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Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a turizmus helyzetéről és várható jövőjéről, az utóbbi évek turisztikai

fejlesztéseiről és a következő évek változásairól a Pannonhalmi Bencés Főapátságban

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői
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Megjelent

Elnököl:Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke

Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke
Becsó Zsolt (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Kovács Ferenc (Fidesz)
Kovács Péter (Fidesz)
Törő Gábor (Fidesz)
Vincze László Mihály (Fidesz)
Horváth András Tibor (MSZP)
Pál Béla (MSZP)
Szilágyi György (Jobbik)
Kukorelly Endre (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Szalay Ferenc (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)
Horváth László (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)
Bús Balázs (KDNP) Törő Gábornak (Fidesz)
Hoffman Pál (KDNP) Vincze László Mihálynak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát
Hansághy Péter turisztikai és marketing igazgató (Pannonhalmi Főapátság)
Rábai László projektigazgató (Pannonhalmi Főapátság)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Hansághy Péter bevezetője

HANSÁGHY PÉTER turisztikai és marketing igazgató: Tisztelt Képviselő Urak!
Szeretettel köszöntök mindenkit itt köreinkben, és mindjárt meg is kérem Várszegi Asztrik
főapát urat, hogy tartsa meg köszöntőjét és tájékoztatóját.

Dr. Várszegi Asztrik köszöntője

DR. VÁRSZEGI ASZTRIK pannonhalmi főapát: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
Úr! Képviselő Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm a sport- és
turizmusbizottság kihelyezett ülésének elnökét és minden tagját itt Pannonhalmán. Ha
lokalizálni akarom, hogy hol vagyunk, Szent Márton hegye főmonostora alatt, a Kosaras-
dombon, a nemrég átadott Kosaras-dombi vendéglátó turistacentrum konferenciatermében
vagyunk. Nemrég adtuk át, ezt szeretném külön hangsúlyozni, hiszen ez is a mi
vendéglátásunkkal, turizmusunkkal, vendégfogadásunkkal van kapcsolatban.

Nagyon szépen köszönöm, hogy a Hansághy Péter úr közvetítette meghívásomat
elfogadták, és a kihelyezett bizottsági ülésüket ma itt tartják.

Kedves Vendégeink! Önök egy szinte beláthatatlan sornak, vendégeink hosszú
sorának mai - hadd legyek udvarias - kedves láncszemei, mert hiszen a bencés monostorok
látogatása az európai térségben cirka 1500 évvel ezelőtt kezdődött, itt a mi Kárpát-medencei
földrajzi térségünkben pedig több mint ezer évvel ezelőtt. Vendég, látogató, zarándok, turista
- a címszavak és a nevek változnak, a létszám is változik, kisebb és nagyobb csoportban,
szóló csoportban. A lényeg: a világban élő, mozgó, lelki, szellemi, testi felüdülést kereső

ember útra kel, kiváltságos helyeket látogat meg hagyományai szerint vagy új felfedezése
szerint, és be akar telni a hely kínálta lehetőségekkel, vagy pedig fölméri azt a helyet mások
érdekében is, ahogy részben talán ma önök is ezt teszik Pannonhalmával, tapasztalatukkal.

Valamit magunkról. Pannonhalma, Pannónia szent hegye 996-os Szent István-i
alapítás, és a hosszú történelmi idő megpróbált bennünket ugyanúgy, mint ahogy magyar
népünket is - ha ezt elkezdeném az én kedves hallgatóimnak részletezni, akkor délután is itt
ülnénk, egy elszabadult nyugdíjas történelemtanár sokat tudna mesélni az elmúlt ezer
esztendőről.

De ugorjunk vissza az elvi alapokig, és egy kicsit járjuk körül, minek alapján, vagy
milyen módon gondolkodnak az itt élő bencések, és hogyan próbálják megvalósítani minden
korban, korszaktól függően az adott lehetőségek között a vendégvárás, a vendéglátás igényét,
bárki részéről merüljön is föl. És akkor bocsássanak meg nekem, hogy ezt a kis ütött-kopott
könyvecskét fölemeljem, bemutassam, ez a mi Regulánk. A modern ember meghallja, hogy
regula, szent Isten, valami kétségbeejtő dolog lehet, valamit agyonszabályoznak. Ez valóban
egy gyakorlati szabály, hogy egy közösségben hogyan és miként éljenek az emberek. És egy
önálló fejezetet szán Szent Benedek a VI. század elején, az 53. fejezetet a vendégeknek a
fogadására. Itt a vendéget aztán a legtágabb értelemben kell érteni. És ha nagyon
gyakorlatiasan közelítem meg ezt a rövid, egy-másfél oldalas szöveget, akkor azt mondhatom,
van egy elvi alapvetés, és ad hozzá etikai kódexet, szmsz-t, és én azt gondolom, hogy a
szöveg olyan, hogy politikusok, az országot képviselők, mindenki tanulhat belőle. Keresztény
világban vagyunk akkoron, illetve kezdődő keresztény világban, a Krisztus utáni VI. század
elején, amikor a világ legtermészetesebb módján azt írja Benedek: minden érkező vendéget
úgy fogadjanak, mint magát Krisztust, mert ő maga mondja majd egykor: idegen voltam és
befogadtatok engem. És mindenkinek adják meg a megfelelő tiszteletet.

Azt gondolom, ennél egyetemesebb vendégmegközelítést nem nagyon olvashatunk. És
akkor utána írja: siessenek eléje, adjanak vizet a kezére, sőt, mivel hosszú útról, rossz utakról,
hepehupás utakról jön, a felfrissülés teljességéhez tartozik az is, hogy valakinek a lábát
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megmossák, és az Úr is megmosta apostolainak a lábát. És azt mondja, hogy minden
humanitást adjanak, tehát mindazt, ami az emberség igénye, adják meg a vendégnek, és így
teremtsék meg a számára azt a testi-lelki miliőt, ahol érkezik a vendég, jól érezheti magát,
gondoskodjanak ágyakról, az tiszta legyen, és itt van ez a gyakorlati rész, és hogy miként
történjék az egész vendégfogadás, itt van ez a kulcsmondat, hogy az Isten házát bölcsek
bölcsen kormányozzák.

Tehát mindent a maga idejében, a maga helyén, kellő tapintattal, körültekintéssel - így
fogadják a vendéget. Ez az alapja annak, hogy Európa térségében mintegy 1500 éve kiművelt
iparág a vendéglátás és a kolostori turizmus kialakult az évszázadok során. Ezt örököljük mi
magyarok is itt, Pannónia szent hegyén, és a Regulából az előbb nem idéztem, de szegénytől a
gazdagig mindenki látogat a kolostorba, és a Regula fölhívja a figyelmet, ha szegény jön, arra
jobban figyeljenek oda, mert ha gazdag jön, a gazdagoknak amúgy is megadják a tiszteletet,
mert az emberi természet olyan, hogy a gazdaggal úgy van, hogy neki mélyebben fejet hajt.

Mi, Pannonhalma királyi alapítású apátság vagyunk, tehát ha az ezer évet
végignézzük, akkor azt kell mondanom, nem minden, az túlzás, de jeles, jelentős királyaink
családjukkal együtt Pannonhalmára látogattak. Ezt tudjuk Szent Istvánról, tudjuk II. Béláról,
aki itt van a templom fölszentelésénél, sőt tudjuk, II. András királyunkról is, hogy részt vesz a
templom fölszentelésén, 1876-ban az akkori apostoli királyunk, Ferenc József csak küldötte
révén, de egyébként aztán idelátogat, mint ahogy korábban Mária Terézia is. De
Pannonhalmát meglátogatják főpapjaink, tudósaink a XIX. században, Kazinczy Ferenc, a
XX. századból számos magyar kiválóságot mondhatnék, és igazában véve a turista jellegű
látogatás már a legújabb kornak a velejárója. Ha a perjeli naplókat lapozgatom, akkor
intézményesen a vendégekről, vendégek kalauzolásáról gondoskodó intézmény a hatvanas
évektől létezik Pannonhalmán, ez a Ciklámen Tourist, és aztán 1990-re átvesszük mi ezt a
hivatalos intézményes vendégfogadást, turistafogadást, és attól kezdve igazában véve egy új
szakasz kezdődik, és ez - ahogy a kezdetekben is utaltam rá - a Kosaras-dombi
vendégfogadással, turistafogadással, zarándokfogadással kezdődik. Ez már ténylegesen a
legmodernebb utolsó szakasza ennek a vendéglátásnak.

A világ kulturális öröksége elnyert cím arra kötelezett bennünket, hogy monostorunk
küldetését új, korszerű módon fogalmazzuk meg, és mutassuk meg az idelátogató
zarándokoknak, turistáknak. Az új évezred elején elkezdett építkezéssel, az említett
turistafogadóval és az új létesítményekkel - étterem, borbár, konferenciaterem, megfelelő

parkolási lehetőség hozzá -, azon túl a Szent Jakab Vendégház itt egy dombbal, egy völggyel
lejjebb, továbbá az arborétum készülő rehabilitációjával, a gyógynövénykert kialakításával
Pannonhalma nagyot lépett előre a turizmus, a vendégfogadás területén.

Azt szeretnénk a megváltozott körülmények között, hogy Pannonhalma a maga
lehetőségével a bencés békét - ez egy fogalom volt a középkorban, pax benedictina -, a bencés
regula lehetőségéből fakadó békét, harmóniát közvetítse a magyar társadalomba, a
keresztények és minden jóakaratú idelátogató honfitársunk és a világörökséget fölkereső

külföldi embertársunk számára. Ez a küldetésünk megváltozott körülmények között, ezt
szeretnénk a továbbiakban is maradéktalanul teljesíteni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten hozta mindannyiukat, és jó munkát kívánok
a mai napra.

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönjük
szépen, főapát úr, mint ahogy köszönjük a meghívást. Nem könnyű a mai rohanó világban
egy-egy kihelyezett bizottsági ülést megszervezni, különösen úgy, hogy a bizottság tagjainak
jó része az országgyűlési képviselői munkája mellett még polgármester, vagy közgyűlési
elnöki funkciót is betölt, de a meghívó személye és a hely szelleme azt gondolom, elég
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nyomatékos volt, hiszen bizottságunk igen nagy létszámban jelent meg ma, és nagyon örülök
annak, hogy valamennyien láthatjuk azokat a fejlesztéseket és elképzeléseket, amelyeket itt az
apátság még a későbbiekben szeretne megvalósítani.

A mai ülésünknek van egy hivatalos forgatókönyve, ennek megfelelően
képviselőtársaim megkapták írásban előre a mai ülésre szóló meghívót, amelynek két
napirendi pontja van, az egyik egy tájékoztató a turizmus helyzetéről, várható jövőjéről, az
utóbbi évek turisztikai fejlesztéseiről és a következő évek terveiről itt, a Pannonhalmi Bencés
Főapátságban. A 2. napirendi pontban egyebek szerepelnek.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az írásban megküldött meghívóhoz képest van-e
egyéb kiegészítő javaslatuk. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Kérdezem, ki az, aki elfogadja a mai ülés
napirendjét az írásban közöltek szerint. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény,
tartózkodás nem volt, megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntésével elfogadta a
napirendet.

Főapát úr köszöntőjét megköszönve haladnánk akkor tovább a sorban, Kara Ákos, aki
ennek az országgyűlési választókerületnek a képviselője, jelezte, hogy szeretné köszönteni a
bizottságot, ezért képviselőtársamnak megadom erre a lehetőséget, mielőtt a napirendi pont
tárgyalását megkezdjük.

Kara Ákos köszöntője

KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Főtisztelendő Főapát Úr! Kedves Elnök
Úr! Kedves Bizottsági Tagok, Kedves Jelenlevők! Megtisztelő számomra, hogy első
alkalommal nem a saját bizottságomban, hanem egy másik bizottságnak egy fontos
helyszínén és egy fontos ülésén jelen lehetek. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
mindannyiukat, valóban úgy kötődöm, elnök úr, a térséghez, hogy a térségben az egyéni
megválasztott országgyűlési képviselő vagyok. Nagyon örvendek annak, hogy a bizottságnak
és azoknak az embereknek a közös találkozójára sor kerül, akik számára, mindannyiunk
számára fontos az értékőrzés és az értékteremtés. Azt gondolom, itt Pannonhalmán, a
Pannonhalmi Főapátságban az emberi szeretet, az emberi odafigyelés mellett két fogalom
biztosan az évszázadok során és a jelenben is itt van közöttünk, ez az értékőrzés és az
értékteremtés.

Azt gondolom, nem túlzás azt mondani, hogy nemcsak a térség, hanem Magyarország
szempontjából, a magyar nemzet szempontjából is fontos vonzerő és fontos hely a
Pannonhalmi Főapátság, és azt gondolom, jó az, ha a magyar Országgyűlés illetékes
bizottsága, egyáltalán, a magyar Országgyűlés minden képviselője tudja azt, hogy az elmúlt
években, az újkori, megváltozott pályázati, finanszírozási helyzetben is a Pannonhalmi
Főapátság jó projektgazda, ha szabad ezt a kifejezést használnom, tehát nagyon jó
projektekkel nagyon jól élő, azt nagyon szépen megvalósító projektgazdaként működött az
elmúlt esztendőkben.

Tisztelt Bizottsági Tagok! Kedves Elnök Úr! Szeretném megerősíteni a térség
országgyűlési képviselőjeként azt, ami nagyon fontos szempont itt a térségben, de azt
gondolom, nemcsak a térségben, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a főapátsági
projekteknek, ötleteknek, terveknek jelenleg mi a sorsa, mi a jövője, hiszen ha kicsit
hazabeszélhetek, az én bizottsági posztomhoz, az én bizottsági tevékenységemhez, illetve a
mi bizottságunk tevékenységi területéhez a Főapátság a térség legjelentősebb munkáltatója.
Tehát itt a térségben nem találunk olyan céget, üzemet, olyan foglalkoztatót, ahol hasonló
nagyságrendben foglalkoztatnának különböző sorsú, képességű, végzettségű férfiakat, nőket,
egyedülállókat, családosokat, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is fontos az, hogy
a Pannonhalmi Főapátság gondolatai, elképzelései mennyi támogatást, mennyi teret kapnak az
elkövetkezendő időben.
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Azt kívánom kedves képviselőtársaimnak, a bizottsági tagoknak, hogy a mai hasznos
tanácskozás mellett térjenek vissza ide Pannonhalmára, térjenek vissza a Főapátság, a
választókerület egyéb településeire, itt is vendégszerető, olyan emberek élnek, akik szeretnék,
ha az elképzeléseik támogatást kapnának, és természetesen mind a képviselői munkájukban,
az önök munkájában, mind pedig a Főapátság munkájában szeretném ezt támogatni
képviselőként.

Kedves Elnök Úr! Kedves Főapát Úr! Köszönöm szépen, hogy ezt a lehetőséget
megkaptam.

Tájékoztató a turizmus helyzetéről és várható jövőjéről, az utóbbi évek
turisztikai fejlesztéseiről és a következő évek változásairól a Pannonhalmi Bencés
Főapátságban

ELNÖK: Köszönjük a köszöntő szavakat, képviselő úr. Megkezdenénk akkor a
napirend tárgyalását, aminek a címe is jelentős, ezer év jelen időben. Azt gondolom, amit
főapát úr is fölolvasott az ágendából, egy nagyon komoly dolog, nem véletlen az, hogy ilyen
vendégfogadás, ilyen vendégszeretet és ilyen kultúrája alakult ki 1500 év alatt a bencés
rendben a vendégfogadásnak. Bízunk benne, hogy ez a későbbiekben, a hátralevő 1500 évben
sem változik. Azt gondolom, hogy erre joggal alapozhatunk.

Nem tudom, mi lenne a sorrend, hogy Rábai László vagy Hansághy Péter kezdi-e.
(Jelzésre:) Akkor Hansághy Péter kezdi az előterjesztést, megadom a szót.

Hansághy Péter tájékoztatója

HANSÁGHY PÉTER turisztikai és marketing igazgató: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Pannonhalma turizmusával kapcsolatban nem szeretném önöket
nagyon sok adattal terhelni, a legfontosabbakat mondanám el, és rövid hozzászólásomat
három részre osztanám, a múlttal, a jelennel és az elképzelt jövővel kapcsolatban mondanék el
néhány gondolatot.

Főapát úr szavai után tényleg zavarban vagyok a tekintetben, hogy mikor kezdődött itt
Pannonhalmán a turizmus, valószínűleg akkor, amikor a bencések itt megtelepedtek, de lehet,
hogy egy kicsit korábban is, hiszen kultikus célokat szolgált valószínűleg a hely, sőt írásos
dokumentumok vannak arról, hogy sokak szerint Szent Márton itt született a közelben.
Tudom, a szombathelyiek másképp gondolják (Derültség.), és Savaria nevű helység több is
volt, de mindenképpen Pannóniában született, és az írások szerint a közeli hegyre gyakran
feljárt imádkozni; Szombathelyen még nem találtuk meg a hegyet, itt viszont megvan. Tehát
ha meg följárt ide rendszeresen imádkozni, az már a vallásturizmus része volt. De nem
gondolom, hogy 1700 évre kellene visszanyúlni, elég, ha ugrunk egyet, és mondjuk a II.
világháború utáni időszaktól kezdjük tulajdonképpen Pannónia turizmusát.

Már akkor, a világháború utáni időszakban, az ötvenes és a hatvanas években is voltak
természetesen vendégek Pannonhalmán, az államhatalom kitüntető figyelme kíséretében
jobbára zarándokok jöttek ide liturgikus eseményekre, a novíciusok vezették az ide érkezőket
a Főapátságon belül, egy történész bencés szerzetes följegyzése alapján.

Ahogy főapát úr is említette, 1962-ben engedték meg hivatalosan először, hogy itt
turizmusról lehessen szó, és ezt szervezett módon végezzük. Mindjárt abban az évben 22 ezer
ember látogatta meg az apátságot. Hosszú évekig működött egyszemélyes intézményként a
vendégfogadásban Kunczfalusi Jenő, aki korábban tüzér altábornagy volt egyébként, és mint
katonai attasé sok nyelven beszélt, rendkívül kulturált ember volt, és tulajdonképpen ő
teremtette meg a vendégfogadás, az ipari jellegű vendégfogadás alapjait, ha szabad így
fogalmazni. 1966-ban megalakult a pannonhalmi idegenforgalmi kirendeltség, ami a megyei
idegenforgalmi hivatalnak volt egy kirendeltsége, és természetesen oda is tartozott, ezáltal a
bevételek nagy része is oda vándorolt.
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Erre az időszakra jellemző volt a sok kiránduló csoport, a szocbrigádok, tsz-ek,
iskolák, vállalatok, és sok volt az iskolai csoport is, viszonylag kevés egyéni turistával. Az
éves látogatottság évről évre növekedett, hamarosan, tehát még a hatvanas években elérte a
százezer főt. A turizmust főleg az Ibusz szervezte, majd ’68 után - akkor lépett életbe az új
gazdasági mechanizmus - alakulhattak meg egyéb más utazásszervező cégek is, beléptek ők is
a piacra, és nagyjából ők biztosították a forgalmat. Az idegenvezetők jobbára diákok voltak,
akiknek ez részint pénzkereseti lehetőséget jelentett, másrészt nyelvgyakorlási lehetőséget,
persze egyéb motivációik is voltak, amikor látogatók érkeztek ide.

Sok bencés atya és szerzetes is vállalt idegenvezetést abban az időben. Őket nagyon
kedvelték, én magam is emlékszem párra, és az utazási irodák is kérték őket, hogy lehetőleg a
csoportokat ők vezessék.

A Ciklámen Tourist - közben a megyei idegenforgalmi hivatalnak ez lett a neve -
kirendeltsége 1989-ben szűnt meg, és a ’89-90-es évfordulóján vette át a Pax Tourist az itteni
turizmus vezetését. Minekutána a diákvezetések száma és az atyák vezetése is csökkent, így
aztán több állandó idegenvezetőt is kellett fölvenni, előbb egyet, majd kettőt, és így
növekedett, szaporodott a számuk. A turisták száma elérte a 140 ezret is. Sajnos ez
folyamatosan csökken, egy-két hullámzás, egy-két kiemelkedő év kivételével. De úgy
százezer fő körül stagnált a legutóbbi évekig.

Az 1996-os esztendő kiemelkedő volt a rend életében, így a turizmusban is. Főapát úr
említette, akkor volt Pannonhalma alapításának ezer éves évfordulója, akkor lett világörökségi
helyszín is, és ekkor látogatott ide a pápa. Ekkor ismét majdnem 140 ezer látogatója volt az
apátságnak, majd ezt követően ismét némi csökkenés következett, a 2001-es év volt kiugró,
amikor a forgalom az előző évinek duplája lett, de nem érte el még így sem a csúcsokat. A
turizmust is érintő nagy beruházások ekkor kezdődtek, pincészet, környezeti infrastruktúra
kialakítása, utak, burkolatok rendbehozatala, a turistafogadó épületének elkészítése - de
ezekről majd részletesen Rábai László kollégám fog beszélni.

A jelent jellemzi, hogy a látogatók száma idén, úgy gondoljuk, legfeljebb 70 ezer fő
lesz, ami tükrözi az utóbbi évek általános dekonjunktúráját, ahogy az egész ország
turizmusára is a csökkenés volt jellemző, ez természetesen nálunk is megmutatkozott. Bízunk
benne, hogy ez a folyamat idén megáll, és jövőre növekedés következik be, már csak azért is,
mert belépnek azok a turisztikai fejlesztések, amelyeket most fejeztünk be.

Az általános turizmustól eltérően, ahol a szervezett turizmus részaránya 10 százalék
alatt van, nálunk ez az arány 60 százalék körüli vagy afölötti, ezeknek is kétharmada iskolás
csoport, akiket 8 főállású idegenvezetőnk és emellett természetesen még diákok is vezetnek.
Sajnos a szerzetesek már nem tudnak részt venni a turizmusban, vendégeink vezetésében,
részint mert nagyon leterheltek, másrészt meg a koruk miatt. A külföldi vendégek részaránya
10 és 20 százalék között mozog.

A felnőtt belépőjegy ára 2500 forint, ebből a magyaroknak kedvezményt adunk, nekik
1800 forintba kerül. A legolcsóbb belépőjegy 500 forint. Összesen 33 árral dolgozunk, a
különböző engedményekkel és kedvezményekkel együtt.

A turizmusból származó bevétel tavaly 90 millió forint volt, idén ezt valószínűleg nem
fogjuk elérni. A legtöbb bevétel egyébként 2007-ben volt, akkor meghaladta a 102 millió
forintot. A főszezoni időszakban, ez nálunk július 1-je és augusztus 31-e között van,
realizálódik a forgalom 70 százaléka, a holt szezonban, ami november 11-e és március 21-e
között van, körülbelül az egésznek az 5 százaléka, a többi az átmeneti időszakokban. A
főszezonban mindennap nyitva vagyunk, az első vezetés 9 órakor kezdődik, az utolsó 17
órakor indul. Holtszezonban hétfőn zárva tartunk, és 10 óra és 16 óra között van vezetés
egyéb napokon. A csoportok érkezésétől függetlenül óránként indul garantált vezetés
magyarul, 20 perccel később idegen nyelven, általában németül.
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Idegenvezetőink a magyaron kívül természetesen németül - erre van a legtöbb igény -,
angolul, oroszul, franciául és olaszul vezetik a csoportokat. A tárlatvezetés minden esetben
egy negyedórás film vetítésével kezdődik, amelynek során bepillantást nyerhetnek a vendégek
olyan helyszínekbe, ahova nem jutnak el a tárlatvezetés során, illetve a bencések mindennapi
életéből kapnak ízelítőt.

A tárlatvezetéseket igyekszünk interaktívvá és érdekessé tenni. Az általános iskolások
alsó és felső tagozatának, valamint a középiskolásoknak korcsoportjuknak megfelelő
interaktív tárlatvezetést és múzeumpedagógiai programot dolgoztunk ki. Ilyen program az
országban alig akad, mi a Ludwig Múzeumban láttunk hasonlót Budapesten, egyébként
igazán Bécsben az Albertinumban tanulmányoztuk az ő módszereiket. Egyébként ízelítőt
tudok mutatni annak, akit érdekel, hogy ez a múzeumpedagógiai program hogyan néz ki, és
milyen feladatok, tesztek vannak, milyen játékos feladatok a gyerekeknek, tehát ezt meg
tudom mutatni. Gondoltunk a családokra is, nekik is sajátos tárlatvezetést ajánlunk föl
vasárnaponként, és a felnőtteknek is biztosítunk interaktivitást, erről is szívesen beszélek, ha
valakit részletesen érdekel.

Az utazási irodáknak azzal kedvezünk és juttatjuk őket piaci lehetőségekhez, hogy
minden szolgáltatásunkból adunk jutalékot, tehát a belépőjegyekből is, ez nem egészen
általános. Több szolgáltatás rendelése esetén mennyiségi engedményt adunk, továbbá
fenntartunk számukra olyan szolgáltatás rendelését is, amit egyébként másoknak nem adunk,
tehát kifejezetten utazási irodáknak is van külön programjuk, hogy ezzel piacot
teremthessenek.

Tízfajta különböző vezetésünk az időszaki kiállításainkkal a monostorban, valamint a
pincészetben és a gyógynövénykertben nyugat-európai színvonalban is kiemelkedő mind
színvonalban, mind változatosságban, ezt túlzás nélkül állíthatjuk. Rendezvényeket nemcsak
mi magunk szervezünk, hanem részt veszünk a „múzeumok majálisá”-n Budapesten,
csatlakoztunk a „magyar katolikus kultúra napjai”-nak rendezvényeihez és a „múzeumok őszi
fesztiváljá”-hoz. Előkészítés alatt van egy konferencia a pedagógusok számára
múzeumpedagógiai témában, amit a jövő év március 25-ére tervezünk.

Pincészetünkben a tárlatvezetői iroda a főszezoni hónapokban 500-600 vendéget
közvetít, természetesen ezen kívül vannak saját vendégei is a pincészetnek. Vannak
borkóstoló nélküli vezetések, valamint 3 és 5 különböző bor megkóstolásával történő
vezetések. Erről még majd részint hallunk, meg remélhetőleg tapasztaljuk is a délután
folyamán.

A jövő. Az igények pontosabb feltárására, az elégedettségre, az új szolgáltatások
bevezetésére erősíteni szeretnénk egy kicsit a primer kutatásokat, visszacsatolásokat. Éppen
jelenleg is folyik egy imázsvizsgálat az apátság egészére nézve. Tudjuk, hogy ez nem olcsó,
de nélküle a tervezés, a szolgáltatásfejlesztés nem lehet igazán szakszerű, ellenben segít
elkerülni az időnként drága vargabetűket is.

Annak érdekében, hogy érveket tudjunk mondani azoknak, akik azt mondják - és ez
hangzik el legtöbbször -, hogy én már voltam Pannonhalmán életemben egyszer,
kipipálhattam, sok esetben iskolai kirándulás keretében voltak itt emberek Pannonhalmán, a
következőket tervezzük. Ezek az érvek két területre vonatkozhatnak. Tovább folytatjuk és
fejlesztjük a március 21-e, Szent Benedek napja és november 11-e, Szent Márton napja, a
védőszent közötti időszakban az időszaki kiállítást. Ez minden évben más és más, tehát ezért
is érdemes idejönni, és ennek színvonala is, érdekessége is olyan, hogy valóban érdemes csak
ezért is visszajönni Pannonhalmára azoknak is, akik már korábban voltak itt. Tehát ez minden
évben más. Az idei a középkori kódexírás gyakorlatát, munkamenetét mutatja be, ehhez
kapcsolódik az iskolásoknak kidolgozott interaktív program is. Ebből majd egy kis ízelítőt
láthatunk. Jövőre a régi és az új, a tradicionális és a modern párbeszédet mutatjuk be
Pannonhalmán az építészet nyelvezetét felhasználva.
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A másik a rendezvények, ami miatt érdemes ide visszajönni. Legnagyobb
rendezvényünk a már hét éve minden évben megvalósult „arcus temporum”, amely egy
modern, több művészeti ágat is felvonultató kortárs művészeti fesztivál, amely mindig képez
egy időhidat itt a templomok ívei között, a két pont között egy összeköttetést valamelyik
klasszikussal. Idén a világ egyik legismertebb kortárs zeneszerzője, Beat Furrer volt a
vendégünk, és Dmitrij Sosztakovics jelentette a híd másik felét.

A több évtizedes hagyományokkal bíró orgonahangversenyeket a nagy egyházi
ünnepek körül rendezzük továbbra is, de emellett csomagok összeállításával egész napos
programokat is szeretnénk kialakítani. Erre volt kísérlet idén a Mária-napi rendezvényünk,
ahol díszebédre, a pincészet meglátogatásával együtt egy kis borkóstolóra, apátsági vezetésre
és hangversenyre vártuk a vendégeinket.

Pannonhalma turizmusában új, hangsúlyos elemek is megjelennek, az arborétum
felújítása és fejlesztése, a gyógynövénykert kialakítása, a gyógyteázó, a tavaly beindított
biomassza fűtőmű a bencéseknek a környezettel kialakított bensőséges és tudatos viszonyát
jeleníti meg. A gyógynövények ismerete és termesztése egyidős az apátsággal. A szerzetesi
kolostorban mindig megtalálható volt a gyógynövénykert. A növények felhasználásáról
összegyűlt tapasztalataikat pedig továbbadták egymásnak a generációk.

Ezeket a gyógynövényeket és receptúrákat használjuk fel napjainkban teáinkban,
krémjeinkben, fürdősóinkban, likőrjeinkben, szappanjainkban. A 22 hektárra bővült
arborétum és gyógynövénykert megtekintése önálló programként jelenik meg a turisztikai
kínálatunkban. Ezekről a létesítményekről is majd Rábai László beszél, és ebéd után meg is
tekintjük.

Az étteremről, mint új beruházásról szintén ő fog szólni. Annyit jegyeznék csak meg,
hogy ezzel együtt lett kerek a kínálati paletta, most már éttermünk, szálláshelyünk és
látnivalóink, programjaink is vannak.

Exkluzív igények kielégítésére új helyszíneket is bevontunk, ilyen a prelatúra vagy
esküvők céljára a hospodár - ez a gyümölcsöskert - idén felépült színpada. A prelatúrát ezek
közül meg tudom mutatni majd.

A sokfajta program, a bővülő szolgáltatáspaletta, valamint a vallásturizmusban
jelentkező feszítő igény kielégítésére építettük meg a Szent Jakab Házat, ami olcsó
szálláslehetőséget biztosít zarándokoknak, iskolai csoportoknak, nagycsaládosoknak, baráti
társaságoknak, esküvőknek.

A mostanra kialakult sokféle programlehetőség pozitív elmozdulást fog előidézni a
turizmus alakulásában a benne rejlő szinergiák kihasználásával. Klasszikusnak számító
szolgáltatásaink árait még az infláció mértékével sem kívánjuk emelni. Sokkal inkább az a
célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a költekezésre, így növeljük a fajlagos költést.

A sokfajta időeltöltési lehetőség, program szervezési lehetőséget is kínál számunkra.
Eddig, ha nem akartuk váratni a vendégeinket, gyakran kellett vezetést indítani, sokszor tíz
alatti létszám esetén is. Most tudunk programot javasolni az esetleg ritkábban bekövetkező

vezetésig hátralevő időre, valószínűleg jövőre nem feltétlenül szükséges az óránkénti garantált
vezetés.

Alapvető változás hoz az audioguide bevezetése, ezt 2012-től tervezzük, de erről is
majd Rábai László projektigazgató fog szól.

Azt gondoljuk, hogy a jövőben lényegesen növekszik a vallásturizmusban résztvevők
és az ez után érdeklődők száma. Mi azt tekintjük vallásturizmusnak, amikor a fő motivációs
tényező emberek hitéletének megnyilvánulása, illetve lelki megnyugvásának keresése, tehát
önmagában szakrális helyszínek meglátogatása még nem feltétlenül az. A zarándoklatok
egyre keresettebbek hazánkban is, nemcsak az ismert, nagy külföldi zarándoklatokra
gondolunk, mint például az El Camino. Ezen a területen is növekszik az érdeklődés,
Pannonhalma, Bakonybél, Tihany-zarándoklat; a Szent Benedek zarándoklaton közel százan
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vettek részt, szinte minden reklám nélkül, döntő többségükben 30 év alatti fiatalok. Ugyanez
mondható el a hazai Szent Jakab zarándoklatról is, ami Budapest és Lébény között zajlik.

Nemzetközi kezdeményezésről is tudunk, ebben mi nem esünk útba, de nagyon
érdekes és támogatandó a Máriazellről Csíksomlyóig vezető Mária-út, de lehetne ilyet akár
észak-déli irányban is kialakítani, például a lengyelországi Jasna Górától a bosznia-
hercegovinai Medjugorjéig.

Gyakran találkozunk olyan igénnyel, hogy szívesen jönnének emberek eltölteni
néhány napot a kolostorban, felvennék a szerzetesek életritmusát és liturgikus programjait,
szeretnénk egy kicsit feltöltekezni. Megint csak külföldi példákat tudok mondani, ahol ez a
kolostorok egyik fontos szolgáltatása, a pasztoráció és az evangelizáció része. Látjuk ezt egy
nemzetközi együttműködés, a „klösterreich” keretében is, amelynek tagjai vagyunk. Az ilyen
igények fogadására jelenleg igen kicsi a kapacitásunk, ezért fejlesztésére saját erőből nem is
gondolhatunk. Egészen extrém példa is akad, amikor egy angliai bencéskolostorba
betelepítettek öt kiválasztott férfit sok ezer közül 40 napra, és a BBC folyamatosan követte a
velük és bennük lejátszódó eseményeket.

A turizmus ezen erősödő ágára reményeink szerint lesz pályázati lehetőség az új
Széchenyi-tervben, hiszen az egészségturizmusnak, a mentális egészségturizmus része kell
hogy legyen. Szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy emberek testi méregtelenítésük
mellett lehetőséget kapjanak lelkük méregtelenítésére is. Ez össztársadalmi érdek.

Köszönöm a figyelmüket, és akkor visszaadnám a szót az elnök úrnak.

ELNÖK: Köszönjük szépen Hansághy Péter tájékoztatóját. Folytatnánk akkor ezek
szerint a következő időszak fejlesztési terveivel, Rábai László projektigazgató úr, öné a szó.

Rábai László tájékoztatója

RÁBAI LÁSZLÓ projektigazgató (A tájékoztatót számítógépes vetítés kíséri.):
Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. A fejlesztési tervek ismertetése előtt
azért még az aktuális fejlesztésekről is szeretnék szólni, amelyek befejezés előtt állnak, vagy
éppen befejeződtek, természetesen a teljesség igénye nélkül. Tehát a Hansághy Péter
kollégám által vázolt teljes beruházási ívet nem szeretném bemutatni, mert az ugyanolyan
hosszú lenne szerintem, mint főapát úr történelemórája; de azért az utóbbi évekről
mindenképpen szeretnék szólni.

Bevezetésképpen azt mondanám el, hogy igazából 1996-ra, a Pannonhalmi Főapátság
alapításának ezredik évfordulójára sikerült az épületegyüttest oly módon felújítani, hogy az
nemcsak a bentlakók igényeit, hanem az idelátogatók elvárásait is kielégítette és ma is
kielégíti. Tehát az első feladat a források mozgósítása során az volt, hogy maga a történelmi
épületegyüttes megfelelő formát kapjon, hiszen a II. világháborút követő időszakban erre nem
volt igazából lehetőség, a nyolcvanas években indultak meg apróbb munkálatok.

1996-ot követően egyrészt az épületegyüttes felújításának befejezése, másrészt a
világörökségi cím elnyerése adott arra lehetőséget, hogy az apátság falain kívül a turizmus
érdekében olyan infrastrukturális beruházásokat hozzunk létre, amelyek az idelátogatók
érdekeit szolgálják, a szolgáltatások minőségét javítják, és egyáltalán, egyfajta látogatóbarát
környezetet alakítanak ki. Erről lenne itt röviden szó.

Az előzményeket, amelyek a mostani fejlesztésekhez elvezettek, ott ragadnám meg,
hogy a ’96-os időpontot követően készítettünk egy turisztikai hasznosítási tervet a
világörökségi cím kihívásának okán, amiben megpróbáltuk egy külső tanácsadó szervezet
közreműködésével megálmodni azt, hogy egyáltalán merre is kellene menni, megpróbáltunk
készíteni egy olyan hosszú távú fejlesztési tervet, ami nem évről évre, ad hoc módon alakítja
ki a beruházásokat, hanem mondjuk legalább egy 10-20 évvel előre vázolja a főbb lépéseket.
Ennek volt az egyik és nagyon fontos állomása, pontosabban első, itt, a mellettünk látható
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turistafogadó építése, ami lehetővé tette azt, hogy az ideérkező turisták ne a főkapu előtti
téren várakozzanak esőben, napsütésben, mindenféle - hogy mondjam - infrastruktúra nélkül,
hanem kulturált helyre érkezhessenek meg, és ez tette lehetővé a filmvetítést, amiről
Hansághy Péter kollégám már említést tett. Ez a Széchenyi-terv támogatásával valósulhatott
meg, és 2003-tól működik, használjuk.

Az új pályázati rendben az EU-csatlakozást követően megpróbáltunk egy négylépcsős
turisztikai fejlesztési tervet összeállítani, aminek a turistafogadó mondhatjuk azt, hogy
nulladik lépcsője volt, és nyilván a négynél nem fejeződik be, ez majd ki fog derülni, de
mindenesetre négy olyan konkrét lépcsőt állítottunk fel, amire megpróbáltunk forrást
teremteni és konkrét terveket kidolgozni. Ez a négy terv a világörökségi helyszín
környezetének rendezése és fejlesztése. Ez egy kevésbé direkt program volt, a nagyon
szükséges utak, terek, közművek egyebek rendbetétele, ami nélkül az egész nem működik.
Ezt a nemzeti fejlesztési terv első szakaszában sikerült finanszírozni. A második, harmadik és
negyedik projektről már részben szó volt. A második lépés az az épületegyüttes, ahol most
vagyunk, étterem, konferenciaterem, parkoló, kerékpártároló, csomagmegőrző, és a többi. A
harmadik lépés a kertészeti, a botanikus és gyümölcsöskert fejlesztése turisztikai
szempontból. A negyedik pedig a már szintén említett Szent Jakab Ház, amely ifjúsági és
zarándok szállásként üzemel.

Ahogy említettem, a környezet rendezése még az előző nemzeti fejlesztési terv
keretében valósulhatott meg az itt felsorolt paraméterek mellett, hadd kíméljem meg attól
önöket, hogy ezt mind felolvassam. Gyakorlatilag a második, harmadik és negyedik ütemet
kiemelt projekt keretében próbáltuk meg finanszírozásilag rendezni, ami nem kis küzdelem
árán, de sikerült, és gyakorlatilag a 2007-es évre készültek el olymértékben a tervek, hogy be
tudtuk nyújtani érdemben a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, aztán kiemelt projektként egy
kormánydöntést követően kezdődhetett meg gyakorlatilag a részletek kidolgozása 2008-ban,
amiről régiós szinten döntés is született, és 2008 őszén a támogatási szerződés is aláírásra
került. Ez egy 80 százalékos támogatást jelentett az itt felsorolt összegek mellett, ez a költsége
a projektnek együtt, ennek a második, harmadik és negyedik ütemnek, amelynek
gyakorlatilag a lezárása előtt vagyunk. Ez egy picit az időbeli ütemezését mutatja ennek a
három elemnek, hogy hogyan is terveztük, nagyjából a megvalósulás is plusz-mínusz egy
hónap, e szerint történt.

És akkor röviden erről a három elemről szeretnék mutatni pár rajzot vagy képet.
Először röviden arról, ahol most vagyunk, a Kosaras-dombon, ennek a látogató

épületnek a megvalósításáról. A Kosaras-domb így nézett ki a fejlesztés előtt, látjuk a 2003-
tól működő turista fogadóépületet a híddal, ami összeköti a várköpennyel az épületet,
ugyanakkor látjuk, hogy egy össze-vissza dombtető, illetve egy régebben épült faszerkezetes
étterem található rajta. Más világításból ugyanez, itt lehet látni egy-két ilyen közelképet, hogy
a korábbi épület milyen állapotban volt. Azt lehet mondani, hogy ilyen volt rajzban, képben,
és ilyen lesz, még csak rajzokban álmodtuk meg először, hogyan is nézne ki; egy holland
építész iroda budapesti kirendeltsége nyerte el egy nyílt közbeszerzési pályázaton ennek a
tervezését.

A tervnek fontos eleme volt a domb rehabilitációja, másrészt az illeszkedése
építészetileg a már meglevő épülethez, amely Skardelli György tervei alapján készült a 2000-
es évek elején, harmadrészt azoknak a funkcióknak a megvalósítása, amelyekről már említést
tettem. Itt már a látványtervet látjuk, itt pedig a már kész épületet elölről és hátulról.

A másik nagy eleme ennek a projektnek a Csider-völgyben, innen 500 méterre a
zarándokház, az ifjúsági szálláshely kialakítása, amely a monostornak a nagyon szerény
számú vendégszobáit hivatott növelni, hiszen gyakorlatilag az iskolának egy testvérosztályát
sem tudtuk rendesen elszállásolni, nemhogy egy nagyobb létszámú csoportot. Itt látjuk a
térképen, hogy a két helyszín hogyan viszonyul egymáshoz. Ezt egy út is összeköti, amelyet
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megerősítettünk és szilárdburkolattal láttunk el, itt már a fotón is látszik gyakorlatilag, hogy
egy kicsit látjuk, hogy egyáltalán mi hol van, a Főapátság, a Kosaras-domb, a régi épület és a
Csider-völgy, a régi épület, a hospodár, egész pontosan, és a korábbi, több mint kétszáz éves
épületnek a részbeli elbontása, részbeli felújítása által alakult ki az új zarándokház. Így nézett
ki közvetlenül maga az épület a munkák előtt. Itt egy közösségi épület alakult ki a meglevő

felújítása által, valamint négy önálló szálláshely, egy, amiben két nagyobb családnak van
hely, és három olyan, amelyben három nagyobb csoportnak van helye, külön kísérő tanárok
vagy kísérő személyek számára kialakított szobákkal. Egy kis kápolna épült hozzá egy
meditációs résszel. Ez rajzban álmodja meg a négy épületet, illetve az átalakított közösségi
helyet a parkolóval. Így néznek ki az egyes épületek alaprajzi szinten, ez a közösségi épület,
ami egy étkezési lehetőséget biztosít, a fölső fele, az alsó fele pedig egy előadóteremként tud
üzemelni, illetve fordítva, elnézést.

Itt látjuk azt az épületet, ami családi szállásként funkcionál, nagyobb családok számára
alakítottunk ki, és itt pedig annak az alaprajzát, amiből három van, ami inkább ifjúsági
csoportok számára jött létre. Ez pedig a kápolna, ez is fából épült kis meditációs hely. Itt
pedig már az elkészült épületegyüttest látjuk. Ez a közösségi rész, a baloldali, sárga vakolatú
az étkezésre alkalmas, a jobboldali pedig az előadóterem, illetve a kiszolgáló részek, és itt
pedig a négy házat, illetve a kápolnát is látjuk a közösségi helyiségekkel együtt. Ez nagyon
szép természeti környezetben található, tényleg a nyugalom szigete, ha lehet ilyet mondani,
Pannonhalmán belül is.

A harmadik eleme ennek a fejlesztésnek az arborétumban és a hospodár-kertben
valósult meg a turisztikai szempontok alapján. Az arborétumban gyakorlatilag négy helyet
vagy négy projektet ölel fel, az utak felújítását, a grotta rekonstrukcióját, pihenőhelyek
kialakítását és egy labirintusnak az építését. Itt látjuk a terveket, amit álmodtak a tervezők
ebbe a szép környezetbe. Itt részben meglevő helyeknek a felújítása, részben újak kialakítása
történt meg, pont azért, ahogy elhangzott már, hogy ennek a hasznosítása, a vendégek
számára egyfajta tartalommal történő megtöltése lehetséges legyen.

Az arborétum után a következő a kertészetben megvalósuló fejlesztés, itt egy már
részben működő levendula lepárlót alakítottunk át látványműhellyé, kialakítottunk egy olyan
épületet, ahol a gyógynövényi kultúrákat tudjuk bemutatni és a gyógynövényes termékeinket
kóstoltatni a vendégekkel. És kialakítottunk egy olyan kertet, ahol nem termelés, hanem
inkább bemutatás folyik a gyógynövényekből. Van termelő része is a kertészetnek, de
megpróbáltunk egy egyszerűbben és gyorsabban áttekinthető bemutató részt is létrehozni.
Ezek még a tervek, illetve a régi fotók. És a hospodár-kert, ami a gyümölcsöskertje az
apátságnak, ami - ahogyan elhangzott már - egy szabadtéri színpad, illetve rendezvények
céljára szolgál, valamint további pihenőhelyeket alakítottunk ki. Ez pedig már a felújított
változat, ahol látjuk a biomassza fűtőmű mellett a kialakított teaházat és az átalakított
levendula lepárlót, valamint ezeket a kazettákat a gyógynövények bemutatására. Ez pedig a
szabadtéri színpad lenne a hospodár-kertben, felülnézetből.

Ezen nagy turisztikai program mellett vannak apróbb olyan munkáink is, amelyeket
idecsatolnék részben, kicsit még rövidebben bemutatva őket. Az arborétumnak nemcsak egy
turisztikai felújítása folyik, hanem egy botanikai rehabilitációja is. Ez egy kétszáz éves
botanikus kert természetvédelmi területként, aminek a növényállományát is próbáljuk rendbe
tenni az itt látható pályázat keretében. Ez egy jelenleg is folyó munka, az első fele tavasszal
zajlott, a második fele most ősszel, és az év végére reméljük, hogy elkészül. Itt látjuk a
műfaját ennek a történetnek, gyakorlatilag az arborétum látható a Főapátság keleti oldalánál,
és itt pedig a tervezők által megálmodott részek. Egy kicsit tematizálni szeretnénk a
növényeket, és olyan részeket kialakítani, amelyek egy-egy növénykultúrának markánsabban
a képviselői tudnak lenni; itt a rajzon, illetve a feliratokon ez látszik, mindez egy picit a
terveken is konkrétabban megjelenik. Parcellákra osztva a területet két növénynek a védelmét



- 15 -

is megtervezték a botanikusok, és itt pedig a pályázat, illetve az egész munkának az adatai
láthatók, amiből az derül ki, hogy itt is többéves folyamat zajlott, tervezés, pályázás, és
igazából egy idei munkakezdésre kaptunk lehetőséget. A munkák költségeit láthatjuk ezen a
képen.

Egy másik, amit szeretnék megmutatni, az pedig az energetikai munkáknak az
eredménye. Ezeket azért csatoltam ide, mert áttételesen kapcsolódnak a turizmushoz, hiszen
az arborétum botanikai rehabilitációja is javítja a turizmus feltételeit. A biomassza kazán
létesítését pedig azért tenném ide, mert ez is látogatható formában lett kialakítva,
természetesen nem azért építettük, hogy a turisták ilyet láthassanak, hanem azért, hogy
racionalizáljuk a fűtésünket. De ha már egyszer építettünk ilyet, főleg egy olyan
környezetben, ami vonzza a turistákat, akkor ezt úgy tesszük, hogy azt meg is lehessen nézni.

Itt látjuk az épületegyüttest, régi asztalos üzem, szürke födém volt az épületen,
amelynek az átalakításával jött létre a biomassza üzem. Ott van fönn a kazánházunk, eddig
gázkazánok voltak, itt lent pedig az asztalos üzem, amit átalakítottunk, és természetesen a
kettőt össze kellett kötni hővezetékkel. Ez lett belőle, egy nagy tároló, ahol a faaprítékot
tárolni tudjuk. Mellette egy kisebb méretű kazánház, aminek van egy galériája, amiről be is
mutatható az egész, egy projektor segítségével kisfilmet is le tudunk vetíteni. Ez maga a
kazán, egy Viessmann kazán, 750 kilowattos, és általában ilyesmit égetünk el benne.
Gyakorlatilag ezer tonna fahulladékot égetünk el, ennek van egy része, ami saját, egy része
pedig a Kisalföld nevű erdőgazdaságtól vásárolt, másra nem nagyon használható hulladékfa.
Ez így nagyon jelentős megtakarítás, túl a bemutathatóságon. Itt is költségeket és ütemezést is
mutatnék röviden.

És ide csatolnám egy picit az iskolának az infrastrukturális fejlesztését is. Az
iskolának a bevonása a legújabb része a turisztikai programunknak. Azt érezzük, hogy ez egy
kölcsönös igény, tehát nagyon sok idelátogató diák, meg a mi oktatási és nevelési munkánk
tud találkozni azon a ponton, ha a fiataloknak nemcsak a több száz éves köveket mutogatjuk,
meg annak a különböző feldolgozásait, hanem egész egyszerűen a jelen iskolai környezetét is.

Természetesen ez a program sem turisztikai célra készült, de mint kapcsolódó
programot emeltem ide. Látszik, hogy körülbelül milyen fő céljai voltak ennek, és az
összegek és az időtartamok szintén látszódnak; ebből csak egy-két felvillantás.

Természetesen más projekteket is megvalósítottunk az elmúlt években, itt szóba került
a pincészet kialakítása, de azt inkább egy mezőgazdasági projektnek tekintjük, ha szabad ilyet
mondani, illetve mindent nem lehet egy ilyen prezentációba beletenni. Viszont ami az
aktualitást jelenti, az két elemből állna. Van egy olyan programunk, ami most fog indulni. Ez
igazából visszatér egy kicsit a falakon belüli turizmusnak a fejlesztésére. Ennek a projektnek
három fő célja van. Az egyik, hogy egy új bejáratot nyújtunk az apátságba, és ezáltal
szétválasztanánk a turistaforgalmat és a mindennapi diák-, alkalmazotti és egyéb forgalmat. A
bazilikát szeretnénk belülről kicsit rendbe tenni, és a turisták számára is jobban
feldolgozhatóvá tenni, valamint az egészre ráépül, és az előző két kép is igazából megteremti
a lehetőségét annak, hogy ne csak idegenvezetővel lehessen látogatni a Főapátságot, hanem
önállóan is, egy audioguide-rendszer bevezetésének segítségével, amitől azt reméljük, hogy
mindazok, akik idegenkednek az ilyen csoportos látogatásoktól, meg az igen sok kötöttségtől,
azok is kedvet kapnak a látogatáshoz.

Itt láthatók az összegek és az ütemezés. Ebből látszik, hogy valójában az előkészítési
fázisban vagyunk, és maga ez a program effektív formában a jövő évben fog elindulni, és
majd 2012-ben készül el. Ez egy-egy oldal a turista bejárat rajzai közül, aki ismeri picit
Pannonhalmát, a Hóman-bástyát nyitnánk meg, tehát gyakorlatilag a nyugati oldalát az
apátságnak, a mostani bejárattal szinte átellenben kerülne kialakításra egy lépcsőház, ami
csigalépcsőt és liftet is jelentene, ami által rögtön a bazilika előtti térre érkeznének a turisták,
és ott kezdhetnék a látogatást.
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A bazilikáról pedig egy mostani, aktuális felvétel, ezt akár tegnap is készíthettük
volna, egy-két bútor nincs a helyén éppen, és itt pedig egy olyan kép, ami egy felújítást
követő elképzelést mutat.

És akkor a hogyan továbbról, mert olyan is van, hogy tervek és még nem megvalósult
programok. Igazából azt látjuk az itteni turizmusban, hogy az egyik legnagyobb kihívás
számunkra a sokféle fejlesztéssel, hogy hogyan lehet nem átmenő turizmust Pannonhalmán
művelni, hanem itt maradó turizmust; nyilván ehhez a szálláshelyek fejlesztése az egyik
legfontosabb rész. A Szent Jakab Házzal abban a kategóriában, amit mutattunk, ez
gyakorlatilag megtörtént, a településen ennél nagyobb kategóriájú egyszerű panziók vannak,
viszont egy magasabb színvonalú szálláshely sem itt, sem a környéken nem található. Ez volt
az egyik ötlet, ami egy szállodának az építését vetette fel. A másik pedig a Pannonhalmi
Főapátság gyógynövénykultúrája, illetve azoknak a gyógynövénytermékeknek a hasznosítása,
amelyeknek a fejlesztésével évek óta foglalkozunk. Ez gyakorlatilag egy gyógyszállónak a
terveit indukálta. El is készültek a tanulmánytervek, amelyek a régi apátsági major helyén,
kéthektáros területen álmodnak meg egy legalább százszobás szállodát megfelelő wellness
részleggel, amely elsősorban az egyházi eredetű Kneipp-kúra mind az öt részének az
alkalmazását tenné lehetővé, talán egyedülállóan Magyarországon, hiszen a teljes vertikuma
ennek tőlünk csak Nyugatra érhető el.

Gyakorlatilag ezzel a végére is jutottunk a gondolatsornak. Ez az a terv, amin mi most
aktuálisan infrastrukturális szempontból dolgozunk, és nagyon bízunk abban, hogy az új
Széchenyi-terv keretében ezeket a projekteket, amelyeket elkezdtünk a szálloda
vonatkozásában, tudjuk folytatni. Erről részletesebb elképzeléseket szívesen mondok, de azt
hiszem, hogy erre a plenáris programra ennyi elegendő volt. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen Rábai László projektigazgató úr előadását, amelyben
valóban láthattuk azt, hogy milyen jól átgondolt és strukturált fejlesztési program valósult
meg eddig, és azt gondolom, a gyakorlati példákból kiindulva, hogy a szálloda sok
szempontból segítené a meglevő rendszer működését, hiszen valóban itt tudná tartani a
vendégeket több napon keresztül. Ráadásul, ha ilyen kuriózumot tudnak kínálni, mint egy
Kneipp-kúra, illetve a gyógynövényháttér és gyógynövényekből készült különböző
készítmények használata, illetve amit, ha jól emlékszem, akkor Hansághy Péter mondott,
hogy egy ilyen testi-lelki megtisztulást, tehát egy olyan típusú kúrát, ami azt gondolom, hogy
a mai világban egyre szükségesebb, akkor ez jelentős többletbevételekhez tudja juttatni a
Főapátságot, és ezzel a fenntartható fejlődés alapjait meg tudja teremteni. Köszönjük szépen
az előadásokat.

Kérdezem képviselőtársaimat, van-e olyan kérdés, ami felmerült bennük az előadások
hallatán, vagy van-e olyan dolog, amire még kíváncsiak volnának, mielőtt egy helyszíni
bejárással megtekintjük ezeket az objektumokat.

(Jelzésre:) Hadházy Sándor képviselő úr!

Hozzászólások, reagálások

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm főapát urat
és kedves házigazdáinkat. Egy nagyon grandiózus fejlesztést láthattunk, és nagyon komoly
terveket is.

Azt szeretném megkérdezni, hogy az eddig megvalósult fejlesztésnek köszönhetően
hogyan alakult a bevétel, hogyan alakult a bevétel és kiadás aránya. Magyarul, mennyivel,
mennyiben járultak hozzá a megvalósult fejlesztések a gazdasági, pénzügyi alapok
stabilizálásához?
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A másik kérdésem: milyen üzemeltetési struktúra van? Tehát teljesen tisztán az
apátság rendelkezik ezekkel, és saját, úgymond vállalkozásában végzi az üzemeltetést, vagy
külső segítséggel? Ha külső segítséggel, akkor milyen típusú az együttműködés?

A harmadik kérdésem egy picit aggodalommal is tölt el engem, ugyanis az látható a
magyar turizmusban jelen pillanatban, hogy a szállodák bizony kezdenek kifulladni, sőt
nagyon komoly gazdasági problémák jelentkeznek a szállodák működtetésénél,
üzemeltetésénél. Tehát az a kérdésem, hogy pénzügyileg, gazdaságilag mennyire sikerült
átgondolni, és megalapozni ezeket a fejlesztéseket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vannak-e további kérdések? (Jelzésre:) Pál Béla
képviselő úr! (Pál Béla: Vélemény is lehet?) Természetesen, abszolút.

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm főapát urat.
Tényleg fantasztikus ez az egész fejlesztés, amely az elmúlt néhány évben megvalósult.
Különösen azért volt érdekes számomra, mert most is emlékszem arra a beszélgetésre,
amelyet főapát úrral még 2002-ben folytattunk, amikor államtitkár voltam, és nem azért
mondom ezt, mintha magam szeretném fényezni, hanem akkor is arról beszéltünk, hogy ez
egy olyan, több évre szóló fejlesztési program, amely kormányzati ciklusokon átível, amiben
nyilván minden politika egyetért, hiszen mindannyiunknak fontosak ezek a fejlesztések,
amelyeket annak idején a Széchenyi-terv indított el, és amelyekben minden kormányzati
ciklus megteszi a maga lehetőségeit.

Megvallom őszintén, akkor azért azt nem gondoltam, hogy ilyen időtávon belül ilyen
óriási léptékű fejlesztések valósulnak meg a helyszín, a szolgáltatások, a környezet, valamint
a szálláshelyfejlesztés területén is; az eddig elképzeltek és a már megvalósultak
vonatkozásában értem ezt. Úgyhogy a legőszintébb tiszteletem és megbecsülésem a
pályázatíróknak is, természetesen főapát úrnak és munkatársainak ezért a grandiózus
fejlesztésért, ami nemcsak Pannonhalmának, hanem az egész országnak fontos.

Azt is szeretném hozzátenni, hogy mintát mutat a Főapátság abban, hogyan kell ezeket
a fejlesztéseket évről évre ütemezve megvalósítani, így érdemes, szinte eddig is az összes
ilyen lehetőséget kihasználták, és mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy ha összeadjuk,
azt gondolom, az elmúlt három kormányzati ciklusban közel kétmilliárd forint értékű
fejlesztési forrás érkezett, és remélhetőleg a következőkben - biztos vagyok benne - tovább
folytatódnak.

Nemcsak az apátság vonatkozásában fontos ez, hanem magam is tapasztaltam azt,
hogy milyen fejlődést indukált ez más vonatkozásban is, hadd mondjam erre például a tihanyi
példát, ahol szintén jelentős fejlesztés indult meg regionális operatív programból, vagy
például Veszprémben a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ létrehozása, ami
szintén folyamatban van. De ugyanígy lehet mondani a majki remeteséget, és szinte vég
nélkül lehetne sorolni azokat a példákat, amelyeket ilyen és hasonló fejlesztések sikerei
indítottak el.

Mindez illeszkedik abba a sorba, hogy egyre nagyobb szerepe lesz a vallási
turizmusnak, egyre többen kíváncsiak azokra a hallatlan kulturális, egyháztörténeti értékekre,
és nemcsak a vallásos emberek, amelyeket évszázadok, évezredek során felhalmozott az
egyház, és ez az értékmegőrzés, értékteremtő munka és bemutató munka, ami itt a
Pannonhalmi Főapátság területén történik, mindenképpen példaértékű. Én még azt is
megreszkíroznám, hogy érdemes lenne egy szélesebb körben is bemutatni ezt a fejlesztést,
azt, hogy hogyan lehet üzemeltetni egy ilyen komplexumot, és hogyan lehet egy ilyen
évtizedes vagy talán még hosszabb időtávra szólóan fejlesztési programot is megvalósítani
egyházi forrásokból, uniós forrásokból, kormányzati forrásból, összefogásból, összefogással.
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Nagyon szépen köszönöm főapát úrnak és munkatársainak is, és őszinte tisztelettel
gratulálok.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igényt jelez Zakó László
alelnök úr. Öné a szó, alelnök úr.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt Vendéglátóink!
Tisztelt Bizottság! Lenyűgöző számokat és méreteket láttunk, hallottunk. Néhány apróbb
kérdésem lenne, amit csupán a kíváncsiságom mondat velem. Tényleg a tizedik szám után a
tizenegyedik már törli az elsőt, de egy-két adatra azért kíváncsi lennék, csak hogy fölfogjam a
méreteket. Az egyik. Elhangzott, hogy az apátság térség legnagyobb foglalkoztatója. A
takarítónőkig bezárólag hány főt foglalkoztatnak?

DR. VÁRSZEGI ASZTRIK pannonhalmi főapát: Közel 300 alkalmazottunk van,
ebben a tanáraink benne vannak és a takarítónők is, illetve a vállalkozásaink, munkatársaink
is.

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság alelnöke: És tudom, hogy van egy napirendi
pontunk még hátra, de ott kapunk tájékoztatást a pincészetről, gasztronómiáról, mert ez nagy
vonzerő, a magyar ember szeret enni, inni, és ha böngészem a turisztikai folyóiratokat,
lapokat, picit alulreprezentált szerintem - a megjelenést tekintve természetesen, terjedelemben
vagy gyakoriságban értem ezt - a Főapátság. Illetve nem tudom, előrevetítve a jövőképet, a
szállodaszövetségnek tagja-e az apátság, tehát milyen marketing munkát végeznek, mert már
igazán komoly csapatot igényel egy ekkora beruházásnak az eladása, idézőjelben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e további hozzászólási igény, kérdés, esetleg
vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor főapát úrnak és munkatársainak
adnám meg a lehetőséget a válaszadásra.

DR. VÁRSZEGI ASZTRIK pannonhalmi főapát: Köszönöm szépen. Köszönöm
szépen mind Pál Béla képviselő úr elismerő szavait, mind pedig a kérdéseket. Pár mondat
után átadnám Rábai Lászlónak, illetve Hansághy Péter úrnak a válaszadás lehetőségét.
Leegyszerűsítve a képletet, 1945-ben a magyar bencés közösség, a Szent Benedek Rend 300
fővel rendelkezett, és ez a 300 ember 9 középiskolában tanított, egy rendi főiskolát és 26
plébániát látott el. Ennek a gazdasági háttere 60 ezer hold föld, szántó, erdő, vízfelület volt. A
földtörvény gyakorlatilag megszüntette a rend gazdasági alapját. 1948-ben államosítottak
mindent, elméletben, 1950-ben Pannonhalma és Győr maradt fenn. Az 1950 és ’90 közötti
időszak a túlélésre rendezkedett be. 1990 után ugyanazon hagyományok más elemeire kellett
áttennünk a hangsúlyt, hogy új forrásokat tárjunk föl ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, és
hosszú távon tervezzünk.

A teljes munka - vagy célkitűzés - két iskola, 330, illetve 400 gyerekkel a győri
iskolák, 15 egyházközség, tudományos munka, és a többi, és a többi, tehát ennek a sértetlenül
hagyásával megpróbáltunk a turizmusra bazírozva újraépíteni magunkat.

Az út kezdetén vagyunk, amikor elismerést fogalmaznak meg az apátság felé, ezt az
elismerés a munkatársaimnak továbbítom, mert fiatal gárdával nagyszerű és jó itt dolgozni.
Egy új útnak az elején vagyunk. Az aktivitásunkat megcsodálták, most egyházi
vonatkozásban nagyon sok kritikát is kaptunk, de aztán rá kellett jönni, hogy szép csendben
elkezdtek követni bennünket. Tehát egyházi vonatkozásban is azt gondolom, jó példával
jártunk elől, hogy megváltozott körülmények között hogyan és mint lehet valamit tenni.
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Átadnám a szót Rábai igazgató úrnak, ő matematikus, és ő precízebb, a számok
embere, nem úgy, mint én, a történész.

RÁBAI LÁSZLÓ projektigazgató: Köszönöm szépen. Megpróbálok sorban
válaszolni, ha valami kimaradt volna, akkor elnézést kérek. A számokra, az eredményekre
vonatkozóan egyrészt tényleg az a helyzet, amit itt a prezentációból is lehetett látni, hogy ezek
a nagyobb beruházások ebben az évben meg tavaly készültek el. Tehát egyelőre ezeknek a
hatását árbevételi oldalon mérni nem tudjuk. A korábbiaknak igen, arról mindjárt fogok
mondani valamit. De ezekhez is azt tenném hozzá, hogy miközben jelentős támogatásban
részesültek ezek a beruházások, számunkra legalábbis nem jelentéktelen önrészt is igényeltek.
Úgy gondolom, hogy a Főapátság kétszer is megfontolta azt, hogy azt a nem túl sok forrást,
amivel rendelkezik, azt mibe és hova tegye bele.

Ezek a források az egyházi kárpótlásból származnak. Tehát az 1990. évi egyházi
kárpótlásról szóló törvény alapján az ingatlankárpótlásnak a nem természetben igényelt része
képezi ezeknek a fejlesztéseknek a saját erejét.

Nyilván ezeknek a megtérülésével számoltunk, számolunk, és ha megtérültek, akkor
utána tudunk ebből eredményt remélni. Úgy gondolom, hogy egy-egy beruházásnál minimum
egy ötéves időszak az, amíg a felhasznált átlagosan 20 százalékos önrész megtérüléséről
beszélhetünk, és azt követően tudunk olyan eredményekről beszélni, amelyek valamilyen
értelemben az oktatás, nevelés, kulturális vagy szociális tevékenységet erősíthetik és
fejleszthetik tovább, hiszen gazdasági értelemben ezeknek a fejlesztéseknek ez lenne az
elsődleges célja, túl azon, hogy a turizmus számunkra is szükségszerű feladat, egyfajta
kihívás, aminek valamilyen értelemben meg kell felelni. Azt nem mondom, hogy mindenáron,
nyilván az az optimális, ha színvonalas szolgáltatást tudunk nyújtani, és az hosszú távon egy
gazdasági racionalitást is magában foglal.

Azt látom, a korábbi beruházásokra visszatérve, tehát például a fogadóépületnek a
létrejötte, az abban elhelyezett ajándékbolt, az a pluszszolgáltatás, amit ez biztosított, az a
nem túl radikális, de mégiscsak mérhető jegyáremelés pluszbevételt eredményezett, amiről
Hansághy Péter kollégám is beszélt. Tehát azt gondolom, amikor többet adunk, jobbat adunk,
akkor nyilván nem radikálisan és nem mindent érvényesítve, de tudunk többletárbevételt is
realizálni, akár direkt módon, belépőjegyeken keresztül, különböző szolgáltatások díjai
keretében, akár azokon az apátsági termékeken keresztül, amelyeknek a fejlesztése szintén
folyik a háttérben, és itt most arra nem tértünk ki, hiszen az másik terület részét képezi. Nem
tudom, hogy ezzel válaszoltam-e a kérdésre.

Az üzemeltetés volt a másik kérdés. Az üzemeltetés többszintű, alapvetően azt
gondolom, a Főapátságnak van direktben vállalkozási tevékenysége, vannak olyan területek,
amelyeket a Főapátság kiszervezett gazdasági társaságokba, akár olyanba, amelynek száz
százalékban ő a tulajdonosa, akár olyanba, aminek csak résztulajdonosa, általában többségi
tulajdonosa. Mondok egy példát, az éttermet, ami megnyílt tavasszal, a Főapátság
százszázalékos vállalkozásban üzemelteti, de ez egy annyira sajátos profil, amit a
Főapátságon belül nem igazán lenne célszerű üzemeltetni. De erről jut eszembe, hogy itt az
eredményekről szóljak, hogy messze vagyunk a megtérüléstől, az optimumtól, de örömmel
tölt el bennünket az, hogy az elmúlt négy hónap során minden hónapban az árbevétel több
mint 20 százalékkal növekedett hónapról hónapra. Tehát azt látjuk, hogy jó irányba halad a
történet. Van olyan vállalkozásunk, például az apátsági pincészet, amit eleve közösen hoztunk
létre, az MKB Bankkal alakítottunk ki közös célt, ahol többségi tulajdonosok vagyunk,
befektetők vannak jelen a társaságban, és nyilván az üzemeltetést is közösen felállított
menedzsment végzi. De talán mind a kettőben közös az, hogy mivel egy-egy speciális
területről van szó, szaktanácsadót alkalmazunk külső személy formájában, akár
gasztronómiait az étteremben, akár szőlész-borászt a pincészetnél, addig, amíg egy saját
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csapat megerősödik, kifejlődik és önállóan is tudja vinni, hiszen a semmiből nem
varázsolhatunk szőlészt vagy borászt; 1948 óta nem dolgozott ilyen a Főapátságnál.
Szakácsunk már a menzán van, de nem gondolom, hogy azt a fajta gasztronómiát vinné, amire
itt szükség van.

Természetesen, a szállodára áttérve, itt is fölmerült a második kérdésben, azt
gondolom, megkerülhetetlen és ezzel számolunk, hogy valamilyen nemzetközi tapasztalattal
rendelkező üzemeltetőt is bevonjunk. Bátrak vagyunk, de annyira nem, hogy egy ilyen méretű
létesítménynek az üzemeltetését akár magunk, akár saját cégünk keretében vállaljuk. Ennek
azt hiszem, mind a reménybeli támogatása, mind pedig a bankhitelek egyfajta feltétele is egy
ilyen biztonságosabb üzemeltetési rendszer; keresgélünk, tárgyaltunk, folyamatban ez a
szervezés, próbálunk körültekintően eljárni.

A gasztronómiára és a pincészetre még egy kicsit visszatérve, úgy éreztem, ennek a
prezentációnak elsősorban nem ez a feladata, legalábbis nem ez volt megfogalmazva. A
gasztronómiát röviden elintézném, azt hiszem, a közös ebédünk keretében erről sikerül az
asztal mellett beszélgetni is és valamiféle élményt is szerezni. Mindenképpen az étteremről
két mondatot azért addig is: egy olyan éttermet alakítottunk ki, aminek eleve fizikailag is -
látni fogjuk - két része van, van egy nagyobb rendezvényterem, ami csoportos látogatók
számára vagy alkalmi rendezvények számára jött létre, és van egy „á la carte” étteremrész,
ami inkább egyéni vendégek számára működik. Természetesen egy közös konyhával,
mindenkinek a maga igényei szerint. Nem Michelin-csillagot szeretnénk szerezni az
étteremnek, de szeretnénk kilépni abból a középszerből, amibe nagyon sok vidéki étterem
benne van. Tehát nem az a cél, hogy lelógjon a rántott hús a tányérról, hanem az, hogy
többféle ízt harmóniában megkóstolhassanak a vendégeink, és esetleg eljussunk oda, ahova a
pincészettel is sikerült eljutni, hogy ne csak azért jöjjenek a pincébe vagy az étterembe, mert
eljöttek Pannonhalmára - nyilván ez a többség -, hanem legyen olyan, aki a pincészetbe a
borért jön - ilyen már van -, és legyen olyan, aki az étterembe az étkezés öröméért jön.

A pincészetről szívesen mondanék pár szót, ha az idő engedi, nem tudom...

ELNÖK: Gondolom, a pincében lesz még erre alkalom, mert borkóstoló is lesz.

RÁBAI LÁSZLÓ projektigazgató: Lesz alkalom, a helyszínen ezt jobban meg lehet
ismerni. Három mondatot hadd mondjak, 2000-ben elhatározott beruházás, ami 2001-ben
szőlőtelepítésekkel kezdődött el, a régi 110 hektáros birtokból 52 hektár újratelepítése zajlott
le az elmúlt években, és nagyjából már mindenhol termő szőlő van, illetve egy-két év múlva
az utolsó telepítések is termőre fordulnak. Ehhez épül zöldmezős beruházással körülbelül
kétezer négyzetméter alapterületű, modern technológiát magába foglaló épület, ahol
szőlőfeldolgozást tudunk megvalósítani. Ez az egész kapacitásban 300 ezer palack/évet jelent,
most 200 ezer palack/évnél tartunk. Az értékesítése helyben történik kisebb részben, de nem
jelentéktelen mértékben, 20 százalékban, és hasonló mértékű exportot tudunk realizálni, a
többi pedig egy disztribúciós cégen keresztül Magyarország szaküzleteibe, éttermekbe jut el.
Idén elnyertük „Az év pincészete” megtisztelő díjat, aminek szeptemberben itt volt az átadása,
és nagy öröm számunkra, hogy tíz éven belül idáig eljutottunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Hansághy Péter!

HANSÁGHY PÉTER: Köszönöm a szót. Én nagyon röviden szeretnék most már csak
reflektálni, hiszen főapát úr és Rábai László a lényeget elmondta már. A pénzügyi dolgokhoz
szólnék. Természetesen csak azt tudom én is mondani, hogy ezek az új beruházások részint,
nem kifejezetten pénztermelő beruházások, másrészt meg még nem volt tapasztalatunk,
hiszen egy-két hónappal ezelőtt nyíltak meg.
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Érdekességképpen megnéztem, 1989-től vannak adataink, akkortól kezdve Pax Tourist
néven működött itt a turizmus szervezése. Akkor 4,7 millió forint volt az éves bevétel, és
ennek kiszámítottam jelen értékét, ami pontosan megegyezik a mostani 90 millió forintos
bevétellel. Tehát relatíve ez nem sokat változott. Mi ezzel együtt nem szeretnénk az áraink
emelésével növelni az árbevételt, sokkal inkább a látogatók számának növelésével, ami most
ugyan sajnálatos módon csökkenőben van, mint az egész országban, de bízunk abban, hogy ez
növekedni fog, és erre rásegítenek az új beruházások.

Másrészt pedig a szolgáltatási kör bővítésével a költési lehetőségek számát, ezzel
együtt a fajlagos költést növeljük itt, Pannonhalmán.

Szálloda - Hadházi képviselő úr aggodalmát próbálom egy kicsit eloszlatni, hiszen
azért vágtunk bele, mert a környéken nincsen ilyen kategóriájú szálloda, még Győrben sem
lehet egy valamirevaló konferenciát megrendezni. Ezzel együtt, ha ez megvalósulna, akkor itt
nálunk is gondolhatunk például a konferenciaturizmusra, ami a konferenciák egy sajátos
területét tudná lefedni. Tehát régiós hiányt, fehér foltot szeretnénk ezzel a szállodával lefedni.

Pál Béla képviselő úrnak is köszönjük szépen az elismerő szavait, igyekezünk
megfogadni a szélesebb körben való bemutatásra való felszólítást is, mi is ezen vagyunk, és
az alelnök úrnak is a marketinggel kapcsolatos felvetését is köszönjük. Meg kell mondanom,
egészen megható, megtisztelő felkérés volt főapát úr részéről, amikor fölhívott és azt mondta,
hogy szükség van a turisztikai és marketingismereteimre, és jöjjek ide dolgozni, és ezt nagy
megtiszteltetésnek vettem, és ez meg is történt idén márciustól. Ebben az elmúlt időszakban
természetesen igyekeztem fölmérni azokat a lehetőségeket, amelyek itt feltárulkoznak, és
némi apró, lépésről lépésre bekövetkező változásokat igyekeztem meg is valósítani.

Az előadásomban is említettem azt, hogy egy picit a kutatások felé tennénk egy lépést,
egy elmozdulást, hogy legyen valami visszacsatolás, hogy amit csinálunk és ahogy csináljuk,
az jó vagy nem jó, vagy korrigálni kellene menet közben, ez azért fontos dolog. És
folyamatban van egy imázskutatás, amit most rendeltünk meg, ami az egész apátságra
vonatkozik, hiszen jó az, ha nemcsak sejtjük, hanem kicsit jobban tudjuk is, hogy ki mit
gondol az egész apátságról, annak tevékenységéről, hogy milyen az attitűd vele kapcsolatban,
és a többi.

És a jövő évnek lehet lehetősége az, hogy a saját költségvetésünkben is a
marketingnek egy kicsit nagyobb szerepet juttassunk. Kötöttünk is megállapodást
szakcégekkel, amelyekkel együttműködünk, úgyhogy ennek a tanulságait levonjuk, és ennek
függvényében döntünk majd a jövőbeli együttműködésekről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha marketingről volt szó a végén, akkor javasolom
megfontolni, hogy a TDM-szervezetek létrehozására és üzemeltetésére egy új típusú pályázat
kerül kiírásra, aminek éppen most van a kidolgozása folyamatban. Azt gondolom, miután
Pannonhalma a térség központja, itt szóba került már, hogy az egyik legnagyobb foglalkoztató
és minden tekintetben nagyon fontos szerepe van a környező települések összefogásában, azt
gondolom, érdemes megfontolni egy úgynevezett közös szolgáltatói körre épített TDM
felállítását pannonhalmi központtal, értelemszerűen, ugyanis ez segíthetné az apátságnak is,
nem saját magának kellene a teljes forrást előteremteni, hanem azok a vállalkozások és
önkormányzatok, amelyek még érintettek ebben a turizmusban ott a térségben, ők is részt
vehetnének ebben, a költségeket meg tudják osztani és a hatékonyságot növelni tudnák.

Köszönöm szépen főapát úrnak és kollégáinak a megtisztelő tájékoztatást, az 1.
napirendi pontot lezárnám. Kérdezem, hogy egyebek között van-e valakinek felvetése.
(Jelzésre:) Képviselő úr!
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Egyebek

Szilágyi György felvetése

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Kicsit el fogok térni az eddigiektől, és egy teljesen
más részre mennék át. Két kérdésem lenne.

Az egyik: a már létrehozott albizottság az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseiről
mikor kezdi el a munkáját és van-e erre valami elképzelés, mert szeretnénk, ha minél előbb
elkezdenénk, hiszen más bizottságoknál régóta folyik a munka, lásd például a 2006-os
események kivizsgálása és hasonlók.

A másik pedig, hogy az elmúlt időszak negatív történéseit tekintve, amelyeket
bizottsági elnök úr is észrevett és nyilatkozott is róla többször, nem szeretném azt mondani -
vagyis bár ne így lenne -, hogy igazam volt a legelső ülésen, amikor fölvetettem és javasoltam
egy albizottság létrehozását, itt most konkrétan a labdarúgó pályákon tapasztalható negatív
dolgokkal kapcsolatban, az első ülésen fölvetettem, hogy hozzunk létre egy albizottságot a
labdarúgás, a sportlétesítmények és stadionok rendje albizottságot; akkor ezt nem támogatta a
bizottság. Ismét javasolni szeretném, hogy hozzunk létre egy ilyen bizottságot. Azért is lenne
jó az elmúlt hetek és hónapok történéseit figyelembe véve, mert tudom azt, hogy különböző

tanulmányokat készíttetnek a kormánypárt részéről, véleményem szerint egy ilyen albizottság
segíthetne ennek a tanulmánynak vagy az egész rendszernek, amit óhajtanak kidolgozni,
törvénybe óhajtanak foglalni, több szempontból való megvizsgálását, tehát ez egy jó alapja
lehetne szerintem azoknak a meghozandó törvényeknek, amelyekről a szándékot már elnök úr
is bejelentette. Tehát javasolni szeretném, hogy hozzuk létre a labdarúgás, sportlétesítmények
és stadionok rendje albizottságot, és erről szeretném, ha esetleg szavaznánk is.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit
vizsgáló albizottság vezetője Horváth László képviselő úr, aki jelezte, hogy a nyár folyamán
és az ősszel azért folyt munka, ennek összegzéseképpen, ha jók az információim, a jövő héten
egy albizottsági ülést is tart, ahol tájékoztatja az albizottság tagjait, hogy milyen
információkat szerzett be, hol tartanak az eddigi folyamatok. Tehát erre lehet majd számítani.

A futballhuliganizmussal és a stadionok rendjével kapcsolatos felvetéseivel teljesen
egyetértek, hiszen sajnos éppen az élet kényszerítette ki azt részben, hogy felgyorsuljon ez a
folyamat. Ha elfogadja képviselő úr, akkor a következő bizottsági ülésre én javaslatot is
tennék ennek az albizottságnak a fölállítására, személyekkel együtt, illetve a munkarendjére
vonatkozóan is, hiszen a belügyminiszter úr vezetésével elindult egy kormányzati koordináció
a legfőbb ügyésszel, a Legfelsőbb Bíróság elnökével, illetve a futballklubok elnökeivel és
tulajdonosaival. Tehát ha ez így elfogadható, akkor azt javasolom, ne most szavazzunk ebben,
hanem jövő héten kedden lesz bizottsági ülésünk, arra előterjesztenék egy javaslatot -
személyekkel együtt - az albizottság felállítására.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, természetesen elfogadható. Már
előre szeretném jelezni, hogy szeretnék részt venni ebben a munkában, és azért is lenne jó,
csakhogy még egy érvet mondjak, mert most említett elnök úr egy-két olyan szervezetet,
személyt, aki már ebben a munkában részt vesz, például a Magyar Labdarúgók Szövetségénél
Kutasi Róbert kapta meg azt a feladatot, ha jól tudom, hogy a szurkolói bizottságot alapítson,
őt is bele lehetne vonni ebbe a munkába. Tehát tényleg többszereplős legyen, és minden
oldalról vizsgáljuk meg ezt a kérdést, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, mert történtek már
különböző próbálkozások az elmúlt években, mindegyik kudarcba fulladt, nem kevés pénzt is
elköltöttek különböző projektre, most már végre olyan dolgok történjenek, aminek tényleg
lesz eredménye, ezért szeretném csak. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Megnyugtatom a képviselő urat, a kormány elszánt ebben az ügyben, én
bizottsági elnökként is elszánt vagyok, és a Labdarúgó Szövetség elnökségének tagjaként is.
Tehát azt gondolom, hogy év végéig le tudjuk zárni ezt a törvény-előkészítő munkát, amely
ezeknek az egyeztetéseknek az eredménye lesz, és szeretném, ha tavasszal be tudnánk
nyújtani azt a törvényjavaslatot, amelynek az elfogadása rendezi a stadionok rendjét.
Nagyjából a példák Európában adottak. Tehát ezt a jövő héten a bizottság elé hoznám.

Van-e egyebek között további felvetés képviselőtársaim részéről? (Senki sem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az egyebek napirendi pontot lezárjuk. Ezzel a
bizottsági ülésnek az érdemi része véget ért. Megköszönöm képviselőtársaim
együttműködését, illetve az előterjesztők segítségét.

Elnöki zárszó

A következőkben most egy bejárást tennénk a Főapátság épületében, azt követően egy
ebédmeghíváson vennénk részt, majd a gyógynövénykertet, illetve a biomassza fűtőművet
látogatnánk meg, és végül ez a látogatás a pincével zárulna, ahol egy rövid ismertetőt kapnánk
az apátsági borokról, és aki teheti, meg is kóstolhatja ezeket a nedűket.

Úgyhogy köszönöm szépen az eddigi együttműködést, és Hansághy Pétert megkérem,
hogy segítsen nekünk ebben a bejárásban.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc.
A bizottsági ülést követően a résztvevők látogatást tettek a Főapátság területén.)

Bánki Erik
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit


