen 
értelmezett egészség megélését nyújtó attrakciók kialakítására. A kedvező, helyenként 
unikális értékek mentén azonban – a bencés közösség tevékenységét leszámítva – nem történt 
tudatos turizmusfejlesztés, sem az attrakciók formálása, sem a rendezvény- és programkínálat 
kialakítása, sem a szolgáltatói háttér kiépítése tekintetében. Az értékkel így nem áll 
összhangban a desztináció jelenlegi kínálata, imázsa és jelen pozícionálása. A jelenlegi 
vendégkör vegyes összetételű; jellemzően közepes fizetőképességű turisták alkotják. A nagy 
számú vendégérkezés azonban – lévén nagyrészt kirándulókból áll – a szabadidős lehetőségek 
és a szolgáltatások hiányában csekély vendégéjszaka számot, alacsony átlagos tartózkodási 
időt, valamint alacsony fajlagos költést és csekély jövedelmet biztosít a térség számára. A 
tematikus ajánlatok vonatkozásában az egyediséget jelentő tényezők mentén egymáshoz 
szorosan kapcsolódó módon diverzifikálható a desztináció turisztikai kínálata. Az egyedi 
attrakciók kialakítása és a színvonalas térség-specifikus rendezvénykínálat megteremtése a 
turisták vonzásában, a változatos és színvonalas programkínálat a kapcsolódó 
szolgáltatásokkal pedig a tartózkodási idő növelésében játszhat kiemelt szerepet. A 
diverzifikált termék megteremtése, az üzenet és az alkalmazandó kommunikációs csatornák a 
mai turisták igényeihez jobban igazodva a célcsoportok bővítését eredményezik. A 
pannonhalmi turista motivációit tekintve a tágan értelmezett szakralitás és a komplexen 
értelmezett egészség iránt érdeklődő személy. A középosztályból, esetleg a felső 
középosztályból származik, aki átlagosnál magasabb fizetőképessége mellett színvonalas és 
komplex szolgáltatásokat, változatos szabadidős és programajánlatokat, igényes 
gasztronómiát és vásárlási lehetőségeket keres. Fogékony a térség nyújtotta természeti és 
kulturális értékek színvonalas tematikus átélésére. 
 
A magasabb pozícionálás és a magasabb társadalmi-gazdasági presztízsű célcsoportok 
eléréséhez szükséges: 

 - az unikális adottságok köré szervezett magas minőségű és komplexitású, konzisztens, 
a célcsoport igényeinek megfelelő szolgáltatáskínálat és egyedi miliő megteremtése; 
 - a desztináció egyedülálló értékeit és a helyi vonzerők komplexitását középpontba 
állító, új szemléletű és lényegesen magasabb költségvetésű kommunikáció; 
 - a desztinációs turizmus teljes rendszerét átfogó, magas szakértelemmel, 
egyértelműen meghatározott célokkal, feladatokkal és kompetenciákkal, valamint a 
szükséges erőforrásokkal rendelkező desztinációs menedzsment. 
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8. A turisztikai kínálat fejlesztése 
Pannonhalma, mint turisztikai desztináció nemzetközi szinten is különlegesnek számító 
attrakcióval, az UNESCO Világörökség részét képező Bencés Főapátsággal és a hozzá 
kapcsolódó évezredes szakrális-kulturális és épített értékekkel rendelkezik, amelyet a bencés 
közösség az utóbbi évek fejlesztései révén komplex turisztikai termék(ek)ké formált. A 
térségben számos további természeti, szakrális-spirituális, kulturális és népi jellegű érték, 
épített és szellemi örökség található. A sajátos adottságok és a térségben rejlő potenciál 
ellenére a turisztikai termék színvonala, komplexitása, egyedisége és élményorientáltsága 
meglehetősen hiányos, az Apátsági turizmus mellett gyakorlatilag nem beszélhetünk 
versenyképes termékekről. A településkép, az infrastruktúra és a közlekedés, a rendezvény- és 
programkínálat, valamint a desztinációs szintű csomagajánlatok fejlesztésre, bővítésre 
szorulnak, továbbá szükséges új attrakciók létrehozásával a desztináció turisztikai kínálatának 
kapcsolódó diverzifikációja. 
 
8.1. Települési környezet fejlesztése 
Cél: a termék élményorientált fejlesztését megalapozó egyedi miliő megteremtése. A 
város/térség történelmi múltjához és természet adta környezetéhez igazodó, a kialakítandó 
pozícionálásának megfelelő települési környezet kialakítása; az infrastrukturális elemekben a 
sajátos „Pannonhalma-idill” hangulat megteremtése, a közlekedés racionalizálása, a 
rendezvényekhez, a városi animációhoz és a programkínálat diverzifikálásához szükséges 
létesítmények fejlesztése, az új attrakciókhoz kapcsolódó városnegyedek kialakítása, valamint 
a kapcsolódó szabályozási környezet megteremtése. 
 
8.1.1. Hangulatos kisvárosi közeg megteremtése 
A Főapátság árnyékában meghúzódó település virágkorát nagyrészt a 19. században élte. Bár 
a történelem során sohasem volt gazdag a térség és lakossága, az akkori mezővárosban élénk 
gazdasági és társadalmi élet folyt. A hagyományos épített közeg a szabálytalan 
településszerkezetben, a kis házak és szűk utcák bonyolult hálózatában, valamint a 
közintézményeknek otthont adó nagyobb, előkelőbb, de mégis szolid díszítettségű 
épületekben érhető tetten. A szocializmus évtizedeiben azonban jelentősen átalakult a 
település gazdasága és társadalma. A kézműves ipar megszűnt, az ipari és részben a 
mezőgazdasági foglalkoztatottak Győrbe költöztek vagy ingázókká váltak, helyükre 
alacsonyabb presztízsű néprétegek költöztek. A ’60-as, ’70-es évek egyenházai, valamint a 
település és lakossága elszegényedése következtében napjainkra a településkép is 
megváltozott. Kevés a jelleget adó épület, azok is többnyire elszórtan találhatók a településen, 
ugyanakkor találhatók sajátos hangulatú szerkezeti egységek. Ilyen a természetközeli 
nyugalmat nyújtó Tóthegy, valamint a nagyrészt leromlott állagú, de zegzugos utcácskáival 
romantikus hangulatot árasztó Váralja és a hozzá kapcsolódó nemrég felújított Fő tér. A 
„Pannonhalma-idill” fizikai és mentális közegének megteremtése alapját adhatja az 
attrakciófejlesztésnek, másrészt az egyedi hangulat megkülönböztető versenyelőnyt nyújthat a 
városnak. A települési környezet fejlesztése illeszkedik a magasabban pozícionált termékhez, 
színvonalas és változatos szabadidő-eltöltést kínál, ezen felül pedig hozzájárul a deszitnáció 
imázsának formálásához. 

- a város(központ) közterületeinek rekonstrukciója: az elmúlt évek fejlesztéseinek 
eredményeként megújult a Fő tér, új burkolattal, utcabútorokkal és a közelében álló 
épületek homlokzatának felújításával. Szabadtéri rendezvényhelyszínként is funkcionáló 
tér jött létre, amely alkalmas arra, hogy a helyiek és a turisták, különböző közegből érkező 
emberek találkozási helye legyen. Mint tömegrendezvények helyszíne javasolt a szociális 
infrastruktúra kiépítése, a közeg hangulatához igazodó módon. Az alapinfrastruktúra 
részben adott, de szükséges tartalommal megtölteni. A rekonstrukciós munkák érintették a 
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Váralja nagy részét is. Itt a vízelvezető rendszer került felújításra és térkővel borították az 
utcákat. Ugyanakkor jó pár utca kimaradt a fejlesztésből, és az utcakép is meglehetősen 
eklektikus képet nyújt a meredező villanyoszlopokkal és vezetékekkel. Néhány 
lakóépületet az új tulajdonosok magántőkéből szépen felújítottak, a házak többség 
azonban jelleg nélküli, erősen lelakott állapotú. Az alapinfrastruktúra további 
fejlesztésével és a településrész turisztikai tartalmakkal történő megtöltésével tovább 
szükséges ösztönözni a magántőke fejlesztéseit. 

- a Váralja gyalogos övezetté alakítása – a halmaz szerkezetű településrész kialakítása 
spontán folyamatként a motorizáció figyelmen kívül hagyásával történt. Ez napjainkra 
szűk, zegzugos utcácskákból álló, romantikus hangulatú közeget eredményezett. Az autós 
és motoros forgalom számára a Váralja peremén kialakítandó parkolási lehetőségekkel 
célszerű kizárólag gyalogosok számára fenntartott övezetté tenni. Ezzel párhuzamosan 
olyan (turisztikai) tartalmakat irányítani a Várhoz felkúszó kis utcákba és házakba, 
amelyek révén nyüzsgő kultúrközponttá válhat. 

- a Gesztenyés horog rehabilitációja – a Váralját megkerülve a Fő tértől az erdőn 
keresztül a Gesztenyés horog vezet fel a Várhoz. Az esővíz mosta szurdok, az egykori 
szamárút évszázadokkal korábban az egyetlen közlekedési lehetőség volt a Várhoz. A 
szilárd burkolat adott, a turisztikai tartalmak kialakítását segítő partfalvédelmi 
beruházások révén a turistaforgalom frekventált helye lehet. A fejlesztések megvalósítását 
nehezíti az örökségvédelem és a világörökségi előírások. 

- a település jelleget adó épületállományának felújítása – Pannonhalmán elszórtan 
számos olyan épület található, amely külső megjelenését és/vagy korabeli funkcióját 
tekintve kiemelkedik a város épületállományából (pl. Szt. Vince zárda, állomásépület a 
Szt. István-domborművel, zsinagóga, magtár, tarisznyavár, Thomas Menner söröző, 
főszolgabíró és az apátsági ügyész háza). Szükséges ezen épületek felújítása – és 
lehetőség szerint – turisztikai funkciókkal történő megtöltése. Az egyszerű idegenvezetés-
jellegű külső bemutatástól kezdve számos tartalom megjeleníthető ezen épületek kapcsán, 
amelyek a programkínálat fejlesztése alfejezetben részletezésre kerülnek. 

- egyedi hangulatú piac és vásárcsarnok kialakítása – a térség természet-földrajzi 
adottságai, agrár- és kézműves hagyományai, borkultúrája, valamint a „modern 
kézművesség” számos helyi termék előállítására nyújt lehetőséget. A bor ágazatot 
leszámítva jelenleg kevés kézműves és őstermelő működik a térségben, de a piaci és 
keresleti trendek révén számuk jelentős növekedése várható. Az egészség- és 
környezettudatos életmód felértékelődésével a turisták is igénylik a magas minőségű, 
igényes helyi termékeket. A heti rendszerességgel tartott színvonalas vásári forgatagok a 
helyi termékekkel és a tájjellegű gasztronómiával kiegészítve hangulatos kulturális 
programot is nyújthatnak a turistáknak, miközben javítják a helyi jövedelemszerzési 
lehetőségeket. A délelőtti program ideális helyszíne lenne egy sajátos hangulatú, a város 
arculatához igazodó, a pannonhalmi tájba illeszkedő építmény. 

- arculatformáló köztéri alkotások telepítése – Pannonhalmán számos köztéri alkotás 
található. A védett, látnivalóként szolgáló épített elemek többségét valójában a szobrok, 
domborművek és keresztek adják. Ezek fontosak a helyi közösség számára, de nem 
található a városban a turizmusban is hasznosítható, arculatformáló erővel bíró, 
Pannonhalma-specifikus köztéri alkotás. A kialakítandó logó tárgyiasítása, a legendák és 
hősök megformázása, pannonhalmi titkok és rejtélyek felelevenítése, az egyre 
meghatározóbbá váló levendula és további gyógynövények stb. jelenthetnek a turisták 
számára egyedi hangulatú pihenőhelyet, „zarándokhelyet”, fotózkodási pontot, emellett 
pedig alapot a program-kínálathoz és különböző játékokhoz. 

- információs táblarendszer telepítése – a térség számos kis léptékű, összefogásuk 
révén a turizmusban is hasznosítható értékkel rendelkezik. Azonban ezekről, valamint a 
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program- és szolgáltatás-kínálatról nehézkes a tájékozódás. Ugyan készültek kiadványok 
és a Tourinform-hálózathoz tartozó pannonhalmi iroda e szempontból kifejezetten jól 
működik, a nyitva tartáson túli időszakokban a turista nem kap helyi (turisztikai) 
információkat. Szükséges legalább a forgalmasabb helyeken és a közlekedési 
kereszteződésekben információs és irányjelző táblarendszer telepítése, köztéri térképes 
táblák kihelyezése, a későbbiekben touch-info pontok létesítése online összeköttetéssel.  

- a kereskedelem és a vendéglátás fejlesztése – a városközpontban a lakosság 
kiszolgálása mellett a turistaforgalom igényeihez kell igazítani a vendéglátó és 
kereskedelmi kínálatot. Az épületeknek, az üzletek cégéreinek, kirakatainak és feliratainak 
illeszkedniük kell a hangulatos utcaképbe. Az olcsó, alacsony minőségű tömegárukat a 
város más részeibe kell irányítani, ugyanakkor a turisztikailag frekventált helyeken ne 
legyen imázs-rontó üzlet és kiadatlan helyiség. A Fő téren nyílt vendéglátó üzletek már 
jelentenek némi nyüzsgést a város számára, ezt az irányt szükséges folytatni a Váralja 
élettel való megtöltéséhez is. Kis üzletek, galériák, helyi termékeket és a desztinációra 
jellemző ajándéktárgyakat kínáló üzletek, hungarikumok, valamint hangulatos kiülős 
helyek tehetik színessé és mozgalmassá a Váralját. Rendeletben szabályozni kell az 
üzletek nyitva tartását, a vendégforgalomhoz igazodva a főszezon és a rendezvények 
idején akár hosszabb nyitva tartást engedélyezve. 

- a városközpont élővé tétele – az infrastruktúra élettel való megtöltéséhez a 
kereskedelem és vendéglátás mellett szükséges a helyiek aktivitása, akár tudatosan 
turisztikai fogadóközegként vagy egyszerűen a szabadidős elfoglaltságok részeként. A 
frekventált időszakokban alkalmazhatók nyelveket beszélő, a térség múltját és jelenét, 
valamint a desztináció érétkeit, rendezvény- és programkínálatát ismerő helyi diákok, a 
tereken kávézó, beszélgető, játszó helyiek és más „mozgó informátorok”. Az 
információnyújtás mellett sajátos hangulatot teremtenek és orientálják a vendégeket a 
különböző programok és a városi animáció irányába. Ehhez azonban szükséges a helyi 
lakosság felkészítése (szemléletformálás, nyelvtanulás és helyismeret). 

- a zöld területek gondozása, felújítása és új zöld felületek kialakítása – 
Pannonhalma központjában és a város határában magas a zöld felületek aránya. Ezek 
gondozása nagyrészt a közmunka-programon keresztül az Önkormányzat szervezésében 
megvalósul. A meglévő zöld területek funkcióbővítő átalakítása és új parkosítás is 
szükséges. Cél, hogy részei legyenek a település turisztikai arculatának, miközben 
hangulatos piknikező helyet, játszóteret, kirándulási helyszínt vagy egyszerűen 
pihenőhelyet nyújtsanak. 

 
8.1.2. A közlekedési rendszer fejlesztése 
A térség közlekedés-földrajzi helyzete összességében kedvező; közel fekszik elsődleges 
(kiránduló) küldő területéhez, a győri agglomerációhoz, valamint a legfőbb közlekedési 
folyosókat jelentő M1 autópályához és a 82-es, 83-as főútvonalakhoz, a tömegközlekedési 
kapcsolatok és a kerékpáros megközelíthetőség ugyanakkor hiányos. A fejlesztések 
eredményeként jelentősen megnövekedő autós és buszos vendégforgalom túlzsúfolttá teszi a 
várost, a belső közlekedési rendszer pedig fejletlen. Cél a közlekedési rendszer olyan 
átalakítása, ami megteremti a kapcsolódásokat, kényelmes formában összeköti a földrajzilag 
elszórt attrakciókat, és élhető szinten meghagyja a város közlekedési terhelését. 

- parkolók kialakítása – az új attrakciók létrehozása, a program- és szolgáltatás-
kínálat megteremtése, a vendéglátó szektor fejlődése és a hatékony arculat-formáló 
kommunikációs tevékenységek hatására várhatóan nagyságrendekkel megnövekszik a 
Pannonhalmára érkező kirándulók és turisták száma. A vendégek túlnyomó többsége 
személyautóval érkezik, vagy autóbuszos kiránduláson vesz részt. A Váralja gyalogos 
zónává alakítása pedig tovább növeli az igényeket. A gépjárművek elhelyezésére 
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kialakított parkoló kapacitás (városközpont, Viator) a főszezonban már most sem 
elégséges, és az attrakció bejáratánál parkoló autók rontják is a település hangulatát. 
Javasolt a város határánál, de legalábbis a turisztikailag lehatárolt területek pereménél és a 
kiemelt szabadidős létesítmények környezetében nagyobb parkoló kapacitások 
létrehozása, valamint a közlekedési kapcsolat megteremtése (dottó). A parkolódíjak és a 
dottó bevételei hozzájárul az Önkormányzat költségvetéséhez, a parkolók pedig 
rendezvénytérként is hasznosíthatók.  

- a vasúti tömegközlekedés átalakítása – a Győr-Veszprém vonal a település szélén 
halad, a közlekedési kapcsolatot a MÁV motorvonatai biztosítják Győr és Veszprém, 
illetve a Bakony irányába. A további közlekedési lehetőségek mellett a vasút alacsonyabb 
jelentőségű. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a különlegességek (pl. nosztalgiavonat) és 
a szervezett programok (pl. kirándulások a Bakonyban) alkalmával jelentős a vasúti 
vendégforgalom. A turisztikai igényeknek megfelelően a kiránduló időszakokban és a 
főszezon idején javasolt a különleges szerelvények menetrendszerű indítása, valamint 
rendszeres programok szervezése pannonhalmi attrakciók beillesztésével. Mindezt 
indokolja a vasútvonal mentén található területek turisztikai feltárása is. Ugyanakkor a 
városi közlekedés fejlesztése (dottó) révén szükséges az attrakciók és a város szélén 
található vasútállomás összekapcsolása. 

- a városi közlekedési rendszer fejlesztése – a település szerkezeti sajátosságai és a 
fejlesztési zónák kijelölése következtében a turistáknak és kirándulóknak viszonylag nagy 
távolságokat kell legyőzniük a parkolóhelyek, a vasútállomás, valamint a különböző 
attrakciók között. A vendégek kényelmi igényének megfelelően javasolt a városon 
(szűkebb térségen) belüli közlekedés megszervezése. Mindezt ökotudatos szemléletben, 
lehetőleg minimális káros anyag kibocsátással és zajterheléssel kell megoldani, és olyan 
módon, hogy a közlekedési funkció mellett a program-kínálat részét is képezze. A bencés 
közösség által indított próbaüzemű dottó-járatok erre megfelelő alternatívát kínálnak. 
Amennyiben a város bekapcsolódik a finanszírozásba, úgy lehetőség nyílik az útvonal és a 
menetrend közös érdekek mentén történő meghatározására. Az utazás érintse valamennyi 
attrakciót, fontosabb turisztikai értéket, a kiemelt szolgáltatásokat, valamint a parkolót és 
a vasútállomást, hop on hop off rendszerben. A dottó idegenevezetéssel kombinált 
városnéző járatként is üzemelhet. 

- a belterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése – a jelenleg kényelmes és biztonságos 
belterületi kerékpáros közlekedés a gépjárműves és gyalogos forgalom jelentős 
növekedésével átalakul. A jelen infrastrukturális fejlesztéseinél már figyelembe kell venni 
a zsúfoltabbá váló közlekedési vonalakat, valamint a nagyobb számú kerékpárost. A 
városban az utak szélesítésével és felfestésével kerékpáros sávokat kell kialakítani, 
irányjelző és információs táblarendszer, valamint kerékpártárolók telepítésével. 

- a külterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése – Pannonhalma kedvező földrajzi 
elhelyezkedéssel rendelkezik a kerékpáros turizmus tekintetében. A kiemelt kerékpáros 
desztinációk – a Duna-vonala és Győr, valamint a Bakony és Balaton – között fekszik. A 
két hálózat összekötésével Pannonhalma és attrakciói bekacsolódhatnak a kerékpáros 
turizmusba, a térség vendégforgalmában pedig fontos szerepet játszhatnak a kerékpáros 
turisták. A desztinációban az alacsony forgalmú, három és négy számjegyű utak, 
külterületi mezőgazdasági és erdészeti utak – elvileg – szintén alkalmasak a kerékpáros 
közlekedésre. Az úthálózat kialakítása mellett a nyugat-európai városok mintájára térségi 
kerékpárkölcsönző rendszer létrehozása javasolt, kerékpáros kiadványokkal, térképekkel, 
felszerelésekkel, valamint javító és szolgáltat egységekkel. 
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8.1.3. A településrendezési tervdokumentáció szükséges módosítása 
Pannonhalma (az egykori Szentmárton / Győrszentmárton) a múltban nem volt egységes, 
aminek nyomai a településszerkezetben mind a mai napig fellelhetők. A természeti 
adottságokhoz és a tájhasználathoz igazodóan négy fő rész azonosítható: a Váralja, a Város, a 
Tabán és a Tóthegy. Az alapadottságok és az azzal harmonizáló organikus fejlődés 
következtében a mai városrészek eltérő jellegűek, így más és más turisztikai termékek, 
funkciók megtelepítésére alkalmasak. 

- a Váralja – szűk, zegzugos, a Vár felé felkapaszkodó romantikus utcácskákkal, 
jellemzően kis házakkal és udvarral. Többnyire zöld területekkel határolt önálló szerkezeti 
egység a városközpont és a Főapátság között. Az alapinfrastruktúra helyreállítását / 
megteremtését követően a város kulturális negyede színes kultúrkavalkáddal, hozzá 
tartozó üzletekkel, kiállítóhelyekkel, bemutatókkal és kis vendéglátó egységekkel, 
utcazenészekkel és programokkal, hömpölygő tömeggel. 

- a Város vasútvonal mentén elhelyezkedő területei – a Cipó-domb és környezetében 
jelentős beépítetlen területek, mezőgazdaságilag hasznosított földterület és mezőgazdasági 
épületek, kiváló rálátással a Főapátság épületegyüttesére. Zöld és barna mezős beruházás 
révén új attrakciók, egy történelmi élményváros a megelevenedő középkorral, valamint 
indoor és outdoor szabadidős komplexumok jöhet itt létre. A múlt, a történelmi 
kalandozás, a mozgalmasság és az aktív szabadidő-eltöltés jelenti a városrész turisztikai 
funkcióját. 

- a Tóthegy és a Cseidervölgy – a Szent Márton-hegy pázmándi oldala hosszan 
elnyúlva az Illak-erdőtől a győrsági szőlőkig. A természeti környezettel leginkább 
összhangban álló városrész, megszentelt hely, egy szakrális-spirituális közeg. Adottságai 
révén alkalmas a rekreációra, a mentális feltöltődésre, ezoterikus és spirituális 
élményekre, önmagunk felfedezésére. A fejlesztések iránya a minél természetazonosabb 
környezet kialakítása, sétautakkal, pihenőhelyekkel, meditációs közeggel. 

 
Az említett fejlesztések a település fizikai környezetének jelentős átalakításával járnak. A 
beruházások megkezdése előtt, már a tervezési szakaszban érdemes a településrendezési 
tervdokumentáció módosítása; a rendezési és szerkezeti terv felülvizsgálata, valamint a helyi 
építési szabályzat módosítása. A jogi előírások, építészeti hivatkozások mellett a 
szabályozásban meg kell jeleníteni a turizmus és a turisták igényeit, valamint lehetőséget kell 
biztosítani egyfajta esztétikai-hangulati szakmai és társadalmi kontrollra. A szabályozás 
legfőbb területei: a városközpont és a Váralja infrastruktúrájának fejlesztése, a jelleget adó 
épületállomány felújításán és a köztéri alkotások révén a város arculatának megteremtése, a 
vasúti és kerékpáros összeköttetések és a városi közlekedés fejlesztése, aktív és kulturális 
szabadidős létesítmények létrehozása, a város közterületeinek élővé tétele, a közterület-
használat, valamint a szálláshely és vendéglátó kapacitások bővítése. 
 
8.2. Tematikus attrakciók fejlesztése 
Cél: a város és térsége gazdag és változatos adottságokkal rendelkezik mind a természeti 
környezetet, mind a térség sajátos múltját és működését, szakrális és kulturális értékeit stb. 
tekintve. Az ezekre alapozott térség-specifikus kínálat-fejlesztés egyik módja a jelentős 
tőkeszükséglettel járó nagy attrakciók kialakítása, amelyek önmagukban is vonzerőt 
jelentenek, másrészt képesek diverzifikálni a keresletet és új célcsoportokat a térségbe 
vonzani. A kisléptékű, de annál változatosabb programkínálat révén a hely rezgésének 
megteremtése mellett szükséges az ilyen egyedi nagy attrakciók kialakítása is, amelyek – 
ugyan többnyire kizárólag külső tőke bevonásával valósíthatók meg, így bizonytalansági 
faktoruk meglehetősen magas –, de önmagukban is vonzó tényezőt jelentenek a több napos 
turisták számára, miközben arculatformáló hatással is bírnak  
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8.2.1. „A megelevenedő múlt” – történelmi élménypark 
A középkorban az apátságok a vidéki térségekben gazdasági szervezőerőként funkcionáltak, 
sajátos társadalmi-gazdasági-szakrális miliőt kialakítva maguk körül. Emellett az egyház és 
intézményei mindig is elzárt világot jelentettek az átlag földi halandók számára, akik 
misztikus félelemmel, de egyben kíváncsisággal is tekintettek rá. A sajátos miliő komplex 
megidézése, annak átélése napjainkban vonzó turisztikai attrakció lehet. A témaparkok 
mintájára a Főapátság szomszédságában vagy arra rálátással felépíthető egy az egyház 
szakrális vonásaihoz és gazdálkodási formáihoz kapcsolódó középkori városiasodó falu, egy 
valós elemeket is tartalmazó elképzelt mezőváros. Levéltári adatok és a turisztikai igények 
mentén hangulatában rekonstruálható Pannonhalma korábbi képe – a sajátos 
településszerkezettel, épületállománnyal, a lakosság gazdálkodási formáival, a hétköznapi 
emberek életmódjával és szokásaival (pék, bőrműves, takács, borbély, hentes, asztalos, 
kovács, üvegfúvó, ötvös, kaligráfus, fazekas, szappanfőző, malom, borozó, sörfőzde, 
fürdőház, katonai kiképző központ, katonai táborok, városháza, bíróság, városi elöljárókkal, 
mesteremberekkel, árusokkal, mutatványosokkal, zenészekkel, kuruzslókkal, parasztokkal, 
bajvívókkal, felvonulásokkal, mini színdarabokkal és nagy előadással stb.). Mindez 
élményorientált komplex szolgáltatáskínálattal – kézműves programokkal, élő 
történelemórával, középkori animációval, eseményekkel és nagyrendezvényekkel, szabadtéri 
színpadi produkciókkal, gasztronómiával, kereskedőkkel, piaccal, szálláshely-szolgáltatással. 
A kulisszák önmagukban is izgalmasak, és helyszínt adhatnak középkori tematikájú filmek 
forgatásához is, élettel pedig a programok és események tölthetik meg, amelyekben a 
napjainkban egyre aktívabb hagyományőrző egyesületek is részt vehetnek. A középkori 
témaparkok között egyediségét a szakrális vonások hangsúlyozása (pl. a papság életét 
bemutató panoptikum, a vallásos misztikum középkori megélése, az egyházi események és 
szokások programként és rendezvényként történő megidézése) adja. Jelentős beruházást 
igényel, de kizárólag a komplexitás megteremtésével lehet sikeres. Az infrastrukturális 
kialakítás, a szolgáltatások köre, valamint a közeg élettel való megtöltése (animáció, 
események) tekintetében egyaránt. 
 
8.2.2. „A holisztikus élményközpont” – Kneipp- és spirituális park 
A Szent György-vonalakhoz kapcsolódó szakrális helyek, az erőhelyek az úgynevezett szent 
tér kategóriájába tartoznak, hiszen ott magasabb rezgésű és erősebb energiák vannak jelen, 
mint máshol. A természetben rengeteg erőhely van, ahol különböző minőségű és erősségű 
energiákat észlelhetünk. Az ősi tudás nyomában őseink – akik még sokkal szorosabb 
kapcsolatban voltak a természettel, mint a ma rohanó embere – könnyebben felismerték az 
ilyen helyeket. Megfigyelték, hogy az ilyen tájakon a növényzet dúsabb és egészségesebb, az 
állatok nagyobbak, a vizek tisztábbak, a levegő lágyabb, az ott élő emberek pedig békésebbek, 
nyugodtabbak voltak. A régebbi korok emberei a szentélyeket és templomokat is olyan 
helyekre építették, ahol a legnagyobb pozitív energiák összpontosultak, hogy a hívők a 
szentélyben emelkedettebb lelkiállapotba kerüljenek. Pannonhalma is egy ilyen szakrális-
spirituális központnak tekinthető. Ha manapság valaki fel szeretne töltődni, vagy újra vissza 
szeretne találni a természetbe, nem kell mást tennie, mint felkeresnie egy erőhelyet, és ott 
feltöltenie lemerült energiaraktárait. Az igény és fizetőképes kereslet mentén e témakörben 
számos attrakció és szolgáltatás sikeresen működik. Pannonhalma egyes részei ennek 
megfelelő olyan sajátos adottságokkal rendelkeznek, amelyek speciális parkok, tematikus 
útvonalak és létesítmények kialakítására, és ezekre épülve speciális turisztikai termékek 
megfogalmazására alkalmasak. Az attrakció középpontjában a tágan értelmezett szakralitás és 
a komplex egészség, azaz a fizikai-mentális-lelki én holisztikus egysége áll. A sikeresség 
záloga az egyediség megteremtése, mind az infrastrukturális kialakításban, mind a termék 
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megfogalmazásában. A spirituális közeg akár kis léptékű fejlesztésekkel (Kneipp-park és 
kapcsolódó egyedi tornapálya, spirituális út szimbólumokkal és szakrális helyekkel, 
gyógynövénykert, aromakert stb.) kiegészítve több célcsoport és több tematikus érdeklődés 
számára is megfogalmazható termékként, mint: 

- Kneipp-park 
- selfness központ 
- burn out központ 
- vagy akár inspiratív művésztelep 

 
8.2.3. „Az ihletett hely” – kultúrnegyed és művésztelep 
A Váralja sajátos adottságai (romantikus utcácskák zegzugos hálózata, kisebb lakóházakkal, 
felette pedig a Főapátság épületegyüttese) alkalmassá teszik művészeti impulzusok 
közvetítésére és a kulturális nyüzsgés megteremtésére. Ennek jegyében a Váralja 
infrastrukturális rehabilitációjával, a magánépületek további felújításaival, valamint a Fő téren 
megtartott események kiterjesztésével, újabb rendezvények és programok szervezésével a 
városrész lüktető kultúrnegyeddé alakulhat. A felépítésében és működésében megjelenhetnek 
galériák, kiállítások, helyi élelmiszer- és kézműves termékeket, gyógynövény-készítményeket 
kínáló kereskedések, látványműhelyek, ócskás és régiségkereskedések, a művészet, 
képzőművészet és a kézművesség számos területén, a legkülönbözőbb témákban. Az 
utcaképhez igazodó kisebb vendéglátó egységek, hangulatos kiülős helyek, kerthelységek, 
borozók és egyedi hangulatú szálláshelyek kapcsolódhatnak a negyedhez. Lüktető interaktív 
élménnyé – a sajátos kulisszák mellett – bemutatók, fellépők előadásai, nyilvános aukciók, 
térzene, de vásári forgatag, kofák és kereskedők jelenléte, vagy akár mutatványosok 
produkciói, a látogatók bevonásával kisebb játékok és spontán utcaszínház teheti. A Váralja 
szélén, a felső részén – az UNESCO és az örökségvédelem szabályaihoz igazodóan – mobil 
vagy állandó szabadtéri színpad alakítható ki. A előadások között a térség hangulatához és 
arculatához igazodó népszerűbb művek, de kifejezetten Pannonhalma-specifikus új darabok is 
megjelenhetnek, akár a lakosság bevonásával. A kulturális kínálat bővítéséhez 
hozzájárulhatnak az irodalmi estek, a térség múltjáról és sajátosságairól, a gyógynövényekről 
és a gyógyászatról, a helyi kézművességről stb. folytatott interaktív beszélgetések, 
ismeretterjesztő előadások valamint az ifjúság és az idősebbek számára szervezett kvíz-
versenyek. Az említett programok a vendégek tartalmas szabadidő eltöltése mellett 
bemutatják a desztinációt a turistáknak, orientálják őket, valamint javítják a vendéglátóhelyek 
forgalmát is. A Váralja kultúrnegyeddé történő átalakításához kapcsolódhat egy periódikusan 
működő művésztelep létrehozása is. A Hefter Üveggaléria tevékenysége jelentheti ehhez az 
alapot, de természetesen további képzőművészeti ágak is megjelenhetnek. Az ihletettséget az 
egyedülálló Pannon-táj és hangulata adja. A művészek jelenléte a kommunikációs hatáson túl 
kulturális pezsgést, kiállításokat, konferenciákat és akár a korábban említett sajátos köztéri 
alkotások megjelenését is jelentheti. 
 
8.2.4. „Az aktív élmények forrása” – indoor és outdoor szabadidős komplexum 
Pannonhalma és térsége kedvező adottságokkal rendelkezik az aktív szabadidős kínálat 
tekintetében (természeti környezet, tájkép, kedvező lejtési viszonyok stb.), ezek kiépítettsége, 
az élményorientált lehetőség megteremtése azonban jelentős fejlesztésekre szorul. A lakosság 
aktív igényeinek kielégítése mellett ezen fejlesztések hozzájárulnak a változatosabb 
szabadidő-eltöltéshez, és új célcsoportokat is vonzhatnak a desztinációba. Már alacsony 
költségvetéssel is kialakíthatók aktív útvonalak kerékpárosok, túrázók, kocogók és nordic-
osok számára. A lovardák bevonásával fejleszthető a térség lovas-kínálata. A zarándokutak és 
turistaútvonalak tekinthetők egyfajta alapnak, amit bővíteni kell egyrészt az élményt nyújtó 
pontok összekötésével (természeti környezetben lévő érdekességek, építmények, legendák 
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stb.), továbbá meg kell teremteni a kapcsolódó szolgáltatás-kínálatot, és el kell készíteni az 
információs anyagokat (itinerek, térképek). Nagyobb beruházással létrehozható egy (vagy 
több kisebb) szabadidős komplexum, amely outdoor és indoor lehetőségeket is nyújt. Outdoor 
vonalon érdekes fejlesztés lehet egy szerkezetében és feladataiban különleges kalandpark 
létrehozása, mászófal létesítése, minigolf és paint-ball pályák kialakítása, de akár az egykori 
pázmándi szánkópálya is ismét feléleszthető nyári bob-pályává történő átalakításával. A 
térség közlekedés-földrajzi, gazdaság-földrajzi és tájképi adottságai alkalmasak golfpálya 
kialakítására. Indoor lehetőségek között szintén megemlíthető a paintball-pálya, vagy a 
squash, tenisz, bowling, Playstation-termek és –szobák. Létrehozható sajátos pánik-szoba is, 
elsődlegesen sportos feladatokkal. Az outdoor és indoor szabadidős központok mindegyikénél 
elvárt, hogy egyedi kalandos, játékos, erő- és ügyességi feladatokat, valamint technikai 
eszközöket egyaránt tartalmazó sajátos és komplex kínálatot nyújtson, amely így szervesen 
illeszkedhet a térség új termékvonalai sorába, lehetőséget teremtve sportolásra, aktív 
szabadidő-eltöltésre, aktív élmények gyűjtésére, de csapatépítésre vagy akár terápiás célokra 
is. A szabadidős komplexumokhoz és a járóbeteg-ellátó központ funkcióihoz kapcsolódóan, 
részben a termálvízkincs felhasználásával lehetőség van erőfejlesztési, kondicionáló és 
rekreációs létesítmény kialakítására is, tovább diverzifikálva a desztináció kínálatát. 
 
8.2.5. „Test, szellem és lélek holisztikus egyensúlya” – a Pannonhalmi gyógykúra 
A térség számos olyan vonatkozással rendelkezik (természeti környezet, természetközeli 
életmód, természetgyógyászat és természetes gyógytényezők, natur- és gyógynövény-
termékek, az ezekhez kapcsolódó évszázados készítmények és gyógyítási hagyományok, bor 
és szőlőalapú termékek, kozmetikumok, a mozgásra és aktivitásra alkalmas közeg stb.), 
amelyek szoros összefüggésben állnak, vagy szoros összefüggésbe hozhatók az egészséggel. 
Ezen tényezők innovatív értelmezéséből összeállítható, egyénre szabott módon kiajánlható 
komplex gyógykúra. Alapja az emberi szervezet holisztikus egységként történő azonosítása; 
kizárólag a test, a szellem és a lélek harmonikus egysége jelenthet valódi egészséget és magas 
szintű életminőséget az egyén számára. A kúra középpontjában az általános testi, szellemi és 
spirituális feltöltődés és megújulás áll, ezzel összefüggésben alkalmas lehet a táplálkozási és 
életmódbeli problémák okozta fizikai megbetegedések megelőzésére és kezelésére, szintén az 
életmóddal összefüggésbe hozható mentális panaszok megelőzésére és feloldására, további a 
spirituális megélés nyújtotta élmények közvetítésére. Összességében preventív és rekereatív 
módon is alkalmazható az egyén komplex lényének harmonikus egységét fenntartva vagy azt 
visszaállítva. Az unikális egészségtermékhez, a „Pannonhalmi gyógykúrához” a helyi 
termékek és lehetőségek széles köre, valamint komplex „gyógyászati” szolgáltatás-kínálat is 
kapcsolódik. A kúra részét képezik a szerves egységként értelmezett: 

- a helyi élelmiszer termékek felhasználásával kialakított étrend, 
- a kúra részét képező, „receptre felírt” borfogyasztás a borvidék boraiból, 
- teák és további gyógynövénykészítmények, a naturpatika termékeinek alkalmazása, 
- a térségbeli aktív utak bejárása recept alapján. 

 
A magas pozícionálás érdekében a kúra orvostudományi megalapozottsága elengedhetetlen, 
másrészt szükséges a kutatási eredmények révén az eljárások hatásanalízise és a nemzetközi 
újítások bevezetése, azok technikai és humán feltételrendszerének megteremtése. A leendő 
gyógytermék előállítói között ajánlatos a minőség és a hatékonyság javítását célzó 
együttműködések kialakítása. A minőség iránt elkötelezett, a gyógyászat különböző területeit 
képviselő szakemberekből álló belső tanácsadói hálózat működtetése. A szakmai alapon 
szerveződő testület az említett komplexitás jegyében feltárja a desztináció gyógyászati 
lehetőségeit, orvostudományi alapon kidolgozza a „Pannonhalmi gyógykúra”-t, kijelöli a 
fejlődés irányait és a konkrét fejlesztési lépéseket, valamint konzultatív módon segíti az egyes 
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szolgáltatók és szolgáltatásaik minőségorientált működtetését/fejlesztését. A folyamatos 
fejlődés mellett a turizmus igényeihez igazodóan diverzifikálni is kell a szolgáltatás-kínálatot. 
Magasabb társadalmi presztízsű és fizetőképességű szegmensek célozhatók meg, amelyek 
igényei irányt mutatnak a gyógytermék fejlesztéseihez. Fogyasztásukkal, fogyasztási 
kultúrájuk meghonosításával, és annak multiplikatív hatásai révén pedig javíthatják a 
desztináció egészének jövedelmezőségét. 
 
8.3. Pannonhalma-specifikus rendezvények 
Cél: a város rendezvénykínálata az utóbbi évben jelentős változáson ment keresztül. 
Köszönhetően a turizmus iránt elkötelezett új Képviselő-testületnek, a jelenlegi 
rendezvénynaptár már jóval színesebb és változatosabb, mint korábban, és találhatók már 
olyan elemek is, amelyek a turisták számára is értelmezhetőek (ahogyan az a helyzetelemzés 
adott alfejezetében kifejtésre került). Célként jelenik meg a rendezvénykínálat további 
fejlesztése. Pannonhalma- és térség-specifikus, önálló turisztikai vonzással és imázs-formáló 
hatással is bíró rendezvények szervezése, amelyek hozzájárulnak a színvonalas kulturális 
kínálat bővítéséhez. Az éves rendezvénynaptár időben történő összeállítása és összehangolása 
lehetőséget teremt csomagajánlatok szervezésére, a heterogén közönség pedig élettel tölti meg 
a várost, miközben vendégforgalmat is jelent a desztináció szolgáltatói számára. 
 
8.3.1. Szabadtéri színházi események és a „Pannonhalma” színpadi produkció 
A kultúrnegyed témakörben említett szabadtéri színház létrehozásához kapcsolódóan a 
kialakítandó infrastruktúra megtöltése tartalommal. A kulturált szabadidő-eltöltés iránti igény 
és a fizetőképesség növekedésével egyre nő az igény a színházi élet iránt is. A hely 
egyedisége, a sajátos épített és természeti kulisszák különlegesség-értéket adnak az itt 
megrendezésre kerülő előadásoknak. A közvetített kultúra mellett ezek a sajátosságok növelik 
a rendezvény vonzerejét. Ezt bizonyítja az Apátsági szervezésű jazz-terasz és a Győri 
Filharmonikusok előadásainak sikere is. Saját társulat fenntartása nem indokolt, a vándor-
produkciók közül pedig kiválaszthatók a nagyobb potenciállal rendelkező, a térség 
szellemiségéhez és a „Pannonhalma-idill” hangulathoz illő előadások. 
A térség múltjában, történelmi eseményeiben, jeles szülöttei életében, sajátos 
birtokviszonyaiban és működésében, az egykoron itt készült vagy a térségről szóló irodalmi 
alkotásokban stb. számos olyan elem található, amelyek kreativitással színpadi produkció 
formájában is megjeleníthetők. A színházi előadás bemutatása térség-specifikus önálló 
kulturális termékként látogatókat vonzana, másrészt kommunikációs hatása sem 
elhanyagolható. Amennyiben zenés-táncos produkció jön létre (pl. ExperiDance produkciók), 
nyelvi korlátoktól független élményt jelenthet minden látogató számára és lehetőséget nyújt a 
nemzetközi vendégszereplés által kommunikációs eszközként használni a szomszédos 
országok küldő területein is. A helyi közösségi-kulturális élet megélénkülésével – és komoly 
belső szervezőerővel – létrehozható színpadi produkció a helyi lakosság részvételével is. 
Számos példa található ilyen attrakcióra, amely turisztikai hatása mellett közösségformáló 
erővel is bír. 
 
8.3.2. A hajdanvolt mezőváros 
„A lényeg a mesetudók és mesemondók voltak. Ezek a mélyen szemlélődők. Ezek a 
nyomtalanul eltűnő irreális emberek. Ha valaki vissza akarná állítani eredeti mivoltában régi 
falumat, ezek nélkül csak egy üres vázat hozna össze. Ezek voltak a lélek, s ezek nélkül, aki 
igazán ismerte a hajdani Győr-Szentmártont, nem ismerne rá az ízére. Mert ők voltak 
szülőfalum legmélyebb és legjellegzetesebb ízei. Aki vagyok, nekik köszönhetem, s azt is, 
ami még leszek. … Amit azóta szereztem, csak ruha. A lélek bennem tőlük való, s ez a lélek 
mélyen rányomta bélyegét egész gyermekkori falumra is.” 
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A korabeli feljegyzésekből (kiemelten a perjelnaplók), Dallos Sándor novellái és további 
szerzők gyűjtései alapján színes, gazdag képet kaphatunk a település múltjáról; a város(ok) 
működéséről, a tisztségviselőkről, megválasztásuk körülményeiről és feladataikról, a 
kézművesekről és céhekről, ezek sajátos belső törvényeiről és szokásaikról, a korabeli 
egyesületi tevékenységekről, a jeles napokról és a vásári forgatagokról, és nem utolsó sorban 
a hajdan élt emberek hiedelmeiről és babonás szokásairól. A korabeli Szentmárton mezőváros 
élete komplex élményként feleleveníthető nagyrendezvény formájában, a helyi lakosság, 
kézművesek, komédiások és mutatványosok, valamint a turisták bevonásával. 
 
8.3.3. Egészségtudatos életmód és New Age fesztivál 
A térség egészségmegőrzéssel kapcsolatos adottságaihoz és tervezett fejlesztéseihez 
kapcsolódóan Pannonhalma az egészségtudatos turizmus desztinációjaként is megjelenhet. Az 
aktív és passzív gyógyászat, a sportos szabadidő és a gyógykészítmények stb. mellett a 
vendégek egy részétől ez mindenképpen szemlélet- és életmódváltást is igényel, amire egyre 
nagyobb a nyitottság a társadalomban. Előtérbe kerül a természet, a természetes gyógymódok, 
a helyi értékek, az egészséges táplálkozás, a hagyományos helyi termékek, a sport és mozgás 
stb. Ezen értékek széles körben megtalálhatók a desztinációban. A rendezvény alapját ezek a 
változatos, ugyanakkor egymással szorosan összefüggő elemek alkotják. 
Pannonhalma térségében az egészség számos sajátos forrása (tájkép, gyógynövények, 
természetes gyógyászati hagyományok, natúr gyógykészítmények stb.) megtalálható, amelyek 
közül igazi egyediséget a Szent György-vonal jelent. E komplex adottságok lehetőséget adnak 
az egészségtudatosság témakörében sajátos, a New Age mozgalom szellemiségéhez 
kapcsolódó rendezvények szervezésére. A New Age, egy az Egyesült Államokból elindult 
zenei irányzat, melynek számos képviselőjét ismerjük (pl. Mike Oldfield, Enya, Vangelis) 
Mára azonban már sokkal többet jelent ennél; a fogalom a természettel való harmóniát jelenti. 
A fesztiválon megjelenik az életmód és a művészetek számos részterülete és képviselője. 
Alapvető cél a természethez közelibb életmód bemutatása azoknak, akik még nem ismerik, 
ugyanakkor kellemes kikapcsolódást biztosít azoknak is, akik már e szellemiség szerint élnek. 
A rendezvényen hangsúlyos helyet kap a művészet, de érdekes előadások is elhangzanak az 
egészséges életmódról, a természethez közeli gondolkodásról, a környezetkímélő 
technológiákról, továbbá a rendezvény során relaxációs technikákkal és természetes 
gyógymódokkal is megismertetik a látogatókat, a meghívott előadók, természetgyógyászok és 
mozgásterápiát oktatók, képzőművészek, előadóművészek, színészek és zenészek által. 
Mindez a kapcsolódó kézműves termékek és kézműves élelmiszerek bemutatóival és 
vásárával, átfogó képet adva az egészség- és ökotudatos életérzésről, a természet és az ember 
együtt, egymásért létezéséről. 
 
8.3.4. A Város és a Főapátság rendezvényei, valamint a Szent Márton-év 
Egészen a közelmúltig Pannonhalma rendezvénykínálata semmiben nem különbözött egy 
átlagos hazai település rendezvényeitől. A nemzeti ünnepek és a közösségi célú események 
mellett szinte semmi olyat nem nyújtott a város, ami turisztikailag is értelmezhető lett volna. 
Különlegességet, és egyben turisztikai vonzást kizárólag a Főapátság által szervezett 
rendezvények jelentettek. A 2014-es évtől kezdve az Önkormányzat is egyre változatosabb és 
egyre színvonalasabb rendezvényekkel jelentkezett. A 2015-re vonatkozó önkormányzati és 
apátsági rendezvénynaptár tartalmaz: 

- nemzeti és városi (pl. március 15., Anyák napja, október 23.) 
- borvidéki és gasztronómiai (pl. Vince-napi, Pünkösdi és Márton-napi pincejárások, 

Szt. László-napi vadétel főző fesztivál, újbor-verseny, Szent Márton Borrend ünnepi 
közgyűlése és nyilvános eseményei, Márton-napi vígasságok, Nyílt napok az Apátsági 
Pincészetben, boráldás) 



 

 71 

- hagyományőrző és kulturális (pl. József-napi vásár, Országos Könyvtári Napok, 
Pannon Napok rendezvénysorozat, magyar világörökségek ünnepe, apátsági 
orgonakoncertek, a Győri Filharmonikusok fellépései, jazz-terasz a majorságban, jazz-
vacsorák a Viatorban, népzenei koncertek a gyógynövénykertben, HuGlass 2015) 

- valláshoz, egyházi évhez kapcsolódó (pl. Betlehemnyitó ünnepség, Mikulás, 
Télköszöntő, Pásztorjáték) 

- sport (Nemzeti Bor Maraton, Pannonhalma Prológ kerékpáros verseny) eseményeket. 
 
A város kiemelt eseménye az Évszakok Fesztivál néven összefogott Május 1. ünnep, a Szt. 
István ünnep, a városi Bornap és a Karácsony. A 2015/2016. évek különleges 
rendezvénysorozata a Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő, országos jelentőségű (és támogatottságú) Szent Márton-év lesz, 
amelynek pannonhalmi eseményei a közösségépítés és a kulturális párbeszéd tematikák köré 
szerveződnek. Az év másik különlegessége a Hefter Üveggaléria által szervezett HuGlass 
Pannonhalma, azaz a Magyar Üvegművészeti Társaság kiállítása a kortárs magyar 
üvegművészet kiemelkedő alkotásaiból. 
Az említett események elsődlegesen a térségből vonzzák a látogatókat, de tematikájukat és 
színvonalukat tekintve alapját képezhetik középtávon a turisztikai rendezvénykínálatnak. Így 
napjainkra elmondható, hogy Pannonhalma – az Önkormányzat és a Főapátság által 
együttesen kínált – (turisztikai) rendezvényei változatos szabadidős lehetőséget nyújtanak a 
helyiek, a térségbeliek és a turisták számára. Cél ezen események minél inkább Pannonhalma-
specifikussá tétele. 
 
8.3.5. Gasztronómiai rendezvények 
A változatos és egyedi magyar gasztronómia, a tájjellegű specialitások, a bor és a pálinka 
kultusza számos rendezvényt ihlettek szerte az országban. Ezek sorából a vendégek 
igényeihez igazodóan Pannonhalma sem maradhat ki. Ugyanakkor az egészségtudatos 
imázsnak és a magasabb pozícionálásnak megfelelően színvonalas, egyedi rendezvénnyé kell 
formálni a jelenlegi kínálatot. 

- Az egészséges magyar gasztronómia – általánosan elfogadott tény, valójában 
azonban csak tévhit, hogy a magyar gasztronómia nem egészséges. Az emberek 
életmódjához igazítva megválasztott nyersanyagok, technológiák és mennyiségek esetén a 
magyar ételek is lehetnek egészségesek. Egyes felhasznált nyersanyagaink, mint a 
hungarikumok közé tartozó szürkemarha- és mangalicahús, a hagyma, a ma bionak 
nevezett hagyományosan termelt zöldség- és gyümölcsfélék, a tejtermékek és további 
kézműves készítmények beltartalmi értéke kifejezetten egészségessé teszi fogyasztásukat. 
Az egészségtudatos szemléletű pannonhalmi turizmushoz szervesen kapcsolódik a magyar 
gasztronómia kedvező élettani hatásaira épülő rendezvény. 

- Bor- és pálinkaünnep, Szüreti fesztivál – tematikájukat tekintve hasonló 
rendezvények, amelyek alapját a Pannonhalmi borvidék, a pincesorok és az egyedi pincék 
jelentik. Az ország kommersz borfesztivál-kínálatában egyediséget jelent az igényes 
gasztronómia és a könnyed kultúra. A gasztronómia kizárólag minőségi helyi borokat és 
borral érvényesülő ételválasztékot tartalmaz. A kultúrában a borlovagrendhez kapcsolódó 
programelemek mellett megjelenhet a „boros” irodalom, zene és színjátszás; ódák és 
költemények, anekdoták, valamint a spicces és népi humor színpadi megjelenítése a 
vendégek aktív bevonásával. 

 
8.3.6. Kulturális események 
A zenéhez, tánchoz, mozgáshoz kapcsolódó színvonalas kulturális rendezvények, amelyek 
nyelvismerettől és kulturális sajátosságoktól függetlenül valamennyi vendég számára 
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érdekesek lehetnek. A városi rendezvénykínálat bővítése mellett céljuk a kultúra szélesebb 
palettájának bemutatása, valamint a térség aktív és kulturális desztináció képének formálása. 

- Hungarikum fesztivál – részben gasztronómiai fesztivál, de annál lényegesen 
bővebb. Alapját az a szerteágazó természeti és kulturális örökség-együttes adja, ami 
deklaráltan vagy jogi oltalom nélkül, de hagyományait és színvonalát tekintve 
Hungarikumnak, azaz a magyar örökség részének tekinthető. Természeti adottságok és 
sajátos természeti képződmények, különleges flóra és fauna, mezőgazdasági termények 
(növény- és álltafajták), tájjellegű kézműves élelmiszerek és gasztronómia, borok és 
pálinkák, népi kézművesség, művészet és kultúra, hagyományok, szokások és a népi 
kultúra (zene, tánc, motívumok) stb. jellegzetes építményeink, a magyar találmányok és a 
nyelv. A tervezett Hungarikum fesztivál ezen értékek ünnepe, színes interaktív formában, 
vásárokon és bemutatókon, kiállításokon és látványműhelyeken, filmvetítéseken és 
előadásokon, beszélgetéseken és táncház programokon, színpadi produkciókon és spontán 
performance-okon stb. keresztül a magyar és a világ kulturális örökségei között számon 
tartott Pannonhalmán. 

- Magyar tájak folklór-találkozó – a magyar lakta területek változatos népi 
kultúrájának bemutatása a Városközpontban. A programkínálatban kizárólag a 
tájegységekre jellemző helyi termékek és mesterségek, népzene, néptánc és további 
színpadi produkciók bemutatása, valamint népi (gyerek)játszótér kialakítása szerepel. A 
rendezvényhez kapcsolódó étel- és italválaszték szintén a részvevő tájegységek sajátos 
gasztronómiai kínálatára épül. 

- Utcazene fesztivál – a Kultúrnegyed kialakításához és élő, színes kultúrkavalkáddá 
formálásához kapcsolódó rendezvény. A Váralja és a városközpont utcáin és terein 
különböző stílust képviselő zenészek, együttesek színvonalas produkciói sajátos 
hangulatot kölcsönöznek a délutáni/esti időtöltéshez. 

- Egyedi zenés-táncos produkciók – a zenéhez, tánchoz, mozgáshoz kapcsolódó 
egyestés kortárs vagy újrarendezett színpadi produkciók szintén szervesen illeszkedhetnek 
a desztináció rendezvénykínálatába. Az ExperiDance társulathoz hasonló stílust képviselő 
produkciók Pannonhalma sajátos múltjának és adottságainak feldolgozásával az attrakció 
mellett magas imázsú nemzetközi kommunikációs csatornát is nyithatnak a desztináció 
számára. 

 
8.3.7. Nemzetközi sportrendezvények 
Pannonhalma és térsége adottságaihoz, a kialakítandó turisztikai termékeihez és imázsához 
szervesen kapcsolódik a fiatalos, egészségtudatos aktív életmód. A térség adottságai és az 
infrastrukturális feltételek részben adottak a sport- és aktív turizmus fejlesztéséhez. A 
nemzetközi sportrendezvények célja részben ezen kép formálása, másrészt a presztízs-sportok 
révén a hazai (és nemzetközi) ismertség és imázs javítása. Az imázs-transzfer okán ezért a 
különböző sportágakban már a kezdetektől fogva elsődlegesen színvonalas és különlegesség-
értékű nemzetközi versenyeket érdemes rendezni. A sportágak között – és több esetben az 
egyes sportágakon belül is – megtalálható a magas igényű és fizetőképességű profi sportolói 
réteg és a versenyek tömegbázisát adó amatőrök. A kísérőkkel és szurkolókkal együtt a 
résztvevők keresletnövekedést jelenthetnek a szolgáltatók széles köre számára. A 
sportrendezvények hozzájárulhatnak a helyi lakosság szemléletformálásához is, és bővítik a 
helyi fiatalok szabadidő-eltöltési lehetőségeit. 

- Golf – a golf egyértelműen elit és presztízs sport, magas igényű és fizetőképességű 
réteg számára. A létesítmények tekintetében a desztináció meglehetősen hiányos; 
kizárólag az említett golfpálya elkészülte után értelmezhető a rendezvény, és szükséges a 
kapcsolódó színvonalas szolgáltatás-kínálat megteremtése is. Szűk vendégkört céloz meg, 
ugyanakkor magas a szegmens jövedelmezősége. 
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- Lovas military verseny – a fejlesztés alapját a térségben található lovas élet és a 
természetben kialakítandó lovas útvonalak adják. A lovardák érdeklődése és 
együttműködése ugyanakkor igencsak kérdéses Az infrastruktúra fejlesztésével és 
megfelelően szponzorált, magas díjazású versenyekkel megcélozható a hazai/nemzetközi 
mezőny. Az előzőekhez hasonlóan magas igényű és fizetőképességű sportemberek és 
kísérőik vesznek részt a versenyen. A résztvevők igényeinek kielégítése mellett a lovak 
ápolása és ellátása további ágazatokra is kedvezően hat. A verseny rendezvényként vegyes 
összetételű nézőközönséget vonz, akik megjelenhetnek a különböző szolgáltatóknál. 

- Marathon, triathlon, ironman – az extrém, kiemelkedő fizikai és mentális 
teljesítményt igénylő sportok eredményesen hozzájárulhatnak a komplexen értelmezett 
aktív és egészséges imázs formálásához, miközben szorosan kapcsolódik további 
turisztikai termékekhez és fejlesztésekhez. A nemzetközi sorozat részeként megrendezésre 
kerülő verseny elitsportolókat, a kísérőiket és tömegbázist is vonz. Hírértéke és ismertség-
növelő hatása szintén nemzetközi. 

- Országúti kerékpár verseny, mountain bike marathon – a kiépített turistaútvonalak 
és az alacsony forgalmú utak alkalmassá teszik a térséget különböző típusú kerékpáros 
versenyek megrendezésére. A Pannon Prológ országúti kerékpárverseny már 
megrendezésre került, és emellé felépíthető egy mountain bike verseny is a természetben. 
A kerékpáros rendezvények szervezése a vendégforgalomra közvetlenül gyakorolt hatáson 
túlmenően segítheti a háttértelepülések és értékeik bemutatását, valamint az aktív és 
passzív sportturisták körében a vendégforgalom növekedését. 

- Új extrém sportrendezvények – a desztináció változatos természeti és 
infrastrukturális adottságai terepet nyújtanak – a felsoroltakon túl is – számos sportág 
számára. Ezekre építve adott a lehetőség egy új, Pannonhalma térségéhez köthető extrém 
sportverseny megteremtésére. A több napos csapatverseny állhat kerékpáros számokból, 
terepfutásból, vízi sportokból, hőlégballonos, vitorlázó és ejtőernyős részekből stb. 
Különböző sportágakat összekapcsoló csapatversenyekre találhatók nemzetközi példák, 
amelyekkel azonosíthatók az adott desztinációk. Különlegességük már önmagukban hír- 
és presztízsértéket kölcsönöz nekik és a desztinációnak. 

- „Pannónia büszkesége” – a hagyományos testi erőre, a fizikai állóképességre és a 
kitartásra alapozott erőpróbák sorozata, amelynek alapját a térség hagyományos 
tevékenységei, esetleg legendás történetei és hősei adják. „Pannónia büszkesége” az a 
versenyző, aki sajátos hangulatú versenyszámokban leginkább bizonyítja rátermettségét. 
Betudható egyfajta „parasztolimpiának” is, elegánsabb elnevezéssel. Az extrém 
teljesítmény hangsúlyozza a térség különleges, a komplexen értelmezett egészségre 
jótékony hatású természeti adottságait. 

 
8.4. A programkínálat fejlesztése 
Cél: a tematikus nagy attrakciók létrehozása jelentős tőkebefektetést igényel, amelyet az 
Önkormányzat kizárólag külső befektetők vagy pályázati források révén biztosíthat. A 
nagyrendezvények ugyan alacsonyabb költséggel is megvalósítható vonzerőt jelentenek, 
vonzásuk azonban az éven belül csupán pár napra korlátozódik. Így Pannonhalmán a 
turizmusfejlesztés egy fontos útja a hely rezgésének megteremtése saját erőből, kis 
költségvetéssel, sok kreatív és szervező munkával. A desztináció térség-specifikus 
programkínálatának fejlesztése; a változatos helyi értékeket bemutató városi és desztinációs 
aktív és kulturális, boros és animált programok órarendszerű nyújtása, a jelenlegi programok 
színvonalának emelése a tartalmas szabadidő-eltöltés és a vendégek elégedettsége érdekében. 
Pannonhalmán és a desztinációban mindig történjen valami, ami számot tarthat a vendégek 
érdeklődésére, vagy hangulatos hátteret szolgáltathat a városban töltött idejük során. Olyan 
lehetőségek, amelyek önmagukban és a látogatottságukon keresztül is egyfajta pezsgést, 
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kellemes nyüzsgést biztosítanak, hozzájárulva a „Pannonhalma-idill”-hez. Mindemellett a 
programkínálat bőségével elérhető, hogy Pannonhalma több napos desztinációvá váljon, így 
nagyságrendi vendégéjszakák és turisztikai bevételek jelenhetnek meg a térségben. A nyújtott 
élmények itinerek és tájékoztatók (füzetek, online) segítségével, de szervezett csoportos 
programként, vagy egyedi rendezvények formájában is átélhetők. 
 
8.4.1. Interaktív múzeumok hálózata 
Pannonhalma és térsége sajátos természetföldrajzi adottságokkal, változatos és különleges 
történelemmel, gazdag kulturális/kultúrtörténeti emlékekkel, részben a bencés közösséggel 
összefüggő sajátos életmóddal és szokásokkal, jeles történelmi eseményekkel (pl. uralkodók 
és a Szent Korona látogatásai, török végvári harcok, Habsburgok), gazdasági 
hagyományokkal (pl. kézművesség, szőlészet és borászat) rendelkezik. Ezek mindegyike 
lehetőséget nyújt kis léptékű (fél órás, egy órás) múzeum létrehozására. A helyszínt a város 
jellegzetes épületei adják a tematikát pedig az említett értékek, így kialakítható: 

- tájtörténeti és helytörténeti múzeum 
- a bencések és a mezőváros 
- az Árpád-házi királyok és a Szent Korona Szentmártonban 
- gyógynövények és gyógyászat 
- népi kultúra és gasztronómia 
- Szentmárton legendái 
- titkok és rejtélyek a középkorban 
- neves személyek Pannonhalmán stb. 

 
Az interaktív, kis léptékű, mégis tartalmat és élményt nyújtó múzeumokhoz forrásokat a 
helytörténeti kutatások, a megjelent cikkek és tanulmányok, valamint a Bencés Főapátság 
könyvtára és levéltára szolgáltathat (az Irodalomjegyzék említ néhányat ezek közül). A 
hálózat időjárástól független tartalmat nyújt a turisták akár több napos tartózkodásához. 
 
8.4.2. Interaktív városvezetés, városi animáció  
Az ásatások és a régészeti kutatások alapján a térség az ókorig visszanyúló feltárt múlttal 
rendelkezik. A kelták, a rómaiak, az avarok és a honfoglaló őseink letelepedése, majd a 
bencés szerzetesközösség letelepítése sajátosan formálta a település és a térség arculatát. Mai 
szemmel nézve különös életmód alakult ki, hozzá kapcsolódó gazdálkodási formákkal, 
szokásokkal, társadalmi élettel stb. A gazdag múlt változatos szakrális, épített és szellemi 
örökséget hagyott az utókorra. A szegényes pannonhalmi programkínálat fejlesztésére 
kiválóan alkalmas az értékek interaktív városvezetés formájában történő bemutatása. A térség 
több pontjára szervezhetők eltérő tematikájú programok, kosztümös idegenvezető kíséretében 
vagy PocketGuide segítségével, gyalogosan, kerékpárral vagy dottó kisvonaton. Az 
interaktivitást a vendégek részére biztosított kosztümös fényképezés, az egyes korokhoz 
kapcsolódó játékos szellemi és aktív feladatok, valamint az életmód, mesterségek és 
tevékenységek kipróbálásának lehetősége adja. A fél napos programhoz korhű vendéglátás is 
kapcsolódik a Váralja egy hangulatos kisvendéglőjében vagy a szőlőhegyen. 
 
8.4.3. Városi kincsvadászat és kalandtúra 
A vendégek tartózkodása alatt végig, egyedül vagy csoportosan űzhető játék. A Tourinform 
Irodában kapott itiner alapján vagy PocketGuide segítségével a vendég igyekszik 
megválaszolni a desztináció múltjára és jelenére, a helyi értékekre és örökségekre, a 
szakralitásra és a borkultúrára stb. vonatkozóan feltett kérdéseket. A válaszokhoz azonban fel 
kell keresnie a város/desztináció különböző pontjait, nevezetességeit és kulturális 
gyűjteményeit. A válaszokban és a tájékozódásban a helyiek segítségét is igénybe vehetik. A 



 

 75 

program az egész tartózkodás alatt kulturált szabadidő-eltöltést jelent, miközben célt ad a 
délutáni/esti sétáknak. A vendég játékos kaland formában felkeresi és megismeri a város és a 
desztináció értékeit. A kitöltött itiner leadását követően pedig kézzel fogható térség-specifikus 
emléket kap a desztinációval kapcsolatos élményéről. 
 
8.4.4. Élet a középkori mezővárosban, jeles napok, szokások és népi hagyományok 
Amint már a rendezvények között említésre került, a korabeli feljegyzésekből színes, gazdag 
képet kaphatunk a település múltjáról; a város(ok) működéséről, a tisztségviselőkről, 
megválasztásuk körülményeiről és feladataikról, a kézművesekről és céhekről, ezek sajátos 
belső törvényeiről és szokásaikról, a korabeli egyesületi tevékenységekről, a jeles napokról és 
a vásári forgatagokról, és nem utolsó sorban a hajdan élt emberek babonás hiedelmeiről és 
szokásairól, a mezőgazdasággal összefüggő „szertartásokról” stb. A korabeli Szentmárton 
mezőváros ezen sajátosságai élményelemként megjelenhetnek az interaktív 
városvezetésekben, de a naptár adott időszakához vagy egyes jeles napokhoz köthetően önálló 
program is szervezhető rá, ahogyan a szőlészet és borászat esetében már megtörténtek az első 
lépések. 
 
8.4.5. Történelmi stratégiai játékok 
A pannonhalmi, a sokorói, de akár tágabb kitekintésben hazai és nemzetközi történelmi 
események interaktív játék formájában megjelenhetnek Pannonhalma turisztikai kínálatában. 
Lehet ez egyéni vagy csapatfeladat, amikor egy adott szituáció megoldása, a történelemhez 
kapcsolódó feladatok elvégzése és a kapcsolódó kérdések megválaszolása révén juthat az 
egyén/csapat közelebb a célhoz. Akár pánik szoba vagy szabadulós játék formájában. A másik 
lehetőség, amikor csapatok versenyeznek egymással, hasonló logika mentén, a feladatok 
teljesítési ideje vagy a gyűjtött pontok alapján. Egyének és csapatok együttműködése is 
jelenthet tartalmas szabadidő-eltöltést, amikor egy-egy történelmi helyzet diplomáciai 
megoldása a cél. A történelem, a kalandok és az izgalmas játékok iránt érdeklődők, mint 
célcsoportok mellett az iskolák kihelyezett történelemóráját is jelenthetik ezek a programok. 
 
8.4.6. Térségi tematikus utak 
A desztináció rendkívül gazdag és változatos természeti, épített és kulturális értékekkel 
rendelkezik: sajátos természeti képződmények, vizes területek, állat- és növényvilág, kelta, 
római kori és avar emlékek, középkori szakrális és világi épületek, parasztházak és présházak, 
pincesorok, helyi hagyományok, agro- és kézműves termékek, borkultúra stb. Az egészség-, 
természet- és értéktudatos gondolkodás fejlődésével ezek egyre keresettebb attrakciókká 
válnak a turisták számára. Az említett értékek aktív vagy autós tematikus utakra felfűzve, 
tájékoztató, információs és irányjelző táblarendszerrel, térképekkel, tematikus kiadványokkal, 
esetleg eseményekkel bővíthetik a térségi szabadidős tartalmakat. A helyi értékek egyéni vagy 
szervezett programkínálat formájában történő bemutatása jelentős fejlesztésre és 
összehangolásra szorul, kiemelten a látnivalók és látványműhelyek élményorientált 
kialakítása, kiegészítő szolgáltatások feltérképezése és telepítése, utak kijelölése- és kiépítése, 
táblarendszer, QR-kód és PocketGuide támogatás telepítése. A tematikus kínálat kialakítható: 

- természeti értékek, 
- a borvidék sajátosságai (borászatok, pincesorok, majorságok stb.), 
- bor és tájjellegű gasztronómia, 
- szakrális emlékek, 
- helyi termékek és kézművesség, 
- ezotéria és egészségtudatosság, 
- történelem stb. témakörökben. 

 



 

 76 

8.4.7. Aktív programok 
A térség természeti környezete és úthálózata (közút, erdei és mezőgazdasági utak, jelzett 
turistautak) alkalmas a vendégek igényeinek megfelelő aktív programok szervezésére. A 
változatos természeti, épített és kulturális örökségek egyéni vagy szervezett formában is 
felkereshetők. Az infrastruktúra ugyanakkor fejlesztésre szorul, sok esetben hiányoznak a 
jelzések, a tájékoztató és irányjelző táblarendszer, a pihenőhelyek, a szociális infrastruktúra, a 
kölcsönzők és további szolgáltatók. Szervezhető gyalogos, nordic walking, kerékpáros, lovas 
és Segway-túra vagy akár csapatépítő tréning formájában. Az aktív lehetőségek 
népszerűsítése, valamint a szervezett és vezetett programkínálat bővítése szükséges, amihez ki 
kell jelölni a lehetséges útvonalakat, össze kell állítani térképeket és itinereket, valamint 
elkészíteni az online és offline (PocketGuide) változatát. Fontos, hogy élmény is kapcsolódjon 
(pl. természeti szépségek, kulturális örökségek, különleges elzárt helyek) az aktív szabadidő-
töltéshez. Különleges aktív programot jelenthet: 

- a kincsvadászat természeti közegben 
- a túrázás a legendák ösvényén 
- túlélő- és teljesítménytúrák 
- misztikummal megfűszerezett éjszakai túrák 
- számháborúzás stb. 

 
8.4.8. Családi 7próba 
A Családi 7próba lényege, hogy a térség történetére, természeti és kulturális értékeire építve 
egy kalandos, játékos programot kínál a desztinációba érkezőknek. Az útvonal 7 állomásból 
áll, mindegyik állomáshelyen egy-egy érdekes szellemi és/vagy ügyességi feladat várja az 
útvonalat teljesítőket. Közben az itinerben vagy kihelyezett táblákon olvasható az útvonalhoz 
kapcsolódó ismeretterjesztő leírás is. Az állomásokat táblák/oszlopok jelölik, a desztináció 
elfogadott logójának tárgyiasításával. A Családi 7próba tematikus utat végigjárva a gyerekek 
és szülők, valamint közösségek és baráti társaságok megismerik a város nevezetességeit, 
történetét, legendáját, játszanak és beszélgetnek, mindezt játékos formában, egy közös 
program során. Az útvonal gyalogosan, kerékpárosan, lóháton, de akár egyéb más különleges 
közlekedési eszközzel is bejárható, a kiválasztott témától és az útvonal hosszától függően. Az 
előzőektől függ az is, hogy az útvonal teljesítéséhez a vendégek GPS-t, iránytűt, itinert vagy 
egy egyszerű rajzos túratérképet kapnak. A kalandtúra önmagában élmény, de a feladatok 
teljesítését követően térség-specifikus ajándékban is részesülhetnek a sikeres kalandorok. 
 
8.4.9. A Pannonhalmi borvidék 
A meglévő pincék és a kialakítandó borutca és kultúrnegyed a szőlészethez és a borászathoz 
kapcsolódó számos programot kínálhat. A délutáni szabadidő, valamint az esti séták és 
vacsorák alkalmával a turisták az ételek, italok és a hagyományos borkóstolós programok 
mellett kulturális élményben is részesülhetnek, de szervezhetők bor témájú előadások, 
szőlőműveléshez és borászathoz kapcsolódó közös tevékenységek, boros egészségnapok vagy 
akár borhoz kapcsolódó aktív utak és humoros sportesemények is. A bor így megjelenhet 
vacsora melletti programként, szakmai-tudományos eseményként, hangulati elemként, a 
pincejárások és nyitott pincék kapcsán vagy önálló bor-tematikájú eseményként. A kínálat 
ezek mentén bővíthető: 

- bor és irodalom 
- bor a képzőművészetben 
- humoros történetek, anekdoták és mini színdarabok 
- bor és spiritualitás 
- bor és gasztronómia 
- bor és egészség 
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- humoros boros sportesemények stb. témakörökben. 
 
Az attrakció és a szabadidős tartalmak nyújtása mellett cél, hogy Pannonhalmán a bor valóban 
borkultúraként jelenjen meg. Ezzel egy kifinomultabb réteget megcélozva, valamint a 
Pannonhalmi borok és a turizmus imázsát kölcsönösen erősítve. 
 
8.4.10. Tágan/komplexen értelmezett egészség 
A természeti környezet változatossága, a sajátos szakrális-spirituális közeg, a térség 
hagyományaiban fellelhető és újra felfedezett természetgyógyászat, a gyógynövények és a 
gyógynövény-készítmények, nem utolsó sorában pedig a Szent György-vonal adta energia, a 
kialakítandó Kneipp park és a spirituális ösvény érdekes program lehet az egészségtudatos 
turisták számára. Egyénileg is felkereshetők a természetben kialakított élményelemek, de egy 
helyi „füves ember” vezetésével talán még mélyrehatóbban megismerhetik a természet 
gyógyító erejét; a föld energiavonalait és -pontjait, a gyógynövényeket, azok használatát és 
hatásait.  A témakörben egyéni és csoportos aktív programok, gyógynövényismeret és 
gyógynövényszüret, látványműhely, gyógynövény-feldolgozás és gyógytermékek előállítása, 
előadások, bemutatók, látványműhely, egészség- és életmód-tanácsadás egyaránt szervezhető, 
ahogyan a spirituális, holisztikus irányok és a selfness vagy meditatív turizmusformákra is 
lehetőség nyílik. 
 
8.5. Kapcsolódó tájképi és gazdasági fejlesztések 
Cél: a turizmusfejlesztéssel párhuzamosan, annak irányvonalaival harmonizálva szükséges a 
térség gazdaságának további diverzifikálása. A felélesztett és megjelenő új ágazatok 
hozzájárulnak a kialakítandó turisztikai termékekhez kapcsolódó program- és szolgáltatás-
kínálat megteremtéséhez, a sajátos nyersanyag-ellátás biztosításához, helyi kézműves 
termékeket és „Pannonhalma ajándékot” jelentenek, másrészt a tájkép és településkép, 
valamint a gazdasági és társadalmi környezet formálásával a térség új arculatában is jelentős 
szerepet játszanak. 
 
8.5.1. Levendula- és gyógynövény-ültetvények, gyógynövény-feldolgozás 
Pannonhalma kedvező természeti adottságokkal és évezredes hagyományokkal rendelkezik a 
gyógynövények termesztése és a gyógynövény-készítmények előállítása terén. A 
gyógynövénykultúra európai elterjesztésében kiemelt jelentőséggel bírtak a kolostorok és a 
szerzetes közösségek, akik az ókori tudás felhasználásával sajátos szerkezetben alakították ki 
épületegyütteseiket. A 8. század tájáról maradt ránk egy leírás, amelyben a reichenau-i apát 
tervrajzon is bemutatta egy bencés monostor ideális elrendezését, a kolostorépületek által 
körbezárt belső udvaron elhelyezett gyógynövénykerttel. A szerzetesek önmaguk 
egészségének megőrzésén túlmenően napi gyakorlatként gyógyították is a környék betegeit, 
amihez a szükséges növényeket önmaguk állították elő. Így a gyógynövénykertek jócskán 
kinőtték a kolostorudvarokat; megjelentek az épületekhez közel eső kertészetek, majd a 
kolostoroktól távolabbi tájak is, amelyeket fokozatosan művelésük alá vontak a szerzetesek. 
Pannonhalmán a bencés közösség gazdálkodási és gyógyászati hagyományaiban szintén 
jelentős szerepe van a gyógynövénykertészetnek, a különböző kenőcsök és tinktúrák 
előállításának, valamint a gyógykészítmények preventív és terápiás célzatú alkalmazásának. 
Ezekről valaha élt bencés szerzetesek tudományos igényű munkájából is tájékozódhatunk. 
Napjainkban a Pannonhalmi Főapátság turisztikai fejlesztései között külön attrakciót jelent a 
szerzetes közösség ez irányú hagyományainak bemutatását célzó gyógynövénykert, a 
gyógynövényház és a lepárlóépület, amelyek révén a látogatók megismerhetik a növényeknek 
az emberi egészség megőrzésére vagy éppen visszaállítására gyakorolt jótékony hatásait. Az 
ágyásokban olyan gyógynövényeket termesztenek, amelyek általában megtalálhatók voltak 
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egy középkori apátságban, a műhelyben pedig egy konkrét növény, a levendula feldolgozása 
történik. Emellett apátsági termékek formájában számos további gyógykészítmény is 
megtalálható. A kiváló adottságok és a gazdag hagyományok mentén, a mai kor egészség- és 
természettudatos szemléletéhez igazodóan magánszemélyek és vállalkozások is foglalkoznak 
már Pannonhalma térségében gyógynövények (kiemelten a levendula) termesztésével és 
gyűjtésével, amikből minőségi gyógyhatású termékeket és kozmetikumokat készítenek. Az 
Önkormányzat szabad földterületei révén önmaga is bekapcsolódhat ebbe az ágazatba, illetve 
ösztönözheti a vállalkozói aktivitást e téren is. A termesztés, a levendula-, gyógy- és 
fűszernövény ültetvények látványa, a feldolgozás folyamata látványműhely formájában, az 
elkészült kozmetikumok és készítmények mind-mind megjelenhetnek a desztináció turisztikai 
kínálatában és arculatában. 
 
8.5.2. A helyi termék kínálat ösztönzése 
A termék helyhez kötöttségét és tájjellegét hangsúlyozva helyi terméknek tekintjük a helyben 
megtermelt vagy összegyűjtött alapanyagokból, helyben kialakult eljárások (receptek) 
alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek között előállított, esetleg csomagolásukban is 
helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket felhasználó, ily módon a hely sajátosságait 
megjelenítő termékeket. Egyediséget hordoznak önmagukban, miközben helyben előállított 
hozzáadott értéket tartalmaznak. A globalizációval szemben a helyi termelés és értékesítés 
felértékelődése tapasztalható. A helyi erőforrások megőrzéssel párhuzamos hasznosítása, a 
hozzáadott érték helyi munkaerő általi növelése, a szállítási költségek csökkentése, az 
egészséges és ellenőrzött eredetű – közvetlenül az ismert termelőtől vásárolt – termékek 
arányának növelése a fogyasztási szerkezetben, a helyi kulturális elemek megőrzése, a térségi 
összetartozás erősítése mind-mind az ökoszociális értékeket és szemléletet közvetítik. A helyi 
termékek előállításának növelése tehát térségfejlesztési szempontból is fontos: 

- hozzájárul a térségben élők, a termékek előállításába és értékesítésébe bekapcsolódó 
lakosok megélhetésének, a helyi foglalkoztatás és a térségi jövedelemtermelő képesség 
növeléséhez; 

- az egészséges, környezetbarát termékek fogyasztásán keresztül javítja a lakosság 
életminőségét; 

- programot, ajándéktárgyakat biztosít a térségbe látogató turisták számára, ezzel 
javítja a térség turisztikai kínálatát; 

- hozzájárul a térség arculatát formáló, a térséggel azonosítható szimbólumrendszer 
formálásához, a térség önazonosságának erősítéséhez. 

 
A helyi termékek előállítása és a turizmus kölcsönösen erősíthetik egymást. A termékek 
számára a turisztikai szolgáltatókon keresztül – vagy akár közvetlenül is – a turisták piacot 
jelentenek, míg a turizmus számára a helyi termékek előállítása a programkínálatot bővítő 
bemutatókat, a gasztronómiai kínálathoz alapanyagot és tájjellegű terítéket, valamint a 
kommunikáció során is használható, a térségi kínálatot népszerűsítő ajándéktárgyakat 
biztosítja. Az egészséges és harmonikus együttműködés keretében a két terület szolgáltatói 
egymás termékeit és szolgáltatásait kölcsönösen népszerűsíthetik. A helyi termékek előállítói 
joggal várhatják el a termékeik felhasználását és kiajánlását a turisztikai fogadóhelyeken 
(szálláshelyen, vendéglátásban), ugyanakkor a termék-előállítóknak a termék magas minőségi 
színvonalának tartása mellett a telephely bemutathatóságát garantáló rendezettséget, a 
látogatók fogadásához szükséges alapkörülményeket szükséges biztosítaniuk. A helyi 
termékek előállítói legtöbbször tehát maguk is szolgáltatnak, vendéget fogadnak és eközben 
ők ajánlhatják vendégeiknek a szállásadókat, éttermeket és további programokat. A 
különböző helyi termékek előállítói akkor tudják eredményüket maximalizálni, ha egymással 
is együttműködnek az alapanyagok biztosításában, a feldolgozó kapacitások kiaknázásában, a 
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termék készletek, több mesterséget is érintő termék-családok összeállításában, a 
csomagolásban, a minősítési eljárásokban és az értékesítésben (pl. a fazekas edények, a 
szőttes terítők, a kovácsolt vas gyertyatartók, a gyertyák és a fonott kosarak együtt jól 
összehangolt készletben is megjeleníthetők, vagy az egyik kézműves által előállított termék 
felhasználható a mezőgazdasági termékek csomagolására – csupor a méznek, tasak a 
magoknak, kosár a zöldségnek). A helyi termékek között jellemzően élelmiszerek és 
kézműves technikával előállított használati tárgyak jelennek meg. Pannonhalmán és 
térségében különös jelentősége lehet a kézműves élelmiszereknek, az egészséggel és 
szépséggel kapcsolatos készítményeknek, a gyógynövényeknek és belőlük készített 
gyógyhatású készítményeknek, a bor és szőlő alapú legkülönbözőbb termékeknek 
 
8.5.3. A turisztikai szolgáltató szektor ösztönzése 
Jelenleg egy látszólagos paradox helyzet tapasztalható a térségben; a magántőke nem kezd a 
(turisztikai) szolgáltató szektor fejlesztésébe, amíg nem növekszik nagyságrendekkel a 
vendégforgalom és nem jelenik meg markáns igény a vendéglátás, a szálláshelyek és további 
szolgáltatások igénybe vételére. A potenciális turistákra pedig alacsony tartózkodási idő és 
azzal párosuló rendkívül alacsony fajlagos költés jellemző, hisz nem kapnak élményorientált 
szabadidős tartalmakat és nem találnak igénybe vehető szolgáltatásokat. Az ellentmondást az 
Önkormányzat elkötelezettsége és kezdődő aktivitása old(hat)ja fel. A Fő tér és a 
városközpont infrastrukturális fejlesztése, a színes és minőségi rendezvénykínálat 
megteremtése, a turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása, a – lehetőségei függvényében 
megvalósított – kisebb-nagyobb kínálatfejlesztés és a kapcsolódó desztinációs marketing már 
elindította a magántőke érdeklődését. Új vendéglátó egység nyílt a Fő téren, magántőke 
beruházásai által épületek újulnak meg a városközpontban, a kulturális kínálat fejlesztését 
célzó beruházások vannak folyamatban. A koncepcióban megfogalmazott jövőkép elérése 
irányában, az általa kijelölt és az érintettekkel egyeztetett úton a további lépések módszeres 
megtétele szükséges, érintve a természeti és települési környezet átalakítását, a gazdaság 
diverzifikálását, a társadalom és szemlélete módosítását, a vonatkozó jogszabályi 
feltételrendszer megteremtését, valamint a konkrét turisztikai kínálat kialakítását (attrakciók, 
rendezvény- és programkínálat, csomagajánlatok), a kapcsolódó hagyományos és holisztikus 
szemléletű marketing aktivitással és a szervezeti feltételrendszer megteremtésével. A 
közvetlen turisztikai tevékenységek mellett javasolt az Önkormányzat és a Hivatal 
vállalkozóbarát szemléletének fejlesztése és a szektor támogatása (legalább gesztusok 
szintjén). 
 
8.5.4. Ökotudatosság és a zöld ipar fejlesztése 
Az utóbbi években/évtizedekben a szemléletváltás és az ökológiai-gazdasági kényszer 
hatására egyre inkább előtérbe kerülnek az ökohatékony technológiák, amelyek 
teljesítményükben gazdaságilag is megfelelőek, de emellett a környezetet sem károsítják 
elfogadhatatlan mértékben. A szemlélet és technológiák megjelenhetnek a gazdaság számos 
ágazatában a mezőgazdaságtól, az iparon át egészen az építészetig és az energiagazdaságig. A 
mezőgazdasági ökotermelés egészség- és természetközpontú, szabályozott technológiával, 
ellenőrzött körülmények között működő termelés, amely technológiájában alapvetően a 
természetes anyagokra és a természeti folyamatokra támaszkodik. A mai világban ez 
csökkenő terméshozamokat és növekvő termelési kockázatot jelent, de a fogyasztói igények 
változása megfelelő nagyságú és fizetőképességű piacot biztosít az ágazat számára. A 
rendezett kultúrtáj pedig arculatként és a termék részeként is alkalmazható a turizmusban. A 
„zöld ipar” részeként Pannonhalma gazdaságában egyre markánsabban jelenhetnek meg a 
megújuló és alternatív energiák, a környezeti technológiák és az energiahatékonyságot 
előtérbe helyező ipari tevékenységek. A zöldipar nemcsak az emberi tevékenység okozta 
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környezeti problémák megoldásához szükséges termék- és technológiai igényeket elégíti ki, 
vagy e technológiai bázisra alapozott szolgáltatásokat látja el, de a gyártási kapacitások 
felépítésével és folyamatos bővítésével a belső háttéripari, energetikai szükségletekről is 
gondoskodik. Az energia-előállítás mellett az Önkormányzat és intézményrendszere, a 
közterületek, valamint az attrakciók és kiemelt szolgáltatások passzív-, zéró-, illetve aktív ház 
jellegű kialakítása és zöld szemléletű működése költséghatékonyságot, egyben egyediséget és 
kommunikációs felületet is jelent a turisztikai versenyben, miközben illeszkedik a turisztikai 
termékekhez és szemléletükhöz. Az újrahasznosítással előállított minőségi kézműves 
termékek pedig a helyi (turisztikai) kereskedelmi forgalomban vagy akár Pannonhalma-
specifikus termékként és ajándéktárgyként is megjelenhetnek. 
 
8.6. Csomagajánlatok 
Cél: a fejlesztéseket és a magántőke aktivizálódását követően a desztináció sokrétű, 
színvonalas szolgáltatás-kínálattal rendelkezik, amelyek komplex termék, konkrét ajánlat 
formájában célszerű a turisztikai piacon megjeleníteni. A tematikus csomagajánlat beárazva, 
kedvezménnyel meghatározott szolgáltatáselemeket tartalmaz, így értelmezhetőbb a 
potenciális turisták számára, és összehasonlítható a piac további ajánlataival. Ezzel együtt a 
tematika alapján célzottabban kommunikálható. A célcsoportok igényeihez igazodóan 
változatos csomagajánlatok állíthatók össze, tematikájukat és időtartamukat tekintve is 
Elnevezésük egyértelműen tükrözi tartalmukat, ugyanakkor kommunikációs okokból 
ugyanazon szolgáltatástartalom más-más néven ajánlható ki a különböző szegmensek 
számára. Lehetőségek csomagajánlatokra a desztinációban: 

- a Pannon-táj kulturális örökségei 
- Barangolás a Pannon-tájakon 
- Pannonhalmi piknik 
- Aktív élmények 
- Vallás és spiritualitás Szent Márton hegyén 
- a Pannonhalmi gyógykúra 
- a Pannonhalmi Kneipp – fizikai és mentális rekreáció 
- a természetes szépség 
- nagyrendezvényekhez kapcsolódó csomagajánlatok 
- különböző tematikájú gyermektáborok 
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9. Desztinációs marketing 
A desztináció nemzetközi szinten is unikális szakrális-kulturális értékkel, az UNESCO 
Világörökség részét képező Bencés Főapátsággal és további potenciális attrakciókkal is 
rendelkezik, a turisztikai kínálat jelenleg meglehetősen hiányos, és a tudatos marketing 
tevékenység első elemei (invitatív kiadvány, rendezvénynaptár) is csak a közelmúltban 
jelentek meg. A szűkös költségvetés és a hiányzó kompetenciák következtében jelenleg 
hagyományos ATL és BTL eszközöket alkalmaznak, azokat is csak szelektált földrajzi 
piacokon. A finanszírozási háttér biztosításával, új attrakciók létrehozásával és a komplex 
kínálat megteremtésével, valamint a turizmusirányítás desztinációs szintű átalakításával és új 
szemlélet, új csatornák alkalmazásával javítani kell a marketing hatékonyságát. A 
kommunikáció középpontjában az egyes szolgáltatók és szolgáltatások helyett a desztináció 
unikális értékei, sajátos hangulata, kiemelt attrakciói és komplex szolgáltatáskínálata álljon. 
Ennek megfelelően kell kialakítani a desztináció új arculatát, a kapcsolódó logóval, 
szlogennel. Az „anno és ma” helyett a kínálatfejlesztés irányaihoz kapcsolódó test – szellem – 
lélek, azaz a fizikai – mentális – spirituális gondolatkör és a „Pannonhalma-idill” életérzés 
hangsúlyozásával. A Főapátságon és a bencés közösség turisztikai termékein kívül jelenleg a 
város gyakorlatilag ismeretlen, ezért fokozatos fejlődésre kell törekedni: térségi – regionális – 
országos – nemzetközi szint, illetve ismertség – elismertség – vendégforgalom logikáját 
követve, mindezt a kínálatfejlesztéssel párhuzamosan. Az erős verseny és a jelentős 
kommunikációs zaj következtében javasolt különleges üzenetek és csatornák alkalmazása, 
amelyek alkalmasak lehetnek a normál reklámzaj meghaladására. A megkezdett marketing 
tevékenység földrajzi célpiacait és alkalmazott csatornáit ki kell bővíteni a megcélzott további 
szegmensek irányában. Az eszközök és csatornák között pedig erősíteni kell a széleskörű 
online aktivitást, az imázs-formáló rendezvénykínálatot, a játékokat, a PR és gerilla 
szemléletet, továbbá ki kell használni az imázs-transzfer, a térségi kedvezménykártya, a helyi 
termékek és Pannonhalma-specifikus ajándékok, valamint a Világörökség cím nyújtotta 
lehetőségeket. 
 
9.1. Hagyományos ATL és BTL eszközök 
Cél: az Önkormányzat (turizmus)marketing tevékenységét az elmúlt évben a hagyományos 
marketing csatornákon (print invitatív kiadvány, rendezvénynaptár) keresztül kezdte. Ugyan 
az élményorientált újszerű csatornák, és főként költséghatékony változatai jelenthetik a 
desztináció imázs-formálásának legfontosabb eszközeit, a hagyományos ATL és BTL vonalak 
alkalmazása is javasolt. E körben hasznosak lehetnek a plakát és city light kihelyezések, az 
óriásplakátok, a direct mail-ekkel és további hirdetések. A megkezdett aktivitás folytatása 
szükséges, az új szemléletű kommunikáció rendszerébe illesztve, kibővített költségvetéssel, 
szélesebb földrajzi piacokon. 
 
9.1.1. Plakát, city light és óriásplakát 
Az Önkormányzat megjelentette a 2015. évi rendezvénynaptárát és az egyes 
rendezvényekhez, kiemelt programokhoz plakátok kihelyezése, szórólapok terjesztése is 
történik. Az eseményekhez kapcsolódóan térségi szinten a továbbiakban is alkalmazandó 
eszköz. A Főapátsággal együttműködve az országos jelentőségű jövőbeni rendezvények és a 
kiépítendő attrakciók – részben együttműködések keretében – plakát- és city light-
kampányokkal is kommunikálhatók. Ezek főként a Balaton északi partján és olyan 
nagyvárosokban lehetnek hatékonyak (Budapest, Győr, Veszprém, Székesfehérvár), ahol a 
térség és kínálata részben már ismert. A városok forgalmas közterületein, a Tourinform és 
egyéb turisztikai információs szolgáltatók közelében. Óriásplakát(ok) helyezhető(k) ki az M1-
es autópálya mentén Győrhöz közel, Budapest irányából. Dominánsan képi elemeket 
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tartalmazva, a további marketing-elemekkel megegyező stílusban és arculattal hatékonyan 
illeszkedhet a kommunikáció rendszerébe. 
 
9.1.2. Direct mail 
Az Interneten érdeklődő, a honlapon, vásárokon, a Tourinform Irodában vagy a 
szolgáltatóknál regisztrált vendégek részére küldhető: igényüknek és érdeklődésüknek 
megfelelően a desztináció arculatához illeszkedő rendszeres hírlevél, csomagajánlat és 
aktuális akciók, éves eseménynaptár, havi programajánló, aktuális rendezvény, történetek és 
tudósítások stb. Az információ-gyűjtés és az adatbázisok tudatos menedzselése révén 
lehetőséget nyújt a „személyes” kapcsolattartásra, a célzott ajánlattételre és kommunikációra. 
 
9.1.3. Újsághirdetés 
A rendkívül magas költségek, valamint a versenytársak erős aktivitása miatt a desztináció 
visszafogott aktivitása ajánlott az újsághirdetések terén. A továbbiakban legfeljebb célzottan a 
presztízs-értékű magazinok, az életmóddal, utazással, egészséggel és kulturális élményekkel 
foglalkozó folyóiratok, vagy azok ilyen témájú rovatai esetében alkalmazható, elsődlegesen 
valamely a jövőben kialakítandó attrakcióval vagy a Főapátsággal közös megjelenés 
formájában. Az újságok és folyóiratok, a print és online média megjelenések esetében a 
desztináció számára hatékonyabb a történetek, beszámolók, útleírások stb. közlése. 
 
9.1.4. Kiadványok 
Az Önkormányzat színvonalas kiadványokat készített: a várost bemutató invitatív kiadványt, 
várostérképet és rendezvénynaptárt. A fejlesztésekkel párhuzamosan ajánlott tematikus 
kiadványok készítése, mindezt a kiemelt célcsoportokhoz igazodó többnyelvű mutációban. A 
kulturális értékekhez, az aktív lehetőségekhez, az egészségmegőrzéshez és a szakralitáshoz, 
valamint a tágabb desztináció természeti, épített és kulturális értékeihez igazodóan ajánlatos 
volna térségi szintű invitatív kiadványt, az aktív útvonalakat ábrázoló térképeket, és azokhoz 
kapcsolódó itinereket készíteni. A helyi szabadidős lehetőségek és programkínálat 
órarendszerű bemutatása szintén megjelentethető igényes kiadvány formájában. A külső 
partnerek, utazásszervezők és –közvetítők részére szükséges értékesítési könyv összeállítása. 
A kiadvány tartalmazza a főbb imázs-elemeket, az attrakció(k) bemutatását, a szolgáltatás- és 
programkínálatot a kapcsolódó kapacitásokkal, a kedvezmények rendszerét, valamint az 
együttműködési lehetőségeket, a technikai jellegű információkat és a kontaktszemélyek 
elérhetőségeit. 
 
9.1.5. Kiállítások, vásárok és workshop 
A kiállítások és vásárok napjainkra szabadidős programmá alakultak, a megjelenés – 
látványossága ellenére – napjainkban már nem kellően költséghatékony. A magas költségek 
vendégforgalmat generáló hatása kétséges. Az ismertség-növelés és a desztináció új 
imázsának formálásában azonban fontos szerepet játszhat. A kiállítási megjelenés csak abban 
az esetben támogatható, ha a desztináció sajátosságaihoz igazodó, kiemelkedő egyediségű 
infrastruktúrával és felszereltséggel, valamint a hozzá kapcsolódó, önmagában is élményt 
nyújtó interaktív programmal/szolgáltatásokkal képviselteti magát egy közös megjelenésen, 
vagy más szervezetekhez kapcsolódóan (Nyugat-dunántúli régió, Győr, Bencés Főapátság). 
Szükséges a piacorientáció; elsődlegesen tematikus kiállításokon jelenjen meg a desztináció, a 
megjelenéseket pedig kommunikációs kampánnyal is meg kell támogatni. 
 
9.2. Online aktivitás erősítése 
Cél: az informatika és az Internet nyújtotta lehetőségeket az Önkormányzat jelenleg 
elsődlegesen az irodai működés adminisztratív háttereként használja. A Város honlapja 
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régimódi, sem tartalmában, sem megjelenésében nem igazodik a turizmus elvárásaihoz. 
Folyamatban van egy kifejezetten turisztikai célzatú térségi honlap előkészítése, ami jelen 
szerkezetét és működését tekintve átgondolásra szorul. További online kommunikációs 
lehetőségeket és felületeket jelenleg nem alkalmaz a város. Ugyanakkor tény, hogy a technika 
fejlődésével és az életmód átalakulásával napjainkban a potenciális turisták egyik elsődleges 
informálódási formája az Internet nyújtotta lehetőségek. Az online aktivitás erősítésével cél a 
fiatalabb és a fiatalosabb életmódot folytató közönség elérése. Az online csatornák és 
módszerek alkalmazásával kompenzálható a korábbi versenyhátrány, az új felületek és újszerű 
megoldások pedig rövid távú versenyelőnyt is jelenthetnek a desztináció számára. 
Ugyanakkor fontos, hogy a csatornák, a megjelenés képi világa és az üzenetek igazodjanak a 
létrehozandó attrakciókhoz és termékekhez, valamint a kialakítandó arculathoz, és szervesen 
illeszkedjenek a desztináció kommunikációjának komplex rendszerébe. 
 
9.2.1. Saját turisztikai honlap 
A jelenlegi városi honlap tartalmában és megjelenésében nem alkalmas a turisztikai 
(marketing)kommunikációra. Az oldal teljes átszerkesztése vagy önálló turisztikai portál 
létrehozása javasolt. Szerkezetét a kialakítandó tematikus termékek és a további 
szükséges/hasznos információk adják, míg arculatában illeszkednie kell a termékekhez, a 
célcsoport(ok) igényeihez és a megcélzott pozícionáláshoz, a „Pannonhalma-idill” sajátos 
hangulathoz. Az arculat kialakítására és a tartalom feltöltésére a Turisztikai Kerekasztal, majd 
a tervezett szervezetrendszer (tanácsadók és Nonprofit Kft.) tehetnek javaslatokat. A honlap 
létrehozásával, menedzselésével és hasznosításával kapcsolatos döntések joga kizárólag az 
Önkormányzatot illeti meg, de a tartalomfeltöltéssel, a működtetéssel, az ellenőrzéssel, az 
információ-gyűjtési és kommunikációs lehetőségekkel, a hirdetési felületek kezelésével 
kapcsolatos operatív feladatok ellátása a létrehozandó Nonprofit Kft. kompetenciájába 
tartozik. A turisztikai portál marketing célzatú funkciói: 

- saját honlap kialakítása és menedzselése – Pannonhalma turisztikai honlapjának 
képi megjelenésében, információtartalmában, üzeneteiben és stílusában illeszkednie kell a 
desztináció kialakítani kívánt arculatához. Ezen felül pedig szerteágazó funkcióval kell 
rendelkeznie; közvetítse a desztináció imázsát, jelenítse meg a tematikus kínálatot, 
ismertesse és népszerűsítse a rendezvényeket és a program-lehetőségeket, ösztönözze a 
csomagajánlatok és az aktuális ajánlatok igénybevételét, legyen közönségszolgálat 
funkciója, biztosítson lehetőséget információ-gyűjtésre, tartalmazzon közérdekű, az 
utazással és tartózkodással kapcsolatos technikai információkat stb. Az említett összetett 
feladatkör ellátásához szükséges a pannonhalma.hu oldal részleges tartalmi, esztétikai és 
technikai megújítása vagy egy új honlap létrehozása. A kialakított felületet a hatékony 
működéshez menedzselni is szükséges, a keresőmagatartás irányításával, az információk 
folyamatos frissítésével, az észrevételek lereagálásával és a honlap széleskörű 
kommunikálásával. 

- információ-gyűjtés – a saját honlap lehetőséget biztosít különféle adatbázisok 
összeállítására és piackutatások elvégzésére. Az információ-gyűjtés segítségével 
elvégezhetők ismertség- és imázskutatások, vendégelégedettségi kutatások, 
városi/desztinációs életminőség audit, a fogyasztói magatartás és utazási szokások 
megismerése, igényfelmérés stb. A klikkelések, klikkelt témák alapján az oldalra történő 
ismételt visszatérésnél már akár személyre szóló célzott ajánlat is adható. 

- a desztináció bemutatkozása – a desztináció általános bemutatása, az értékek, 
programok, szolgáltatások és lehetőségek rövid ismertetése, képi és film formátumú 
megjelenítése általánosan alkalmazott megoldás a saját honlapok esetében. Az ilyen 
ismertetőknél hasznosabb lehet a legendák, történetek és siker-sztorik kommunikálása 
írott vagy animált formában. A netező potenciális turista játékos interaktív formában 



 

 84 

történő bevonása – esetleg nyerési lehetőséggel kombinálva – élményorientálttá teheti 
mindezt. 

- virtuális szolgáltatás- és programajánló, foglalási rendszer – a bemutatkozás 
történhet interakítv desztinációs séta vagy 2D, 3D térkép segítségével is. A potenciális 
turista így térben is megismerkedhet az értékekkel, programokkal és szolgáltatásokkal. A 
kapcsolódó átlinkelési lehetőség, a képi, auditív vagy videós bemutatkozás már a döntést 
is támogatja. A virtuális séta, illetve az interaktív térképek egyben foglalási rendszerként 
is funkcionálhatnak. Ennek azonban ki kell építeni az online és szerződéses rendszerét, 
kiemelten a szolgáltatók irányában, és meg kell teremteni az információ-gyűjtési 
rendszerrel való kapcsolatát. 

- moderált online vendégkönyv – a bemutatkozás és az élmény-ígéret hitelesebb, ha 
nem mi, hanem egy másik turista, netán egy ismert személy számol be a desztinációval 
kapcsolatos benyomásairól, a pannonhalmi élményeiről vagy a tartalmasan eltöltött 
tartózkodásáról. Mindez történhet írásban, a valós vendégkönyv beszkennelt lapjaival, 
vagy akár kép- és video-montázs formájában. A saját honlapon megjelenő vélemények 
feltöltése a valóságnak megfelelő, de természetesen moderált legyen. 

- célzott program- és csomagajánlatok – a kommunikáció hatékonyságát növeli, ha a 
potenciális turistáknak személyre szabott ajánlatot nyújt a desztináció. Ehhez megfelelő 
adatbázis és az egyéni igények megismerése szükséges. A honlapon, kiállításokon, a 
Tourinform Irodában, az egyes szolgáltatóknál és egyéb fórumokon regisztrált vendégek 
utazási szokásairól, érdeklődési köréről, fizetőképességről stb. a kitöltött kérdéssorok 
alapján tájékozódhatunk. Az érdeklődésnek megfelelő rendezvény- vagy programajánlat, 
esetleg a megismert igényekhez igazodó csomagajánlat elektronikus direct mail 
formájában eljuttatható a turistához. A jól menedzselt honlapok esetében lehetőség nyílik 
a böngészés és a letöltött tartalmak alapján a következő bejelentkezéskor célzott 
információkat és ajánlatokat tartalmazó egyénre szabott kezdő felület beállítása. 

- további online lehetőségek – a bannerek, hirdetésre alkalmas csíkok és egyéb 
felületek alkalmazása nem ajánlott. Ezek inkább zavarják a netezőket, és nem is 
illeszkednek a desztináció presztízséhez. A letölthető PR-célzatú számítógépes és 
mobiltelefonos háttérképek, képernyővédők stb., vagy a számítógépes játékok ugyanakkor 
javíthatják a desztináció ismertségét. A kapcsolódó településekkel és attrakciókkal, 
együttműködő szolgáltatókkal és civil szervezetekkel, a turizmusirányítás intézményeivel 
stb. hasznos lehet kölcsönös átlinkelési lehetőség biztosítása. 

 
9.2.2. Közösségi felületek 
A mind népszerűbbé váló, egyre több embert érintő különböző közösségi felületek értékes 
kommunikációs csatornát jelenthetnek a desztináció számára. A felhasználók körét döntően a 
megcélzott fiatalok vagy fiatalos idősebbek alkotják. E felületeken keresztül az üzenetek akár 
célzottan is eljuttathatók, ugyanakkor a továbbított információk nem „marketing-szagúak”. A 
fiatalos, könnyedebb stílus pedig illeszkedhet a desztináció módosuló imázsához. 

- moderált fórumok – a desztinációhoz és turizmusához, valamint az egyes kiemelt 
attrakciókhoz és tematikus termékekhez kapcsolódó számos témában létrehozható 
közösségi fórum. A résztvevők beszélgetései, a kötetlen formában megosztott 
tapasztalatok hitelesebb kommunikációs csatornát jelentenek, ugyanakkor a 
desztinációmenedzsmentnek lehetősége van a moderálás révén a téma tartalmát és 
irányultságát befolyásolni. A kommunikáció mellett a fórumok a marketingkutatásnak is 
hasznos felületei lehetnek. 

- közösségi oldalak – a Facebook, Instagram és a hasonló közösségi oldalak részben 
eltérő megoldásokkal és felületekkel, de alkalmasak a honlaphoz hasonló rövidített 
bemutatkozásra, fórumok és közösségek létrehozására, üzenetek célzott és széleskörű 
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továbbítására. Lehetőséget teremtenek üzenőfalszerű, rövid üzenetek küldésére a 
desztinációval kapcsolatos újdonságokról, az aktuális rendezvényekről és ajánlatokról, 
nem feltétlenül „marketing-szagú” módon. Legjelentősebb előnyük, hogy az üzenetek 
célzottan és a mobil-szolgáltatók igénybevételével is továbbíthatók. 

- blogok – az ismert vagy fiktív személyek által vezetett online naplók szintén 
alkalmasak a közösség véleményének, érdeklődésének formálására. Az ismert hírességek 
blogjaiban történő megjelenés vagy egy önálló blog hitelesen hozzájárulhat a desztináció 
arculatának formálásához és a vendégforgalom növeléséhez. Fotó- és videoblog 
indításával a Pannonhalmán járt turisták saját élményeik bemutatásával 
erősíthetik/formálhatják e képet. Blogregény írása esetén pedig játékos-interaktív módon, 
a felhasználók közreműködésével született történetbe beleszőhetők a desztináció 
bemutatni kívánt értékei. 

- video-megosztó portálok – a youtube, a videa és hasonló portálokon – megfelelő 
kommunikációs támogatás mellett – imázs-formáló hatású videók oszthatók meg a 
célközönséggel. A leforgatott imagefilmek, rövid spotok, vagy rendezvények és egyes 
tematikus termékek bemutatói, a térség értékeit, a „Pannonhalma-idill” hangulatot stb. 
bemutató kisfilmek, videó-montázsok így további, akár célzott módon is eljuttathatók a 
potenciális turistákhoz és a szakmai közönséghez. A közösségi oldalak felületein, a 
blogokban és a moderált fórumokon elhelyezett linkek átvezetik az érdeklődőket e 
videókhoz. 

 
9.2.3. Online folyóiratok 
Az Interneten számos print folyóirat online változata elérhető, illetve vannak kifejezetten 
online folyóiratok. A desztináció tematikus attrakcióihoz és termékeihez, valamint a 
kialakítandó imázs-hoz kapcsolódó folyóiratok lehetnek érdekesek a kommunikáció 
szempontjából. Az életmóddal, az utazással, a kultúrával, az ezotériával és szakralitással, az 
egészséggel és a természetes gyógyászattal foglalkozó online folyóiratokban és 
magazinokban, illetve további folyóiratok ilyen témájú mellékleteiben nem fizetett hirdetés, 
inkább beszámoló, utazási élmény vagy siker-sztori formájában érdemes megjelenni. 
 
9.3. Event marketing 
Cél: a város korábbi rendezvényei – a Főapátság által szervezetteket leszámítva – többnyire a 
helyi közösségnek szóló szabadidős események voltak. Az új Képviselő-testület jelentősen 
bővítette és színesítette a város rendezvénykínálatát, ugyanakkor az érdeklődés továbbra is 
inkább lokális, térségi szintű, és hiányzik belőle az egyedi Pannonhalma-jelleg, amitől 
megkülönböztethető lenne az ország további rendezvényeitől, és amely olyan tartalmat és 
színvonalat képviselne, amely hozzájárulna a desztináció pozícionálásához. A Kínálat-
fejlesztési terv c. fejezet több pontjában bemutatásra kerültek lehetőségek imázs-formáló 
hatású nagyrendezvények szervezésére vonatkozóan. 
 
9.3.1. Turisztikai nagyrendezvények 
A turisztikai nagyrendezvények alapot jelentenek a csomagajánlatok szervezésére és 
közvetlen hatással bírnak a vendégforgalomra. Közvetett módon azonban formálják a 
desztinációról kialakuló képet is. A rendezvények témája, felépítése és tematikája, a 
programok és előadások, a fellépő művészek és csoportok, a produkciók különlegessége, 
stílusa és színvonala stb. mind hatással vannak a desztináció imázsára. Ajánlatos ezért 
Pannonhalma-specifikus, igényes kulturális programok szervezése, amelyek kapcsolódnak a 
desztináció adottságaihoz, bemutatandó értékeihez, vagy a kialakítandó arculatához, így 
kedvezően befolyásolják a város és térsége kívánatos imázsát. A javasolt rendezvények ennek 
megfelelően a térség természeti adottságaira, a természet erőire, az aktív lehetőségekre, a 
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tájhasználatra, a térség múltjára, szakrális-kulturális értékeire, az egészség- és 
természettudatosságra, a népi kultúrára, a tájjellegű gasztronómiára, a kézműves helyi 
termékekre, valamint a gyógyászati hagyományokra és természetes gyógykészítményekre, 
kozmetikumokra (mindez akár országos, határon átnyúló kitekintéssel) épülnek. A 
rendezvények, mint kiemelkedő események meghatározó hírértékkel is bírnak, ami 
felhasználható a PR-tevékenység részeként. 
 
9.3.2. Művészeti és kulturális események 
A kultúra, az ismert alkotók és alkotások, valamint az egyedi kultúrtermékek és megoldások 
presztízs-értékkel is bírnak. Ezek önmagukban is hírértékűek, így kellő publicitást kapnak. Az 
alapadottságok kedvezőek, de a kulturális élet és nyüzsgés fejlesztésével, a kultúrközeg 
megteremtésével, valamint egyedi imázsformáló hatású kulturális nagyrendezvények 
szervezésével ajánlatos mindezt tovább építeni, majd az attrakciókat megfelelő fórumokon 
terjeszteni. A kapcsolódó online és print folyóiratok, magazinok, tv-műsorok, beszámolók és 
szakmai fórumok, a kapott díjak és elismerések a PR által azt üzenik, hogy Pannonhalma egy 
különleges rezgésű, ihletett hely. Ez tovább erősíti, és hitelessé teszi a 
kialakított/megszervezett attrakcióhoz kapcsolódó pozícionálást. A vendégforgalomra 
egyfajta sajátos study tour-ként is kedvező hatást gyakorolnak a kulturális események 
fellépői, kiállítói és művészei, valamint a művésztelep alkotói. 
 
9.3.3. Sportrendezvények 
Pannonhalma magas (országosan mindenképpen) ismertségű célterület, de jelenleg a tágabb 
közvélemény egyértelműen és kizárólag csak a Bencés Főapátsággal, és annak is elsődlegesen 
a szakrális vonásával azonosítja; az általános vélekedés szerint elsődlegesen szakrális és a 
szakrális kultúra, valamint az épített (világ)örökségek iránt érdeklődő középkorúak és 
idősebbek számára ajánlott a desztináció. Az új attrakciókkal, és azok között a 
sportrendezvényekkel a város célja a kínálat diverzifikálása mellett a hagyományos kép 
átformálása. A sportos, aktív fiatalok és fiatalos idősebbek kikapcsolódásához is ideális a 
desztináció. Ugyanakkor az imázs-transzfer logikájának megfelelően Pannonhalma 
magas(abb) pozícionálásához illeszkedően extrém vagy magasabb presztízsű sportágak, 
színvonalas nemzetközi versenyeit kell a desztinációban megrendezni. Az ismert sorozatok, a 
profi versenyzők, a kiemelkedő díjazás, a kimagasló eredmények stb., valamint a nagy 
tömegeket megmozgató, illetve egyedi tematikájú és hangulatú események bírnak nemzetközi 
szinten is hírértékkel. A profik és kísérőik, valamint a tömegbázis és a nézők a versenyek 
mellett másodlagos vendégforgalmat is generálnak. 
 
9.3.4. Egyéb események és „mozgó rendezvények” meghívása 
A téma és az imázs illeszkedése, valamint a megfelelő pozícionálás esetén a térségben 
rendezett további hírértékű események is megjelenhetnek a kommunikációban. Ezek közé 
tartozhatnak a kultúrával, szakralitással, történelemmel, egészséggel és természettel, 
egészség- és ökotudatossággal, sporttal és aktivitással, természetes gyógymódokkal stb. 
kapcsolatos helyi szervezésű vagy a térségbe meghívott rendezvények. A „Pannonhalma” 
színpadi produkció pedig magas presztízsű mozgó marketing „eszközként” emeli a térség 
egészének imázsát, és erősíti a térség tematikus pozícionálását. 
 
9.4. Játékok, PR és gerilla marketing 
Cél: a hagyományos marketingcsatornák napjainkra többnyire telítettek, és a marketing-
üzenetekre nagyrészt már immunisak a potenciális turisták, ezért a desztináció 
kommunikációját igazítani szükséges az utazási döntéshozatal megváltozott módjához. A 
játékok könnyed, élményorientált ösztönző megoldásaikkal, a PR- és a gerilla-szemlélet pedig 
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indirekt módon, a desztináció folyamatos jelenlétével és imázsának formálásával ösztönzi a 
vendégforgalmat. A változatos lehetőségek alapja a desztináció érdekességei, a kialakított 
attrakciói és tematikus termékei, valamint a szervezett programkínálat és rendezvények, 
amelyek önmagukban vagy hír, hírértékű események generálásán keresztül hatékonyan – és 
gyakran rendkívül alacsony költségvetéssel – szolgálják a desztináció ismertségének 
növelését és formálják pozitív imázsát. 
 
9.4.1. Pannonhalmi kincskeresés, játékok és játékos pályázatok 
A turisztikai érdeklődés középpontjában az élmény, gyakran valamilyen különlegesség vagy 
kaland átélése áll. A különböző játékok szervezése így a kínálat egy elemeként, de 
kommunikációs felületként is alkalmazható. Az élményekre alapuló, nem „marketing szagú” 
csatornák a vendégforgalom közvetlen generálása során nem csak a játékosok körében fejtik 
ki hatásukat. Az online felületek alkalmazása és a játékos-közösségek formálása révén 
alacsony költségvetéssel is jelentős imázs-javulás és forgalom-növekedés érhető el.  

- online kaland és kincskeresés – a játék alapja egy Pannonhalmáról és a térségről 
szóló, valós elemeket is tartalmazó kitalált történet. A történet vizuális megjelenítése, 
valamint a tartalom közzététele a játék számára fejlesztett honlapon vagy egy kapcsolódó 
aloldalon történik. A történet folyamatában az egyes események kapcsán a résztvevő 
kalandorok újabb és újabb feladatokat kapnak, amelyek teljesítése, illetve a kérdések 
megválaszolása (szinte) kizárólag Pannonhalma felkeresésével érhető el. Az egyénileg 
teljesített feladatok alapján pontokat gyűjtenek a játékosok, amelyekkel a versenyben 
javíthatják helyezésüket vagy közelebb juthatnak a történetbeli helyzet megoldásához. Az 
egyéni kutakodás mellett a játékhoz kincskereső programok, de akár a kalandorokat 
közösséggé formáló események és online közösségi felületek is tartozhatnak. 

- geocaching – szabadidős tevékenység, természetbarát hobbi, játék, amely a 
kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva egyesíti a modern technikát (GPS, Internet) a 
természetjárással, a turizmussal és az ismeretterjesztéssel. A GPS eszköz azonban nem 
feltétlenül szükséges a játékhoz, hagyományos térképpel is lehet eredményesen játszani. A 
geocaching játékban egy valamilyen szempontból (földrajzi, történelmi, kulturális stb.) 
érdekesnek tartott helyszínen, vagy annak közelében elrejtenek egy ládát, amelynek helyét 
a megadott GPS koordináták, valamint a játék honlapján található leírás és térkép alapján 
megkereshetik a résztvevők. A érdekes helyszín ismertetésével a kaland mellett játékos 
ismeretszerzést is jelent a játék. A találat regisztrálásakor mindenki közkinccsé teheti a 
keresés közben szerzett személyes tapasztalatait, valamint a helyszínnel kapcsolatos 
ismereteit, és az ott készített fotóit is. Ezáltal a honlap az évek során egy hatalmas, több 
ezer ember által szerkesztett, folyamatosan bővülő online útikönyvvé vált, ahol 
érdekességek sokasága lelhető fel a föld természeti és kulturális értékeiről, de a 
környékbeli szolgáltatókról is. A játék népszerűségét és turisztikai hasznosíthatóságát 
jelzi, hogy csak a hazai játékban már több, mint 4 ezer láda és közel 25 ezer felhasználó 
(családtagokkal és baráti társasággal kibővítve akár több is) vesz részt. 

- kártyajáték – a memóriakártyák elvén működő játék, amely gyűjthető 
kártyapárokból áll. A „Tudtad-e …? típusú kérdések mindegyike Pannonhalma és a térség 
sajtos értékeire vonatkozik (híres személyek, történelmi események, művészet, tudomány, 
helyi termékek, legek, fesztiválok és rendezvények, napjaink attrakciói stb.) Az azonos 
grafikai megoldásokkal készülő kártyákon kép és szöveg is szerepelne; a kártyapár 
egyikén a kérdés, míg a másikon a válasz. A játék célja, hogy a gyerekek és a 
kalandvágyó felnőttek érdeklődését felkeltve felhívja a figyelmet a Pannonhalma és 
térsége értékeire. A Facebook-on létrehozott profiloldal lehetőséget nyújt az információk 
és tapasztalatok megosztására, a kártyák cserélgetésére és a közösségformálásra. A játék 
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turisztikai vonzása mellett a térség értékeinek feltárása révén a helyi identitást és a 
társadalmi kohéziót is erősíti. 

- selfi- és fotópályázat – a két pályázat működése azonos; a pályázók életkortól, 
foglalkozástól, lakhelytől stb. függetlenül jelentkezhetnek a játékra, és a honlapra vagy 
közösségi felületre feltöltött képeikkel rész vesznek a versenyben. A téma adott; 
Pannonhalmán és térségében egy érdekes, szép vagy valamilyen szempontból különleges 
helyen kell a fotókat elkészíteni. A különbség csupán annyi, hogy az egyikben az adott 
helyről készített fotók, míg a másikban selfi-képek versenyeznek egymással. A 
pályaművek közül a szakértőkből és a desztinációmenedzsment tagjaiból álló zsűri 
szakmai alapon nevezi meg a nyerteseket, míg ezzel párhuzamosan a honlapon/aloldalon 
gyűjtött szavazatok alapján közönségdíjak is kihirdetésre kerülnek. A játék felhívja a 
figyelmet Pannonhalma és térsége értékeire, miközben direkt és közvetett módon is 
hozzájárul a vendégforgalom/látogatóforgalom emelkedéséhez. 

 
9.4.2. Útleírások és élménybeszámolók 
A desztináció változatos természeti, épített, szakrális és kulturális értékeinek, létrehozandó 
színvonalas attrakcióinak, rendezvény- és programkínálatának leghatékonyabb bemutatkozási 
formái a „független” szereplők által közölt útleírások és élménybeszámolók. Az írások 
megjelenhetnek utazással, életmóddal, kultúrával, spiritualitással és egészséggel foglalkozó 
színvonalas folyóiratokban vagy egyéb folyóiratok ilyen témájú mellékleteiben, 
útikönyvekben és könyvsorozatokban. Könnyed történetek vagy szépirodalmi alkotások 
„díszleteként” is szerepelhet a desztináció. A kisfilmek lehetnek különböző országjáró tv-
sorozatok és utazási, kulturális vagy életmód műsorok. A megjelenésben meghatározó 
független szereplők motiválására jelentős hatással lehetnek a személyes kapcsolatok, a 
desztinációhoz kapcsolódó valós élmények. A publicisták, írók és kiadók, valamint az említett 
műsorok meghívása vagy a programigazgatóknak és rendezőknek szervezett study tour-ok 
segíthetik a desztináció megjelenését. 
 
9.4.3. Tv és film 
Az előzőhöz hasonló módon hatékony kommunikációs felületet nyithat a tv és a filmek 
világa. A színvonalas attrakciókkal rendelkező desztináció a későbbiekben már szerepelhet 
turisztikai programajánlók hátterekén, utazással, kultúrával, gasztronómiával és életmóddal 
kapcsolatos országjáró sorozatok helyszíneként, valamint reggeli/beszélgetős műsorok is 
kitelepültek a térségbe. A jelentős kereslet miatt azonban ez meglehetősen költségigényes, 
számos extra kívánsággal élnek a produkciós vezetők, és szükséges a személyes kapcsolat. A 
magyar családi szegmens esetében azonban hasznos felület, amit játékfilmek, népszerű 
sorozatok és „celeb-túrák” kitelepülésével is ki lehet egészíteni. Mint lehetőség megemlíthető 
még a klasszikusnak számító imázs- és PR-filmek forgatása és közzététele. A hazai és 
nemzetközi mozifilmekben történő megjelenés szintén hatékonyan segítheti a kommunikációt 
és a vendégforgalom növekedését (ld. Dan Brown-filmek hatása). Ezeknek azonban 
elsődlegesen csak az attrakciófejlesztés megvalósulását követően van realitása. 
 
9.4.4. Szponzoráció 
A desztináció a saját kialakítandó arculatához illeszkedő személyeknek, szervezeteknek és 
eseményeknek nyújthat támogatást. Olyan szponzoráltat ajánlott választani, aki országosan 
ismert, és saját szakterületén általánosan elfogadott magas színvonalat képvisel, tevékenysége 
pedig kapcsolódik Pannonhalma valamely kialakítandó tematikus ajánlatához (középkori 
történelem, kultúra és művészet, sport és egészség, természetközeliség és spiritualitás). A 
szponzorált személy és szervezet a saját kommunikációjában hivatkozzon Pannonhalmára, a 
desztinációmenedzsment pedig formáljon híreket a szponzorálttal kapcsolatban. 
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- iskolák és diákcsoportok, tanulmányi kirándulások – a sajátos középkori miliőt 
megelevenítő élménypark, valamint a kialakítandó kultúrnegyed és művésztelep vonzó 
célpont lehet iskolák és diákcsoportok számára kihelyezett történelem órák, illetve 
művészeti képzések formájában. Egy-egy intézmény és kirándulás szponzorált 
megvalósítása ráirányíthatja a figyelmet a desztináció színvonalas tematikus termékeire, 
miközben másodlagos keresletet is generál az attrakció és a térség számára. 

- művészek letelepítése, művésztelep és kiállítások – az ihletett hely, a természeti 
képével és formációival, az épített elemeivel, valamint a sajátosan misztikus közegével 
kiválóan alkalmas művészi inspirációk nyújtására, illetve befogadására. Pannonhalma így 
vonzó tartózkodási hely művészek és művészeti tevékenységek számára. A művésztelep 
kialakítása, művészek meghívása és letelepítése a hírérték mellett hozzájárul a 
városban/térségben a kulturális pezsgés, egyfajta kultúrkavalkád kialakításához, másrészt 
alkotásaik imázs-formáló köztéri alkotásként vagy ajándéktárgyként is megjelenhetnek. A 
művészek és pannonhalmi műveik a térség kulturális nagykövetei lehetnek távolabbi 
küldő területeken. A populárisabb művészeti ágakban alkotók, illetve a művész-celebek 
akár vonzerőként is megjelenhetnek a térség turisztikai kínálatában. 

- hírességek és sportolók felkészülése, rekreációja – az aktív szabadidővel, valamint a 
fizikia-mentális-spirituális regenerációval kapcsolatosan tervezett infrastrukturális és 
szolgáltatás-fejlesztések a desztinációt alkalmassá teszik a teljes kikapcsolódásra és a 
fizikai-szellemi-lelki feltöltődésre. Ennek megfelelően a szponzoráció nagyrészt a 
természethez és az egészségmegőrzéshez kapcsolódóan valósul meg. A támogatott 
személyek a szponzori szerződésnek megfelelően igénybe vehetik a desztináció 
szolgáltatás-kínálatát a kommunikációs célok érdekében (pl. háttérfelületként megjelenés, 
hírek generálása a print és online médiában, a híresség blog-bejegyzései vagy írása a 
vendégkönyvbe). 

 
9.4.5. Hírességek és sztorik 
A híres pannonhalmi szülöttek, valamint a térségben élt, az itt megfordult, netán itt alkotó 
hírességek és a velük kapcsolatos történetek szintén megjelenhetnek a város kínálatában és 
kommunikációjában. A Pannonhalmi Pantheon tudatos, turisztikai szemléletű kialakítása és 
ezzel párhuzamosan egy a városhoz köthető művészek és alkotásaikból szervezett állandó 
(szabadtéri) kiállítás amellett, hogy érdekes kulturális színfoltja, netán művészeti kultikus 
helye lehet a városnak, kedvező imázs-transzfer lehetőséget is biztosít. Emellett a 
hírességekkel és alkotásokkal kapcsolatos történetek, továbbá e személyek Pannonhalmáról 
szóló nyilatkozatai, online vendégkönyvbe történő bejegyzései szintén fontos kommunikációs 
hatással bírhatnak. A kapcsolat felvétele és a hír generálása a szponzorációnál említett logika 
alapján lehetséges. A személyek és a történetek tudatos és módszeres összegyűjtése, valamint 
a kommunikációban való felhasználása szükséges. A történetek aztán változatos csatornákon 
keresztül juthatnak el a célcsoportokhoz (pl. print és online média, online közösségi felületek, 
televízió, közönségtalálkozók). 
 
9.4.6. Testvérvárosi kapcsolatok 
A meglévő – és kialakítandó – testvérvárosi kapcsolatok, és az azokban rejlő együttműködési 
lehetőségek felhasználhatók a desztináció turisztikai kommunikációjában is. Szakítani kell 
azzal a magyar gyakorlattal, miszerint az aláírt dokumentumokhoz hiányzik a valós tartalom, 
azok legfeljebb kulturális cserekapcsolat funkcióval bírnak. Pannonhalma esetében a turizmus 
szolgálatába állítva tudatosan menedzselni kell ezt a kapcsolati tőkét. A kulturális, gazdasági 
stb. cserekapcsolatok kölcsönös bemutatkozási lehetőséget rejtenek. A partnertelepülések 
Pannonhalmára látogató kulturális csoportjai színesítik a programkínálatot, a szakmai 
találkozók pedig mintaként, ötletként szolgálhatnak vagy közös fejlesztések, projektek alapját 
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jelenthetik a gazdasági és a társadalmi programok számos területén. A meglátogatott 
testvérvárosokban Pannonhalma programelemként egy költséghatékony, kedvező 
fogadtatással bíró kommunikációs csatornához jut. A desztináció értékeinek, múltjának, 
sajátos szakralitásának és sokszínű kultúrájának komplex népszerűsítésére nyílik ezáltal 
lehetőség. A programok szervezésében, meghirdetésében, valamint az adott területről 
Pannonhalmára irányuló vendégforgalom szervezésében a testvérvárosok turisztikai 
szervezetei jelentős munkát fejthetnek ki: piaci igények felmérése, csomagajánlatok 
formálása, utazásszervezés, kommunikáció stb. Ehhez azonban szükséges a testvérvárosi 
együttműködések kapcsolati tőkeként történő menedzselése. 
 
9.4.7. Városfejlesztési pályamunkák 
A térség turisztikai termékének formálásában jelentős szerep jut a települési környezet és a 
településkép fejlesztésének, amint az a „Kínálat-fejlesztési terv” c. alfejezeteiben kifejtésre 
került. A fizikai környezet elemeinek utólagos megjelenítése vagy az átadás mellett a munkák 
előkészítése kapcsán is generálható hírértékű esemény. A városrészek, épületek, egyes 
kiemelt közterek felújítására, arculatformáló közterületi alkotások és új arculati elemek 
kialakítására városfejlesztési pályázat írható ki. A lehetséges témákat évről-évre az 
önkormányzat, a desztinációmenedzsment, a helyi civil szféra, illetve a település fejlesztési 
igényei határozzák meg. A széles körben meghirdetett „verseny” kommunikációs csatornát 
nyit a desztináció – és a szponzoráció lehetőségén keresztül az egyes szolgáltatók – számára 
az építész, a környezetvédelmi, a művész, a közgazdász stb. szakmák és a közvélemény, azaz 
a potenciális döntéshozók és turisták irányában. Másodlagos hatása, hogy a pályamunkák által 
költséghatékony módon számos ötletet generál a város megújítására, az egyes városrészek, 
közterületek vagy épületek hasznosítására vonatkozóan. 
 
9.4.8. Imázs-értékű produkciók 
A desztináció helyi értékei, sajátos múltja, szakrális és népi hagyományai, az egykori 
események és a térség legendái stb. érdekes témát szolgáltatnak különböző színpadi művek 
forgatókönyvéhez. A jelzetteknek megfelelően a helyi rendezvény- és programkínálatban való 
megjelenítés mellett sajátos kommunikációs csatornaként is alkalmazhatók. A nemzetközi 
fellépések alkalmával előadott darabok és a művészek a produkció által erősíthetik 
Pannonhalma ismertségét és imázsát. A történet színpadra vitele olyan művészeti csoporttal 
történjen (az imázs-transzfer lehetőségét is figyelembe véve), amelyik nemzetközi szinten is 
keresett és elismert, produkciói színvonalasak, közönségük illeszkedik a desztináció által 
megcélzott szegmensekhez, művészeti tevékenységük pedig kapcsolódhat a városhoz. Az 
indoklás alapján ésszerűnek tűnik az ExperiDance vagy ehhez hasonló csoport felkeresése. 
 
9.4.9. Hírgenerálás 
Az említetteken túl valamennyi, a turizmushoz, a helyi értékekhez és a kínálathoz többé-
kevésbé kapcsolódó helyi esemény hírértékkel bírhat (pl. évfordulók és naptári események, 
városi díjak, a desztináció híres szülöttei, a városfejlesztés egyes mérföldkövei, rendezvények, 
új elemek a programkínálatban, fejlesztések a szolgáltatás-kínálatban, turizmushoz 
kapcsolódó beszámolók). Valamennyi pozitív felhangú esemény és generált hír alkalmas arra, 
hogy a desztináció iránti folyamatos érdeklődést fenntartsa. Ugyanakkor menedzselni kell a 
negatív híreket is. Ennek legfontosabb első lépése a desztináción belüli konfliktuskezelés és 
koordináció, azaz az ilyen hírek keletkezésének vagy kiszivárgásának megelőzése. 
 
9.5. Turizmus kedvezmény kártya 
Cél: a pannonhalmi térségi turizmus kártya alapfeltétele, hogy kiépítésre és kialakításra 
kerüljenek a tematikus attrakciók és tematikus termékek, elérhetővé váljon egy tartalmas és 
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színvonalas szabadidős kínálat, valamint Pannonhalmán és térségében kialakuljon a komplex 
(turisztikai) szolgáltató szektor. Természetesen a fejlesztések és a (rész)eredmények hatására 
ezek majd fokozatosan jönnek létre. Ezzel párhuzamosan megkezdődhet a térségi 
kedvezmény kártya rendszer szervezése, amely desztinációs szinten egyaránt jelenti a 
turisztikai termék tömeges személyre szabásának lehetőségét és egy marketing eszközt, 
ugyanakkor a belső ellenőrzésben is szerepet játszhat. A potenciális turista oldaláról nézve a 
térségbe érkezők a kártya megvásárlásával az együttműködő partnerek szolgáltatásait 
kedvezményesen vehetik igénybe. A helyi kedvezményrendszer működtetése jelentős 
kommunikációs felületet biztosít a helyi szolgáltatóknak. Közben pedig a turista is 
megismerheti a desztináció változatos kínálatát, ami hozzásegíti a szabadideje tartalmas 
eltöltéséhez. Az elégedett vendég mellett a kedvezmény forgalomnövekedést is generál a 
rendszerhez csatlakozó szolgáltatóknál. Az említett előnyök okán célszerű a későbbiekben 
Pannonhalmán a térségi turizmus kártya rendszer kialakítása, amelynek központi elemét a fő 
attrakciók, illetve az ezekhez kapcsolódó programlehetőségek és a komplex szolgáltatás-
kínálat jelenti. A rendszer fizikailag egy kártyából, valamint a hozzá kapcsolódó kiadványból 
és online felületből áll. A kártya igénylése regisztrációhoz kötött, így a vendég adatai 
bekerülnek az információs rendszerbe. A kártyába beépített chip és az azonosító kód 
segítségével nyomon követhető az adott turista mozgása, szabadidő-eltöltése, fogyasztási 
szokásai és árelfogadó képessége a desztinációban. Az így nyert információk a későbbiekben 
lehetővé teszik, hogy az adatbázisban lévő törzsvendégeknek célzott ajánlatot küldhessen a 
desztinációmenedzsment. Másrészt a rendszer segítségével kiszűrhető a szürke és fekete 
szobakiadás jelentős hányada. A kártya megjelenése, minősége alkalmas legyen arra, hogy a 
desztinációra és az ott átélt élményekre emlékeztető ajándéktárgyként a turista utazása végén 
haza is vigye. A rendszerhez kapcsolódó tájékoztató kiadványban és az internetes felületen 
jelenhetnek meg a programban résztvevő programajánlatok és szolgáltatók (pl. természeti, 
épített, szakrális és kulturális értékek, tematikus utak, programok és szabadidős lehetőségek, 
helyi termelők és termékeik, gyógykészítmények és gyógyszolgáltatások, vendéglátás és 
gasztronómia). A helyi szolgáltatók így célzott ajánlatot adhatnak a desztinációban lévő 
vendégeknek, desztinációs szinten pedig kommunikálhatóvá válik a színvonalas és sokszínű 
komplex kínálat. 
 
9.6. Helyi termékek és „Pannonhalma ajándék” 
Cél: a többnyire kommersz kereskedelem minőségi fejlesztésének részeként olyan termék(ek) 
forgalomba hozatala, amely(ek) színvonala igazodik a magas(abb) pozícionáláshoz és a 
desztináció értékeihez. A minőségi helyi kézműves termékek (élelmiszerek, használati 
tárgyak, dísz- és ajándéktárgyak, műalkotások stb.) kereskedelembe való becsatornázásán túl 
Pannonhalma-specifikus ajándéktárgyak készítése, amelyekről a turista otthonában is fel tudja 
idézni a desztinációhoz köthető élményeit. Épüljön/utaljon a térség sajátos adottságaira, 
múltjára és hagyományaira vagy a létrehozott attrakciókra, továbbá anyaga, kialakítása, 
formavilága, funkciója révén egyértelműen azonosítható legyen Pannonhalmával. 
 
9.6.1. Kiadványok és hagyományos ajándéktárgyak 
Pannonhalmán jelenleg olyan ajándéktárgyak sem érhetők el (kivételt képez ez alól a 
Főapátság turisztikai tevékenysége), amelyek valójában szinte minden értelmezhető 
desztinációban megtalálhatók. A különlegességek mellett az alapkínálat megteremtése is 
szükséges. Így összeállíthatók különféle füzetek és könyvek, valamint CD/DVD-kiadványok a 
térség invitatív jellegű bemutatásáról, a tematikus értékeiről, ahogyan könyvek és DVD-k 
szólhatnak a helyi legendákról, a térségről alkotott meséről, szakácskönyv formájában a 
térségi gasztronómiáról vagy éppenséggel tartalmazhatják Dallos Sándor novelláit és egyéb 
gyűjtéseket. Az említett „Pannonhalma” színpadi produkció és az imázsfilm is megjelenhet 
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DVD ajándéktárgy formájában. Vásárolható print kiadványok lehetnek a képeslapok, 
fotóalbumok, az aktív utakat és tematikus értékeket ábrázoló igényes térképek, kidolgozott 
itinerek. Mindezek a célcsoportokhoz igazodó különböző nyelvi mutációkkal. Hagyományos 
ajándéktárgyak közül készíthetők bögrék, boros poharak, poháralátétek, hűtőmágnesek stb. 
 
9.6.2. Helyi kézműves élelmiszerek 
A hagyományos, házi készítésű élelmiszerek mellett a térségben számos további kézműves 
élelmiszer található. Jó minőségű, akár különleges mézek, különféle lekvárok és szörpök, 
szinte minden magból kinyerhető növényi olajok készülnek a térségben. De lehetőség van 
fűszerkeverékek és a legkülönbözőbb kézműves csokoládék előállítására is. A vidék 
szőlészete és borkultúrája a szemléletváltást követően egyre jobb minőségű palackozott 
borokat állít elő. Emellett a szőlő növény és a borkészítés valamennyi „mellékterméke” 
felhasználható különleges élelmiszerek előállítására, mint pl must, verjus szőlőecet, 
szőlőmag-kivonat, szőlőliszt stb. A házi készítés mellett kereskedelmi célzatú minőségi 
pálinka- és likőrgyártás is folyik Pannonhalma térségében. A minőségi követelményeknek 
megfelelő, igényes külsővel ellátott termékek ajándéktárgyként közvetlen 
jövedelemforrásként, de a térség ismertségét és pozitív imázsát erősítő ajándéktárgyként is 
funkcionálhatnak. 
 
9.6.3. Helyi kézműves termékek és szimbólumok tárgyiasítása 
A térség gazdag kézműves hagyományokkal rendelkezik, ami napjainkra sajnos nagyrészt 
feledésbe merült. A turisztikai hasznosítás céljaira ajánlott a még meglévők felkutatása és a 
kézműves tevékenységek ösztönzése. A pannonhalmi kézműves kínálat ugyanakkor 
különlegességgel is rendelkezik az üvegművesség által. A tervezett kulturális fejlesztések 
révén – véglegesen vagy átmenetileg – megtelepedő művészek alkotásai szintén 
megjelenhetnek a pannonhalmi ajándékok között.  A hagyományos kézművesség által 
előállított dísz- és ajándéktárgyak használati eszközök stb. mellett a művészi alkotások 
témáját az ihletett térség adja. A megtervezésre kerülő desztnációs logó, a történelem egy-egy 
vonása, személyek és események, a tájkép és annak meghatározott elemei, különleges 
építmények, de a gyógynövények és a levendula, vagy a kialakítandó spirituális út 
állomásaihoz kapcsolódó szimbólumok is megjelenhetnek ajándéktárgy formájában. Az így 
készült ajándékok összeköthetők a kézműves helyi élelmiszerekkel (pl. helyi kézműves 
tárgyak, mint élelmiszerek csomagolása vagy tároló edénye) és a vendéglátás kínálatával (pl. 
díszítés, evőeszközök, ételek tálalóedényzete). Az ajándéktárgyak esetén fontos, hogy 
egyértelműen kapcsolódjon a desztinációhoz, az imázs-transzfer révén pedig kialakításuk, 
kivitelük, anyaguk stb. igazodjon a magasabb pozícionáláshoz. 
 
9.6.4. Natúrpatika és kozmetikumok 
A középkori apátsági gyógynövénykertek, a gyógynövényekből készült alkoholos tinktúrák, 
kenőcsök és további gyógykészítmények, valamint a feljegyzett receptek és alkalmazási 
javallatok révén a térség a gyógy- és fűszernövények termesztése és alkalmazása tekintetében 
jelentős hagyományokkal rendelkezik. A bencés szerzetesközösség a könyvtári korabeli 
dokumentumok alapján felélesztette ezt a hagyományt, és sikeres termékekkel, 
programkínálattal jelent meg a turisztikai piacon. Emellett további vállalkozók is 
foglalkoznak a térségben természetes gyógyhatású készítmények és natúrkozmetikumok 
előállításával. A társadalom egészségtudatosabbá válásával, továbbá a természetes 
gyógymódok és –készítmények felértékelődésével a legkülönbözőbb gyógykészítmények és 
kozmetikumok (pl. gyógynövény-kivonatok és alkoholos tinktúrák, levendulaolaj, 
levendulapárna, inhalátor, szappan, sampon, testápoló, egyéb gyógy és szépség krémek) a 
térség hagyományaihoz is kapcsolódó keresett ajándéktárgyak lehetnek Pannonhalmán. 
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Megfelelő tárgyiasítással, a magasan pozícionált gyógykészítményekre és kozmetikumokra 
jellemző csomagolással, egy különleges ígérettel és jól felépített kommunikációval a 
„Pannonhalma ajándék” funkción túl imázs-formáló hatással is bírhatnak. 
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10. Hálózatfejlesztés és partnerség 
 
6. ábra A turizmusirányítás koncepcióhoz illeszkedő rendszere Pannonhalmán 
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kapcsolatos tevékenységek operatív végrehajtását a korábbi szervezeti egységek 
összevonásával létrehozott, kibővített kompetenciákkal és feladatkörrel működő Pannonhalma 
Turizmusáért Nonprofit Kft. látja el. A szervezet tulajdonosa Pannonhalma Város, így a 
munkaszervezet tevékenységére vonatkozóan egyértelmű döntési jogosítványokkal a 
Képviselő-testület rendelkezik. A desztinációmenedzsment funkciókat ellátó Nonprofit Kft. a 
kijelölt céljait és működését a desztináció igényei mellett ajánlatos a hazai turizmusirányítás 
és a területfejlesztés intézményrendszerének vertikális szereplőihez igazítania. A helyi szintű 
együttműködésbe pedig be kell vonni a komplex turisztikai termék előállításában résztvevő 
további szervezeteket is, mint a kapcsolódó és támogató ágazatok, az oktatás és kultúra 
szereplői, az infrastruktúra, valamint a helyi társadalmi közeg. Ez utóbbiak nem a Nonprofit 
Kft. tulajdonosai/tagjai, de külső partnerekként tanácsadással, egyeztetésekkel, közös 
tervezéssel és projektekkel, programlehetőségek biztosításával, érdekvédelemmel, kapcsolati 
tőkével, kommunikációval stb. összességében a turizmus gazdasági és társadalmi közegének 
biztosításával hozzájárulnak a színvonalas turisztikai tartalom megteremtéséhez és a 
magasabb pozícionálás eléréséhez. 
A Nonprofit Kft. felépítése a desztinációmenedzsment szervezetek működési logikáját követi; 
a desztináció stratégiai szintjének támogatása mellett irányítja és végrehajtja az operatív 
folyamatokat. A Nonprofit Kft. létrehozása mellett jelentős változások ajánlottak a 
kompetenciák és feladatok koncentrálásában. A szakmai igényeknek megfelelően javasolt a 
turizmushoz közvetlenül kapcsolódó funkciókat és kompetenciákat a Nonprofit Kft. irányítása 
alá vonni.  A desztinációmenedzsment és –marketing tevékenységeket ki kell egészíteni a 
marketing információs rendszer és a monitoring rendszer működtetésével. A Tourinform-
szolgáltatásokhoz kapcsolódó ajándéktárgy üzleti tevékenységet fejleszteni szükséges, ami a 
helyi kereskedelem színvonalának emelése mellett közvetlen bevételeket is eredményez a 
működéshez. A Művelődési Ház bevonásával pedig egyértelműen a turisztikai szemlélet 
erősítése a cél a város rendezvényei, közösségi eseményei és programkínálata kialakítása és 
szervezése során. A szerteágazó tevékenységi körök koordinálásához közvetlenül az 
Irodavezető irányítása alá tartozó ún. törzskari funkciók társulnak; az adminisztratív háttér 
biztosítása, valamint az informatikai tevékenységek és az online marketing megvalósítását 
ellátó IT. 
 
10.1. Az együttműködők körének bővítése 
Cél: Pannonhalmán a turizmus kínálatát jelenleg ugyan kevés szereplő alkotja, de a tervezett 
fejlesztések megvalósítása során a vállalkozói aktivitás és a kapcsolódó civil élet 
megélénkülése várható. Az együttműködés napjainkban még csak szűken értelmezhető, a 
turizmusirányítás rendszerének kialakításánál érdemes figyelembe venni az ágazat cross-
szektorális jellegét, valamint az együttműködésben rejlő lehetőségeket (pl. hatékonysági 
tartalékok feltárása, komplexebb kínálat, fajsúlyosabb egységes megjelenés, best practise 
feltárása és átvétele stb.), ami a turisztikai szolgáltatók és a kapcsolódó ágazatok nagyobb 
arányú bevonásával intenzív, a desztináció esetleges bővítésével pedig extenzív módon is 
elérhető. A bővítés ugyanakkor nehézséget is okozhat a desztinációmenedzsment hatékony 
működésében; a kétirányú kommunikáció működtetése, az egyeztetési folyamatok, a döntések 
és a kiszámíthatóság stb. terén. Ennek megfelelően ajánlatos az együttműködés kiterjesztése, 
de ez ne feltétlenül járjon a szervezetrendszer bővítésével. A cél inkább a különböző 
ágazatokat és funkciókat tömörítő civil szervezetek bevonása és fórumok szervezése. 
 
10.1.1. A turisztikai szolgáltató szektor 
A turisztikai szolgáltató szektor bevonása jelentős többletforrásokat nem jelentene a 
Nonprofit Kft. költségvetésében, ugyanakkor lehetőséget teremtene a kínálat koordinálására, a 
szemlélet összehangolására és a desztináció egységes megjelenítésére. A már meglévő 
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kapcsolatok és az ösztönző-rendszer révén kialakítható lenne a desztináció valóban egységes 
arculata (pl. azonos képi világ, azonos szolgáltatáscsomagok, közös fellépés, egységes 
kommunikáció), az utazásszervezők felé pedig nagyobb kapacitással jelenhetne meg a 
jövőben a desztináció. A desztinációmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódóan a nagyobb 
tagság lehetőséget teremtene a valóságnak megfelelő turisztikai adatgyűjtésre és elemzések 
elkészítésére, valamint kialakítható és ellenőrizhető lenne a szolgáltatók egységes minősítése, 
kínálata és működése. A bővítéssel járó nehézségek következtében azonban érdemes lehet 
ezen célokat részben az Önkormányzat szabályozó, ellenőrző és szankcionáló szerepének 
erősítésén keresztül megvalósítani. 
 
10.1.2. Kapcsolódó és támogató ágazatok, a turizmus környezete 
A turisztikai termék formálásában a desztináció természeti, gazdasági és társadalmi közege is 
aktívan – de gyakran nem tudatosan – részt vesz. Az Önkormányzat és intézményeinek 
működése, a Főapátság, a kereskedelem, a további szolgáltatók, a helyi termelők, az 
infrastruktúra, a kulturális és egyéb civil szervezetek, a helyi lakosság, a különböző 
hatóságok, a területfejlesztés és a turizmusirányítás hazai szervezetrendszere stb. mind a 
komplex rendszer részei, és egyben a desztináció marketingesei is. A Nonprofit Kft-nek 
nyitnia kell irányukba; tudatosítani kell szerepüket a desztináció turizmusában, másrészt pedig 
fel kell tárni a kölcsönösen előnyös együttműködések további lehetőségeit (pl. célok 
kijelölése és operatív tervezés, érdekvédelem, attrakció és kínálat-bővítés, kulturális 
fogadóközeg, közösségi élet, tudásmegosztás, közös projektek). 
 
10.1.3. Térségi szint 
Az Önkormányzat célként elsődlegesen a város turizmusának fejlesztését fogalmazta meg, a 
komplex termék kialakításához ugyanakkor szükséges az ún. háttértelepülések természeti és 
kulturális attrakcióinak, helyi termelőinek és szolgáltatóinak, civil együttműködéseinek 
bekapcsolása is. A desztináció turizmusának erőteljes területi koncentráltsága révén 
többletforrásokat elsődlegesen a borvidéki attrakciók és nagyobb szolgáltatóinak bevonása 
jelenthetne. Az egységes desztináció kialakítása céljából együttműködés kialakítása 
szükséges, elsődlegesen a kölcsönösen előnyös külső partnerség formájában. 
 
10.2. Az együttműködés tartalmának bővítése 
Cél: az Önkormányzat tevékenységei és azok hatása a desztináció turizmusára sem a 
szolgáltató szektor, sem a szélesebb közvélemény körében nem ismert. (Jelenleg, a tervezés 
fázisában ez nem feltétlenül indokolt.) Az átláthatóság megteremtése, a célok és feladatok 
kommunikálása, valamint az elvégzett munka és a vendégforgalom vagy az imázs 
kapcsolatának levezetése egyfajta szükséges self-marketingként jelenik majd meg a Nonprofit 
Kft. számára. Ezáltal szakmai alapon tudatosítható a desztinációmenedzsment létjogosultsága, 
másrészt bővíthető a finanszírozás, valamint az együttműködők és az együttműködések köre. 
A jelen és potenciális szolgáltató kör számára az átláthatóság mellett vonzóvá kell tenni az 
együttműködést. A szűkös erőforrások következtében jelenleg szűkös a résztvevők számára 
nyújtott szolgáltatások köre; ezt az együttműködés bővülésével a támogatás nagyságrendjéhez 
igazodó szolgáltatás-csomagok kialakításával bővíteni szükséges. Az együttműködés 
vonzóbbá válása mellett ez hozzájárul desztinációs és egyéni szinten is a turisztikai forgalom 
és a jövedelmezőség javulásához. 
 
10.2.1. Kölcsönös bemutatkozás 
A helyi szolgáltatók és potenciális attrakciók számára lehetőséget kell biztosítani közös 
fórumok, szakmai és kötetlen találkozók, belső study tour-ok, termékbemutatók, szervezett 
programok stb. formájában a kölcsönös bemutatkozásra. Egymás és az értékek kölcsönös 
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megismerése elindíthatja a közös gondolkodást, aminek eredményeként közösen feltárhatók a 
desztinációt érintő trendek, közös célok és projektek formálhatók, átvehetők a jó ötletek és 
megoldások, egymásra épülhetnek vagy egymást kiegészíthetik a szolgáltatások, közös 
megjelenés, komplex és egységesülő kínálat és arculat formálódhat. 
 
10.2.2. Kétirányú szakmai információ-áramlás 
Jelenleg ad hoc működő, de a kölcsönös előnyök okán fejlesztendő terület. A partnerek pontos 
információkat szolgáltathatnak a marketing információs rendszer számára (pl. a 
vendégforgalomról, igényekről és trendekről), amit a programozás, a termékfejlesztés és a 
kommunikáció kapcsán felhasználhat az Önkormányzat. A szolgáltatók ezen a csatornán 
jelezhetik a problémáikat, sajátos igényeiket is, amelyekre a Nonprofit Kft. a belső 
szolgáltatás-kínálat alakításával válaszol (pl. ötletek, partnerek keresése, képzési és 
tanácsadási igény stb.) A Nonprofit Kft. a célokról, az elvégzett feladatokról, a működésről és 
azok hatékonyságáról, a lehetőségekről, valamint a turisztikai trendekről tájékoztathatja a 
partnereket. A desztináció hatékony működésének alapja a kétirányú párbeszéd. 
 
10.2.3. Ötletgenerátor, koordináció 
A Nonprofit Kft. ösztönözze a partnereket a desztinációs, az egyéni és szervezeti célokkal, a 
működéssel, fejlesztéssel, kommunikációval kapcsolatos ötletek megosztására. Az 
ötletgenerálás szakmai brainstorming klubok, munkacsoportok, ötletládák vagy elektronikus 
formában (pl. EFOG-rendszer) is működhet. Az egyéni ötletek és erőforrások esetében a 
Nonprofit Kft. koordinációs szerepkört is betölthet. Segíti a tagok közötti partneri kapcsolatok 
kialakítását, az ötletek projektté formálását, potenciális együttműködők felkutatását stb., az 
egyéni és csoportérdekek összehangolását, valamint a desztináció erőforrásainak koordinált – 
ezáltal hatékonyabb – felhasználását. 
 
10.2.4. Best practise és pilot project 
A klaszter-szemléletű együttműködések egyik fontos területe az ágazat „legjobb 
gyakorlatainak” és mintaértékű projektjeinek felkutatása. A kölcsönös bemutatkozás és a 
kétirányú információáramlás lehetőséget ad arra, hogy – a desztináción belül vagy azon kívül 
– a turisztikai kínálati szektor résztvevői megismerjék azokat a szervezési, működési és 
működtetési, a termékformálással vagy a kommunikációval kapcsolatos gyakorlatokat, 
amelyek kiemelkedő hatékonyságúak a desztinációk, illetve a szolgáltatók közötti versenyben. 
A benchmark mellett lehetőség nyílik – belső vagy külső partnerségen keresztül – olyan 
projektekben való részvételre, amely hatékony új szemléletet terjeszthet el a desztinációban a 
térségi szintű együttműködések, a szervezési és kommunikációs tevékenység, a szervezeti és 
működési területek stb. gyakorlatában. A „best practise”-k és a „pilot project”-ek partnerségen 
keresztül történő bemutatása hozzájárul ahhoz, hogy a desztináció és szolgáltatói 
versenyképessége országos/nemzetközi összehasonlításban is erősödjön. 
 
10.2.5. Képzések szervezése, tanácsadás 
A tagság részéről jelzett igényeknek megfelelően a Nonprofit Kft. képzési programokat 
szervezhet és tanácsadókat hívhat a működés, a fejlesztés és a kommunikáció számos 
területén (pl. nyelvtudás, egyes szakterületek, működtetés jogi és gazdasági vonatkozásai, 
minőségbiztosítás, adózás, marketing). A szervezés átvállalásával a Nonprofit Kft. időt, 
energiát takarít meg a résztvevőknek, miközben költséghatékonyabban biztosítja ezen 
szolgáltatásokat. 
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10.2.6. Közös megjelenés és az egyéni kommunikáció támogatása 
A desztinációs szintű marketingaktivitás bővíti a szolgáltatók által igénybe vehető 
kommunikációs csatornák és földrajzi megjelenések körét. A forráskoordináció segítségével 
fajlagosan költséghatékonyabban szervezhetők és állíthatók elő a különböző kiadványok, a 
print és online média-megjelenések, a tv-szereplések, a belföldi és külföldi vásári részvétel 
stb. A megnyíló kommunikációs csatornák némelyike esetében nem is lenne értelmezhető 
vagy hatékony az egyéni megjelenés, ezért elsődlegesen a desztináció egészét kell a 
kommunikáció középpontjába állítani. Az egyes szolgáltatók marketing-aktivitását a 
Nonprofit Kft. piaci információk és kapcsolatok biztosításával, képzések szervezésével, 
arculati anyagok átadásával, a minőségbiztosítási- vagy védjegy-rendszer működtetésével, az 
ad hoc akciókhoz történő költséghatékony csatlakozás lehetőségével, valamint az imázs-
transzferrel támogatja. 
 
10.2.7. Csomagajánlatok 
A Nonprofit Kft. koordinálása mellett kialakuló partnerség lehetőséget teremt desztinációs 
szintű komplex csomagajánlatok összeállítására. A „Kínálat-fejlesztési terv” c. fejezet 
„Csomagajánlatok” c. alfejezetében említetteknek megfelelően fontosságukat az adja, hogy a 
potenciális turisták komplex szolgáltatáskínálatot keresnek, amit egyetlen szolgáltató 
önmagában – a desztinációban talán csak a Főapátsát – többnyire nem képes nyújtani. A 
kialakított és beárazott csomagajánlatok hatékonyabban kommunikálhatók és jobban 
eladhatók a piacon. 
 
10.2.8. Érdekképviselet 
A külső partnerek és döntéshozók irányában az egységesen megjelenő Nonprofit Kft. – az 
erőforrás-koncentráció, a desztinációban betöltött szerepe és súlya, a szakmai kompetenciái és 
a kapcsolatrendszere, valamint a desztináció imázsa révén – hatékonyabban tudja képviselni a 
partnerek és az egyes ágazatok érdekeit. Ehhez azonban szükséges a belső kommunikáció; az 
érdekellentétek közös egyeztetése és feloldása, kompromisszumok és konszenzus kialakítása, 
majd a közös érdek mentén egységes fellépés. (A desztinációra és a tagságra jellemző 
esetleges megosztottság, a csoportérdekek és a kiszivárgó negatív hírek valamennyi fórumon 
erősen ronthatják a Nonprofit Kft. alkupozícióját.) 
 
10.3. Feladatok, kompetenciák és források megosztása 
Cél: a társadalmi közeg, a gazdasági és a vállalkozói aktivitás pannonhalmi sajátosságai miatt 
a klasszikusan alulról szerveződő cross-szektorális rendszer önkormányzati irányítással áll fel, 
így jön létre a desztináció turisztikai célrendszerének kialakításáért és annak megvalósításáért 
felelős, a desztináció szakmai irányítását ellátó szervezetrendszer, és annak részeként a 
„Pannonhalma Turizmusáért Nonprofit Kft.”. A kitűzött célok megvalósításához és a 
hatékony működéshez azonban szükséges a feladatok, kompetenciák és források szakmai 
elvárásoknak megfelelő megosztása, valamint ezek összehangolása. 
 
10.3.1. Desztinációmenedzsment és -marketing 
A Nonprofit Kft. elsődleges feladata a desztináció turisztikai értékeinek felkutatása, a 
szereplők közötti együttműködés kialakítása és fenntartása, valamint a desztináció turisztikai 
rendszerének működtetése. A turisztikai piac felé ez komplex termékek kialakításán és piacra 
vitelén, másrészt a kommunikációs tevékenységen keresztül nyilvánul meg. Ugyanakkor a 
megjelenések hátterét a stratégiai irányítási szinttel együttműködve ellátott többsíkú 
feladatrendszer alkotja: 

- meg kell határozni a desztináció célrendszerét, és az annak eléréséhez szükséges 
operatív tevékenységeket; 
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- fel kell térképezni és össze kell hangolni a desztináció (turisztikai) adottságait, az 
egyes szolgáltatókat és tevékenységüket, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokat; 

- ki kell alakítani a desztináció értékeire épülő, a potenciális célcsoportok igényeihez 
igazodó turisztikai termék(ek) komplex rendszerét; 

- meg kell tervezni és szervezni a kialakított komplex termék(ek)hez és 
pozícionálás(uk)hoz illeszkedő, célcsoport-specifikus kommunikációt; 

- üzemeltetni kell a desztináció honlapját és az ahhoz kapcsolódó foglalási rendszert, 
amelyet be kell illeszteni az online kommunikáció rendszerébe; 

- fel kell térképezni a desztináción belüli csoportok sajátos szakmai érdekeit, majd a 
belső egyeztetést követően egységesen fellépve képviselni kell azokat a legkülönbözőbb 
fórumokon; 

- a Nonprofit Kft-nek belső kommunikációt kell folytatnia a desztinációban és a külső 
kapcsolataiban betöltött súlyának megfelelően, valamint a desztináció (társadalmi) 
fogadóközegének (szemlélet)formálása céljából; 

- meg kell szervezni és el kell látni a szervezetrendszer működéséhez és a desztináció 
működtetéséhez szükséges back office és adminisztratív feladatokat. 

 
10.3.2. Rendezvény- és programszervezés 
A desztináció komplex termékének szerves részét képezi a (turisztikai) rendezvény- és 
programkínálat, amely a változatos szabadidő-eltöltési lehetőségek biztosításával hozzájárul a 
turistának nyújtott élményhez. (A „Kínálat-fejlesztési terv” c. fejezet több alfejezetében 
hosszasan bemutatásra kerültek a rendezvény- és programkínálat fejlesztésének lehetőségei.) 
A komplex városi animáció megszervezése többnyire veszteséges, létrehozása a desztináció 
érdekében költségvetési forrásokat igényel. Emellett szükséges, hogy az egyes program-
elemek szervesen kiegészítsék egymást, egységes és összehangolt, változatos és színvonalas, 
a pozícionáláshoz és a célcsoportok igényeihez igazodó kínálat alakuljon. A feladatok 
ellátása, valamint az ezzel kapcsolatos kompetenciák és források így szakmai ésszerűségből a 
Nonprofit Kft. felügyelete alá tartoznak. 
 
10.3.3. Tourinform-szolgáltatás 
A hazai turizmusirányítás szabályozásának része, ugyanakkor a szervezet egyik fő 
tevékenysége lesz a későbbiekben a Tourinform-szolgáltatás. Az országos rendszerhez 
illeszkedően továbbra is szükséges a turisták tájékoztatása, az ügyfélszolgálat működtetése, a 
desztináció értékeinek és szolgáltatóinak versenysemleges kiajánlása, valamint a kapcsolódó 
információ-gyűjtés és –elemzés. 
 
10.3.4. Helyi termék és „Pannonhalma ajándék” üzlet 
A desztináció kereskedelmi kínálatából hiányzik a „Pannonhalma ajándék”, valamint 
szükséges lenne erősíteni a színvonalas presztízs-termékek, a nemzeti és helyi termékek 
jelenlétét. A térség-specifikus ajándéktárgy kialakítására több javaslatot is megfogalmazásra 
került a Helyi termékek és „Pannonhalma ajándék” c. alfejezetben. A Tourinform-
szolgáltatáshoz kapcsolódóan jelenleg is lehetőség lenne ajándékok értékesítésére, ezt a 
tevékenységet szükséges fejleszteni a Nonprofit Kft. keretein belül. Részben a turisták és a 
megcélzott magasabb presztízsű vendégkör igényeihez igazodóan hiánypótló jelleggel, 
másrészt mindez a desztináció céljaira fordítható többletbevételt jelenthet a Nonprofit Kft. 
számára. 
 
10.3.5. Marketing információs rendszer 
A Nonprofit Kft. tudatosan és rendszerezetten gyűjtsön és nyújtson információkat. A 
potenciális turistákat és a vendégeket foglalási rendszerrel egybekötve tájékoztassa a 
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desztináció értékeiről, rendezvény- és programkínálatáról, az igénybe vehető szolgáltatásokról 
és a szabadidő eltöltés lehetőségeiről. A turizmusirányításnak és a partnereknek nyújtson 
pontos és rendszerezett információkat a tervezéshez, a működéshez/működtetéshez és a 
döntéseikhez. Ezen információk témája lehet a turisztikai trendek, a vendégforgalmi adatok, a 
szegmensek és igényeik, a vendégelégedettségi és imázs-kutatások eredményei stb. Az 
említett csatornák mellett pedig a kétirányú információ-áramlás lehetőségeinek 
megteremtésével kapcsolódjon a nemzeti turisztikai információs rendszerhez és a 
turizmusirányítás intézményeihez. 
 
10.3.6. Minőségbiztosítás és monitoring 
A desztináció magasabb pozícionálásához elengedetlen a minőségi szemlélet. Ehhez 
kapcsolódóan ajánlott szektoronként a turizmus igényeire épülő egységes minősítési rendszer 
és a kapcsolódó etikai kódex átvétele vagy kidolgozása. Alapvető a minősítés megítéléséhez 
egy szakma-specifikus indikátorrendszer felállítása. A marketing információs rendszer 
szolgáltatta információk, a helyszíni ellenőrzések és a vendégelégedettségi felmérések 
eredményei alapján védjegyrendszer és egy minőségdíj bevezetése. Az imázs- és hírnévrontó 
szolgáltatókkal és/vagy tevékenységekkel kapcsolatban ajánlott az Önkormányzat és a jegyző 
szabályozó, ellenőrző és szankcionáló szerepének hatékonyabb alkalmazása. 
 
10.4. Marketing információs rendszer 
Cél: Pannonhalmán korábban nem történt a turisztikai ágazatot érintő információk tudatos, 
rendszeres és módszeres gyűjtése. A desztináció hatékonyabb működése érdekében ajánlatos 
kiépíteni és működtetni a marketing információ komplex rendszerét: belső mérési és 
információ-gyűjtési rendszer, külső figyelőrendszer, marketing kutatórendszer és az ezekhez 
kapcsolódó számítástechnikai támogatás. Az információk forrásai között szerepelhetnek a 
helyi szolgáltatóktól származó információk, a saját vonzerőleltár, program- és szolgáltatás 
adatbázis, az Önkormányzat és külső partnerek adatbázisai, célzott saját kutatások stb. A 
desztináció marketing információs rendszere és a hasonló elvek mentén, hasonló informatikai 
támogatással működő nemzeti turisztikai információs rendszer között szintén ajánlott 
kiépíteni a kétirányú kommunikációs kapcsolatot. A rendszer lehetőséget teremt a 
desztinációval kapcsolatba kerülő potenciális turisták, külső szervezetek, partnerek és a 
desztináció helyi szereplői számára igényeiknek megfelelő témakörökben pontos, megbízható 
és részletes információk nyújtására. 
 
10.4.1. Potenciális turisták 
A potenciális turisták felé elsődlegesen a desztináció marketing-szemléletű megjelenítése 
szükséges. Élményorientáltan be kell mutatni a desztináció természeti, épített, szakrális és 
kulturális értékeit, a szolgáltatásválasztékot, a rendezvény- és programkínálatot, valamint a 
szabadidő-eltöltési lehetőségeket. Emellett ajánlatos hasznos technikai jellegű információkat 
(pl. utazás, megközelíthetőség és tömegközlekedés, időjárás-jelentés) és közvetlen foglalási 
lehetőséget is biztosítani. Az információkat folyamatosan frissíteni szükséges, részben az 
aktualitások és változások megjelenítése, másrészt az információk gondozásának imázs-
formáló hatása miatt. A potenciális turisták felé a különböző média megjelenéseken, a 
különböző rendezvényeken és kiállításokon, az online felületeken, célzottan pedig a direct 
mail-eken, illetve az említett interaktív honlapon keresztül juttathatja el az információkat a 
Nonprofit Kft. 
 
10.4.2. Helyi szolgáltatók 
A partnerek és a helyi szolgáltatók esetében kétirányú információáramlást ajánlott biztosítani. 
Az egyes mikro-szereplők tájékoztatást adnak az információs rendszer felé a helyi értékekről, 
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saját szolgáltatáskínálatukról, a vendégforgalom alakulásáról és annak összetételéről, a 
felmerült igényekről, a vendégek elégedettségéről, saját fejlesztési javaslataikról és 
projektötleteikről. Az említett információk, saját kutatások, valamint a turizmusirányítás 
vertikális szervezetrendszerétől kapott elemzések segítségével a Nonprofit Kft. segíti a partner 
szervezetek működését. Közli a vendégforgalmi-, imázs- és vendégelégedettségi kutatások 
eredményeit, ismerteti a turisztikai trendeket, bemutatja a versenyhelyzetet és a lehetséges 
versenyelőnyöket, javaslatot tesz és tanácsot ad a működésre és az egyéni kommunikációra 
stb. vonatkozóan. Adatbázisa révén lehetőséget biztosít az együttműködések kialakítására, a 
szakmai kapcsolatrendszer és ismeretek bővítésére, valamint segítséget nyújt a fejlesztésre és 
működésre vonatkozó döntések meghozatalához. 
 
10.4.3. Desztinációmenedzsment 
A desztináció turizmusirányítói számára az információs rendszer lehetőséget teremt 
megbízható elemzésekre épülő tervezésre és programozásra; a célrendszer és az elvégzendő 
feladatok releváns kialakítására. A Nonprofit Kft. működése és a külső információk 
figyelésének összevetése hozzájárul a szükséges beavatkozások meghatározásához: segít 
igazodni a megváltozott külső feltételrendszerhez, módosítani a korábban felállított 
célrendszert és az operatív terveket, vagy átalakítani a szervezet és a desztináció működését. 
A turizmus irányítói számára a megalapozott döntések és a visszacsatolás lehetőségét adja 
meg a marketing információs rendszer. 
 
10.5. Minősítési- és monitoring rendszer 
Cél: a desztináció magasabb pozícionálása érdekében szükséges kiépíteni a minősítési- és 
monitoring rendszert. Ez lehetőséget ad a jelen állapot minőség-szemléletű felméréséhez, a 
minőségorientált fejlesztések irányainak, fokozatainak és az elvégzendő feladatok 
meghatározásához, a folyamatos ellenőrzés pedig tájékoztat az elvégzett fejlesztések és 
változtatások valós hatásairól. A rendszer bevezetése és működtetése révén elérhető a 
magasabb pozícionálás, a szolgáltatás jobb színvonala révén a vendégek elégedettsége, a 
fizetőképesebb szegmensek által pedig a szektor és szereplőinek magasabb jövedelmezősége. 
 
10.5.1. A desztináció minősítési rendszere és etikai kódexe 
A minőségorientált fejlesztés első lépése az alapelvek lefektetése és a minőség kritériumainak 
meghatározása. Ehhez a Nonprofit Kft. igénybe veheti a turisztikai szakszövetségek által 
kidolgozott és alkalmazott minősítési rendszereket, de a desztináció sajátosságaihoz 
igazodóan Pannonhalma-specifikus kritérium-rendszer is összeállítható. A hazai 
turizmusirányítási intézményrendszer által ajánlott minősítés Pannonhalma-specifikus 
kiegészítéssel történő átvétele ajánlott, mivel ez a megoldás lehetőséget teremt a hasonló 
irányultságú desztinációkkal való későbbi folyamatos összehasonlításra. A desztináció egésze 
mellett az egyes szolgáltatástípusokra önálló minősítési rendszer dolgozható ki és vezethető 
be. A minősítés mellett szükséges lehet egy etikai kódex kidolgozására, ami rögzíti a 
desztináció szolgáltatóitól és egyéb szereplőitől elvárt kívánatos magatartást. Kidolgozását 
indokolja, hogy a desztináció valamennyi gazdasági és társadalmi szereplője, szervezetei és 
helyi lakosai magatartásukkal alakítják a desztinációról kialakuló képet. A kódex részét 
képezheti a desztinációra vonatkozó egységes arculati terv. 
 
10.5.2. Desztinációs indikátor-rendszer 
Az irányelveket és kívánatos magatartást rögzítő dokumentumok mellett szükséges egy olyan 
mutatórendszer kidolgozása és rendszeres mérése, amelynek információi pontos, objektív és 
részletes képet adnak a minősítési rendszerben foglalt működési területekről. A 
mutatórendszert szükséges úgy kidolgozni, hogy az adjon képet a működés, a 
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szolgáltatáskínálat, illetőleg a turizmus komplex rendszerének valamennyi jelentős eleméről. 
Szintén ajánlatos ezt meghatározni a desztináció egészére, és szolgáltatás-specifikus 
indikátorrendszert kidolgozni a turisztikai szolgáltatókra vonatkozóan. A nemzeti TDM-
rendszer az említett összehasonlíthatóság érdekében – helyi sajátosságokkal bővítve – az 
alábbi mutatórendszer bevezetését javasolja a desztinációkra: 

- a TDM tagok száma és összetétele; 
- a működés időtávja, a menedzsment váltás gyakorisága és okai; 
- a tagok anyagi hozzájárulásának mértéke; 
- szálláshelyek és vendéglátó egységek kapacitása, forgalom és vendégforgalom, ezek 

egy lakosra vetítve; 
- az infrastruktúra fejlődése; 
- programajánlatok száma, azokon résztvevők száma, a programok látogatottsági, 

értékesítési és értékelési statisztikája; 
- a vállalkozások TDM-tevékenységre visszavezethető bevétel- és 

nyereségnövekedése, az önkormányzat IFA-bevétel növekedése; 
- helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás; 
- külső forrásbevonás a desztinációban (pl. pályázatok, szponzoráció); 
- marketingaktivitás eredményessége (megjelenések száma és értékelése, honlap 

látogatottsága, a klikkelés témái, foglalási statisztikák, imázs- és piackutatás). 
 
10.5.3. Minőségdíj, védjegy és logó 
A minősítési és monitoring rendszer szerves részét képezheti a desztinációs szintű védjegy-
rendszer, minőségdíj alapítása vagy átvétele, valamint az ezekhez kapcsolódó logó. A külső 
minősítők (a desztináció szolgáltatói esetében lehet a Nonprofit Kft. vagy egy független 
szakértőkből álló testület) az indikátor-rendszer és a turisták elégedettsége alapján védjegyet 
adhatnak egyes szolgáltatóknak. Megfelelő kommunikációs támogatással ez a potenciális 
turista számára egyfajta objektív jelzés lehet a szolgáltatás minőségéről, amelyet a szolgáltató 
az árban vagy vendégforgalmában is érvényesíthet. A minőségdíj (esetleg kategóriánként) az 
indikátor-rendszer és a vendégek minősítése alapján a legjobb szolgáltatót illeti. A védjegyhez 
és a minőségdíjhoz tartozó arculati elem a logó. Ez segíti a potenciális turistákat a minőség 
azonosításában, ugyanakkor magát a logót kommunikációs támogatással be kell vezetni 
ahhoz, hogy kifejthesse imázs-formáló, minőséget szimbolizáló hatását. 
 
10.5.4. Elégedettségi szint mérése, monitoring 
A minőségi rendszer bevezetése nem öncélú, valamennyi minőségorientált fejlesztés 
középpontjában a vendég elégedettsége áll. Ezért az objektív információkat szolgáltató 
indikátor-rendszer működtetését ki kell egészíteni imázs- és vendégelégedettségi 
kutatásokkal. Rendszeres időközönként vagy jelentősebb változtatásokat követően azonos 
információtartalommal le kell folytatni az említett vizsgálatokat. Egyfajta benchmarkingként 
ez lehetőséget teremt az időbeni és térbeni összehasonlításra, azaz megvizsgálható, hogy a 
minőség szempontjából mennyit fejlődött a desztináció (vagy az egyes szolgáltatók) az adott 
időszak alatt, illetve lehetőséget ad más desztinációkkal (vagy szolgáltatókkal) való 
összehasonlításra. Ennek célja a minőség, illetve a vendégelégedettség hátterében álló 
tényezők (pl. erőforrások, szervezet kialakítása, szervezés és működtetés, szolgáltatáskínálat, 
kommunikáció) feltárása, a „best practise”-k meghatározása és átvétele. A szolgáltatók 
esetében ez működhet az együttműködési rendszer részeként, távolabbi desztinációkkal 
kapcsolatban pedig study tour, szakmai fórumok vagy meghívott előadók, tanácsadók által. 
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10.5.5. Felülvizsgálás, tanácsadás, szankcionálás 
A monitoring-rendszer működtetésének alapvető értelmét a rendszeres felülvizsgálat, és 
ennek eredményeként a szükséges beavatkozások megtétele jelenti. A hiányosságok 
területeinek feltárása, valamint a legjobb gyakorlatok megismerése lehetőséget ad arra, hogy a 
minőségfejlesztés érdekében a kívánt területen célzott fejlesztéseket vagy változtatásokat 
határozzon meg a szolgáltató. Ebben külső tanácsadók, meghívott szakemberek vagy a 
független minősítő testület tagjai vehetnek részt. A tanácsadás mellett a gyengén teljesítő, 
ezáltal imázs-rontó hatású szolgáltatókat szankcióval is sújthatja a közösség; a korábban 
adományozott védjegy visszavételétől az Önkormányzat, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó 
eszközökig. 
 
10.6. Belső kommunikáció 
Cél: a Nonprofit Kft. látványosabb feladata a piaci típusú külső kommunikáció; a potenciális 
turisták és az utazásközvetítők elérése által a vendégforgalom növelése. A belső 
kommunikáció ugyanakkor legalább ennyire fontos a desztinációmenedzsment szervezet 
számára. Ez egyrészt irányul a partnerek és a potenciális partnerség felé, az együttműködési 
készség, a közös gondolkodás, a közös ötletgenerálás, fejlesztés és kommunikáció, a közös 
ajánlatok, valamint a működés hatékonyságának fejlesztése érdekében. E csatornán szükséges 
egyfajta self-marketing tevékenység folytatása is, amivel jelzi a Nonprofit Kft. szerepét és 
működése (valós) fontosságát a desztináció turizmusában. A belső kommunikáció másrészt 
valamennyi helyi szereplő (pl. Önkormányzat és képviselők, turisztikai szolgáltatók, 
kereskedelem és egyéb vállalkozások, civil szféra és intézményrendszer, valamint a helyi 
lakosság) szemléletének formálására irányul. E témakörben célként a desztináció imázsához 
igazodó egészség-, természet- és értéktudatosság kialakítása, valamint a minőség- és 
piacorientált gondolkodás fejlesztése, ezek által a (társadalmi) turisztikai fogadóközeg „soft” 
tényezőinek formálása áll. 
 
10.6.1. Átláthatóság biztosítása 
Pannonhalma társadalma sajátos jellemzőkkel bír; az országosan magas ismertség és 
vendégforgalom mögött valójában egy kis, nem túlságosan jómódú település található, ahol 
némi túlzással élve mindenki ismer mindenkit. A szűk kör ugyanakkor a személyes 
kapcsolatok és a gyakran nehezen azonosítható (csoport- és egyéni) érdekek mentén 
egymással akár szembehelyezkedő csoportokból áll. A Nonprofit Kft. a neki átadott 
forrásokkal a közösen megfogalmazott, szakmailag alátámasztott célok elérése érdekében 
hatékonyan gazdálkodik. Az Önkormányzat, a helyi turisztikai szakma, a kapcsolódó 
ágazatok és a közvélemény számára szükséges megteremteni a betekintés lehetőségét. A 
célok és tevékenységek megismerése, az elvégzett munka és az elért eredmények bemutatása 
általánosan elfogadottá teheti a Nonprofit Kft-t a sajátos helyi társadalmi közegben. 
Szükséges a desztináció céljainak, az egyes szolgáltatók ebben betöltött szerepének (a 
szolgáltatónak a turizmus helyi rendszerében elfoglalt helye), valamint a Nonprofit Kft. 
tevékenysége hatásmechanizmusainak megismertetése. Ez javíthatja a helyi szereplők 
elkötelezettségét, valamint a szervezetrendszer létének és működésének elfogadottságát. 
 
10.6.2. Ötletgenerálás és lehetséges kapcsolódási pontok 
A klaszter-szemléletű működés alapja az alulról jövő kezdeményezések támogatása. A célok 
kijelölésével és a desztináció működésével, a csomagajánlatok összeállításával és a 
kommunikáció irányvonalainak meghatározásával kapcsolatos elképzelések segíthetik a 
pannonhalmi turizmust irányító szervezetrendszer munkáját. Az egyéni fejlesztési ötletek 
pedig cross-szektorális együttműködéseket, valamint kapcsolódó projekteket 
eredményezhetnek. A legkülönbözőbb fórumok segítségével ösztönözni kell ezen gondolatok 
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felmerülését, beépítését a desztinációmenedzsment munkájába, a fejlesztések kapcsán pedig 
segíteni kell a partnerség kialakítását. 
 
10.6.3. Best practise és disszemináció 
A legjobb gyakorlatok és minta értékű fejlesztések/projektek felkutatása és bemutatása ötletet 
vagy módszert adhat a helyi szolgáltatók versenyképességének javításához, lehet ez a termék 
és kommunikáció fejlesztése vagy a belső működés hatékonyabbá tétele stb. Az elért 
eredmények megosztása erősítheti az újítások átvételét és a minőségorientált fejlesztések 
iránti elkötelezettséget a desztinációban. 
 
10.6.4. Kétirányú kommunikáció 
A turizmust irányító szervezetrendszer működésének hatékonyabbá tételéhez, vagy a 
desztináció turizmus szektora és az egyes helyi szolgáltatók jövedelmezőségének javításához 
szükséges a kétirányú kommunikáció lehetőségeinek és csatornáinak megteremtése. Ez 
megvalósulhat Önkormányzati beszámolók, lakossági fórumok, közmeghallgatás vagy belső 
study tour-ok formájában, szakmai információ-nyújtás, képzések, előadások és vitasorozatok 
által, a helyi média felhasználásával, a helyi véleményvezérek bevonása és tájékoztatása 
révén, közösségi programokon történő részvétellel, esetleg fogadóóra és nyílt napok 
biztosításával. A kétirányú kommunikáció alapja a bizalom, amihez elengedhetetlen a 
Nonprofit Kft. nyitása a helyi gazdaság és a társadalmi közeg irányába. 
 
10.6.5. Turisztikai és Pannonhalma-specifikus ismeretek a közoktatásban 
A helyi identitás és a társadalmi kohézió erősítése, valamint a turisták tájékoztatása, és ezen 
keresztül a desztinációs imázs alakítása indokolja az intézkedést. Már az oktatás során meg 
kell ismertetni a fiatalokat a desztináció értékeivel, és lehetőséget kell teremteni a helyi 
gazdaság működésébe való bevonásukra. Az oktatási intézményekben kötelező szabadidős 
foglalkozásként interaktív módon meg kell tanítani a tanulóknak Pannonhalmát; mi a múltja, 
az értékei, mire épül a gazdasága, hogyan működik a turizmus és a turizmus helyi rendszere, 
mik Pannonhalma sajátos turisztikai termékei stb. Mozgóinformátorként vagy a turizmus más 
szegmensében történő alkalmazásuk pedig valós találkozást jelent számukra a tanultakkal. 
Ezáltal fejleszthető identitásuk és így lehetséges integrálásuk a desztináció működésébe. 
 
10.6.6. Szakmai, város-/térségismereti és műveltségi vetélkedők (kvíz, iskolai versenyek) 
A desztinációs identitás erősítésének alapvető eleme a múlt és az értékek ismerete. Szakmai, 
város-/térségismereti és műveltségi vetélkedők segítségével a verseny által motiválható a 
helyi társadalom és a turisztikai szakma az értékek felkutatására, illetve a vetélkedők révén 
játékos formában bővíthetőek is ismereteik. Az elismerés pedig egyfajta mintául is szolgálhat 
a közösség tagjai számára. A vetélkedők széles kör számára és többféle módon szervezhetők 
az iskolai versenyektől kezdve a vendéglátással egybekötött kvíz-estekig. 
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11. A fejlesztések várható hatásai 
11.1. Jövőkép 
A koncepcióban megfogalmazott jövőkép értelmében az operatív feladatok megvalósításának 
eredményeként a térségben új tematikus attrakciók jönnek létre és jelentősen bővül a 
programkínálat, amely együtt jár a kölcsönösen előnyös együttműködés területi és tartalmi 
fejlődésével. A turizmusfejlesztés és a vendégforgalom jelentős növekedésének hatására új 
szolgáltatók jelennek meg, bővül az együttműködők köre, és mélyül az együttműködés újabb 
lehetőségek feltárásával. A helyi szolgáltatók és a lakosság szemlélete fejlődik, egyre 
erősebben jelenik meg a komplex módon értelmezett szakralitás, az egészség-, természet- és 
környezettudatosság, valamint az együttműködési készség. A szakmai ismeretek bővülésén és 
a helyi értékek jobb megismerésén keresztül minőségorientált fenntartható termékfejlesztésre 
kerül sor. A térségre jellemző kulturális és közösségi értékek, azokból formált termékek (pl. 
egyedi nagy attrakciók, rendezvények, előadások, kulturális hagyományok, gasztronómia, 
borkultúra, ajándéktárgyak) a komplex turisztikai termék szerves kiegészítői lesznek. Az 
adottságok és értékek összekapcsolása révén a programkínálat színvonalasabbá, tartalmasabbá 
és változatosabbá válik. Mindez a hatékony imázs-fejlesztési és kommunikációs 
tevékenységekkel együtt a desztináció iránti érdeklődés növekedését eredményezi. 
Ugyanakkor a minőségi turisztikai szolgáltatások igénybevételével együtt a vendégek 
elégedettsége is javul. Pannonhalma a szomszédos országok tekintetében egy általánosan 
ismert és magasan pozícionált szakrális-kulturális-aktív desztináció lesz, ahol a minőségi 
turizmus gazdaságilag, környezetileg is fenntartható. A foglalkoztatáson és a vállalkozásokon 
keresztül a lakosság jelentős része közvetlenül kapcsolódik a turizmushoz. Az önfenntartó 
turizmus ágazat pedig aktívan hozzájárul a lakosság életminőségének fejlődéséhez, mind 
gazdasági, mind közösségi, kulturális és ökológiai értelemben. 
Az említett hatások objektíven mérhető indikátorok és a „soft” tényezők tekintetében is 
kimutathatók. A létrehozandó szervezet tagságának és partneri kapcsolatainak száma nő, 
minőségét pedig az együttműködések körének bővülése jelzi. Kiépülnek az új attrakciók, 
megvalósul a térségi turizmus kártya, és egyre több, csomagba foglalt közös ajánlat jelenik 
meg a desztinációban. A programkínálat bővül, a kiállítók, szolgáltatók aktivitása mellett a 
résztvevő helyiek és turisták száma is emelkedik. Összességében nő a Pannonhalma, mint 
turisztikai desztináció iránti kereslet, ami a vendégek száma, a vendégéjszakák száma, az 
átlagos tartózkodási idő és a fajlagos költés esetében is kimutatható, így emelkednek a helyi 
vállalkozások, az Önkormányzat és a lakosság bevételei is. A vendégelégedettség 
monitorozására szolgáló vizsgálatok, valamint a városi életminőség audit mindegyike – a 
további fejlődési lehetőségek/irányok mellett – javuló értékeket mutat. 
Az említett indikátorokat rendszeresen vizsgálja a desztinációmenedzsment funkciójú 
szervezet vezetősége. Ezek forrásául országos statisztikai adatbázisok (pl. KSH, TeIR), helyi 
adatgyűjtések és kimutatások (pl. önkormányzat költségvetése, a szervezet kimutatásai, belső 
jelentései, éves beszámolója, tagság és partnerek adatbázisa) szolgálnak. Az együttműködés 
mélységéről a desztináció ajánlatainak elemzése, a közösen kialakított termékcsomagok, 
közös kampányok és azok értékelése ad információt. Emellett pedig elemzik a potenciális 
versenytársak ajánlatait és forgalmi adatait is. A turisztikai szolgáltatók véleményéről az 
informális csatornák, workshop-ok és igényfelmérések tájékoztatják a szervezet vezetőségét, a 
lakosság körében pedig városi életminőség audit vizsgálatra kerül sor. A társadalom és a 
természet terhelhetőségéről hatástanulmányok, valamint rendszeres vizsgálatok (pl. Doxey-
féle Irridex-index számítása) készülnek. 
 
11.2. Gazdasági hatások 
A koncepcióban meghatározott cél- és feladat-rendszer mentén a Pannonhalmán tervezett 
(turisztikai) fejlesztések összetett hatást gyakorolnak a térség gazdaságára. Kedvező és 
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kedvezőtlen folyamatok egyaránt érhetik a közvetlenül és közvetetten érintett lakosságot, a 
vállalkozásokat, az önkormányzatokat és intézményeket, a non-profit szektort és a 
látogatókat/turistákat. 
 
7. ábra Gazdasági hatások Pannonhalmán és a desztinációban 
 

Kedvező hatások Kedvezőtlen hatások 
Munkahelyteremtés Szezonális foglalkoztatás, magas fluktuáció 

Multiplikátor-hatások Migráció 
Az infrastruktúra fejlesztése  

Árfelhajtó-hatás 
Import növekedése 

Kiegészítő jövedelemforrás Függőség kialakulása 
Regionális fejlődés, az egyenlőtlenségek 

csökkenése 
A regionális egyenlőtlenségek növekedése 

A gazdasági szerkezet átalakulása 
A hagyományos tevékenységek támogatása  

Adóbevételek növekedése Az infrastruktúra túltelítődése 
Külső források bevonása Növekvő önkormányzati kiadások 

A szolgáltatáskínálat bővülése Jövedelem- és munkaerő-kiáramlás 
A vállalkozói kedv növekedése A „fekete forgalom” fennmaradása/növekedése 

 
 
 
 
 
 

A turizmusban 
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és vállalkozások 

A turizmusban nem 
érdekelt lakosság és 

vállalkozások 

Önkormányzatok és 
intézményrendszer 

Non-profit 
szektor 

Turisták 

Forrás: Puczkó-Rátz, 2002 és kutatásaim alapján saját szerkesztés 
 
Pannonhalma, mint desztináció fejlesztési koncepciójának célrendszeréből és az operatív 
tevékenységekből következő várható kedvező gazdasági hatások: 

 - munkahelyteremtés – a megnövekedett számú, magas(abb) fizetőképességű, igényes 
vendégkör színvonalas szolgáltatásokat, változatos programkínálatot és szabadidő-eltöltési 
lehetőségeket igényel. Ezek biztosításához növekszik a turizmus és a szolgáltató-szektor, 
valamint a kapcsolódó ágazatok és a desztináció egészének munkaerő-igénye. 
 - multiplikátor-hatások – a megnövekedett vendégforgalom nem csak a turisztikai és 
kulturális szolgáltatások iránt növeli a keresletet. A közvetett hatások érintik a további 
szolgáltatókat, a szabadidő-kínálatot, a programszervezőket, a különböző kölcsönzőket, a 
vendéglátást, a kereskedelmet, de forgalomnövekedést generál a mezőgazdaság, a helyi 
termelők és a közüzemi szolgáltatók stb. esetében is. A szatellit számla rendszer logikáját 
követve javítja a térség valamennyi ágazatának jövedelmezőségét. 
 - az infrastruktúra fejlesztése – a vendégkör igényeihez igazodóan szükséges az 
infrastruktúra fejlesztése. Mindez kedvezően hat a közterek állapotára, az alap- és 
szociális infrastruktúrára, a közlekedési rendszerekre és a magasabb színvonalú 
szolgáltatások infrastrukturális hátterére. A fejlesztések az egyszeri beruházás mellett 
lehetőséget teremtenek újabb szolgáltatók és szolgáltatások megjelenésére. 
 - árfelhajtó hatás – a magasabb presztízsű, a szűkebb nemzetközi közegben is ismert 
és elismert desztinációban a pozícionálás és a vendégkör megjelenése lehetőséget teremt a 
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minőség árazásban történő megjelenítésére. Az imázs-transzfer és a vendégkör magasabb 
árelfogadó képessége következtében a színvonalas szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
növelhetik szolgáltatásaik profit-tartalmát. Ezen felül az áremelkedés jelentős mértékben 
érinti a térség ingatlanpiacát is. 
 - az import növekedése – a (magasabb presztízsű) vendégkör igényeihez igazodóan új, 
a térségben korábban nem létező termékek és szolgáltatások jelenhetnek meg. Ezek 
bővítik a kínálatot és emelik annak színvonalát, ami a vendégek elégedettsége mellett 
tovább javítja a helyi vállalkozások jövedelemszerzési lehetőségeit. 
 - kiegészítő jövedelemforrás – a térséget alkotó települések gazdasága eltérő 
szerkezetű. Egyes esetekben a gazdaságban markánsan megjelenhet a turizmus, a kevésbé 
frekventált háttértelepülések esetében ez még kiegészítő jövedelmet sem biztosít. A 
térségi turizmus fejlesztés hatására desztinációs szinten bővül a kulturális-turisztikai 
kínálat, ami javíthatja/bővítheti a helyi lakosság és vállalkozások jövedelemszerzési 
lehetőségeit. 
 - regionális fejlődés, az egyenlőtlenségek csökkenése – a turizmus és a magas 
jövedelmezőségű tercier szektor koncentrálódik, ugyanakkor a térség számos települése 
erőforrás-, vállalkozás- és munkahelyhiányos. A települések aktívabb bekapcsolódása a 
kulturális-turisztikai kínálatba a vállalkozói aktivitás erősödését és a jövedelemszerzési 
lehetőségek javulását eredményezheti. A térség kiegyensúlyozottabb fejlődése a centrum-
település, Pannonhalma versenypozíciójának egyértelmű javulását is eredményezi. 
 - a gazdasági szerkezet átalakulása – a koncepcióban meghatározott fejlesztések 
révén diverzifikálódik a térség gazdasága. Arányeltolódás történik a turizmus, a 
turizmushoz kapcsolódó ágazatok és a szolgáltató szektor irányába. 
 - a hagyományos tevékenységek támogatása – a programkínálat bővítésének egyik 
kiemelt területe a kulturális értékek, valamint a helyi termékek és a helyi termelők 
aktívabb bekapcsolása a turizmusba. A növekvő vendégforgalom hosszú távon stabil 
megélhetést biztosít a hagyományos mezőgazdasági és kézműves tevékenységet folytató 
őstermelőknek, vállalkozóknak, mestereknek. 
 - adóbevételek növekedése – a vendégforgalom növekedése és az ágazat magasabb 
jövedelmezősége közvetlenül is növeli az önkormányzatok adóbevételeit. A 
foglalkoztatáson és a kapcsolódó ágazatok bevételein keresztül pedig közvetett módon is 
kedvező hatást gyakorol a turizmus az önkormányzatok gazdálkodására. 
 - külső források bevonása – a koncepcióban megjelölt fejlesztési irányok 
megvalósításához szükséges egyrészt Pannonhalma erőforrásainak koncentrálása és 
koordinálása, másrészt a külső erőforrásokkal történő kiegészítése. A pályázati források 
mellett az ismertebb térségbe a vállalkozói tőke és további erőforrások is áramolnak a 
gazdasági racionalitás (pl. jövedelmezőség, megtérülés) és a kedvező imázs folytán. 
 - a szolgáltatáskínálat bővülése – a látogatók igényeihez igazodó színvonalas 
szabadidő-eltöltés változatos lehetőségeinek megteremtése megkívánja a 
szolgáltatáskínálat fejlesztését. Az irányoknak megfelelően a minőségi kulturális élethez, 
az aktív szabadidő-eltöltéshez, a helyi értékeket és a térség sajátosságait bemutató 
programszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások fejlődnek. 
 - a vállalkozói kedv növekedése – a vendégek növekvő száma és az igényeik bővülése, 
valamint a magas jövedelmezőség a vállalkozói aktivitást erősíti a térség valamennyi 
településén, és nem csak a turizmushoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek 
tekintetében. 
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A térség fejlesztési koncepciójának célrendszeréből következő várható kedvezőtlen gazdasági 
hatások: 

 - szezonális foglalkoztatás, magas fluktuáció – a foglalkoztatás ugyan növekszik a 
térségben, a létrejött munkahelyek többsége azonban közvetlenül kapcsolódik a 
turizmushoz. Az ágazatra jellemző a szezonális ingadozás és a magas fluktuáció. A 
foglalkoztatást részben stabilizálhatják a szezonalitás mérséklésére irányuló fejlesztések. 
 - migráció – a magas jövedelmezőségű szolgáltató szektor és a kiemelkedő 
életminőséget ígérő térség vonzza a betelepülő vállalkozókat, munkaerőt és a lakosságot. 
Ugyanakkor a helyi fiatalok az emelkedő ingatlanárak és a megélhetés költségessége 
következtében elvándorolhatnak a térségből vagy a térség alacsonyabb presztízsű 
településeire költöznek. 
 - árfelhajtó-hatás – a magasan pozícionált térség, a színvonalas szolgáltatáskínálat és 
a magasabb árelfogadású vendégek hatására megemelkednek az árak, nem csak a 
turizmushoz közvetlenül kapcsolódó termékek és szolgáltatások esetében. Mindez a 
megélhetési költségek erős növekedését eredményezi. 
 - import növekedése – magas minőségű termékek és szolgáltatások előállításához 
szükséges nyersanyagokat és erőforrásokat a szolgáltató szektor a térségen kívülről szerzi 
be. Ez erősíti a belső konkurenciát a térség termelői és tényezőtulajdonosai számára. 
 - függőség kialakulása – a magas jövedelmezőségű turisztikai szektor túlsúlyba kerül 
a térség gazdaságában. Szükséges ezért a kulturális-turisztikai kínálat diverzifikálása, a 
további helyi gazdasági ágak fejlesztése, valamint az értékesítési lehetőségek/csatornák 
bővítése. 
 - a regionális egyenlőtlenségek növekedése – amennyiben nem sikerül a térség és 
háttértelepüléseinek egységes aktivizálása, a programkínálatból és a fejlesztésből 
kimaradó települések/településrészek fokozatosan leszakadnak. A prosperáló centrum 
mellett fejletlen periféria alakul ki. 
 - a gazdasági szerkezet átalakulása – a gazdasági szerkezet erőteljesen eltolódik a 
turisztikai szolgáltatások és a turisták igényeit kiszolgáló ágazatok irányában. Ez rövid 
távon magas jövedelmezőséget biztosít, de a párhuzamosságok többletköltséget okoznak, 
az erőforrások egyoldalú átcsoportosítása gátolja a további ágazatok fejlődését, ami 
hosszú távon a térség gazdaságának sebezhetőségét jelenti. Ezért szükséges a turisztikai 
kínálat diverzifikálása, valamint a további ágazatok fejlesztése és a turizmustól eltérő 
értékesítési csatornák kialakítása. 
 - az infrastruktúra túltelítődése – a térség egyes települései – főként a fő közlekedési 
tengelyek mentén – már jelenleg is túlságosan beépítettek. A további extenzív fejlesztések 
jelentős új infrastrukturális beruházással járnak, ami károsítja az épített és természeti 
környezet jelen állapotát. A szociális infrastruktúra részben hiányos, a közlekedési 
rendszerek pedig leterheltek. 
 - növekvő önkormányzati kiadások – a közterületek fejlesztésével és fenntartásával, 
az animáció és a kulturális-turisztikai programkínálat bővítésével, a rendezvények 
színvonalának emelésével, a közbiztonság szavatolásával kapcsolatos költségek a 
fejlesztések hatására tovább emelkednek. A bevételek racionálisabb elosztása; a 
párhuzamosságok megszűntetése, a felesleges intézmények és kapacitások leépítése révén 
a többlet-bevételek kompenzálják ezen kiadásokat. 
 - jövedelem- és munkaerő-kiáramlás – a szabadidős-kínálatnak az ifjúságot is célzó 
fejlesztése hozzájárulhat a munkaerő- és lakosság kiáramlásának csökkenéséhez. A 
háttértelepülések bevonása pedig a jövedelmek arányosabb elosztását is célozzák. A külső 
befektetők többsége ugyanakkor a keletkező jövedelem döntő hányadát kiviszi a 
térségből. 
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 - a „fekete forgalom” fennmaradása/növekedése – a turisztikai ágazatra jellemző a 
szürke- és feketegazdaság jelentős aránya. Jellemzően a szálláshely-tulajdonosok, a kisebb 
szolgáltatók és a foglalkoztatás terén. Az egységes minősítési és monitoring rendszer, 
valamint az ösztönző rendszer (térségi kedvezmény kártya) bevezetése és hatékony 
működtetése, továbbá az önkormányzatok és a jegyző jogkörébe tartozó szankcionálás 
révén meg nem szűntethető, de visszaszorítható a „fekete forgalom” a térségben. 

 
11.3. Társadalmi-kulturális hatások 
A térségben tervezett fejlesztések kulturális hatásai jelentősen érinthetik a helyi népességet, a 
munkaerőpiacot, a közösség jellemzőit és szerkezetét, a családokat és egyéneket, valamint a 
természeti és kulturális erőforrásokat. 
 
8. ábra Társadalmi-kulturális hatások Pannonhalmán és a desztinációban 
 

Kedvező hatások Kedvezőtlen hatások 
A népességre gyakorolt hatások 

A népességszám emelkedése  
Szezonális munkaerő beáramlása a térségen kívülről 

Üdülőtulajdonosok jelenléte 
A betelepülés következtében a társadalom összetételének megváltozása 

A munkaerőpiac átalakulása 
Új munkahelyek létrejötte Szezonális munkahelyek számának növekedése 

Új típusú foglalkozási lehetőségek a turizmus 
által 

Szakképzetlen munkahelyek létrejötte 

Szakképzettség és nyelvtudás felértékelődése Munkaerőhiány a hagyományos szektorokban 

A turizmus diverzifikálja a térség gazdaságát 
Fokozott gazdasági egyenlőtlenségek a 

közösségen belül 
Elmaradott települések és településrészek 

felélesztése 
 

A közösség jellemzőinek, szerkezetének átalakulása 
A szolgáltatási szektor súlya nő A nem állandó lakosok arányának növekedése 

Társadalmi, kulturális élet megélénkülése Konfliktusok az üdülőtulajdonosokkal 
Föld/ingatlan értékének növekedése Az ingatlanhoz/földhöz jutás nehezebbé válik 

Fejlődik az infrastruktúra Az ingatlanárak emelkedése 
Bővülnek a vásárlási lehetőségek Áremelkedés 

A térség imázsa javul Kulturális identitás elvesztése 

A lokális identitás erősödése 
Erkölcsi normák gyengülése, értékrendszerek 

átalakulása 
Előítéletek csökkenése, sztereotípiák eltűnése, 

tolerancia növekedése 
 

 A turizmustól való túlzott függőség kialakulása 
 Zsúfoltság, közlekedési problémák 

A helyi hagyományos társadalmi osztályrendszer átalakulása 
Hatások családi és egyéni szinten 

Társadalmi mobilitás növekedése Társadalmi hálózatok felbomlása 

Szabadidő-eltöltés lehetőségeinek bővülése 
A turizmusba bekapcsolódók életritmusának 

felborulása 
Az életszínvonal emelkedése  

Tanulás, nyelvtanulás  
Turizmusból származó jövedelem Vendégszeretet kommercializálódása 

Munkához való hozzáállás javul, az udvariasság 
és a jó modor erősödik 

Deviáns viselkedési formák kialakulása, 
erősödése 

Demonstrációs hatás 
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Fogyasztási szokások átalakulása 
Lakásviszonyok megváltozása 

Hatások a természeti és kulturális erőforrásokra 
Kiemelkedő szépségű, ritka természeti 

erőforrások védelme 
 

Helyi művészetek, kézművesség, kulturális 
események újjászületése 

Kultúra kommercializálódása 

Helyi építészet újjászületése Szemetelés, szennyezés 
Forrás: Puczkó-Rátz, 2002 és kutatásaim alapján saját szerkesztés 

 
A koncepcióban kijelölt fejlesztések népességre gyakorolt várható hatásai: 
Kedvező hatású változások 

- a népességszám emelkedése – a fejlődő gazdaság, a kedvező befektetési lehetőségek 
és a munkaalkalmak, valamint a kedvező imázs és a magas életminőséget nyújtó térség 
vonzza a térségen kívülről betelepülőket. Elsődlegesen a pozitív vándorlási egyenleg 
következtében növekszik a lakosság száma. 

 
Kedvező és kedvezőtlen hatású változások 

- szezonális munkaerő bevándorlása a térségen kívülről – a kedvező 
munkalehetőségek és a turisztikai főszezon(ok) megnövekedett munkaerőigénye 
szezonális munkaerő bevándorlásához vezet. A bevándorlók lakhatási és megélhetési 
nehézségekkel nézhetnek szembe. Az esetlegesen eltérő szokások és életvitel konfliktusok 
forrásává válhat. 

- üdülőtulajdonosok jelenléte – a magas imázsú, kedvező életminőséget és befektetési 
lehetőséget nyújtó térségben növekszik az üdülőtulajdonosok száma/aránya. A létszám 
okozta terhelésen felül az eltérő szokások és életvitel, valamint a társadalmi beilleszkedés 
és kohézió hiánya veszélyezteti a helyi közösség egyensúlyát. A rokonok és barátok, vagy 
üdülővendégek fogadása növelheti a szürke- és feketegazdaságot, ami a veszteségek 
mellett a jogkövető szolgáltatók ellenérzéseit is kiváltja. 

- a betelepülések következtében a társadalom összetételének megváltozása – a 
betelepülők eltérő kultúrkörből, eltérő életmóddal és életritmussal érkeznek. A helyi 
közösségi életbe történő bekapcsolódásuk és a kohézió elmaradása, valamint a helyiekkel 
ellentétes érdekeik, igényeik megjelenítése konfliktusokhoz vezet. 

 
A koncepcióban kijelölt fejlesztések várható hatása a munkaerőpiac átalakulására: 
Kedvező hatású változások 

- új munkahelyek létrejötte – a kultúra és a turizmus minőségi fejlesztése, és a 
vendégkör igényei komplex szolgáltatáskínálatot, változatos kulturális és szabadidős 
programokat, rendezvényeket és vásárlási lehetőségeket, valamint az ezekhez kapcsolódó 
fejlesztések és koordináció megvalósítását kívánják. Az említett tevékenységek ellátása új 
munkahelyeket eredményez elsődlegesen a turizmusban, de a szatellit-rendszeren 
keresztül további kapcsolódó ágazatokban is. 

- új típusú foglalkozási lehetőségek a turizmus által – a megfogalmazott 
irányvonalak alapján a szolgáltatási színvonal javulása, a helyi értékek szerepének 
növekedése, a komplexitás emelése és szemléletváltás következik be a térség kulturális 
kínálatában és turizmusában. A fejlesztésekhez kapcsolódóan új típusú foglalkozási 
lehetőségek jelennek meg pl. desztinációmenedzsment és –marketing, agro- és kézműves 
helyi termékek előállítása, térség-specifikus ajándéktárgyak készítése stb. 

- szakképzettség és nyelvtudás felértékelődése – a térség nemzetközi ismertségének és 
imázsának fejlődésével diverzifikálódik a vendégkör; a magyar mellett, a német, angol, 
esetleg az orosz, a cseh és lengyel, valamint egyes egzotikus nyelvek ismerete szintén 
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fontossá/érdekessé válik. A kínálat komplexebbé válása, a minőség javulása és a 
magasabb presztízsű vendégkör megjelenése megköveteli a szakképzettség szintjének 
emelkedését is.  

- a turizmus diverzifikálja a térség gazdaságát – a térség településeinek többségében 
a turizmus megjelenése újfajta munkaalkalmat és jövedelemszerzési lehetőséget jelent. A 
turizmushoz kapcsolódó termék- és szolgáltatásigény a térség gazdaságát nem kizárólag a 
turizmus irányában diverzifikálja (pl. agrárium, házi kisipar, kapcsolódó programkínálat 
és szolgáltatások, élelmiszeripar). 

- elmaradott települések és településrészek felélesztése – az elmaradott települések és 
településrészek számos helyi értékkel és helyi termékkel rendelkeznek. Ezek bekapcsolása 
a térség programkínálatába gazdasági fejlődést, munka- és jövedelemszerzési lehetőséget 
jelent az ott lakók számára. Az önkormányzatok így keletkező többletbevételei 
hozzájárulnak a települési környezet megújításához, a lakosság életminőségének 
javításához. A települések a helyi népesség megtartása mellett a bemutatkozások révén 
külső betelepülőket is vonzanak. 

 
Kedvezőtlen hatású változások 

- szezonális munkahelyek számának növekedése – a turizmushoz közvetlenül 
kapcsolódó munkahelyek jelentős része igazodik a vendégforgalom szezonalitásához. A 
főszezon(ok)ban a térségen kívülről is érkeznek dolgozók, a holtszezonban azonban a 
kisebb helyi szolgáltatóknak sincs munkalehetőségük. A helyi kereslet élénkítése és a 
vendégérkezések szezonalitásának mérséklése stabilizálhatja a helyi foglalkoztatást. 

- szakképzetlen munkahelyek létrejötte – a turizmus sajátosságaihoz igazodóan a 
keletkező munkahelyek jelentős része többnyire nem igényel szaktudást. A kulturális 
termékfejlesztések révén előirányzott minőségi turizmus és a színvonalas 
szolgáltatáskínálat kialakításához azonban elengedhetetlen a magas szintű szaktudás és a 
személyes kvalitások. A turizmust kisegítő ágazatokban és a háttértevékenységekben 
megjelenhet a szakképzetlen réteg is. 

- munkaerőhiány a hagyományos szektorokban – az ágazat dinamikus fejlődése, a 
magas jövedelmezőség és kereseti lehetőségek a foglalkoztatás átstrukturálódását 
eredményezik. A hagyományos ágazatokból így hiányozhat a kvalifikált munkaerő. A 
térségben tapasztalható munkanélküliség és az ingázó lakosság munkaerő-tartalékot jelent 
a térség gazdasága számára. Akadályt a sajátos szakképzettség igénye jelenthet. 

- fokozott gazdasági egyenlőtlenségek a közösségen belül – a turizmus által 
közvetlenül érintett települések és a háttértelepülések lakossága, a turizmus 
jövedelmezőségéből közvetlenül részesülő és az abból kimaradó, a helyi „őslakosság” és a 
– közvetlenül vagy közvetve – a turizmus által vonzott betelepülők, valamint a tulajdonos, 
a menedzser és a foglalkoztatott réteg között adott a konfliktus lehetősége. Az ellentét 
megjelenhet gazdasági és kulturális síkon; a fogyasztási szokások, az életmód, az életvitel, 
a szemlélet stb. terén. 

 
A koncepcióban kijelölt fejlesztések várható hatása a közösség jellemzőinek, szerkezetének 
átalakulására: 
Kedvező hatású változások 

- a szolgáltatási szektor súlya nő – a turizmus sajátosságai révén az ágazat fejlődése a 
szolgáltató szektor súlyának növekedésével jár. A koncepció a komplex, színvonalas 
szolgáltatások és a változatos szabadidő- és programkínálat megteremtését irányozza elő. 

- társadalmi, kulturális élet megélénkülése – a látogatók változatos és tartalmas 
szabadidő-eltöltését szolgáló programkínálat és az animáció a helyi közösségi és kulturális 
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életet is dinamizálja. A helyi hagyományos értékek feltárása és bemutatása a közösségi 
élet mellett a lakosság kikapcsolódási lehetőségeit is bővíti. 

- föld/ingatlan értékének növekedése – a térség ismertségének és imázsának 
erősödése, mint befektetési lehetőséget vagy lakóhelyet is felértékeli az itt található 
településeket. Az ingatlanok és földterületek iránti növekvő igény és a települési kép 
fejlődése árfelhajtó hatású. 

- fejlődik az infrastruktúra – a minőségi kultúra és turizmus igényei, valamint az 
önkormányzatok, a vállalkozások és a lakosság bővülő anyagi lehetőségei az 
infrastruktúra fejlődését eredményezik. A színvonalas szolgáltatások, a kulturált 
szabadidő-eltöltés, a változatos programkínálat, a kulturált közeg és a minőségi élet 
megkövetelik a fejlett infrastruktúrát. A keletkező többletbevételek pedig fedezetet 
biztosítanak ezen fejlesztésekhez. 

- bővülnek a vásárlási lehetőségek – a minőségi turizmus hatására átalakulnak és 
bővülnek a vásárlási lehetőségek. A színvonalas helyi termékek, a térség-specifikus 
ajándéktárgyak és a helyi termékek iránti növekvő kereslet a kereskedelem fejlődését 
eredményezi. 

- a térség imázsa javul – a térség sajátos értékeinek kommunikálása és a magasabb 
költségvetésű, hatékonyabb marketing tevékenység révén jelentősen nő a térség 
ismertsége. A megismerés és a valós beltartalmi értéknek megfelelő pozícionálás hatására 
javul a térség nemzetközi imázsa. 

- a lokális identitás erősödése – az értékek feltárása és bemutatása, a lakosság 
értéktudatos szemléletének kialakítása, a gazdaság és a települési környezet fejlődése, 
valamint az életminőség javulása a térségi kötődés erősödését eredményezi. 

- előítéletek csökkenése, sztereotípiák eltűnése, tolerancia növekedése – a nemzetközi 
vendégforgalom által megjelenő kulturális sokszínűség hat a helyi lakosságra. Az eltérő 
közegből érkező, eltérő életmódú és szemléletű vendégek megismerése tovább erősíti a 
társadalmi toleranciát a térségben. 

 
Kedvezőtlen hatású változások 

- a nem állandó lakosok arányának növekedése – a kedvező életminőség számos 
betelepülőt vonz a térségbe. A lakosságon belüli növekvő arányuk az eltérő szokásokból, 
életmódból és a helyi gyökerek hiányából következően feszültségeket okoz. A társadalmi 
kohézió erősítése kommunikáció, kölcsönös bemutatkozás és közös programok révén 
megelőzheti/kezelheti ezen konfliktusokat. 

- konfliktusok az üdülőtulajdonosokkal – az üdülőtulajdonosok kevésbé vesznek 
részt a helyi közösség életében, helyi gyökereik hiánya révén jellemző körükben a rövid 
távú szemlélet, adott esetben vendégforgalmuk pedig gyakran kötődik a szürke- és 
feketegazdasághoz, így társadalmi és gazdasági károkat is okozhatnak a helyi 
közösségnek. 

- az ingatlanhoz/földhöz jutás nehezebbé válik – a kulturális és turisztikai 
beruházások, az ingatlanok felértékelődése, áruk emelkedése és a természeti környezet 
fokozottabb védelme jelentősen szűkíti a szabad ingatlanok körét. 

- az ingatlanárak emelkedése – a prosperáló turizmus és a kedvező életminőség révén 
befektetési célpontként és lakóhelyként is keresetté válik a térség. A növekvő kereslet és a 
kínálat szűkülése az ingatlanárak emelkedéséhez vezet. 

- áremelkedés – a turizmus indukálta árfelhajtó hatás nem csak a turisztikai 
szolgáltatások és a turizmushoz szorosan kapcsolódó termékek árát növeli. Az általános 
árszínvonal-emelkedés hatására megdrágul az élet a térség településein. 

- kulturális identitás elvesztése – a kulturális identitás elvesztése össztársadalmi 
probléma. A koncepcióban megfogalmazott irányvonalak éppen ellenkezőleg; a helyi 
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természeti, épített és kulturális értékek feltárását, megismerését és bemutatását, 
fenntartható fejlesztését szorgalmazzák. A kulturális gyökerek felértékelődése erősítheti a 
lokális és a térségi szintű identitást. 

- erkölcsi normák gyengülése, értékrendszerek átalakulása – a minőségi turizmus és 
a helyi lakosság szemléletformálása révén az értékrendszerek tekintetében inkább kedvező 
folyamatok várhatók. Erősödik az egészség-, a természet- és környezettudatosság, javul a 
kulturális igényesség, felértékelődnek a lokális hagyományok és értékek, miközben 
aktívabbá válik a lakosság. 

- a turizmustól való túlzott függőség kialakulása – a gazdaság egyoldalúvá válása a 
lakosság foglalkoztatása és jövedelemszerzése terén túlzott függőséget eredményezhet. A 
turizmustól független ágazatok fejlesztése és a helyi termékek további értékesítési 
csatornáinak menedzselése a koncepció által részben érintett fontos terület a térség 
fejlesztése szempontjából. 

- zsúfoltság, közlekedési problémák – a túlzott beépítés és a szezonálisan erőteljes 
forgalom a jelentősebb vonzerők közelében jelenleg is közlekedési problémákat okoz. Az 
útvonalak és a forgalom terelése, a parkoló-rendszer fejlesztése és a környezettudatos 
közlekedés erősítése oldhatja a zsúfoltságot. Térségi szinten az alacsony forgalmú utak 
továbbra is alkalmasak az aktív szabadidő-eltöltésre. 

 
Kedvező és kedvezőtlen hatású változások 

- a helyi hagyományos társadalmi osztályrendszer átalakulása – az ingatlanvagyon 
felértékelődése, az egyes tevékenységek és gazdasági ágak fel-, illetve leértékelődése, 
valamint a társadalmi pozíciók presztízse nem csak a társadalmi mobilitást erősítik, de a 
hagyományos osztályrendszert is átformálhatják. A térség településein ez a folyamat a 
betelepítések, az elvándorlás és az ingázás révén már korábban lezajlott, a turizmus ágazat 
fejlődése tovább erősítheti ezen jelenséget. 

 
A koncepcióban kijelölt fejlesztések várható hatásai családi és egyéni szinten: 
Kedvező hatású változások 

- a társadalmi mobilitás növekedése – a helyiek kulturális nyitottsága növekszik, 
amelyet tovább erősít a nemzetközi kapcsolatok révén az eltérő kultúrák, életmódok és 
szemléletek megismerése. A földrajzi mellett mentálisan és társadalmilag is mobilabbá 
válik a helyi közösség. A turizmusból származó jövedelmek, valamint a megszerzett 
kulturális ismeretek és tudás, valamint a személyes kvalitások felértékelődése révén 
megvalósul a társadalmi osztályok közötti átjárhatóság. 

- szabadidő-eltöltés lehetőségeinek bővülése – a kultúra és a turizmus minőségi 
fejlesztése velejárója a turisták igényeinek magasabb fokú kiszolgálása. A koncepcióban 
megfogalmazott irányvonalak egyik kiemelt területe az aktív és kulturális szabadidő-
eltöltés lehetőségeinek, valamint a programkínálat bővítése. 

- az életszínvonal emelkedése – a munkalehetőségek bővülése és a magasabb 
jövedelmi szint hozzájárul az életszínvonal emelkedéséhez. Az egyéni jövedelmek mellett 
a települési környezet fejlesztése, a szabadidős- és programkínálat bővítése, a vásárlási 
lehetőségek és szolgáltatáskínálat szélesedés, a kulturális sokszínűség, a helyi értékek 
újrafelfedezése, a szemléletváltás stb. hozzájárulnak az életminőség javulásához is. 

- tanulás, nyelvtanulás – a minőségi turizmusfejlesztéssel és a kulturális 
igényességgel párhuzamosan felértékelődik a szakmai tudás, a nyelvtudás, a műveltség és 
a térség-specifikus ismeretek (pl. térségtörténet, várostörténet, helyi értékek, természet, 
épített örökség, szakrális örökség, híres szülöttek és jelentős események, hagyományok és 
népszokások, legendák, helyi kézművesség és agrárium, tájjellegű gasztronómia stb). A 
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szemléletváltás, valamint az autodidakta tanulás és a szervezett képzések segítik e 
folyamatot. 

- turizmusból származó jövedelem – a családok és egyének életszínvonala a minőségi 
turizmus által generált többlet-jövedelmek hatására emelkedik. Ez lehet 
tulajdonosi/tőkejövedelem vagy a foglalkoztatáshoz köthető jövedelem. 

- a munkához való hozzáállás javul, az udvariasság és a jó modor erősödik – a 
magasabb pozícionálás megköveteli a színvonalas szolgáltatásokat és kiszolgálást. A 
lakosság és a munkavállalók szemlélete a koncepcióban meghatározott programok révén 
megváltozik; a munkához való hozzáállás javul, a vendégszeretet, az udvariasság és a jó 
modor tovább erősödik. 

 
Kedvezőtlen hatású változások 

- a társadalmi hálózatok felbomlása – a megváltozott életritmus, a szezonális 
túlterheltség és a társadalmi mobilitás kedvezőtlenül hat a kialakult társadalmi 
hálózatokra, az egyéni és közösségi kapcsolatokra. Az együttműködési készség erősödése, 
a szakmai érdekek és a kölcsönösen előnyös partneri kapcsolatok bővülése, vagy a 
közösségi programok és szabadidő-eltöltési lehetőségek bővülése új hálózatok 
kialakulását eredményezi. 

- a turizmusba bekapcsolódók életritmusának felborulása – a turizmushoz 
kapcsolódó szolgáltatást végzők életritmusa megváltozik; a vendégek igényeinek 
maximális kielégítése a korábbi napi és heti menetrend felbomlásához és a feladatok éven 
belüli ciklikusságához vezet. Az azonos tevékenységi kört ellátók hasonló bioritmusa 
ugyanakkor lehetővé teszi az új társadalmi hálózatok kialakulását. 

- a vendégszeretet kommercializálódása – a turizmus tömegessé válása hatására, 
főként a nagyobb, standardizált egységek esetében a hagyományos, belülről jövő 
vendégszeretet átalakulhat. A vendégszeretet is áruvá alakul, a szolgáltató vállalkozás 
szervezett működésének részeként. Ezzel párhuzamosan a vendégek körében 
felértékelődik a hagyományos vendégszeretet; így a helyi közösségek, a kisebb, 
családiasabb szolgáltatók, illetve a kollégák személyes kvalitásai a nagyobb szolgáltatók 
esetében. 

- deviáns viselkedési formák kialakulása, erősödése – a hagyományos vendégkör és 
az új célcsoportok döntően kulturált turisták, a deviáns megnyilvánulások azonban 
teljesen nem zárhatók ki. A turisták, a turizmusban dolgozók és a helyiek „képzése” révén 
kialakuló egészség-, környezet- és értéktudatosság, valamint a kulturális igényesség 
mérsékelheti ezen jelenségek előfordulását, és hatását a helyi közösségre. 

 
Kedvező és kedvezőtlen hatású változások 

- demonstrációs hatás – a térségben természetes jelenség, hogy a helyi lakosság (és a 
turisták egymástól) átvesznek egyes szokásokat és szemléletet. A minőségi kulturális és 
turisztikai kínálat kialakítása révén a deviáns vonatkozások elmaradnak, helyette az 
egészségtudatosság, a természet- és környezettudatosság, a kulturális igényesség, a 
közlekedési morál stb. fejlődése figyelhető meg. 

- fogyasztási szokások átalakulása – a magasabb jövedelmi viszonyok, a 
szemléletváltás és a megváltozott életmód és életritmus a fogyasztási szokások 
átalakulását eredményezi. A helyi lakosság körében növekszik az igény az 
egészségtudatos és aktív szabadidő-eltöltés, az igényes kulturális programok, a 
színvonalas szolgáltatások, az egészséges és helyi élelmiszerek, a helyi kézműves 
termékek és használati tárgyak stb. iránt. 

- lakásviszonyok megváltozása – a turizmus és a térség presztízsének növekedése által 
szűkül a szabad ingatlanok köre és megemelkednek az ingatlanárak. Ugyanakkor jellemző 
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a hagyományos tájjellegű építészet és ornamentika újjáéledése, a régi házak felújítása. A 
települések és a kertek rendezettebbé, virágosabbá válnak, a konyhakertek helyét pedig 
parkosítás és díszkertek foglalják el. 

 
A koncepcióban kijelölt fejlesztések várható hatásai a természeti és kulturális erőforrásokra: 
Kedvező hatású változások 

- kiemelkedő szépségű, ritka természeti erőforrások védelme – a koncepcióban 
foglaltaknak megfelelően cél a programkínálat bővítése, részben a háttértelepülések 
természeti és kulturális értékeinek bemutatása révén. Ezek fenntartható fejlesztése 
megköveteli az értékek védelmét, a terhelhetőség betartását, az értékek népszerűsítését és 
ésszerű hasznosítását. Az ismertség és a bevételi források lehetőséget teremtenek ezen 
értékek fokozottabb védelmére. 

- helyi művészetek, kézművesség, kulturális események újjászületése – a 
programkínálat bővítésének másik kiemelt területe az egykori agrár- és kézműves 
hagyományok újjáélesztése. A helyi termékek népszerűsítése, az indukált vendégforgalom 
és az új értékesítési csatornák hozzájárulnak az említett kulturális értékek 
újjászületéséhez/fennmaradásához. 

- helyi építészet újjászületése – a térség kulturális termékfejlesztése szorosan 
kapcsolódik az épített környezet visszaalakításához, egyedi hangulatú át-/kialakításához. 
A településeken a népi kultúrához, valamint a nemesi és polgári családok életviteléhez 
kapcsolódó infrastruktúra a programkínálat ez irányú fejlesztése révén megújul, az 
egykori formavilág és hangulat megtartásával. 

 
Kedvezőtlen hatású változások 

- kultúra kommercializálódása – az egysíkú, kommersz és populáris programkínálat 
hatására a térség kulturális értékei devalválódtak. A kulturális termék minőségorientált 
fejlesztéseként ismét előtérbe kerülnek a térség valós kulturális értékei és a nemzetközi 
színvonalú események. 

- szemetelés, szennyezés – a megnövekedett vendégforgalom és a nagyszámú 
betelepülő többlet-terhelést jelent a környezet számára. Az egészségtudatosság és 
környezettudatosság erősítésével – a termékformálás, a kommunikáció, a helyi 
szemléletváltás stb. révén – mérsékelhető a környezetkárosítás. 

 
11.4. Környezeti hatások 
A fejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok és tevékenységek a természeti és épített 
környezet fenntartható hasznosítását célozzák, ugyanakkor kedvező és kedvezőtlen hatásokat 
is gyakorolnak ezen tényezőkre a térségben. 
 
9. ábra Környezeti hatások Pannonhalmán és a desztinációban 
 

Kedvező hatások Kedvezőtlen hatások 
Hatások a természeti környezetre 

Levegőminőség megváltozása 
Geológiai tényezők, a növény- és állatvilág megváltozása 

Vízminőség megváltozása 
Hatások az épített környezetre 
Területhasználat megváltozása 

Infrastruktúra fejlesztése 
Épületek és vizuális hatások 

Forrás: Puczkó-Rátz, 2002 és kutatásaim alapján saját szerkesztés 
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A térség fejlesztési koncepciójának célrendszere és operatív programjai következtében a 
természeti környezetet várhatóan a következő hatások érintik: 
 - a levegő minőségének változása – a térségben az aktív szabadidő-eltöltési 
lehetőségek bővülése és ezzel párhuzamosan a lakosság szemléletváltása is szerepel a kitűzött 
feladatok között. A parkolási és közlekedési rendszer környezettudatos átalakításával, 
kerékpárutak létesítésével, sétálóövezet kialakításával a városban és a környezetbarát 
közlekedés támogatásával a légszennyeződés mérséklődik. 
 - a geológiai tényezők, a növény- és állatvilág változása – a természeti környezet 
felértékelődése, a minőségi aktív turizmus fejlesztése, az igényes turisták és a lakosság 
szemléletváltása hozzájárul a rendezett természeti és települési környezet fenntartásához, az 
élővilág megőrzéséhez. 
 - a víz minőségének változása – a forgalom korlátozása és a környezettudatos 
turizmus fejlesztése hozzájárul ezen tényezők további védelméhez és megőrzéséhez. 
 
A térség fejlesztési koncepciójának célrendszere és operatív programjai következtében az 
épített környezetet várhatóan a következő hatások érintik: 
 - a területhasználat megváltozása – a városközpontban sétálóövezet kerül 
kialakításra; a forgalomtól elzárt terület a hagyományos miliőhöz illeszkedő városi animáció 
és a változatos kulturális élet színtere lesz. A térséget behálózva aktív utak kerülnek 
kialakításra. Aktív tematikus utak húzódnak a térség alacsony forgalmú közútjain, valamint a 
mezőgazdasági és erdészeti utakon. 
 - az infrastruktúra fejlesztése – a koncepció e témakörben a térségben az aktív utak 
fizikai kialakítását, a helyi kulturális értékek bemutathatóvá tételét és az ezekhez kapcsolódó 
szociális és szolgáltatói infrastruktúra kiépítését célozza. Az egyedi, tájjellegű korábbi 
hangulat megteremtése érdekében megvalósul a közterületek és épületek rekonstrukciója, a 
térségre jellemző épületek és épített környezet kialakítása. 
 - épületek és vizuális hatások – az épületek és a közterek vizuális elemei szervesen 
illeszkednek a magasabban pozícionált, a kulturális értékeket középpontba állító térség 
imázsához és a hagyományos miliőt és értékeket felidéző programkínálathoz. 
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