
Fontos információk csoportok részére 



Megközelíthetőség, parkolás, lépcsők 

Pannonhalmi Főapátság GPS-koordinátái: N 47.555214° E 17.759749° 

Közúton 

Az Apátság megközelíthető  

• Budapest, Hegyeshalom, Győr felől az M1-es körgyűrűről a Veszprém felé vezető 82-es 

úton (külön tábla is jelzi Pannonhalmát az autópályán) 

• Balaton felől Veszprémen keresztül szintén a 82. számú főúton 

• Székesfehérvár felől a 81. számú útról a Kisbér-Mezőörs útvonalon. 

 

Parkolási lehetőségek 

Téli időszakban:  

Az apátsági látogatásra érkező vendégeknek (személygépkocsik és autóbuszok esetében is) 

parkolási lehetőséget a VIATOR Étterem és Borbár melletti parkolóban biztosítunk.  

Nyári időszakban:  

Az apátsági látogatásra érkező vendégeknek személygépkocsik részére parkolási lehetőséget a 

VIATOR Étterem és Borbár melletti parkolóban biztosítunk. Ebben az időszakban – a 

megnövekedett forgalom miatt – a VIATOR Étterem melletti parkolóban autóbusszal parkolni 

nem lehet. Az autóbuszok a ki- és beszállítás idejére megállhatnak a parkolóban, majd parkolni 

a településen található kijelölt parkolóhelyeken tudnak.  

Pincészeti és gyógynövénykerti látogatás esetén:  

A pincészet kóstolóteraszára látogató vendégek a VIATOR Étteremnél vagy a 

Gyógynövénykert mellett, a biomassza fűtőmű megtekintésére érkezők a Gyógynövénykert 

mellett, a fűtőmű előtt parkolhatnak.  

 

Menetrend szerinti autóbuszjárat 

A buszok Győrből, az autóbusz-pályaudvarról indulnak minden nap 8.00, 10.15 és 12.00 órakor 

és vasárnap és ünnepnapokon 14.10-kor is Pannonhalmi Főapátság (Vár főkapu) végállomással, 

valamint több járat van, amelyik a városba visz csak, de kb. negyedórás sétával innen is 

megközelíthető az Apátság. 

 



Vasúton 

A Győrből Veszprémbe (Bakonyszentlászlóra ill. Zircre) induló szerelvények érintik 

Pannonhalma állomását. Miután a pannonhalmi vasútállomás a Főapátság épületeitől kb. 2 km 

távolságra fekszik jelentős szintkülönbséggel, így lehetőséget biztosítunk a csoportok számára 

transzfer igénybevételére a vasútállomásról, előzetes egyeztetés alapján. A kisvonat 

férőhelyeinek száma max. 56 fő. Ár: 20 főig 10.000 Ft, 20 fő felett 500 Ft/fő. Időtartam: kb. 20 

perc. 

 

A Fogadóépülettől látogatóink egy erdei feljárón sétálhatnak fel a Látogatói bejárathoz, ahol 56 

elnyújtott lépcsőfokot kell megtenni.  

A Pannonhalmi Főapátság történelmi épületegyüttese -- a földrajzi és az építészeti adottságok 

miatt -- csak részben akadálymentesített. 

 

Fizetési módok  

Az apátsági belépőjegyek kifizetése történhet forinttal, euróval, bankkártyával illetve K&H, 

MKB és OTP SZÉP kártyával is, a szabadidő "zseb" terhére. 

Pincészeti belépőjegyek esetében a fizetés történhet forinttal, euróval, illetve bankkártyával.  

 

Öltözet 

A templom csak illő (a vállakat és a combokat takaró) öltözetben látogatható. Kérjük, térdnél 

rövidebb szoknyában vagy nadrágban, ujjatlan pólóban ne lépjenek a templomba! Áttetsző, 

erősen kivágott, kihívó, illetlen öltözetben senki nem tartózkodhat a szakrális térben. Férfi 

vendégeinket - hacsak vallási előírásaik nem tiltják, kérjük, fejfedőjük levételére.  

 

Mosdók 

A Fogadóépületben (VIATOR Étterem mellett) találhatóak a mosdók, az épületben lift és 

mozgássérült mosdó is található. A Várköri sétányon lévő Látogatói Bejáratnál (Pénztár) mosdó 

nem található.  

A Várköri sétányról nyíló Kiállítótérben szintén található mosdó, a Kiállítótér a nyári 

időszakban tart nyitva.  

 



Fényképezés 

A Pannonhalmi Főapátság látogatható részeiben a saját célra készült fotózás nem 

engedélyköteles. Kérjük vendégeinket, hogy a zárt terekben a vaku használatát mellőzni 

szíveskedjenek.  

Kérjük kedves Vendégeinket, amennyiben kifejezetten fotózási céllal érkeznek Pannonhalmára 

(alkalmi fotó, babafotó, stb.), az alábbi dokumentumban foglaltak szerint járjanak el, illetve 

szerezzék be a szükséges engedélyeket!  

https://pannonhalmifoapatsag.hu/szervezett-fotozas/ 

 

Engedély hiányában, a Főapátság jogosult a területén engedély nélküli tevékenységet végző 

fotós ellen jogi lépéseket tenni. A felek által kölcsönösen aláírt kérelem és szerződés hiányában 

a Főapátsághoz tartozó külső területeken a fotózás nem engedélyezett. Szervezett fotózásnak, 

és ilyen módon engedélykötelesnek tekintjük a teleobjektívvel és állvánnyal történő fotózást. 

 

Drónozás  

A Főapátság falain, az épületegyüttesen belüli drónfelvételekre a Főmonostori perjelnek és a 

Gimnázium igazgatójának az előzetes értesítésével a főapátság PR-kommunikációs vezetője ad 

eseti engedélyt, amennyiben a világörökségi helyszínből eredő törvényi és szakmai feltételeket 

teljesülni látja. 

 

Mobiltelefon 

Kérjük, az apátsági látogatás során mobiltelefonokat tartsák kikapcsolt vagy lehalkított 

állapotban és mellőzzék azok használatát!  

 

Dohányzás 

A dohányzás a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 2011. évi XLI. Törvény, illetve a nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény módosítása szerint megengedett. A nemdohányzó személyek az 

épületeken belül minden nyilvános helyiséget használhatnak, ezért a védelmük érdekében 

dohányozni csak az épületek falain kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet. 

 

https://pannonhalmifoapatsag.hu/szervezett-fotozas/


Mozgásukban korlátozott látogatók  

Mozgásukban korlátozott látogatókat csak előzetes bejelentkezés alapján tudunk fogadni, 

miután a Pannonhalmi Főapátság történelmi épületegyüttese -- a földrajzi és az építészeti 

adottságok miatt -- csak részben akadálymentesített. 

A Fogadóépületben lift működik és mozgássérült mosdó is található. Onnét egy erdei feljárón 

sétálhatnak fel a Látogatói bejárathoz, ahol 56 elnyújtott lépcsőfokot kell megtenni. Ez 

kiváltható azzal, ha a vendég autójával felmegy az Apátság Főkapujához, és a murvás várkörön 

közelíti meg a Látogatói bejáratot. A Látogatói bejáratnál pénztár és lift található. 

Az Apátság területén belül -- a 13. századi templom elhelyezkedése és szintbeli megosztottsága 

miatt -- 10 alkalommal 5-10 lépcsőfokon kell fel- ill. lemenni. Azok számára, akik nem teljes 

mértékben kerekesszékhez kötöttek -- egyéni tempójukban a séta megtehető. Akik 

kerekesszékhez kötöttek, azoknak az előzetes egyeztetés alkalmával tudunk látogatási útvonalat 

javasolni. A csoport ilyen esetben az udvaron keresztül sétál vissza a Főkapuhoz.  

A nyári időszakban megtekinthető időszaki kiállítás terméhez a Várkör sétányán 

akadálymentesen el lehet jutni, a kiállítótérhez azonban egy lépcsősor vezet.  

 

Korlátozások  

A Pannonhalmi Főapátság egy működő egyházi intézmény, így időnként szükségessé válhat az 

épületek látogathatóságának korlátozása vagy az épületek bezárása rövid határidővel. Annak 

biztosítása érdekében, hogy naprakész információval rendelkezzen a nyitvatartási időről, 

javasoljuk, hogy az apátsági látogatás előtt keresse fel honlapunkat vagy keressen bennünket 

közvetlenül.  

 

Imaóra 

Szeretettel várjuk monostorunk látogatóit, a turistacsoportokat és a főmonostor vendégeit 

minden nap 13:00 órakor a közösség napközi imádságára és vasárnaponként 17:00 órakor a 

Vesperásra a Bazilikában. Ebben a negyedórában (vasárnapi Vesperás esetében 40 percben) ki-

ki a maga módján bekapcsolódhat a szerzetesközösség istendicséretébe: a torony alatt megállva 

csendes jelenléttel, elcsendesedéssel vagy a padokba beülve az imádság gesztusaival, 

zsoltározással 

 



Arborétum és Gyógynövénykert 

Belépőjegy váltása nélkül ingyenesen látogatható egész évben az Arborétum és a 

Gyógynövénykert, ahová kisállatot is be lehet vinni. Az aktuális nyitva tartásról tájékozódjon 

honlapunkon vagy érdeklődjön kollégáinktól! 

 

Kisállat 

A Pannonhalmi Bencés Főapátság épületeibe kisállatot bevinni tilos. Az épületekbe csak 

vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák vihetők be. 

Kisállattal látogatható az Arborétum, a Gyógynövénykert, a Boldog Mór kilátó, illetve a 

Lombkorona tanösvény.  

 

Étel/ital 

A Főapátság történelmi épületegyüttesében az étel és ital fogyasztása szigorúan tilos.  

 

Ajándékbolt  

Az apátsági termékek a VIATOR Étterem földszintjén található OMNIBUS-ban, illetve az 

időszakosan nyitva tartó, Várköri sétányról nyíló ajándékboltban vásárolhatóak.  

A tavaszi/nyári időszakban a Gyógynövénykertben található Teaház is várja látogatóinkat.  

Az aktuális nyitva tartásról tájékozódjon honlapunkon vagy érdeklődjön kollégáinktól! 

 


