
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról 

 
A Magyar Zarándokút  több éves előkészítő munka után, 2011 tavaszán nyitotta meg kapuit. A szakrális 
helyeket érintő, összekötő út, zarándokszállás hálózatával együtt egyéni zarándokok számára épült ki és 
tavasztól őszig folyamatosan várja a zarándokokat Esztergom és Máriagyűd között.  
Honfitársaink részéről óriási érdeklődés mutatkozik az út iránt. Egyre többen jelzik indulási szándékukat a 
„Magyar El Camino” útvonalán. A Magyar Zarándokút hazánkban rendkívülinek számító összefogás 
eredményeként jött létre, hiszen az útvonallal érintett vallási közösségek, települési önkormányzatok és civil 
szervezetek együtt fejlesztik és működtetik az utat. 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület által összeállított fejlesztési koncepciót közgyűlésünk és a Magyar 
Zarándokút Önkormányzati Társulás is jóváhagyta. Ennek lényege, hogy hazánk középső részén kiterjesztjük 
az útvonalat – keleti és nyugati irányba egyaránt – az Árpád-kori Magyarország kiemelt szakrális helyeit 
keresve, és Nemzeti Zarándokúttá fejlesztjük a hálózatos rendszert. A fejlesztési koncepció az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
A Magyar Zarándokút Egyesület elnökségi tagjai foglakoznak az út nyugati térségét érintő fejlesztési 
kérdésekkel. Terveik szerint Budapest – Székesfehérvár – Tihany – Szántód – Siófok – Sió parti települések 
– Bogyiszló térségét is érinteni fogja az útvonal.  
Az útvonallal érintett, együttműködő önkormányzatok területén a Magyar Zarándokút Egyesület az út 
fejlesztéséhez szükséges pályázati lehetőségeket (TOP, Ginop, stb) feltárja és előkészíti és azok 
végrehajtásában együttműködik.  
 
Az Egyesület alapszabálya lehetővé teszi, a jogi személy csatlakozását az Egyesülethez. A Magyar 
Zarándokút Egyesület Elnökségi döntése alapján az új útvonallal érintett önkormányzatok pártoló tagként a 
„Települési Tagozatba” történő belépése, működése az alábbiak szerint történik: 

• Pártoló tagként a „Települési Tagozat” tagjai tárgyalási és javaslattételi joggal részt vehetnek az 
egyesület közgyűlésén és elnökségi ülésén. 

• Pártoló tagsági díj: Népesség arányában: 0-20.000 fő lakosság közötti létszámra 10 Ft/ lakos/év; 
20.001 fő feletti lakosság létszámra 5 Ft/ lakos/év. A nagy népességű települések esetén a tagdíj 
maximuma 500.000-Ft. 

• A pártoló tag település számára a Magyar Zarándokút Egyesület marketing lehetőséget biztosít. 
Minden évben csoportos rendezvényt szervez a településekre (Például: évnyitó konferencia, évzáró 
konferencia, csoportos zarándoklat, egyéb előadás, stb.). 

• Magyar Zarándokút Egyesület minden évben segít a település zarándokúti arculati elemeinek 
kihelyezésében (mérföldkő, útjelző tábla, információs tábla). 

 
Az megjelenő zarándokok érdekességet, színfoltot jelentenek az úton, így a Magyar Zarándokút működése 
már önmagában is „turisztikai attrakciót” képez. Lehetőséget teremt arra, hogy a települések egy országos 
rendszerbe illesztve végezzenek településmarketing munkát. Tekintettel a „zarándokszezon” időtartamára az 
idegenforgalmi időszakot, a szelíd turizmussal (főként gyalogosokkal és kerékpárosokkal) ki lehet szélesíteni 
a tavaszi és őszi hónapokra is. Az önkormányzat által működtetett zarándokszállás esetén a tagdíj 
közvetlenül is megtérülhet.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
……….………………… Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
……………….…….. Önkormányzata kéri felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület pártoló tagjai közé, a 
Települési Tagozatba.  
Az Önkormányzat egyesületi képviseletére felkéri ……………………………  
Az egyesület alapszabályában rögzített éves tagdíj befizetését a költségvetés terhére 2016. év elejétől 
biztosítja.  
 
Felelős: ………………………. 
Határidő:  ………………………. 


