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A 2007-2013-as programozási időszakban a magyarországi városok nagyjából kétharmada készítette el 

a 2007-ben megjelenő, majd 2009-ben felülvizsgált, a várospolitikáért felelős minisztérium által kiadott 

Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásai alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata, az azóta eltelt nagyjából 5-7 év után több 

szempontból is aktuálissá vált, illetve különösen fontos a stratégia elkészítése ott, ahol ilyen 

dokumentum még nem áll rendelkezésre. 

A fentiek figyelembe vételével a Belügyminisztérium 2014 júniusában közbeszerzési eljárást írt ki a 

járásszékhely városok IVS-nek felülvizsgálatára, valamint bizonyos esetekben a Városfejlesztési 

Koncepció elkészítésére. A Nyugat-Dunántúli Régióban az eljárást a Pro Via’91 Kft. nyerte meg. A 

nyertes ajánlattevő szakemberek bevonásával a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet tartalmi 

követelményeinek megfelelően 2014 decemberében megkezdte a munkát. 

A megalapozó vizsgálat követte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 

mellékletében foglaltakat, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a megalapozó vizsgálat részletes tartalmi 

követelményeit. A rendelet 5. § szerint a tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt 

esetben egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a 

településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő részletezettséggel 

kell kidolgozni. A településfejlesztési koncepció illetve az integrált településfejlesztési stratégia 

megalapozó vizsgálata a rendeletben meghatározott tartalmi követelményektől ennek megfelelően 

néhány pontban eltér, mivel a stratégia megalapozásához nem szükséges bizonyos, a stratégia 

szempontjából kevésbé releváns fejezetek részletes kidolgozása. Így a rendelet szerinti 1.14.2.2, 

1.14.3, 1.14.4, 1.14.5, 1.14.6.3, 1.14.6.6, 1.14.6.8, 1.18.3 pontok önállóan nem jelennek meg, bár egyes 

elemeit más alfejezetek tartalmazzák. 

A részletesebb és bővebb helyzetfeltáró munkarész fogja át Pannonhalma város térségi kapcsolatait, a 

különféle tervekben, koncepciókban való megjelenését, a területrendezési tervekkel kapcsolatos 

magállapításokat, a szomszédos településekkel terveinek a vizsgált településre vonatkozó észrevételeit 

és a hatályos fejlesztési dokumentumokat. Részletes elemzések készültek a település társadalmáról, a 

gazdaságra vonatkozó fejezetben pedig kitértünk a gazdasági szerkezet jellemzőre és annak 

változására. Az önkormányzati gazdálkodás és a településüzemeltetési szolgáltatások vizsgálatánál 

törekedtünk azokra a tényezőkre felhívni a figyelmet, amelyek az önkormányzati kompetenciában és 

tevékenységben a településfejlesztésre, hangsúlyozottan a gazdaságfejlesztésre vonatkoznak. A táji, 

települési adottságokban és a zöldfelületet kezelésében történt változásokat regisztráltuk. 

Alapos elemzésnek vettük alá az épített környezetet, támaszkodva a rendelkezésre álló 

dokumentumokra és a változásokra, az elmozdulásokra fókuszáltunk, kijelölve azokat a főbb 

megállapításokat, amelyek a település fejlesztésében a 2009-ben készült IVS-hez viszonyítva a 

napjainkig lezajlottak. 

Részletes elemzéseket és áttekintést végeztünk a város közlekedési hálózatával kapcsolatban. A 

leggyakrabban jelentkező problémákat és azok összefüggéseit vizsgálatuk, kitérve Pannonhalma Város 

által elért eredményekre. 
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A környezeti, katasztrófavédelmi összefüggéseket külön ismertettük. A városi tér a környezet 

vonatkozásában jelentős értékeket mutat, így külön hangsúlyt adtunk ezen tényező bemutatásának. 

A helyzetelemző és -értékelő munkarészben nagy hangsúlyt helyzetünk az összefoglalást jelentő SWOT 

elemzésre, amelyet kiegészítettünk egy rövid kockázatelemzéssel, így a fejlesztés kereteihez olyan 

információkat kínálhatunk, amik a gondolkodás kereteiként is számba vehetők. A településrészeket 

egyenként értékeltük, itt a társadalmi, demográfiai paraméterek mellett a településszerkezeti 

elemeket is összefoglaltuk kijelölve a problémapontokat, felhívva a tervezők figyelmet a szükséges 

vagy kívánatos beavatkozásokra. 

A város terv-ellátottsága kedvezőnek mondható. Folyamatosan készülnek elemzések a különféle 

funkciókra. Ezeket az anyagokat a felméréshez felhasználtuk, megismertük. 

Elemzési szemléletünk volt, hogy a város és térségére is kitekintettünk, bemutatva azokat 

településeket, amelyek szoros kapcsolatban vannak a várossal, annak szolgáltatásait használják. 

Hasonlóan elemzési szempont és szemléletmód volt, hogy az Európai Unió 2014-2020 tervezési időszak 

célrendszereire, valamint az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció 2014-2020, illetve a 

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 dokumentumok iránymutatásait 

is kövessük, hogy Pannonhalma város fejlesztései – éppen a helyzetfeltárás segítségével – ezekhez jól 

illeszkedjenek. 
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, 

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  

Pannonhalma a Nyugat-Dunántúli Régióban, Győr-Moson-Sopron megyében fekszik. A régió 

településszerkezete kedvezőtlen, arra egyrészt a városhálózat fejletlensége, másrészt az aprófalvak- és 

kistelepülések nagy aránya jellemző. 

A nyugat-dunántúli régió 657 településével a Dél-Dunántúlt megelőzve hazánk legnagyobb 

településszámmal rendelkező régiója. Mindemellett ez a térség Magyarország legkisebb területű (11 

328 km2) és legnagyobb településsűrűségű (58 település/1000 km2) régiója, lakónépessége 985 279 fő 

(TeIR, 2012). Sajátos településhálózati adottságai – melyet a törpefalvak (58 db) és az aprófalvak (281 

db) kiugróan magas aránya (a régió településeinek 57%-a) jellemez – elsősorban a domborzati 

viszonyokkal és a közlekedési hálózat történelmi és jelenkori struktúrájával magyarázhatók. 

A régió városhálózata kiegyensúlyozott, nagy- és középvárosok egyaránt megtalálhatók.  A régióban 

28 városi rangú település van, közülük egyedül Győrnek van 100 ezer főt meghaladó népessége. A többi 

három megyei jogú város (Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg) népessége 50 és 100 000 fő közé esik, 

amely szám Nagykanizsa esetén épphogy elmarad az 50 000-től a 2013-as év végére aggregált adatok 

szerint. (1.1-1. ábra). A régióban a tízezer főnél kisebb népességű városok (18 db) ellátó 

intézményrendszere erősen hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek 

másutt igénybe venni. E városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a nagyobb 

városok színvonalától.  

Győr-Moson-Sopron megye településhálózata a természeti viszonyok (Kisalföld) és a termelési 

hagyományok miatt a mezővárosi szerkezeten keresztül inkább az alföldi régiók 

településszerkezetéhez hasonlít. Vas és Zala megyében a településhálózat struktúrája jóval 

elaprózódottabb. Ennek szélsőséges jelenségei Zala megyében figyelhetők meg, míg Vas megye 

jellemzően átmenetet képez a Győr-Moson-Sopron és Zala megye között. A jelenséget a 

településűrűség értéke, a 200 és 500 fő alatti települések (apró- és törpefalvak) aránya, valamint falvak 

átlagos népességszáma mutatja a legkifejezőbben.  



 

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

16  

 
1.1-1. ábra: A városi ranggal rendelkező települések (balra) és az aprófalvak elhelyezkedése (jobbra) a 

Nyugat-dunántúli régióban (Adatok forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

1.1.1. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye városai (Adatok forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

Név Megye Járás Jogállás 
Lakosságszám 
(2013. jan.1.) 

Besorolás 

Beled 

Győr-
Moson-
Sopron 

Kapuvári Város 
2672 

1 

Csorna 

Győr-
Moson-
Sopron 

Csornai 
Járásközpont 

város 
10474 

2 

Fertőd 

Győr-
Moson-
Sopron 

Soproni Város 
3320 

1 

Fertőszentmiklós 

Győr-
Moson-
Sopron 

Soproni Város 
3870 

1 

Győr 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győri 

Megyeszékhely, 

Megyei jogú 

város 

128902 
5 

Jánossomorja 

Győr-
Moson-
Sopron 

Mosonmagyaróvári Város 
6021 

2 

Kapuvár 

Győr-
Moson-
Sopron 

Kapuvári 
Járásközpont 

város 
10448 

2 

Mosonmagyaróvár 

Győr-
Moson-
Sopron 

Mosonmagyaróvári 
Járásközpont 

város 
32417 

5 
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Pannonhalma 

Győr-
Moson-
Sopron 

Pannonhalmi 
Járásközpont 

város 
3925 

1 

Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Soproni 
Megyei jogú 

város 
61249 

5 

Tét 

Győr-
Moson-
Sopron 

Téti 
Járásközpont 

város 
3994 

1 

 

1: 0-5000 fő; 2: 5001-15 000 fő; 3: 10 001-15 000 fő; 4: 15 001-20 000 fő; 5: 20 001 fő felett 

1.1.1 A település szerepe az országos településhálózatban 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) 

OGY határozatával) értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító 

városhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. Mindezek szem 

előtt tartásával az OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg (1.1-2. ábra), amelyek a jövőben 

egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, 

integrálódva a nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. 

 
1.1-2. ábra: Funkcionális térségek Magyarországon (Forrás: OFTK, pp. 109.) 

A városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős szerepet 

játszanak. A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és 

hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és 

potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés dinamikus 

térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben (1.1-3. ábra). 
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1.1-3. ábra: Városhálózati struktúra Magyarországon (Forrás: OFTK, pp. 142.) 

Pannonhalma és szűkebb térsége Győr agglomerálódó térségébe tartozik, mely földrajzi 

elhelyezkedése alapvetően megszabja a lehetőségeit és a fejlesztési irányait. Mint az 1.1-3. ábraáról is 

látszik, a megyeszékhely Pozsony, Dunaszerdahely és Galánta által meghatározott nemzetközi 

agglomerációs terület által is érintett, azonban nem szabad és nem is lehet figyelmen kívül hagyni Bécs 

hatását a közeli magyarországi területekre. Ezen nemzetközi agglomerációs térségek szigorúan véve 

nem érik el Pannonhalmát, azonban közeli létük és a Bécs felé való esetlegesen erősödő kapcsolatok 

mind-mind pozitív gazdasági és társadalmi potenciált jelentenek a város számára. Pannonhalma 

közelében Pápa, Ajka és Veszprém tölt be bizonyos szempontból központi szerepet az OFTK által 

kijelölt területeken, melyek közül a 82-es úton összekötő jellege miatt megragadható Győr-Veszprém 

tengely alapvetően nagyfokú lehetőségként jelenik meg Pannonhalma fejlesztési pontjainak 

meghatározásakor. A későbbiekben említésre kerül még a 82-es főút szerep a város életében, azonban 

a közvetlen kapcsolat a Balaton partjával, valamint két, az OFTK által is kiemelt központ közötti 

elhelyezkedése mindenképpen említésre érdemes a város regionális, illetve megyei szerepét tekintve.  
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1.1.2 A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban 

Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régió az ország nyugati határszélének három megyéjét, Győr-

Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magában. Az észak-dél irányban hosszan elnyúló régió – 

egyedülálló módon – négy országgal határos: Szlovákiával, Ausztriával, Szlovéniával és 

Horvátországgal. Keleti, illetve déli határán Dél-dunántúli és Közép-dunántúli régiók helyezkednek el. 

Országon belüli sajátossága, hogy területén 5 megyei jogú város (Győr, Sopron, Szombathely, 

Zalaegerszeg, Nagykanizsa) található. 

Győr-Moson-Sopron megye Magyarország nyugati részén, közelebbről a Dunántúl dél-keleti részén 

terül el. Területe 4208 km2, ezzel a nagysággal az ország tizenkilenc megyéje közül a tizenharmadik 

helyet foglalja el. Népességszáma 2014. január 1.-én 450 ezer fő volt, ezzel a hatodik legnépesebb 

megye. Népsűrűsége ennek megfelelően kifejezetten magasnak számít a megyék közötti rangsorban, 

107 fő/km2. A városok közül kettő – Győr és Sopron – megyei jogú város, Mosonmagyaróvár nagy 

múlttal rendelkező középváros, Csorna és Kapuvár tradicionális kisváros, egyben térségi központok is. 

A megye településhálózata nem elaprózott, ugyanakkor megosztott. 

Győr hazánk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező iparvárosa, fejlődő turisztikai, 

kereskedelmi, egyetemi és kutatási kapacitásokkal. Sopron jelentős idegenforgalmi desztináció, Vas és 

Győr-Moson-Sopron megye közeli turisztikai célpontjaival együtt országos jelentőségű terület. 

Mosonmagyaróvár viszonylag erős szolgáltató-igazgatási funkciókörrel bír, ipari és egészségturisztikai 

jelentősége szintén fejlődik. A három nagyváros teljes körűen ellátja a vizsgált funkciókat. 

Hagyományos térségi vonzásterülettel a kisebb városok közül csak Csorna és Kapuvár bír, azonban nem 

alakult ki a megye középső-déli negyedét megfelelően lefedő vonzáskörzet-rendszer, nem 

rendelkeznek felsőoktatási intézménnyel és bizonyos igazgatási szerepek is hiányoznak. A kisebb 

városokban a szolgáltató szektor, az igazgatás és más városi funkciók is viszonylag gyengék. Ilyen város 

Pannonhalma, Fertőd, és Tét, azonban a két előbbi idegenforgalmi szerepköre révén előnyösebb 

helyzetben van. Funkcióhiányos központnak tekinthető Beled, Fertőszentmiklós és Jánossomorja. 

A pannonhalmi járást 17 település alkotja, a járás és a kistérség székhelye, valamint legnépesebb 

települése (közel 4 ezer fővel) is Pannonhalma, ennek megfelelően az összes járási hatókörű igazgatási, 

oktatási, egészségügyi stb. szervezet is itt található. Pannonhalmán kívül Bakonyszentlászló, Écs és 

Ravazd községek népessége haladja meg az ezres határt, azonban Pázmándfalu, Tápszentmiklós és 

Veszprémvarsány községekben is 900 főnél többen laknak.   

Mindennek megfelelően foglalkoztatási központként is szolgál a város, a 868 helyben foglalkoztatott 

közül 257 fő más településről jár be Pannonhalmára dolgozni, ami valamivel kevesebb, mint egy 

harmada a teljes helyben foglalkoztatottak számának.  

A város saját fenntartású intézménye a Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kazinczy Ferenc 

Művelődési Ház, hozzá kapcsolódóan pedig a Városi Könyvtár, amely a város lakosságán kívül a 

környező települések (Écs, Ravazd, Nyalka, Táp, Pázmándfalu, Győrság) igényeit is szolgálja. Nem 

önkormányzati fenntartású, azonban méltán híres és térségi szerepkört lát el a Pannonhalmi Bencés 

Gimnázium és Kollégium, melynek diákjai az ország minden részéből érkeznek. A városban található az 

Országos Mentőszolgálat térségi mentőállomása, valamint a Győri rendőrkapitányság rendőrőrse. 

Az oktatás terén a korábban említett kistérségi feladatellátással megoldódott az alapszintű oktatás 

megfelelő minőségű ellátása. A középfokú oktatás területén Győrhöz ilyen közel nincs realitása saját 
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intézmény működtetésének, ez alól kivételt képez az apátsági gimnázium, amelynek tradíciójánál, és 

kiemelkedő képzési színvonalánál fogva helye van a térségi szolgáltatási palettán. 

Pannonhalma Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be kistérségi (majd később járási) 

járó beteg szakrendelő létesítésére, amelyet elnyert. 862 millió forintos projekt keretében megtörtént 

a megvalósítás, így a járás települései és Nyúl község betegeinek részére minőségbeli ugrást jelentett 

a beruházás. 

A városban járási központként Járási Hivatal, Gyámhivatal és Kormányablak működik, így a helyi 

illetékességű intézhető ügyek száma nagymértékben megnőtt, ezzel is erősítve Pannonhalma központi 

szerepét a környező településekhez képest. A megyei illetékességű hivatalok mindegyike Győrben 

található, amelynek közelsége megfelelő elérési időt biztosít a településen élőknek. 

1.1.3 A település vonzáskörzete 

Közlekedés 

A közlekedésszerkezet meghatározó elemei az országos közutak, amelyek belterületi szakaszaiban a 

települési gyűjtőút szerepét is betöltik. A város fő térségi kapcsolata a 82. sz. főút, illetve a Győr – 

Veszprém vasúti vonal, mindkettő a város határán húzódik, lakóterületeket közvetlenül nem érint. 

A szomszédos településekkel a kapcsolatot országos mellékutak biztosítják, melyek állapota nem 

kielégítő, ez nehezíti a térségi funkciók erősödését: 

 Écs felé az écsi vasúti megállóhelyet is felfűző 82122 sz. bekötőút 

 Győrság felé a Pannonhalma centrumába vezető Pér-Győrság-Pannonhalma 8223 sz. 

összekötőút 

 Nyalka felé a 82. sz. főútba Kisécsnél becsatlakozó Mezőörs-Nyalka-Pannonhalma-82. sz. főút 

8224 sz. összekötőút 

 A 8224 sz. útba Pannonhalma belterületén csatlakozik be a Pázmándfalu-Pannonhalma 

bekötőút, mely Pázmándfalunál a 8222 sz. Győr-Bakonybánk /Palotai út/ úttal ad közvetlen 

kapcsolatot 

 A város centruma és a 8224 sz. út között a 82121 sz. bekötőút ad közvetlen közúti kapcsolatot, 

ezzel lehetővé válik a Szent Márton hegy elkerülése 

 A 8225 sz. út Ravazddal ad kapcsolatot, miközben felfűzi a ravazdi vasúti megállóhelyet is. 

A város tömegközlekedési ellátásában, így mind a vasúti, mind a közúti tömegközlekedés számításba 

vehető. A 11. sz. vasútvonalon a város állomással rendelkezik, mely állomás a város belterületén 

található és az országos mellékútról megközelíthető. A 11. sz. vasútvonalon jelentős fejlesztések a 

következő években előreláthatólag nem lesznek. Ma a város vasútállomásán naponta átlagosan 11 db 

járatpár áll meg, ebből 1 járatpár csak Veszprémvarsányig, míg további kettő csupán 

Bakonyszentlászlóig közlekedik. A 11 járatpárból csupán egy járatpár közlekedik gyorsvonatként. A 

vasúti tömegközlekedés mennyiségi fejlesztése igények szerint elvileg lehetséges. A vasúti és a közúti 

tömegközlekedésnek ma nincs közvetlenül kialakított kapcsolata. A település nagytérségi kapcsolatait 

biztosító autóbusz járatviszonylatok a nemzetközi, illetve távolsági járatok a 82. sz. főúton 

közlekednek. A 8224 sz. út csatlakozásánál a város rendelkezik megállópárral, amelyben ezek a járatok 

megállnak, vagyis igénybe vehetők. A 82. sz. főút új vonalra kerülése esetén is szükségessé válik a 8224 
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sz. úti kereszteződésnél megállóhelyek kialakítása, mely megállóhelyek így a város területéhez 

lényegesen közelebb kerülhetnek. 

Igazgatás 

A főbb igazgatási funkciók közül 8 olyan került kiválasztásra, amelyek fontos szerepet töltenek be a 

lakosság mindennapi életében: 

• okmányiroda, 

• építésügyi körzetközpont, 

• körzeti földhivatal, 

• munkaügyi központ kirendeltsége, 

• városi gyámhivatal, 

• kistérségi ÁNTSZ, 

• rendőrkapitányság, 

• tűzoltóság. 

Megyei szinten a Győri Járási Földhivatal, a Gyűri Járási Munkaügyi Központ és a megyei ÁNTSZ 

illetékes.  Az építéshatósági feladatokat a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya 

látja el a járás mind a 16 településének vonatkozásában, ahogy a rendőrség, tűzoltóság és az 

okmányiroda intézkedési területe kiterjed a teljes járásra. 

Foglalkoztatás 

Pannonhalma gazdasági szerepénél jelentős foglalkoztatási központként is funkcionál, a 2011-es 

népszámlálási adatok alapján a 868 helyben foglalkoztatott közül 257 fő más településről jár be 

Pannonhalmára dolgozni (1.1-4. ábra). Bakonyszentlászló, Écs, Győr, Győrság, Nyúl és Pázmándfalu 

települések illeszkednek Pannonhalma vonzáskörzetébe foglalkoztatási oldalról, mivel a felsorolt 

településekről járnak Pannonhalmára dolgozni a munkavállalók, így ezek alkotják Pannonhalma 

vonzáskörzetét. 
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1.1-4. ábra: Naponta ingázó foglalkoztatottak egyenlege (%), 2011 (forrás: KSH Népszámlálás) 

Kereskedelem 

Pannonhalma területén 2014. júniusi adatok szerint 39 kiskereskedelmi üzlet működött a helyi és 

környékbeli lakosság kiszolgálása érdekében, amely mindössze az alapszintű ellátásra elegendő, ami 

körülbelül 100 lakos/üzlet értéket jelent. Összehasonlítva a megyei és regionális adatokkal (2011-es 

adatokon alapulva) Győr-Moson-Sopron megyében, illetve a Nyugat-Dunántúlon ez a szám egyaránt 

70 fő/üzlet körüli. Megjegyzendő azonban, hogy ezen átlagokban a legapróbb települések is benne 

foglaltatnak, ezért torzító hatásukat mindenféleképpen figyelembe kell venni egy esetlegesen téves 

következtetés levonásának elkerülése érdekében. 

Pannonhalmán a kereskedelem vonatkozásában a kisvárosias jellegű üzletek hiányoznak. A helyi 

lakosok ilyen fajta bevásárlásaikat elsősorban Győrben végzik. Pannonhalmán található szerényebb 

választék a vonzáskörzet településeinek kínálatát mégis meghaladják, ezért Pannonhalmán a falusi 

vásárlóerő megjelenése tapasztalható, elsősorban a nagyvárostól távol eső bakonyi falvakból. A 

térségben nem működik helyi termelői piac, ennek felvállalása, már csak a történelmi hagyományok 

folytán is a város feladata. 

Oktatás, közművelődés 

Pannonhalma tankerületi központ, és mint ilyen, hozzá tartozik Bakonyszentlászló, Écs, Ravazd, Táp, 

Pázmándfalu, Veszprémvarsány, Győrasszonyfa és Tápszentmiklós állami fenntartású iskolái. 

Pannonhalmán egy gimnázium, az egyházi fenntartású Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei 

Szakközépiskola és Kollégium, valamint egy állami fenntartású általános iskola, a Pannonhalmi Radnóti 

Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola található, utóbbi tagiskolájaként működik a 

képzés Pázmándfalun és Veszprémvarsányban. 
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Óvoda 10 településen található, így a város központi szerepköre ezen a téren is érvényre juthat, bár a 

TEIR adatai szerint a közeli Tápon két óvoda is található. Az általános iskolások 3,8 %-a (6 fő) járt be 

2012-ben másik településről, azaz jól megfigyelhető, hogy a városban található általános iskolának 

nincsen jelentős elszívó ereje. Érdekes megemlíteni, hogy Táp, Tápszentmiklós és Veszprémvarsány 

esetében ez a szám 50% fölötti, míg Écs és Ravazd településeken is a helyi általános iskolában tanulók 

több, mint 40%-a más településekről érkezik.  

A térségben a közművelődésben is Pannonhalma tekinthető a központnak, hiszen a kulturális 

központban sokrétű programok várják a környékbelieket, de a városban ezen kívül több olyan attrakció 

is található, melyek a város központi és vonzó szerepét növelik (Apátsági Major Látogatóközpont, 

Szoborpark, Hefter Üveggaléria). 

Egészségügy 

Az alapfokú egészségügyi ellátásban 8 település (Pannonhalma, Écs, Pázmándfalu, Táp, Győrasszonyfa, 

Románd, Veszprémvarsány és Bakonyszentlászló) rendelkezik háziorvossal. Pannonhalma kórházzal 

nem, de járóbeteg-szakrendelővel rendelkezik, ahol 14 szakterületen (kiegészítve ultrahang és röntgen 

diagnosztikával, valamint laborral) látják el a betegeket, és van mentőállomás is, azaz a középfokú 

ellátás széleskörűnek mondható. 

Közműellátás 

Településszinten a legnagyobb hiányosság, hogy a város tóthegyi részén nem épült meg a 

szennyvízelvezető rendszer. A közműfejlesztési feladatok között a közműhiányok pótlását követi a 

területfejlesztés során beépítésre, hasznosításra javasolt területek közműellátásának a megoldása. A 

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

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

rész kivételével kiépült a szennyvízelvezető rendszer. A szennyvizek befogadója az Écs külterületén 

létesített regionális szennyvíztisztító, ahova Ravazd település szennyvize is érkezik. A település villamos 

energia főelosztóhálózati táppontja a Győr Dél 120/20 kV-os állomás. Az állomásból induló 

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

tekintve a volt sütőüzem mellett létesült fogadóállomás nemcsak Pannonhalma, hanem Ravazd község 

gázellátását is biztosítja.  

Funkcionális vonzáskörzet 

A Pannonhalma környékén található települések különböző mértékben kapcsolódnak a városhoz. A 

szorosan vett vonzáskörzetbe a jellemzően kis lélekszámú környékbéli községek tartoznak, melyeken 

számottevő szolgáltatás nem található. Ezen községek közé tartozik Nyalka, Taránpuszta, 

Bakonypéterd, vagy a nagyobb népességszámmal bíró Ravazd, amely a közművek összekapcsolódása 

révén tartozik erőteljesen Pannonhalma vonzáskörzetéhez. Közigazgatási szempontból egyértelműen 

kifejezhető a város funkcionális központként való működése, azonban az alapfokú oktatási kínálat több 

környező településen is megoldott. Ebben az esetben vonzáskörzetről szinte nem is beszélhetünk, 

ugyanis 2012-ben mindössze 6 fő általános iskolás járt be a pannonhalmi általános iskolába a környező 

településekről. Egészségügyi ellátás tekintetében azonban a járóbeteg-szakellátó megépítése és a 

meglévő közlekedési kapcsolatok mind a vonzáskörzet kiszélesedéséhez vezettek, mivel a szakellátó 

ellátási területe felöleli a teljes járást.  
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1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan 

Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági 

teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén 

az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti 

Reform Program vállalásai a következők: 

• a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelését;  

• a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra 

növelését;  

• az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedését a 2005. évi 

szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások 

részarányának 14,6 százalékra történő növelését; a 10 százalékos energia megtakarítás 

elérését;  

• a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra 

növelését a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, 

legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentését 

a 18-24 éves népességen belül;  

• a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 fővel 

való csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent. 

1.2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi (Országos 

Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-

2020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint 

Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, 

lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő 

versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött 

közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. Ennek érdekében az OFTK négy hosszú 

távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb 

tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg.AZ OFTK az alábbi, Pannonhalma készülő 

stratégiájában is meghatározó, főbb területpolitikai irányokat és teendőket határozza meg: 

• hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket egyaránt 

figyelembe vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált térszerkezet 

kialakulását és hálózatos térszerkezetet eredményez. 

• városhálózati megközelítés, a térszerkezet funkcionális fejlesztése (részletesebben ld 1.1.1 

fejezet) 

• a város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken 

alapuló kapcsolatrendszer kialakítása 

• hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott 

térség valós potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével 

• periférikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével 
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• a jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző 

gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás) 

• a kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és 

településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben 

• a jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi értékek 

bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi infrastruktúra, 

szálláshelyek, desztináció menedzsment kialakítása 

• az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának 

megelőzése vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet romboló 

beépítés megakadályozása 

• az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon 

meghosszabbításával, sokoldalú turisztikai kínálattal 

• több lábon álló gazdasági szerkezet fejlesztése, az idegenforgalomtól való túlzott függés 

legalább szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, érdekeivel összhangban 

• biztosítani kell, hogy a kis- és középvárosok a maguk köré szerveződő települések 

bármelyikéből elérhetők legyenek közúton és közösségi közlekedéssel 

• tematikus termékfejlesztés, terméktervek, tematikus utak és termékláncok, kiemelt 

programok, komplex turisztikai termék- és szolgáltatáscsomagok (egészségturizmus, 

kulturális-, vallási és örökségturizmus, aktív turizmus és altípusai, hivatásturizmus, 

ökoturizmus), klaszterek fejlesztése 

Az OFTK megyei szinten a következő fejlesztési irányokat határozza meg: 

• A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások 

gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális 

ellátórendszer fejlesztése 

• A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi 

innovációk támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés 

feltételeinek javítása, az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti 

szempontok figyelembevételével. 

• A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek 

csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése. 

• A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program, 

természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja. 

• A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése 

• A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi 

terekben (Bécs-Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések 

fokozása; az európai területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése. 

• Győr és Sopron (a határon átnyúló agglomerációjú centrumok), valamint 

Mosonmagyaróvár gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, szolgáltató és innovációs 

központi szerepének erősítése. 

• A többi város térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési 

szerepkörének fejlesztése. 

• A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása. 
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1.2.2 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója 

A koncepció célja, hogy kijelölje Győr-Moson-Sopron megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza 

azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt 

érdemes fektetni. 

A megye jövőképében a 2030-ig tartó időszakig azt kívánja elérni, hogy az országos, sőt közép-európai 

dimenzióban is számottevő gazdaságát megerősítse, annak domináns szektorait (járműipar, gépipar, 

élelmiszeripar, turizmus) fejleszteni tudja, ezen ágazatokhoz folyamatosan kiépüljenek és 

megújuljanak a beszállítói közép- és kisvállalkozások, amelyek magas hozzáadott értékű, innovációban 

egyre teljesebb termék és szolgáltatás skálát tudjanak előállítani, s ezzel a megye versenyképessége 

növekedjék. A hagyományos gazdasági szektorok mellett erősödjenek meg új tevékenységek, iparok 

és szolgáltatások, így az egészségipar, a környezetipar, a logisztika, a tudásipar, a sport- és kulturális 

szolgáltatások köre. Egyben történjen meg a megyei termelési adottságok teljesebb hasznosítása, 

bővüljenek és korszerűsödjenek a helyi termék-kínálatok, s ezek jelenjenek meg az európai piacokon. 

Győr-Moson-Sopron megye stratégiai fejlesztési céljait alapvetően a fenti összefüggések határozták 

meg. A tárgyi koncepció összesen 6 stratégiai fejlesztési célterületet (mint lehetséges prioritást) 

azonosított, és ezeket – a megyéhez kötődő, illetve tevékenységével az adott témakörhöz kapcsolódó 

– jeles személyekről nevezte el: 

 Jedlik Ányos stratégiai fejlesztési cél – Kreatív humán erőforrások 

 Kühne Károly stratégiai fejlesztési cél – Innováció a gazdaságban 

 Baross Gábor stratégiai fejlesztési cél – Elérhetőség, megközelítés 

 Timaffy László stratégiai fejlesztési cél – Környezetet, kultúra és életminőség 

 Göcsei Imre stratégiai fejlesztési cél – Belső kohézió, centrumok és perifériák 

 Esterházy János stratégiai fejlesztési cél – Együttműködés a szomszédokkal 

Pannonhalmát is érintő fejlesztési célok és programok az alábbiakban jelennek meg: 

 A turisztikai kínálat feltételeinek javítása 

o Az idegenforgalom a megye gazdaságának meghatározó szegmense, amely átlagon 

felüli jövedelemteremtő képességgel rendelkezik. Győr-Moson-Sopron megye 

hazánkon belül kiemelten gazdag örökségvédelmi szempontból. Meghatározó 

turisztikai térségek: a Pannonhalmi Főapátság, a Fertő-táj, a Szigetköz, a Rábaköz; 

Sopron és Győr a műemlékek számát tekintve első és második leggazdagabb vidéki 

város. Jelentős világörökségi területekkel és világörökség-várományos területekkel 

rendelkezik. 

 A közlekedési kapcsolatok javítása 

o Kiemelten fejlesztendőek a kerékpáros létesítmények (kerékpárutak és az azokat 

kiszolgáló kerékpáros-barát vendéglátó- és szálláshelyek) a megye turisztikailag 

frekventált területein: a Fertő térségében + a kapcsolódó ausztriai, hansági és rábaközi 

(Kapuvár) irányokban; a Duna mentén (EuroVelo 6) + a kapcsolódó osztrák és szlovák, 

valamint hazai (Komárom-Esztergom, Pannonhalma-Balaton, Rába-völgy). 

 Környezeti adottságok hasznosítása 

o A megye kedvező környezeti adottságainak funkcionális hasznosítása, a környezeti 

elemek beépítése a gazdasági funkciókba, a vállalkozások kapacitásának megújításába 

(turizmus, helyi nyersanyagokra épülő termelés), a környezettudatos életmód és 
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fogyasztás terjesztése, ezek közvetítőrendszereinek támogatása (termelői piacok, 

„megyericumok” katasztere). (Szigetköz, Hanság, Sokoróalja, Fertő-tó környéke, 

Pannonhalmi dombvidék). Ellátási (energia, nyersanyag) rendszerek lokális 

megoldása. 

 Táj, település, ember, értékmegóvás 

o megye már meglévő, az UNESCO által világörökségi helyszínné nyilvánított térségei 

(pl.: az ezeréves „Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete”, 

valamint az Ausztriával közös „Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj”) értékmegőrző 

fejlesztése 

o A városok és kistérségi központok településképének javítása, a településközpontok 

rehabilitációja (pl. Csorna, Beled, Tét, Pannonhalma, Lébény). 

1.2.3 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Programja 

Győr-Moson-Sopron megye átfogó céljai: 

 A gazdaságszerkezet folyamatos megújítását szolgáló humán erőforrás fejlesztés. 

 A településhálózat és infrastrukturális rendszerek adottságainak bővítése a környezeti 

állapotok megóvásával. 

 A megye belső kohéziójának és interregionális kapcsolatainak erősítése. 

Az átfogó cél a fentebb ismertetett 6 specifikus célon keresztül valósulnak meg. A pannonhalmi járás 

viszonylatában az egyedi értékek és minőségi élettér kialakítása, valamint a nagyvárosi térséghez való 

integrálódás adja a fő fejlesztési irányt. Ezen belül a következő részcélok kerültek kijelölésre: 

 Környezeti értékek védelme 

o Települési környezet fejlesztése  

o Közszolgáltatások fejlesztése  

o Közintézmények megújítása, összehangolt fejlesztése  

o Térségi fejlesztés szervezése  

 Közlekedési kapcsolatok megújítása 

o Elővárosi hálózatok megújítása, kistérségi, járási belső kapcsolatok javítása 

 A gazdasági potenciál fejlesztése 

o Iparterületek kialakítása 

o Vallási, öko- és kulturális turizmus fejlesztése 

 A térség belső kohéziónak javítása 

o Mikrotérségi alközpontok (Veszprémvarsány, Bakonyszentlászló, Pér) 

intézményhálózatának kialakítása 

o Térségi fejlesztési szervezet létrehozása 
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1.2.4 Kistérségi fejlesztési koncepció, program, kapcsolódó dokumentumok 

Pannonhalma Kistérségi Területfejlesztési Társulás kistérségi fejlesztési koncepciója és programja 

(2005) 

A pannonhalmi kistérség fejlesztési elképzelései alapján az alábbi fő célok kerültek meghatározásra: 

• Információs társadalmat mindenkinek – integrált regionális tartalom-, tudás- és 

szolgáltatásfejlesztési programok, figyelembe véve a hátrányos helyzetben lévő társadalmi 

csoportok és a munkaerőpiacról kiszorultak igényeit is.  

• Térben kiegyenlített fejlesztés – az egyes szervezetek, települések, térségek megerősítése 

helyett, a régiót térben átfedő, önmagukban is erős szervezetek hatékony működésre és 

együttműködésre képes hálózatai, hálózatainak rendszere. 

• Ágazati koncentráció – a fejlesztések során a régió hosszú távú jövőjét széleskörű 

kapcsolatrendszerűk révén leginkább meghatározó, kulcs vagy vezérágazatok kiemelt 

kezelése, így a gépipar (járműipar, elektronika), a turizmus (különösen a gyógyító 

egészségturizmus, és a falusi turizmus), a környezeti iparágak (fa- és bútoripar, megújuló 

energiaforrások, környezeti technológiák) és a tudásipar (magas fokú szakképzettség, 

felsőoktatás, kutatás-fejlesztés). 

• Valós fenntarthatóság –a gazdasági, a környezeti, a társadalmi és a kulturális hatások 

egyidejű figyelembevétele (pl. térségi belső gazdaság-fejlesztés, megújuló-energia 

hasznosítás, környezetkímélő- és energiahatékony technológiák támogatása, 

turizmusfejlesztés, decentralizált hálózati infrastruktúra karbantartásának és felújításának 

támogatása, helyi társadalmak által támogatott fejlesztések, társadalmi hálózatok 

együttese révén) 

• Integrált térségi programok – a hatásában szétforgácsolt egyedi pályázatok helyett nyitott 

térségi egyeztetési folyamatban pontosított integrált térségi és tematikus projektek 

(projektcsomagok; tematikus hosszúlisták) lehetősége. 

• Értékeink megtartása – az új beruházások mellett, a jogszabályok adta keretek között, 

hangsúly a térségi felújítások és működtetés támogatásán. 

• Innovatív hálózatok és piaci alapú fejlesztés a gazdaságban – a vállalkozási 

együttműködési hálózatok, klaszterek regionálisan integrált erősítése, a regionális 

gazdaságfejlesztés megerősítése; a gazdaságfejlesztés területén piaci alapú támogatások, 

fejlesztési megoldások (pl. regionális garancia-alapok) előtérbe helyezése. 
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései 

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll, 

amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, valamint 2013-ban 

módosított (a módosító jogszabályok: 2008. évi L. tv. és 2013. évi CCXXIX. törvény). Az OTrT határozza 

meg az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a 

területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások 

védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre 

vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és 

övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok 

pontosításával.  

Pannonhalma város Győr-Moson-Sopron megyében található, amely megyére vonatkozó 

területrendezési tervet Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a 10/2005. (VI. 24.) számú rendelettel 

fogadott el és a 12/2010 (IX. 17.) számú rendelettel módosított. A területrendezési intézkedéseket és 

ajánlásokat – amelyek többek között a településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a 

megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása érdekében – határozattal fogadta el 

a Közgyűlés. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a tervezett fejlesztések területi 

terveknek való megfelelőségét. 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (4) bekezdése szerint az 

„országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye 

területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település 

közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti előírás következtében településrendezési terv 

készítés esetén az összhangot a területfelhasználási kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a 

vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell 

biztosítani.  

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (2) bekezdése kimondja, 

hogy a településrendezési tervek készítése során:  

• az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település 

közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/-5%-kal térhet el a kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonalváltozattól, kivéve, 

ha külön jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 

hatásvizsgálat a nagyobb eltérést indokolja; 

• az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 

államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt 

térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része 

legfeljebb +/-5%-kal változhat. 
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1.3.2 Pannonhalma az Országos Területrendezési Tervben  

 

Pannonhalma alapvetően az országos kerékpárút-törzshálózat elemeként jelenik meg az OTrT-ben. 

Említésre kerül, mint olyan város, amelyen országos törzshálózati vasúti pálya halad át, vegyesen 

erdőgazdálkodási, vegyes térfelhasználású és mezőgazdasági térségként jelenik meg (1.3-1. ábra: 

Pannonhalma az OTrT Országos Szerkezeti Tervlapján (Forrás: OTrT)). 

Az apátságra érdemi előírást az OTrT nem tartalmaz. Az apátságra a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális 

örökség védelméről rendelkezik, mely 

nemzeti emlékhelyként definiálja az 

épületegyüttest. Ezen felül a 2011. évi LXXVII., 

ún. „világörökségi” törvény deklarálja „Az 

ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és 

természeti környezete”-nek kiemelt szerepét 

az ország épített környezetének és a hozzá 

kapcsolódó táji értékek védelmének 

érdekében.  

 

 

 

 

 

1.3.3 Pannonhalma a megyei területrendezési tervben  

Közlekedési hálózatok: 

• Északnyugat-dunántúli kerékpárút: Győr - Pannonhalma - Csesznek - Zirc - Veszprém - 

Balatonalmádi - Balatonfüred - Badacsonytomaj - Szigliget - Keszthely - Hévíz - Zalabér - 

Zalaegerszeg - Zalalövő – Őriszentpéter 

• Új mellékúti kapcsolatok: Pannonhalma-Győrság 

A Pannonhalmi-dombság kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek közé tartozik, illetve 

pufferterületként definiált. A pufferterületek Győr-Moson-Sopron megyében a magterületekhez és az 

ökológiai folyosókhoz szorosan kapcsolódva helyezkednek el. Az erdőtelepítésre alkalmas területek 

lehatárolásának célja, hogy a Nemzeti Erdőtelepítési Program megvalósítására alkalmas területek 

védelmét a területrendezés során is meg lehessen valósítani, melyek között a Pannonhalmi-dombság 

is megjelenik. Külön említést tesz a területrendezési terv a Pannonhalmi Apátságról, mint világörökségi 

helyszínről. Győr-Moson-Sopron megyében a földtani veszélyforrás területének övezete a suvadással 

és földcsuszamlással érintett területekre terjed ki, amelyek jellemzően a megye földtani adottságához 

igazodóan a középső K-Ny-i sávot, Sopron-Pannonhalma vonalát követi. A Pannonhalmi-dombság 

mindezek mellett víz-, és széleróziónak kitett terület. 

1.3-1. ábra: Pannonhalma az OTrT Országos Szerkezeti 
Tervlapján (Forrás: OTrT) 
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A megyei TrT Térségi Szerkezeti Terve hatféle térségi területfelhasználási egységet különböztet meg, 

ezek közül Pannonhalma területén az alábbi egységek jelennek meg (1.3-2. ábra: Pannonhalma térségi 

területfelhasználási egységei (Forrás: Győr-Moson-Sopron MTrT Térségi Szerkezeti Terv, 2010)) 

(világoszöld – erdőgazdálkodási térség; sötét szürke: városias települési térség). 

 
1.3-2. ábra: Pannonhalma térségi területfelhasználási egységei (Forrás: Győr-Moson-Sopron MTrT Térségi 

Szerkezeti Terv, 2010) 

Erdőgazdálkodási térség 

A város közigazgatási területén két nagyobb egybefüggő területen található erdőgazdálkodási térség: 

a város belterületétől délre Nyalka és a 82-es főút között, illetve nyugatra Ravazd és Écs között. A 

mezőgazdasági térségekre az alábbi eszközök és előírások vonatkoznak: 

• Alapvető elvárás, hogy a meglévő erdőterületeket ne vonják belterületbe, illetve azokat ne 

minősítsék beépítésre szánt területté. Az erdőtelepítésre figyelembe vehető területek 

kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a talajok termőképességét, a mezőgazdasági 

művelésre való alkalmasságot, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi 

igényeket javasolt elsősorban figyelembe venni. 

• Alapvető kívánalom, hogy a meglévő erdőterületeket a településszerkezeti tervekben 

erdőterület területfelhasználási egységbe sorolják 

• Meglévő természetes- és természet-közeli állapotú erdők fenntartásával, erdőtelepítésre 

alkalmas új területek kijelölésével, erdők telepítésével javasolt elérni, hogy Győr-Moson 

Sopron megye átlagos erdősültsége a jelenlegi 20%-ról – az OTrT szabályaival összhangban 

– átlagosan mintegy 26 %-ra növekedjen. Az erdőtelepítések egyaránt szolgálják a racionális 

földhasználat kialakítását, a kiváló termőhelyi adottságú, valamint a szélerózióra hajlamos 

szántóterületek védelmét 
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• Az erdők telepítésénél megyei szinten kiemelten kezelendők a hegy és dombvidéki tájak, 

valamint a víz- és szélerózió által veszélyeztetett övezetek által érintett területek. 

• Meglévő erdők fenntartásánál, új erdők telepítésénél fokozott szerepet kell kapni a 

gazdasági funkción – fatermesztésen – kívül a védelmi, egészségügyi, szociális és turisztikai 

rendeltetésnek. 

• Védelmi rendeltetésű erdőket egyrészt az ökológiai hálózat rendszerszerű fejlesztése 

érdekében természetvédelmi, másrészt árvízvédelmi, talajvédelmi levegőtisztaságvédelmi 

és településvédelmi céllal indokolt telepíteni. 

• Az egészségügyi-szociális és turisztikai erdők telepítésére a település-együttesek, nagyobb 

települések, és üdülőterületek környezetében kell törekedni. Előnyben javasolt részesíteni 

a pollenben szegényebb és kevésbé allergizáló fafajtákat. 

• Az egykori zártkertek területét, amennyiben azok termelési, vagy üdülési hasznosítása már 

felhagyásra került – alkalmasság esetén, és amennyiben természetvédelmi szempontból 

nem ellenjavalt – településvédelmi célú erdőtelepítéssel javasolt hasznosítani. 

• A megye természetvédelmi kijelölés alá eső erdőterületein az elsődleges természetvédelmi 

rendeltetés mellett meghatározó az egyéb védelmi és közjóléti (egészségügyi-szociális, 

turisztikai) funkció is, ezért ezeken a területeken indokolt összehangolni a vízgazdálkodás, 

a táj- és természetvédelem, az ökoturizmus, valamint az erdőgazdálkodás szempontjait. 

• Az erdőtelepítésből kizárandó a természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterület, 

védelemre tervezett gyepterület, természeti területnek minősülő gyep, és az 

egyébtermészetvédelmi kijelölés alá tartozó terület (pl.: a Natura 2000 hálózatba tartozó 

gyepterület). A védett és a Natura 2000 hálózatba tartozó területeken erdőtelepítést akkor 

lehet végezni, ha az nem ellentétes a Natura 2000 terület fenntartási tervével. 

Mezőgazdasági térség 

Pannonhalmán négy nagyobb területen koncentrálódnak mezőgazdasági térségek: a várostól északra 

és keletre egy-egy, valamint délre két tömbben. 

A TrT a következő előírásokat és intézkedéseket definiálja: 

• A termőföld más célú hasznosítása elsősorban a gyengébb minőségű termőföldeken, és 

csak a legszükségesebb mértékben valósítandó meg. 

• A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező termőföldek (szántó, szőlő és gyümölcsös) 

esetében azt a művelési ágat javasolt preferálni (adott esetben megtartani, vagy arra 

átváltani), amelyik művelési ágban a termőföld kiválónak minősül. 

• A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területeket (szántó, szőlő, 

gyümölcsös) a településszerkezeti terveknek lehetőség szerint általános, illetve kertes 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. 

• Javasolt az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás 

alkalmazása, továbbá a talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradációs tényezők 

megelőzése, mérséklése, a talaj vízháztartási képességének javítása. 

• A gyenge adottságú, és/vagy környezetileg érzékeny mezőgazdasági területeken a 

termőhelyi és a környezeti jellemzők alapján művelési ág (gyepesítés, erdősítés), vagy 

intenzitási fok (szántóföldi extenzifikáció) megváltoztatása javasolt. 
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• A meglévő sziki gyepek, valamint a lápterületek megőrzése és természetvédelmi célokat is 

integráló hasznosítása kiemelten fontos feladat. 

• A kínálkozó öntözési lehetőségeket kívánatos jobban kihasználni, illetve a 

környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével fejleszteni. 

• A helyes tájgazdálkodás alkalmazásával a parlag területek visszaszorítása javasolt. 

Települési térség 

Pannonhalmán városias települési térség található a város központi belterületén. 

Az OTrT rendelkezései alapján a települési térségek szabályozása során az alábbi irányelvek 

érvényesítése irányadó a megyei TrT szerint: 

• A hagyományos, történeti városi településszerkezeti részek és városközpontok területén 

nem engedhetők meg a szerkezetet, településképet rontó, és attól idegen funkciójú 

beépítések (pl. üzemanyagtöltő állomások, nagy bevásárló központok, nagy kiterjedésű 

közlekedési létesítmények).; 

• A városközpontok területén a közműhálózat felszín alatti vezetését kell előirányozni. 

• A térségbe tartozó településeken a zöldterület (közpark), valamint közjóléti erdő funkciójú 

területek, továbbá a rekreációs igények kielégítését szolgáló egyéb, zöldfelületi jellegű 

különleges területek megőrzendők, arányuk a beépítésre szánt területekhez képest ne 

csökkenjen. 

• A térségbe tartozó településeken az intenzívebb (de nem lakótelep-szerű) városias 

lakóterületek számára is szükséges területeket fenntartani. 

• A korábban épült lakótelepek rehabilitációja során törekedni kell e területeknek a 

városszerkezetbe való minél szervesebb visszaillesztésére, humanizálására. 

Országos és térségi övezetek általi érintettség 

Pannonhalmán a legtöbb típusú érintettség fennáll, amelyekre a megyei területrendezési terv részletes 

ajánlásokat is megfogalmaz. 

• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete; 

• Országos jelentőségű tájképvédelmi terület; 

• Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület; 

• Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület; 

• Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület; 

• Magterület; 

• Ökológiai folyosó; 

• Pufferterület; 

• Erdőtelepítésre alkalmas terület; 

• Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület; 

• Világörökség és világörökség várományos terület; 

• Történeti települési terület; 

• Földtani veszélyforrás területe; 

• Vízeróziónak kitett terület; 

• Széleróziónak kitett terület. 
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Pannonhalma a megyei TrT szerinti övezeti besorolásából fakadóan a következő kiemelt jellemzőkkel 

bír területrendezési szempontból:  

• A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe az agroökológiai adottságaik alapján 

kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé 

érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek tartoznak. 

• Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete lehatárolását alátámasztja többek 

között, hogy az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY 

határozat szerint a táj integráns értékhordozó, komplex, kulturális, társadalmi, természeti 

kategóriát alkot, az Európai Táj Egyezményhez való csatlakozásunk pedig megköveteli a 

tájak, tájképi értékek fokozott védelmét, a tájkarakter kutatását és feltárását. 

• A magterületek természetességüket, ökológiai funkciójukat tekintve az ökológiai hálózat 

természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei. 

• Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek tartoznak, amelyek döntő részben 

természetes eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek 

(magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 

• A pufferterületek Győr-Moson-Sopron megyében a magterületekhez és az ökológiai 

folyosókhoz szorosan kapcsolódva helyezkednek el. 

• A világörökség és világörökség-várományos terület tekintetében Győr-Moson-Sopron 

megye – köszönhetően változatos tájképi és épített környezeti értékeinek – országos 

összehasonlításban is előkelő helyet foglal el. A vonatkozó szabályok a 

területfelhasználással, a bányászattal, az infrastrukturális hálózatokkal és építményekkel 

kapcsolatban állapítanak meg korlátozásokat. 

• A történeti települési terület övezetébe a történeti településközpontok, a történeti kertek, 

a jelentős régészeti lelőhelyek, az országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint 

ezek környezete, védőövezetei tartoznak. 
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1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - AZ ADOTT 

TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

1.4.1 Écs 

A településrendezési terv 2006-ban készült, amelyet a község képviselőtestülete 40/2006. (IX.15.) 

számú határozattal fogatott el. A terv nem tartalmaz Pannonhalma települést befolyásoló 

megállapításokat. 

1. módosítás: 24/2012. (IV.25.) KT hat., 6/2012. (VII.23.) Ök rendelet 

2. módosítás: 46/2014. (VIII.29.), KT hat., 11/2014. (IX.01.) Ök rendelet 

1.4.2 Ravazd 

A településrendezési terv 2008-ban készült, amelyet a község képviselőtestülete 47/2008. (IX.4.) 

számú határozattal fogatott el. A terv nem tartalmaz Pannonhalma települést befolyásoló 

megállapításokat. 

 1. módosítás: 24/2010. (IV.23.) KT hat., 5/2010. (IV.24.) Ök rendelet 

1.4.3 Tarjánpuszta 

A településrendezési terv 2008-ban készült, amelyet a község képviselőtestülete 10/2008. (VIII.22.) 

számú rendelettel fogatott el. A terv nem tartalmaz Pannonhalma települést befolyásoló 

megállapításokat. 

1. módosítás: 42/2010. X.1.) KT hat., 8/2010. (X.2.) Ök rendelet 

2. 2. módosítás: 5/2014. (VI.26.) Ök rendelet 

1.4.4 Táp 

A településrendezési terv 2002-ban készült, amelyet a község képviselőtestülete 50/2002. (VII.24.) 

számú határozattal fogatott el. A terv nem tartalmaz Pannonhalma települést befolyásoló 

megállapításokat. 

 1. módosítás: 15/2003. (XII.31.) Ök rendelet 

1.4.5 Nyalka 

A településrendezési terv 2011-ban készült, amelyet a község képviselőtestülete 3/2011. (III.10.) 

számú határozattal fogatott el. A terv nem tartalmaz Pannonhalma települést befolyásoló 

megállapításokat. 

1.4.6 Pázmándfalu 

A településrendezési terv 2002-ben készült, amelyet a község képviselőtestülete 84/2002. (X.17.) 

számú határozattal fogatott el. A terv nem tartalmaz Pannonhalma települést befolyásoló 

megállapításokat. 

1. módosítás: 42/2008. (IX.2.) KT hat., 7/2008. (IX.2.) Ök. rendelet 

2. módosítás: 29/2014. (VIII.29.) KT hat., 7/2014. (IX.03.) Ök. rendelet 
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Pannonhalma város ugyan rendelkezik egy több mint 10 évvel ezelőtt elfogadott településfejlesztési 

koncepcióval, azonban ez nem tekinthető hatályosnak és értelmezési zavart okozna az elemzése, 

valamint a jelen alfejezetben taglalása. Ezen megfontolások mentén a Pannonhalmi Térségfejlesztési 

projektcsomag 2014-2020 céljai kerülnek bemutatásra. Átfogó cél, hogy Pannonhalma város és térsége 

a helyi lakosságra, valamint a Győrből kitelepülni szándékozó, magasan kvalifikált rétegekre 

támaszkodva növelni tudja lakosságszámát. A betelepedést elősegítő településszerkezetnek, 

(figyelemmel a természeti értékek védelmére), és a város által nyújtott kedvező gazdasági 

környezetnek (különös tekintettel a pénzügyi és szolgáltató szektorra, az apátsággal, illetve a környező 

településekkel összefogásban fellendített kulturális és ökoturizmusra) köszönhetően a város 

rendelkezik azokkal az anyagi erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik azoknak a hiányzó funkcióknak 

a finanszírozását, melyek okán teljes jogú kistérségi központként, és Győr „előváraként” funkcionálhat. 

Az átfogó cél mellett további részcélok kerültek meghatározásra a társadalmi, gazdasági és környezeti 

fenntarthatóság figyelembevételével, valamint a térségi szerepkör növelése érdekében. 

1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó megállapításai 

Pannonhalma Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a 232/2009. (XI.24.) sz. határozattal fogadta el a 

közgyűlés. 

Az előző alfejezetben leírt jövőképen alapulva a város ágazati céljai az alábbiak szerint kerültek 

megfogalmazásra: 

 A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan kvalifikált csoportokra. 

 A város gazdasági potenciáljának növelése. 

 A természeti környezet védelme, minőségi településkép kialakítása. 

 Térségi szerepkör megerősítése, térségi funkciók bővítése. 

Az átfogó ágazati célokra tekintettel a következőkben felsorolt városrészi célok kerültek 

meghatározásra:  

 Városközpont 

o A helyi és kistérségi lakosság igényeit kiszolgáló, a város kapujaként működő 

kereskedelmi és szolgáltató centrum kialakítása a Petőfi Sándor utcában. 

o A belváros szívének, a Szabadság térnek és a váralja utcának a megújítás a rendezett 

településkép kialakítása érdekében, amely minőségi kereskedelmi, vendéglátó, 

szabadidős, és kulturális szolgáltatásai révén egyszerre szolgálja a helyi lakosság 

életkörülményeinek javítását, valamint programkínálatot nyújt az idelátogató turisták 

számára. 

o A belváros szíve és az apátság közötti, hiányzó közvetlen kapcsolat megteremtése, a 

váralján keresztül. 

o A váralja egyedülálló hangulatára alapozva, a lakosság gazdasági potenciáljának 

növelésével, valamint használaton kívüli ingatlanok tekintetében a lakosságszám 

növelésével egy skanzenszerű kereskedelmi, vendéglátó, és lakókörnyezet kialakítása. 

 Tisztán lakófunkcióval bíró településrészek (Cseidervölgy, Lestár, Tóthegy, Újtelep, Sági dűlő) 
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o Minőségi, a természeti értékek védelmét, a megújuló energiák hasznosítását, illetve a 

fenntartható környezethasználatot maximálisan figyelembe vevő lakókörnyezet 

biztosítása, a történetileg kialakult településszerkezet alapján. 

 Cipódomb településrész 

o A tervezett turisztikai fejlesztésekkel harmonizáló, kertvárosias beépítésű, 

energetikailag független minta ökolakóterület kialakítása. 

o Termálvízre alapozott kistérségi vonzású fürdő és szabadidő központ számára hely 

biztosítása. 

1.5.3 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A város nem rendelkezik jelenleg is hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződéssel.  
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1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

• Jogszabályi háttér: Pannonhalma város Településszerkezeti Tervét a Képviselőtestület a 

7/2005. (IV.19) számú kt. határozattal fogadta el, majd 160/2010. (IX.28.), 64/2011. (IV.12), 

85/2011. (V.3.), sz. kt. határozatokkal módosította.  

• Jogszabályi háttér: Pannonhalma Város Helyi Építési Szabályzatát a Képviselőtestület a 

7/2005. (IV.19.) és 4/2015. (I.28.) rendeletével hagyta jóvá, majd 16/2008. (VIII.27.), 

15/2010. (IX.29.), 1/2012 (II.1.) sz. kt. határozatokkal módosította. 

A szabályozási tervek és a vonatkozó (beépített) módosítások megtalálhatóak a város honlapján. A 

módosítások folyamatosan átvezetésre kerülnek a város térinformatikai rendszerében.  

Mivel Pannonhalma településrendezési eszközei a városfejlesztési koncepciójával és integrált 

városfejlesztési stratégiájával teljes összhangban készültek, ezért megfelelő alapot biztosítanak a 

városfejlesztési akciók megvalósításához. A szerkezeti terv nagy gondot fektet a város egyedi 

adottságainak, értékeinek (mind a táji, mind az épített környezeti értékek) gondos kezelésére, 

megóvására az egyedi területfelhasználási kategóriák és előírások alkalmazásával. Mindezek mellett a 

rendezési tervek kisebb mértékben aktualizálandók a fejlesztési döntések zökkenőmentes támogatása 

érdekében, mindamellett, hogy a településrendezési tervekben rögzített lehetőségek várhatóan nem 

akadályozzák a stratégia fejlesztéspolitikai céljainak megvalósítását jelen állapotukban sem. 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai  

A településszerkezeti terv – összhangban az országos és a térségi, kistérségi szintű tervekkel – hosszú 

távra meghatározza Pannonhalma fejlődésének térbeli irányait, lehetőségeit, korlátait, kialakítja a 

településszerkezet fejlesztésének újabb elemeit. 

Lakóterületek alakításának alapelvei 

A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően 

7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

A kertvárosias lakóterületek elsősorban laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló 

rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5 m –es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek 

elhelyezésére szolgál.  

A falusias lakóterület legfeljebb 3,5 m-es építménymagasságú lakóépületek, a mező- és erdőgazdasági 

építmények, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi-, szolgáltató- 

és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 

Központrendszer, az intézményellátás fejlesztésének alapelvei (vegyes terület): 

A településközpont vegyes terület telkenként összesen legfeljebb hat lakást tartalmazó lakóépületek; 

helyi szintű intézményi, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, a megengedett lakásszámot meg nem 

haladó szobaszámú szálláshely-szolgáltató, egyházi, oktatási, igazgatási, egészségügyi, szociális 
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szórakoztató épület és sportépítmények; valamint nem zavaró hatású gazdasági építmények 

elhelyezésére szolgál.  

A központi vegyes terület a tágabb térség ellátását szolgáló igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, közösségi szórakoztató, kulturális, egyházi, oktatási, egészségügyi, 

szociális épület, sportépítmény, illetve ezekkel egy épületben elhelyezve legfeljebb négy lakás, 

valamint nem zavaró hatású gazdasági építmények elhelyezésére szolgál. 

Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál. 

A gazdasági területek alakításának alapelvei: 

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül lakások, igazgatási és iroda épület, 

egészségügyi, szociális, oktatási és az úti kiszolgáló létesítmények övezetében szálláshely szolgáltató 

épület építhető. 

Az ipari gazdasági területen a feldolgozóipar, az építőipar, a nagykereskedelem, a javítás, szállítás, 

raktározás, a mezőgazdasági és erdőgazdasági termények tárolása céljára szolgáló épületek és az 

ezeket kiszolgáló igazgatási, szociális, kereskedelmi, egészségügyi, oktatási épületek építhetők.  

Különleges területek (turizmus, sport, rekreációs stb.) alakításának alapelvei 

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények 

különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a 

környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más beépítésre szánt terület-

felhasználású területektől eltérnek. (temető, sportterület, hulladékudvar, apátsági terület, szabadidő 

központ és strand, Váralja). 

Közlekedési terület alapelvei: 

A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a 

gépjármű várakozóhelyek (parkolók), a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési 

rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá 

a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 

Zöldterület-fejlesztés alapelvei, követelményei: 

A zöldterületként lehatárolt területek funkcionális és zöldterületi fejlesztésére, illetve 

rekonstrukciójára, valamint új ipari parkok, kertek létesítésére csak kertépítészeti tervek alapján van 

lehetőség. A zöldterületek legfőbb alkotóeleme a növény, ezért azokat a funkciójuknak megfelelően 

kell növényzettel beültetni. A zöldterületi közparkok területén sport-, játék-, játszó- és pihenőszerek 

építhetők, kerti építmények, szobrok elhelyezhetők. 

Erdőterület kialakításának alapelvei: 

Az erdőterületeken épület nem építhető, közművezeték a szükséges legrövidebb szakaszon egyedül az 

elsődlegesen védelmi célú erdők övezetében telepíthetők. 
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Mezőgazdasági terület: 

A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás, valamint turisztikai hasznosítás építményei helyezhetők. 

Vízgazdálkodási terület: 

A területfelhasználási egységbe az OTÉK szerinti vízgazdálkodási területek tartoznak. A területen 

építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével – külön 

jogszabályban foglaltak szerint – lehet. 
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.1.1 Demográfia, népesség 

Pannonhalma Győr-Moson-Sopron megye tizenkettedik legnépesebb városa. 2013. év végén 3925 fő 

élt a településen, amely Győr-Moson-Sopron megye lakosságának alig 0,8%-át teszi ki. Népsűrűségét 

tekintve (124,8 fő/km2) bőven meghaladja a járási átlagot, mely a településszerkezetre jellemző 

aprófalvas elrendezést bizonyítja. Az országos, regionális és megyei átlagot is meghaladó népsűrűség 

másik kiváltó oka a település földrajzi elhelyezkedése és az ebből fakadó, viszonylag sűrű beépítettség, 

amely a területegységre vetített magas lakosságszámot vonja maga után. 

 
1.7-1. ábra: Népsűrűség (fő/km2), 2013 (forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése összességében több, mint 10 éves 

periódusban alapvetően nem jellemző Pannonhalmára, holott a 2000-es évek elején jelentősnek 

mondható népességcsökkenés volt tapasztalható a több, mint 4000-es lakosságszám 3800 körülire 

csökkenésével. Egy erőteljesebb népességnövekedés után lassú csökkenés, majd újbóli meredek 

emelkedés jellemző az alábbi grafikonra (1.7-2. ábra: A lakónépesség változása Pannonhalmán (Adatok 

forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)). A teljes időtávot vizsgálva azonban a lakosságszám 

stagnálása figyelhető meg bizonyos ciklikus trendek megjelenésével együtt. A pannonhalmi járás 

településeinek lakosságszámát mutató diagramon (1.7-3. ábra: A lakónépesség eloszlása a 

pannonhalmi járásban (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)) élesen kivehetők az egyes 

nagyobb települések, amelyek közül Pannonhalma kiemelkedik, mivel a járás teljes lakosságának egy 

negyede él a városban. A szomszédos Écs, illetve Bakonyszentlászló rendelkezik még 10% feletti 

részesedéssel a járási lakosságszám viszonyában. 
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1.7-2. ábra: A lakónépesség változása Pannonhalmán (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

 

1.7-3. ábra: A lakónépesség eloszlása a pannonhalmi járásban (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 
2013.) 
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A lakosságszám változását két tényező befolyásolja: egyrészről a természetes szaporodás vagy fogyás, 

másrészről pedig a vándorlási egyenleg.  

A természetes szaporodás/fogyás az élveszületések és a halálozások számának különbségét mutatja. 

A születések számának tekintetében Pannonhalma esetén jelentős ciklikusság figyelhető meg, azonban 

a teljes 2000-2013-as időszakot figyelembe véve majdnem 50%-kal esett vissza az élveszületések 

száma. 

Az ezer halálozások száma a városban 2000 óta többé-kevésbé folyamatosan növekszik és tartósan 

meghaladja az élveszületések számát. A legnagyobb különbség a 2002-es évben volt tapasztalható, 

amikor Pannonhalmán 32 élveszületésre 74 halálozás jutott, vagyis az arány több, mint a kétszerese 

volt. Egy ilyen méretű különbség tartós fennállása súlyosan veszélyeztetné a város lakosságszámának 

stagnálását, mivel egy 4000 fős kisváros esetében ezek az arányok, illetve maguk az abszolút számok 

is kifejezetten magasnak számítanak. A 2000-es évek közepén az olló záródni látszódott, azonban 2013-

ban újra szétnyílt és 56 halálozásra alig 25 élveszületés jutott, amely szám abszolút értékben is 

megközelíti a 2000-es évek közepén tapasztalt negatív csúcsot (1.7-4. ábra: Élveszületések és 

halálozások száma Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)). 

 

1.7-4. ábra: Élveszületések és halálozások száma Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok forrása: KSH, 
Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

A vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Az odavándorlás 

tekintetében Pannonhalma erős ingadozást mutat a vizsgált időszakban. Míg 2002-2006 között 

alapvetően stagnált  a bevándorlók száma, az ez előtti és utáni időszakban erős ingadozás jellemezte a 
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mutatót. Abszolút mértékben azonban erős növekedést tapasztalhatunk a 2013-as eredményben a 

2000-eshez viszonyítva. 

A városból történő elvándorlás vizsgálatánál szintén ingadozás tapasztalható . Érdemes megfigyelni, 

hogy az elvándorlási hullámok szinte teljes egészében megfelelnek az odavándorlási hullámokkal, 

vagyis egy intenzív lakosságcsere zajlott le Pannonhalmán ezekben az években. 

Ha az odavándorlást és az elvándorlást összevetjük, akkor megállapítható, hogy Pannonhalmán a 

vándorlási egyenleg a 2000-es évek közepén két évtől eltekintve mindvégig pozitív volt. Az 

odavándorlások száma 2001-ben és 2007-ben haladta meg a legjelentősebben az elvándorlások 

számát, azóta ez a különbség jelentősen mérséklődött (1.7-5. ábra: Odavándorlások és elvándorlások 

száma Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)).  

 

1.7-5. ábra: Odavándorlások és elvándorlások száma Pannonhalmán, 2000-2013. (Adatok forrása: KSH, 
Tájékoztatási adatbázis, 2013.)  

A vizsgált időszak alatt a város lakosságának nemi arányát a viszonylagos stabilitás jellemzi. A nők a 

város lakosságának kb. 44%-át, a férfiak pedig az 56%-át teszik ki. 

A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az országos, regionális és 

megyei trendekhez nem illeszkedik Pannonhalma társadalma. A KSH 2011-es adatai szerint 15,52%-a 

a népességnek 60 évnél idősebb, míg 15,32%-a 14 évnél fiatalabb. Ezek a számpárok országok 

viszonylatban 23,46% – 14,57%, regionális szinten 23,69% - 13,75%, Győr-Moson-Sopron megyében 

22,48% - 15,24%, míg a pannonhalmi járásban 22,36% és 15,24%. 

Az előző gondolatmenetet az 1.7-6. ábra: Az állandó népesség öregedési indexének alakulása 

Pannonhalmán és térségében (Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) által jelzett 

öregedési index is alátámasztja, amely az időskorú népességnek (65 év fölöttiek) a gyermekkorú 
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népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Ezen mutató tekintetében 2011-ben az 573 fő 65 év fölötti 

lakosság aránylik az 565 fő 14 éven aluli népességhez, amely kapcsolat százalékban kifejezve bőven az 

országos, regionális, megyei és járási érték alatt található. Következésképpen Pannonhalma jellemzően 

fiatalabb társadalmi szerkezettel rendelkezik, mint az előbb említett területek. 

 
1.7-6. ábra: Az állandó népesség öregedési indexének alakulása Pannonhalmán és térségében (Adatok 

forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

Összességében megállapítható, hogy az országos trendektől eltérően a pannonhalmi népességszám 

bizonyos ciklikusságok mellett 2000-2013 között közel azonos nagyságú. A kiegyensúlyozottság 

hátterében az elköltözések számának az odaköltözések által szinte folyamatos meghaladása áll, 

mely pozitív egyenleg ellensúlyozni képes a halálozások-élveszületések által okozott csökkenést. A 

város öregedési indexe a régiós, megyei és járási értékek alatt található, melyre a közeljövőben a 

társadalmi fenntarthatóság elérése érdekében lehet és kell is alapozni.  

1.7.1.2 Háztartás, család 

Pannonhalmán összesen 1230 háztartást regisztráltak a 2011-es Népszámlálás során. A háztartások 

72,5%-a (892) családháztartást alkot, azaz egy vagy több családot foglal magába. A családháztartások 

túlnyomó többsége egy családból álló háztartás (858), kisebb része, 34 háztartás pedig legalább két 

családból álló háztartásként működik. 

Az egy családos háztartások 83%-át házaspárok, illetve élettársi kapcsolatban élők alkotják, a 

fennmaradó 17% (147 háztartás) egyszülős háztartás, vagyis gyereküket egyedül nevelő szülőkből áll. 

A pannonhalmi háztartások 27,5%-a nem alkot családháztartást. A nem családháztartás túlnyomó 

részét az egyszemélyes, egyedül élő személyek alkotják (90%) 

A száz háztartásra jutó foglalkoztatottak tekintetében (116) Pannonhalma a térség legkedvezőbb 

adatával rendelkezik, amely meghaladja mind a többi járásközpont város, mind pedig a megye és az 

ország adatait. 
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A háztartások vizsgálata során megállapítható, hogy Pannonhalma a házaspárok, illetve élettársi 

kapcsolatban élő háztartások aránya jóval magasabb, ebből következően pedig az egyszülős 

háztartások aránya jelentősen alacsonyabb, mint a vizsgált területeken, amely kedvező tendenciát 

jelent. Szintén pozitívum a város esetében a háztartásokra jutó magas foglalkoztatottsági arány, 

amely jelentősen meghaladja mind az országos, mind a megyei átlagot. 

1.7.1.3 Nemzetiségek  

Pannonhalmán a 2011-es népszámlálás során a népesség 3,44%-a (127 fő) vallotta magát valamely 

hazai nemzetiséghez tartozónak, amely arányában elmarad a járási (3,98%) és a megyei (5,72) átlagtól. 

A nemzetiséghez tartozók 46%-a roma, 35%-a német. 

Hasonlóak az arányok, ha a nemzetiségeket a település teljes lakosságához viszonyítjuk. Ebben az 

esetben Pannonhalmán a lakosság 1,25%-a a roma és kevesebb, mint 1%-a a német nemzetiséghez 

tartozik. Ennek a két nemzetiségnek a jelenléte kimagaslik a járás többi településeinél is, bár arányuk 

néhol jelentős eltolódást mutat. 

A fent említett két nemzetiség mellett román, horvát, és szlovák nemzetiségűek élnek a területen, de 

arányuk a teljes népességhez viszonyítva elhanyagolható. 

Pannonhalmán a magyar mellett két jelentőseb nemzetiség, a roma és a van jelen, azonban arányuk 

és abszolút számosságuk sem tekinthető nagymértékben relevánsnak (1.7-7. ábra: A cigány 

nemzetiségűek aránya a népességből (%), 2011 (forrás: KSH Népszámlálás)). 

 

1.7-7. ábra: A cigány nemzetiségűek aránya a népességből (%), 2011 (forrás: KSH Népszámlálás) 
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1.7.1.4 Iskolai végzettség  

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Pannonhalma lakosságának képzettségi, végzettségi mutatói 

minden adat esetében kedvezőbbek a járási adatoknál és nem sokkal maradnak el, illetve olykor meg 

is haladják a regionális adatokat (1.7-8. ábra: A 17 éven felüliek között a legalább érettségivel 

rendelkezők aránya (%), 2011 (forrás: KSH Népszámlálás)). 

 

1.7-8. ábra: A 17 éven felüliek között a legalább érettségivel rendelkezők aránya (%), 2011 (forrás: KSH 
Népszámlálás) 

Ha a végzettséget a nemek közötti megoszlás alapján is megvizsgáljuk, akkor látszik, hogy a járástérség 

esetében közel azonos azoknak a férfiaknak és nőknek az aránya, akik az általános iskola első nyolc 

osztályát sem végezték el (0,2%, illetve 0,3%). Pannonhalma esetében ez az arány mindkét esetben 

magasabb értéket mutat (0,3, illetve 0,4%), de néhány település esetében kiugró adatokkal 

találkozhatunk. Ilyen például Bakonypéterd vagy Veszprémvarsány, ahol a nők erősen 

felülreprezentáltak a nyolc osztálynál alacsonyabb iskolai végzettségűen körében. A két nem közötti 

legnagyobb különbség Bakonypéterden tapasztalható, ahol a nők 0,9%-a nem végezte el az általános 

iskolát, míg a férfiak közül mindenki rendelkezik legalább 8 elvégzett általános iskolai évvel. 

Az érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a nők mind a járási átlagban, mind 

Pannonhalma esetében kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek és a különbség a két nem között 

viszonylag kiegyensúlyozott. 

Pannonhalma az iskolai végzettségi mutatói kedvezőbbek a járási adatoknál, sőt, még a Nyugat-

Dunántúli adatokat is részben meghaladják. A nemek közötti megosztottság tekintetében leginkább 

a magasabban képzettek, vagyis legalább érettségivel rendelkezők esetében találhatunk városi 

szinten nagyobb eltéréseket a nők javára. A járás többi települése nem mutat nagyfokú eltérést a 

nemek szerinti eloszlást és az iskolázottsági fokot tekintve. 
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1.7.1.5 Foglalkoztatottság  

Az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli), valamint gazdaságilag nem 

aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze (1.7-9. ábra: A népesség megoszlása 

gazdasági aktivitás szerint, 2011. (forrás: KSH Népszámlálás)). 

 
1.7-9. ábra: A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint, 2011. (forrás: KSH Népszámlálás) 

Ha a foglalkoztatottak számát vizsgáljuk, megállapítható, hogy Pannonhalmán az arányuk elmarad 

mind a járási, úgy a megyei, regionális és országos adatoktól. A megyei adat kiemelkedő mivolta 

minden bizonnyal a Győrben található nagy munkáltatóknak köszönhetők, amelyek elszívó hatása 

remekül látszik a pannonhalmi járást ábrázoló oszlopból is. A népesség gazdasági aktivitását vizsgáló 

mutatók közül éppen a foglalkoztatottak aránya az egyik, amelyben jelentős eltérés tapasztalható 

Pannonhalma és a tágabb térsége között. 

A munkanélküliségi adatokat szemlélve 2011-ben a munkanélküliségi ráta alacsonyabb volt az 

országos átlagnál, azonban magasabb a járási, megyei és regionális értékeknél. Az intaktív keresők 

aránya Pannonhalmán szinte megegyezik a járási és a megyei adatokkal, azonban alatta van az 

országos és a regionális aránynak.  

Az eltartott lakosság adatait vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb eltérés a lakosság gazdasági 

aktivitását tekintve a városi, valamint a térségi adatokat figyelembe véve ezen területen tapasztalható. 

Pannonhalma lakosságának közel 30%-a (1085 fő) volt tekinthető eltartottnak, míg a járási, megyei, 

régiós és országos adatok 25% körüli értéket mutatnak. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2014. december 20-án Pannonhalmán 53 

nyilvántartott álláskereső volt, amely a munkavállalási korú népesség 2,2%-át tette ki. Ez a létszám 

4%-kal van alatta a 2008-as év azonos időszakához képest, mely időpont a gazdasági világválság 

begyűrűzése előtti pillanatot jelenti. Látható tehát, hogy a negatív globális trendek nem éreztették 

hatásukat a város álláskeresőinek számosságán és arányán. 
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Pannonhalmán mindössze 6 fő tekinthető tartós munkanélkülinek, vagyis több mint 365 napja nem 

rendelkezik állással. Ez az arány jóval kedvezőbb, mint a megyei átlag. 

Pannonhalma a foglalkoztatottság tekintetében kedvezőtlenebb helyzetben van, mint a térség többi 

települése. 2008 és 2014 között az ÁFSZ adatai alapján – a világban bekövetkezett pénzügyi-

gazdasági hatások eredményeképpen – a munkanélküliek aránya csökkent. Összefoglalva 

elmondható, hogy a város még mindig a kedvező foglalkoztatottságú települések közé tartozik a 

vizsgált térségben. 

1.7.1.6 Jövedelmi viszonyok  

1.7.1. táblázat: Adózási adatok, 2012. (forrás: TeIR T-STAR adatbázis) 

 
SZJA alapot képző jövedelem/lakos, Ft 

(2012) 
Adóbevallók aránya, 

2012 

Bakonygyirót 521 692 35,3% 

Bakonypéterd 980 496 48,2% 

Bakonyszentlászló 783 499 46,2% 

Écs 937 556 48,1% 

Fenyőfő 618 226 43,5% 

Győrasszonyfa 927 350 48,6% 

Lázi 747 838 46,6% 

Nyalka 875 087 51,3% 

Pannonhalma 869 497 47,7% 

Pázmándfalu 803 715 45,5% 

Ravazd 856 248 48,9% 

Románd 756 831 47,5% 

Sikátor 681 161 45,6% 

Táp 936 263 51,1% 

Tápszentmiklós 853 097 47,8% 

Tarjánpuszta 1 044 696 55,0% 

Veszprémvarsány 939 129 51,8% 

Pannonhalmi járás 831 317     47,6% 

Csorna 937 718 52,3% 

Győr 1 064 652 48,4% 

Kapuvár 733 197 48,6% 

Mosonmagyaróvár 822 955 47,0% 

Sopron 757 535 44,8% 

Tét 874 422 49,2% 

Többi járásszékhely város 791 602 47,4% 

Gy-M-S megye összesen 790 528 47,44% 

Nyugat-Dunántúl 634 572 42,29% 

Ország összesen 813 441 43,5% 

 

Pannonhalmán az adóbevallók száma 1668 fő, ez a járás 22,48%-át teszi ki. A megye többi 

járásszékhelye közül egyedül Csornán több, mint 5500 fő, Győrben 61165 fő, Kapuváron 5088 fő, 

Mosonmagyaróváron 15230 fő, Sopronban több mint 26000 fő, míg Téten valamivel kevesebb mint 


