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Előterjesztés 
 

A Magyar Zarándokút fejlesztési koncepciójáról 
 
 
A Magyar Zarándokút egy keresztény szellemiségű út. Segít a testi, lelki és szellemi 
egészségünk megőrzésében, az emberi megújulásban. A barátság, békesség, szeretet, 
elmélyülés és megnyugvás útja, amely a kereszténység fő ágaiba tartozó, katolikusok, 
protestánsok (reformátusok, evangélikusok) és egyéb felekezetek hívei mellett a vallásukat 
nem gyakorlók részére is nyitva áll. A zarándokutat bármilyen (vallási, ideológiai, stb.) 
megkülönböztetés nélkül mindenki bejárhatja, aki elfogadja a működés szabályait.  
A 2011. év eleje óta működő Magyar Zarándokút hazai szent helyeket érintve, 
Esztergomból vezet Máriagyűdre. Különböző történelmi utakat (római út, Árpád-kori utak, 
jeruzsálemi zarándokút, keresztes hadjáratok útja, déli Szent Jakab út, stb.) fedve, érintve 
halad északról déli irányba. Különösen az Árpád-kori történelmi, szakrális helyeket 
keresi és köti össze, több, a Pálosok által alapított emlékhelyet érintve. Országhatártól 
országhatárig szeli át hazánkat, az ország gerincén. Keresztmetszetet ad hazánkról, 
természeti és épített értékeinkről, az itt élők életéről.  
A Magyar Zarándokút érinti a nagy történelmi zarándokutakat. Határon túli elágazással 
eljuthatunk rajta Santiago de Compostelába az Arles-i caminón, vagy Róma, 
Jeruzsálem (Medugorje) felé is. 
Az Út fizikai megtestesítését, az érintett szakrális helyek mellett, a zarándokszállások kb. 
20–30 km-enkénti hálózata és a kijelölt, „felfestett” útvonal adja. A hagyományokra alapulóan 
tervezett útvonal többnyire földutakon, turista ösvényeken a természetben vezet, de a 
közbeeső települések belterületeit is érinti. A Magyar Zarándokút napjainkra kiépült 
fővonalának teljes hossza 431 km. A meglévő kitérőkkel együtt közel 600 km. Az útvonal 
hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi sík terep. Átvezet a Pilisen, a Kiskunsági 
Nemzeti Parkon és a Mecseken. 
Az utat, a 2009-ben alakult Magyar Zarándokút Egyesület, a Magyar Zarándokút 
Önkormányzati Társulás segítségével alapította meg. A spanyolországi El Camino-hoz 
hasonlóan hálózati jelleggel, folyamatosan működő út minden évben, tavasztól őszig várja a 
gyalogos és kerékpáros zarándokokat. 
 
Indulás: Minden év március végétől november közepéig bármely napon. Zarándokútlevéllel 
bármely állomásról lehet indulni. Az útvonal jellemzően turista ösvényen és földúton, 
helyenként aszfalt úton vezet. A www.magyarzarandok.hu honlapról letölthető részletes 
térképek és a felfestett (sárga nyíl a kettős kereszttel) jelek alapján az út végigjárható. 
 
Zarándokútlevél: Az út mentén lévő zarándokszállások kedvezményes igénybevételéhez 
zarándokútlevelet kell kiváltani. A zarándokszállások listáját a honlap tartalmazza. 
 
Zarándokszállások: A szállásokat, amelyek olcsó (1500-2500 Ft/éjszaka), puritán helyek, 
önkormányzati, egyházi és civil összefogással alakítják ki és működtetik minél egyszerűbb 
módon. 
 



 
Zarándoklat ideje: Nem kell egyhuzamban végigmenni az úton. A teljes út bejárható akár 
több hónap, vagy év alatt is. Az útvonal bejárása tempótól függően 17-24 napot igényel. 
 
A Magyar Zarándokút alapvetően egyénileg vagy kiscsoportban induló, gyalogos és 
kerékpáros zarándokok számára kiépített, folyamatosan nyitva lévő, klasszikus 
zarándokút. 
 
A zarándokszállások kialakítását a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás 
segítségével, 2011-ben teremtették meg és folyamatosan fejlesztik azok számát.  
A meglévő útvonal mentén folyamatosan fejlődő hálózati pontok között, a 2014. évtől az 
alábbi települések szerepelnek: 
Esztergom, Pilisszentkereszt–Dobogókő, Pilisszántó, Pilisszentiván, Budapest XII., XI., és 
XXII.kerülete, Szigetszentmiklós, Dabas, Ráckeve, Szigetbecse, Tass, Dunavecse, Apostag, 
Solt, Harta, Dunapataj – Szelidi-tó, Szakmár – Gombolyag, Kalocsa, Fajsz, Szekszárd, 
Ófalu, Mecseknádasd, Pécsvárad, Hosszúhetény-Püspökszentlászló, Pécs, Pogány, Bisse, 
Siklós-Máriagyűd. Kis kitérővel elérhető, Kunszentmiklós, Homokmégy, Császártöltés, 
Hajós, Dusnok, Baja, Báta és Bátaszék. 
Az út fejlesztésének elvi, tematikus alapja továbbra is az Árpád-kori Magyarország kiemelt 
szakrális, történelmi helyeinek összekapcsolása. Magyarország kiemelt szakrális, 
történelmi helyeinek a Magyar Zarándokút hálózatába kapcsolása adja meg a lehetőséget, 
hogy az útvonal – megtartva eddigi szakrális és kulturális hátterét – Nemzeti Zarándokúttá 
váljon. 
A Magyar Zarándokút Önkormányzati társulás 2010. év végén alakult meg 24 önkormányzat 
alapításával. A települések érdeklődése a Magyar Zarándokút iránt jól láthatóan növekszik. 
Az új útvonalak megnyitásának előkészítése, a fő nyomvonal kijelöléséhez hasonló 
eljárással a Magyar Zarándokút Egyesület feladata. Az útvonal tervek elkészítését, hálózati 
elemek dokumentálását követően, próbazarándoklat után születik meg egy egyesületi döntés 
az útvonal megnyitásáról, amelyet a Magyar Zarándokút hivatalos jelzéseivel, az egyesület 
hozzájárulásával jelölnek ki. 
 
A Középtávon fejleszthető új útirányok, útvonalak az alábbiak: 
- Bács-Kiskun megyei szakaszon a Duna-völgyében lévő fővonalhoz közvetlenül 
kapcsolható, már működő Szent Imre út, az „Anonymusi Nagy-sziget” útvonallal. 
- Csepel szigeti településeket integráló útvonal. 
- Baja – Báta útvonalhoz kapcsolható Mohács – Máriagyűd – Beremend szakasz. 
- Budapest – Székesfehérvár – Tihany – Paks, amely a fővonal nyugati rávezető útjaként 
és körútként is funkcionálhat. 
- Kecskemét – Petőfiszállás – Baja vonal, amely a fővonal keleti rávezető útjaként és 
körútként is funkcionálhat. 
- Kecskemét – Ópusztaszer – Szeged – Baja – Mohács, amely a fővonal keleti rávezető 
útjaként és körútként is funkcionálhat. 
- Tihany – Andocs – Somogyvár – Kaposvár – Pécs, amely a fővonal nyugati rávezető 
útjaként és körútként is funkcionálhat. 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület 2009. év végén alakult meg. Az egyesület 
kezdeményezésére, 2010 novemberében alakult meg a Parlamentben huszonnégy 
önkormányzat részvételével, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás. Az út 
megnyitása előtt 2011-ben megkapták az Magyar Katolikus Egyház elvi támogatását is. 
 
A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás az Egyesülettel együttműködve segíti a 
Magyar Zarándokút működését, kialakítja a szükséges infrastruktúrát. Szervezetbe tömöríti a 
zarándokút mentén lévő településeket és a zarándokúttal kapcsolatos kérdésekben 
koordinálja azok tevékenységét. 
 
Az útvonalak szerint összetartozó településeket azonos szervezetbe és a települési 
csoportosulásokat a Nemzeti Zarándokút Szövetségbe tömörítik. 
 



 
A Magyar Zarándokút infrastruktúrájának fejlesztése alapvetően pályázati források 
bevonásával történik meg. Az út működésének bevételei főként a szervezés és működtetés 
forrásait teremtik meg. A települési tagdíjak adják a fejlesztési előkészületek, koncepciók 
készítésének finanszírozási kereteit, és a pályázati önrészek alapjait. 
 
Magyar Zarándokút nyomvonalának Magyarország Árpád-kori, kiemelt jelentőségű szakrális, 
történelmi emlékhelyeire való kiterjesztésével kívánják létrehozni a tervezett NEMZETI 
ZARÁNDOKÚT-at. 
 
Biatorbágy a tervezett Budapest – Székesfehérvár – Tihany – Paks útvonal 
létrehozásában lehet érdekelt. 
 
 
Kérem a tisztelt Bizottság és képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak döntést az ügyben. 
 
 
 

Tarjáni István 
polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Zarándokút fejlesztési koncepciójáról szóló előterjesztést.  
 

1. A képviselő-testület dönt arról, hogy csatlakozik a Magyar Zarándokút 
Önkormányzati Társuláshoz. 

2. Részt vesz a tervezett Budapest – Székesfehérvár – Tihany – Paks útvonal 
létrehozásában. 

3. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az társulási dokumentumokat 
aláírja. 

 
Felelős: polgármester 
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II. BEVEZETÉS, KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA 

 
 
A zarándoklat a lelki, szellemi megújulást 
elősegítő, áldozatvállalással járó, legősibb 
típusú utazás, mely több ezer éves 
hagyományokon alapszik. Ma a zarándoklatok 
legfőbb motivációja – a hit mellett – a belső 
útkeresés, a testi- lelki-szellemi megújulás, a 
hétköznapok nehézségeiből való kiszakadás. 
Noha az út különböző embereknek mást és 
mást jelenthet, morális és mentális „tisztító – 
rendező hatása” vitathatatlan.  
Mai rohanó világunkban egyre többen érzik a 
terheltséget, céltalanságot, kiábrándultságot, 
egyre nagyobb a stresszben és letargiában élők 
száma. Szinte mindenki keres valamit (saját 
utat, életcélt, hivatást, társat, boldogságot, 
Istent). Az út fizikai megterheléssel együttes 
(gyalogos, kerékpáros) bejárása lehetőséget ad 
arra, hogy szakítsunk mindennapjaink 
nehézségeivel, feledjük el a hétköznapok 
problémáit, kicsit távolabbról szemléljük saját 
életünket, és kerüljünk közelebb ahhoz, amit keresünk. Közben megismerjük hazánk rejtett 
szépségeit, az út mentén élők vendégszeretetét. A zarándoklatok emberekre gyakorolt jótékony 
hatása és a hazaszeretet növelése miatt fontos, hogy az utat minél többen megismerjék, megjárják. 
A Magyar Zarándokút 2011-ben nyílt meg. Azóta az út iránt az érdeklődés megnövekedett, sőt az 
elmúlt években jelentősen felerősödött, így szükségessé vált a koncepcionális kérdések 
összefoglalása, a működés módjának, és fejlesztés irányainak, rendjének, szervezeti hátterének 
összefoglalása, a célok és jövőkép megfogalmazása.  
Szükségessé vált egy olyan célrendszer kialakítása, amely hosszútávra irányt mutat a zarándokút 
fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A koncepció egyben vezetési, irányítási 
eszköz, amellyel az utat működtető és fejlesztő szervezetek tudatosan hozhatják meg döntéseiket 
egy jövőbeni cél elérése érdekében. A koncepció integrálja a zarándokút működésének, 
fejlesztésének és vezetésének feltételeit. 
A koncepció egyidejűleg az út működését és fejlesztését koordináló szervezet feladatainak 
programja, ill. a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés elvi dokumentuma. 
A koncepció meghatározza a zarándokút jövőképét, a zarándokközösség érdekeinek legjobban 
megfelelő megoldást ad az útvonal fizikai és spirituális környezetének kialakítására, valamint 
megmutatja a zarándokút kapcsolódási, továbbvezetési lehetőségét a hazai és nemzetközi 
viszonylatokban.  
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III. HELYZETELEMZÉS 

 
 
1. Zarándokturizmus a világban1 
 
A vallási turizmus a vallási helyszínek vagy események felkeresésére irányuló utazás, ahol a 
felekezethez kötődő történelmi, művészeti vagy egyházi vonatkozások megismerése identitáserősítő 
hatással bír. Az ún. (világi) turizmus ezzel szemben olyan utazás, ahol az egyénnek nincs vallási 
alapú élménye.  
 
A MINTEL (a világ egyik vezető piackutatója) tanulmánya a vallási turizmus három típusát 
különbözteti meg: zarándoklat, vallási eseményen történő részvétel és kulturális-vallási 
turizmus  (vallási helyszín meglátogatása).  
A vallási turizmus számos más turisztikai termékhez kapcsolódhat: az utazók motivációja alapján a 
kulturális turizmus részeként is definiálható. Emellett harmóniában van a környezettel/természettel: 
egy, a tájjal való találkozás élményét is nyújtó zarándokút aktív turisztikai kínálati elemként is 
értelmezhető.  
 
Az elmúlt években az Európai Unióban jelentősen megnőtt a zarándoklatok iránti kereslet. 
Ezenkívül a nem vallási turisták is jelentős számban látogatják a vallási helyszíneket (katedrálisok, 
templomok, zarándokhelyek, stb.) és a valláshoz kapcsolódó eseményeket. 
 
A vallási turizmusban érintett desztinációk számára fontos, hogy azokat számos nem vallási 
motivációval érkező látogató is felkeresi. 
A vallási turizmus gazdasági-társadalmi előnyei között kell említeni – bevételtermelő képessége 
mellett – hogy egész évben vonzza a látogatókat, új, illetve rég elfeledett látnivalók is 
bekapcsolhatók a turizmus vérkeringésébe, továbbá segít az értékeink és hagyományaink 
megőrzésében.  
A zarándokok zöme a desztinációk meglátogatásával határozottan lelki élményre vágyik, a 
zarándok számára maga az út is meghatározó élményt jelent.  
 
A vallási turizmus mérését nehezíti, hogy kevés nemzeti és nemzetközi adat áll rendelkezésre. 
Ennek hátterében a RECULTIVATUR (2013) jelentése a következő tényezőket nevezi meg: 
•  sok vallásturisztikai helyszín helyi vonzáskörű, ezért legtöbbször egynapos kirándulások 
célja (a látogatók turisztikai fogyasztása nehezen értelmezhető), 
•  nehéz a kizárólag vallási céllal érkezők megkülönböztetése (más motivációjú látogatók is 
jelentős számban felkeresik a helyszíneket), 
•  a vallási turizmusban érintett intézményekről, szervezetekről nincs (turisztikai vonatkozású) 
statisztikai nyilvántartás. 

                                                                 
1 Forrás: Magyar Turizmus Zrt.: A vallási turizmus helyzete Magyarországon, Turizmus Bulletin 2014. XVI/1. szám 
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A mérést nehezíti az is, hogy a zarándok egyénileg vagy szervezetten, de sokszor nem 
utazásszervezőn keresztül utazik. 
 
A zarándoklatok esetében is jelentős az egynapos tartózkodással járó látogatások száma 
(vendégéjszaka eltöltése nélkül), ami tovább nehezíti a turisztikai szempontú vizsgálódást. 
 
A vallási turizmus iránti kereslet számszerűsítéséhez kiindulópontot jelenthet, hogy a UNWTO 
adatai szerint az – egyik legfontosabb és gyorsan bővülő – kulturális és örökségturizmus a 
nemzetközi utazások 40%-ának a motivációja. 
A UNWTO (2011) adatai szerint a vallási turizmus iránti kereslet éves szinten 330 millió 
nemzetközi utazóval és 3,3 milliárd euró költéssel járul hozzá a világ turizmusának 
teljesítményéhez. Az adatok szerint a vallási turizmus részesedése 20–30%. 
A RECULTIVATUR (2013) jelentése szerint Európában évi 250 millió zarándok kel útra. 
Az EUROSTAT által az európai lakosság utazási szokásairól végzett Eurobarometer felmérés 
eredményei szerint 2012-ben a legalább négyéjszakás tartózkodással járó szabadidős célú utazások 
22%-ának a kultúra (ideértve a vallást is) volt a fő motivációja. Ez a természeti vonzerőkön alapuló 
úti célok (26%) és a városlátogatások (20%) közötti helyet jelenti. A kultúra, vallás az átlagosnál 
fontosabb szerepet tölt be a belga (35%), a holland (33%) és az osztrák (30%) utazók számára. 
Magyarország esetében a kultúra, vallás részesedése 12%. Az utazók demográfiai jellemzőit 
tekintve elmondható, hogy a kultúra, vallás motiváció az idősebb korosztályok és a magasabb 
képzettséggel rendelkezők körében gyakoribb. 
 
A vallási turizmus jelentős és gyorsan növekvő szegmense a turizmus iparágnak. Részének tekintik 
a zarándokturizmust, mely nem csak a valláshoz, hanem a kulturális örökség turizmushoz is 
szorosan kötődik. Napjainkban a zarándokturizmus erősödése figyelhető meg, várható önálló 
turisztikai ágazatként való megjelenése. 
A WTO felmérése szerint világviszonylatban a turizmus 32%-át a vallási motivációjú 
idegenforgalom adja, Magyarországon ez az adat mindössze 5-6 %. Itthon vallási céllal évente 
szervezetten 50 ezren kelnek útra, közülük mindössze 4-6 ezren maradnak belföldön, pedig a hazai 
vallási turizmusban további növekedési lehetőségek rejlenek. Hazánk számos vallási turizmushoz 
kapcsolódó értékkel rendelkezik, melyek megfelelő kihasználásával a belföldi vallási turizmus 
aránya növelhető lenne. 
 
A zarándokturizmus európai kiemelkedő célpontja a spanyol El Camino. A Camino látogatottságára 
és a zarándokok számának folyamatos növekedésére sokféle adat áll rendelkezésre. Ami egészen 
bizonyos, hogy néhány évtized alatt, az egy évben Santiago de Compostelába érkező zarándokok 
száma több százezer főre emelkedett, és a Caminón eltöltött zarándok éjszakák száma több millióra 
tehető. Mára a spanyol El Camino európai kulturális úttá nőtte ki magát. Noha a vallási háttere 
megvan, de az útra induló zarándokok közül egyre többen egyéb spirituális céllal indulnak útnak. 
Azonban ennek ellenére megállapítható, hogy egy zarándokút nem működhet vallási háttér nélkül. 
 
  



                 Magyar Zarándokút Egyesület     H - 2030 Érd, Alsó utca 11.     E-mail: imrerumi@gmail.com     www.magyarzarandokut.hu 

        MAGYAR ZARÁNDOKÚT  –  FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

6 
 

 
2. A 2011. évtől működő Magyar Zarándokút bemutatása 
 
A Magyar Zarándokút  egy 
keresztény szellemiségű út. Segít a 
testi, lelki és szellemi egészségünk 
megőrzésében, az emberi 
megújulásban.  
A barátság, békesség, szeretet, 
elmélyülés és megnyugvás útja, 
amely a kereszténység fő ágaiba 
tartozó, katolikusok, protestánsok 
(reformátusok, evangélikusok) és 
egyéb felekezetek hívei mellett a 
vallásukat nem gyakorlók részére 
is nyitva áll. A zarándokutat 
bármilyen (vallási, ideológiai, 
stb.) megkülönböztetés nélkül 
mindenki bejárhatja, aki elfogadja 
a működés szabályait.  
A 2011. év eleje óta működő 
Magyar Zarándokút  hazai szent 
helyeket érintve, Esztergomból 
vezet Máriagyűdre. Különböző 
történelmi utakat (római út, Árpád-
kori utak, jeruzsálemi zarándokút, 
keresztes hadjáratok útja, déli 
Szent Jakab út, stb.) fedve, érintve 
halad északról déli irányba. 
Különösen az Árpád-kori  
történelmi, szakrális helyeket 
keresi és köti össze, több, a 
Pálosok által alapított emlékhelyet 
érintve. Országhatártól ország-
határig szeli át hazánkat, az ország 
gerincén. Keresztmetszetet ad 
hazánkról, természeti és épített 
értékeinkről, az itt élők életéről. A 
Magyar Zarándokút érinti a nagy 
történelmi zarándokutakat. Határon 
túli elágazással eljuthatunk rajta 
Santiago de Compostelába az 
Arles-i caminón, vagy Róma, 
Jeruzsálem (Medugorje) felé is.  
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Az Út fizikai megtestesítését, az érintett szakrális helyek mellett, a zarándokszállások kb. 20–30 
km-enkénti hálózata és a kijelölt, „felfestett” útvonal adja.  
 
A hagyományokra alapulóan tervezett útvonal többnyire földutakon, turista ösvényeken a 
természetben vezet, de a közbeeső települések belterületeit is érinti. A Magyar Zarándokút 
napjainkra kiépült fővonalának teljes hossza 431 km. A meglévő kitérőkkel együtt közel 600 km. 
Az útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi sík terep. Átvezet a Pilisen, a Kiskunsági 
Nemzeti Parkon és a Mecseken. 
Az utat, a 2009-ben alakult Magyar Zarándokút Egyesület, a Magyar Zarándokút 
Önkormányzati Társulás segítségével alapította meg. A spanyolországi El Camino-hoz 
hasonlóan, a hálózati jelleggel, folyamatosan működő út, minden évben, tavasztól őszig várja a 
gyalogos és kerékpáros zarándokokat.  
Az utat alapító egyesület 2013 decemberében, munkájáért Kós Károly-díjban részesült. 
 
A Magyar Zarándokúton „bárki, bármikor, bármeddig” gyalogolhat, kerékpározhat. 
 
Indulás: Minden év március végétől november közepéig bármely napon. Zarándokútlevéllel 
bármely állomásról lehet indulni. Az útvonal jellemzően turista ösvényen és földúton, helyenként 
aszfalt úton vezet. A www.magyarzarandok.hu honlapról letölthető részletes térképek és a 
felfestett (sárga nyíl a kettős kereszttel) jelek alapján az út végigjárható. 
 
Zarándokútlevél: Az út mentén lévő zarándokszállások kedvezményes igénybevételéhez 
zarándokútlevelet kell kiváltani. A zarándokszállások listáját a honlap tartalmazza. 
Zarándokútlevéllel igazolt 100 km gyalogos zarándoklat megtétele után zarándok-oklevél kérhető. 
Az útlevél addig érvényes, amíg a szálláshely bepecsételésére szabad rovat áll rendelkezésre benne. 
(Egy útlevéllel méretét tekintve a Magyar Zarándokút kb. kétszer járható végig.) 
 
Zarándokszállások: A szállásokat, amelyek olcsó (1500-2500 Ft/éjszaka), puritán helyek, 
önkormányzati, egyházi és civil összefogással alakítjuk ki és működtetjük minél egyszerűbb 
módon.  
 
Zarándoklat ide je: Nem kell egyhuzamban végigmenni az úton. A teljes út bejárható akár több 
hónap, vagy év alatt is. Az út hatása érdekében javasoljuk, hogy legalább 8-10 napos 
zarándoklatot tartsanak. Az útvonal bejárása tempótól függően 17-24 napot igényel.  
 
A Magyar Zarándokút  megalapításának gondolata a spanyol El Caminón fogalmazódott meg. A 
két út szellemi kapcsolatának kifejezésére Galíciából, Santiago de Compostelában megszentelt, 
gránitból faragott kagylószobrot, Szent Jakab szobrot és emléktáblát szállítottunk haza, melyeket a 
Magyar Zarándokút mentén állítottunk, állítunk fel.  
 
A Magyar Zarándokút  alapvetően egyénileg vagy kiscsoportban induló, gyalogos és kerékpáros 
zarándokok számára kiépített, folyamatosan nyitva lévő, klasszikus zarándokút, annak ellenére, 
hogy évente több alkalommal rendezünk nagyobb csoportos zarándoklatot (búcsújárást) is rajta. 
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A zarándokúton a kikapcsolódás, felfrissülés, megújulás szinte garantált, az út végiggyalogolása 
pedig nem jelent nagyobb költséget annál, amit az ember otthon költ magára. 
Egy hosszú zarándoklatra különböző vallású, világnézetű, lelkületű emberek különböző céllal 
indulhatnak el. Útra kelnek szegények és gazdagok. Magukat jó kereszténynek tartó, rendszeresen 
templomba járó hívek és a vallásukat nem gyakorló „zákeusok” egyaránt. Aki zarándokká válik, az 
elfogadja a szerény, puritán életmódot, alkalmazkodik a kialakult szokásokhoz. Az út mindenkit 
befogad. Útközben minden zarándok azonos bánásmódban részesül. Napjainkban talán éppen ez a 
szabadon átérezhető keresztényi szellemiség vonzza tömegével a zarándokokat az El Caminóra és a 
Magyar Zarándokútra is. Vallási, ideológiai, származási megkülönböztetés nélkül, a keresztényi 
szeretet jegyében mindenki ugyanazt a kedvességet kapja, amely magával ragadja a zarándokokat 
és felejthetetlenné teszi az utat.  
 
Minden évben tavasszal az évnyitó 
zarándoklaton részt vesz egy jeles közéleti 
személyiség is. A 2011. évben Dr. Papp Lajos 
professzor úr, a 2012. évben Schmittné Makray 
Katalin, a köztársasági elnök felesége, 2013-
ban Eperjes Károly színművész, 2014-ben 
pedig Nemcsák Károly színművész vállalta az 
évnyitó zarándoklatot.  
 
A zarándokszállások kialakítását a Magyar 
Zarándokút Önkormányzati Társulás segítségével, 2011-ben teremtettük meg és fejlesztjük. A 
meglévő útvonal mentén folyamatosan fejlődő hálózati pontok között, a 2014. évtől az alábbi 
települések szerepelnek: Esztergom, Pilisszentkereszt–Dobogókő, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Budapest XII., XI., és XXII. kerülete, Szigetszentmiklós, Dabas, Ráckeve, Szigetbecse, Tass, 
Dunavecse, Apostag, Solt, Harta, Dunapataj – Szelidi-tó, Szakmár – Gombolyag, Kalocsa, Fajsz, 
Szekszárd, Ófalu, Mecseknádasd, Pécsvárad, Hosszúhetény-Püspökszentlászló, Pécs, Pogány, 
Bisse, Siklós-Máriagyűd. Kis kitérővel elérhető, Kunszentmiklós, Homokmégy, Császártöltés, 
Hajós, Dusnok, Baja, Báta és Bátaszék.  
 
A Magyar Zarándokút eddigi működése során, 
2011. és 2014. közötti időszakban a kiadott 
sorszámozott zarándokútlevelek száma 
háromszorosára növekedett. Az úton meglévő 
zarándokszállások száma kb. kétszeresére nőtt. 
A 2014. évben a Magyar Zarándokúton 
mintegy 2000 zarándok jelent meg (ezek fele 
több napot vagy több hetet volt az úton) és a 
teljes útvonalon közel 15.000 zarándok-éjszakát 
töltöttek el. Ez közel háromszorosa az út 
megnyitásának évében eltöltött éjszakáknak. 
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3. Egyéb hazai zarándokutak  
 
Szent Jakab Út 
Szent Jakab-út, középkori zarándokút, mely Spanyolország Galicia tartományának fővárosába, 
Santiago de Compostelába vezet, ahova több irányból is el lehet jutni. Hat fő útvonal van, de a 
zarándokút hálózata átszövi Európát. A középkori Magyar Királyságot az északi és déli részen is 
érintette az európai Szent Jakab út. Napjainkban az északi országrészen, Budapest és Lébény között 
jelölték ki a Magyar Szent Jakab utat. Évente néhány alkalommal rendeznek rajta csoportos 
zarándoklatot.  
Tényleges állandó zarándokszállás hálózata még nincs, de elvileg egyéni zarándokok számára is 
járható. A történelmi Magyarország déli Szent Jakab útjához a Magyar Zarándokút csatlakozik.  
Rendszerében, céljaiban hasonlít a Magyar Zarándokúthoz, de kiépítettsége és rövid hazai útvonala 
jelentősen elmarad tőle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarország zarándokútjai 2014-es térkép szerint 
 
 
Mária Út  
Működő fő vonala kelet-nyugati irányban szeli át hazánkat. Csíksomlyótól Máriazellig tart, de 
emellett sok párhuzamos útvonal vezet, mintegy „pókhálószerűen”. Főként Mária kegyhelyeket 
kapcsol össze. Az észak-déli útvonalon is tervezik a fejlesztését. A zarándokút kiépítettsége, 
jelzésrendszere bizonyos szakaszokon megfelelő, sok helyütt azonban nem jelölt. Elsősorban 
csoportos zarándoklatokat, búcsújárásokat szerveznek. Állandó zarándokszállás hálózata nincs, 
főként egyházi és kereskedelmi szálláshelyeket használ. 
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Gyöngyök útja 
A Gyöngyök Útja Mátraverebély – Szentkutat köti össze Mariazellel, és a középkori Magyarország 
néhány fontos városát fűzi fel. Elsősorban csoportos zarándoklatokat, búcsújárásokat szervez. Nem 
rendelkezik állandó zarándokszállás hálózattal.  
 
Szt. Márton Út 
2004-ben kezdődött meg a kiépítése, az útvonal Tours-ból (Franciaország) Szombathelyig vezet. 
Szombathelyről két út indul, a déli Szlovénián és Olaszországon át vezet, az északi a távlati 
elképzelés szerint Szlovákiát, Csehországot, Ausztriát és Németországot érintve megy Tours-ba. 
Az útvonalat az Európa Tanács kiemelkedő jelentőségű európai kulturális úttá nyilvánította 2005-
ben. Szombathelyről több tematikus útvonalat is kitábláztak, ami egy-egy térség Szent Márton 
templomait fűzi fel. 
Elsősorban csoportos zarándoklatokat szerveznek rajta. Nem rendelkezik állandó zarándokszállás 
hálózattal. A tematikus utak kitáblázottsága megfelelő, noha a teljes útvonal felfestése még nem 
történt meg. 
 
Szt. Erzsébet Út 
A sárospataki Szent Erzsébet Út Alapítvány és a kassai Gótikus Utak Gyöngye Alapítvány 2011 
tavaszára a Szent Erzsébet Zarándokúttal kötötte össze a két várost. 
Az alapítvány célja összekötni az európai Szent Erzsébet emlék- és tiszteleti helyeket, s létrehozni 
egy olyan végigjárható zarándokutat, amely megerősíti a szellemi és lelki összetartozást, és fizikai 
valóságában is végigjárható utat jelöl ki. 2007-ben Németországban, Wartburg és Marburg között 
már megnyílt a Szent Erzsébet Út egy szakasza. 
A Kassa – Sárospatak útvonal felfestése megtörtént, jól jelzett, kijelölt nyomvonalról van szó. 
Szálláshálózat csak részleges. 
 
A hazai, zarándokút építésével foglalkozó szervezetek hasonlóan definiálják saját útjaikat, azonban 
jelentős eltérés a Magyar Zarándokúthoz képest mindegyik esetében megfigyelhető. A Magyar 
Zarándokúthoz hasonló hálózati jelleggel, egyéni zarándokok számára folyamatosan nyitva tartó, 
klasszikus zarándokútként (zarándokszállás hálózat hiányában) egyik út sem működik még. 
Főként alkalomszerű, csoportos zarándoklatokat szerveznek útjaikon. A fejlesztésként felvázolt 
több ezer kilométer úthossz pedig helyenként csak virtuális útnak tekinthető. 
Éppen ezért elmondható, hogy a Magyar Zarándokút  mindegyiknél kifejezőbb és tematikailag 
egyértelműbb. Főként Árpád-kori szakrális helyeket fűz fel és az érintett települések lakóinak aktív 
közreműködésével működik. 
A Magyar Zarándokút Esztergomtól Máriagyűdig, észak-déli irányban, országhatártól országhatárig 
szeli át hazánkat. Keresztmetszetet ad országunkról. Természeti és épített értékeinkről. Az Út 
mentén élő emberek életéről, életmódjáról, akik rendkívül sok kedvességgel, megható 
vendégszeretettel fordulnak a zarándokok felé. Az Út során ráébredünk arra, hogy a Teremtő 
nagyon gazdag országgal ajándékozta meg a magyarokat. Vadregényes hegyekkel, erdőkkel, bővizű 
folyókkal, termékeny síksággal. Meg kell tanulnunk élni ezzel az adománnyal. Aki végigjárja a 
Magyar Zarándokutat az képtelen lesz nem szeretni ezt az országot és az itt élő embereket. 
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IV.  MAGYAR ZARÁNDOKÚT  

FEJLESZTÉSÉNEK ALAPJAI, IRÁNYAI 
 

 
1. A Magyar Zarándokút fejlesztésének alapjai, céljai 
 
Napjainkban egyre keresettebbé válnak hazánkban is a lelki feltöltődést kínáló lehetőségek. A 
turizmusban jelentősen nő a spirituális élményt keresők száma.  
A zarándoklat lehetőséget kínál arra, hogy az ember más szemszögből lássa önmagát, eddigi életét, 
céljait, és a zarándoklat során az út egyben belső úttá is válik, amely felejthetetlen lelki élményt 
jelent a zarándok számára, aki a megkedvelt helyszínekre visszatér és zarándokként vagy turistaként 
hozza magával családtagjait, barátait, ismerőseit.  
 
A zarándokutak hatalmas gazdasági, társadalmi, turisztikai lehetőséget adnak az érintett térségek, 
sok esetben az idegenforgalom fő desztinációs áramaiból kimaradó területek, települések számára. 
A zarándokutak kiépülése a helyi társadalom számára gazdasági fellendülést hoz és lehetőséget 
kínál a helyi értékek megújítására, a szálláshelyek jobb kihasználtságát (szezonális időszak 
kiszélesítését), a helyi kereskedők, kézművesek bevételeinek növekedését eredményezi. A 
zarándokok által igénybe vett egyéb, kapcsolódó szolgáltatások is mind a helyi gazdaságot 
támogatják.  
A gazdasági előnyök mellett nagyon fontos a zarándokút helyi közösségeket megmozgató hatása, 
társadalomépítő szerepe is. A zarándokúttal érintett települések között sok olyan falu található, ahol 
az elmúlt évtizedekben az élet nagyon nehézzé vált. A településen megjelenő zarándok felpezsdíti a 
települések szürke hétköznapjait, életét. Ráirányítja a helyben lakók figyelmét saját értékükre, akik 
büszkék lesznek saját lakhelyükre és nő bennük a tenniakarás környezetük ápolására. Ezt már a 
Magyar Zarándokút négyéves működése is bizonyította. 
 
A zarándokok fogadásához szükséges a megfelelő alapinfrastruktúra kiépítése (főként tájékoztatás, 
zarándokszállás hálózat). Az alapinfrastruktúra kiépülését követően a zarándokok számának 
növekedésével várható, hogy az érintett területeken, piaci alapon szerveződve, a piaci igényekre 
válaszolva megjelennek a különböző szolgáltatók, mint például éttermek, magasabb kategóriájú 
szálláshelyek, ajándék- és kegytárgy árusítók, stb. Ez az önfejlesztő rendszer azonban csak akkor 
tud elindulni, ha az alapinfrastruktúra már biztosított. (Spanyolországban például ilyen módon már 
teljesen elnéptelenedett falvak is újjá tudtak éledni.) 
Minden települést a saját adottságainak megfelelően más-más módon befolyásolhat egy zarándokút. 
A kistelepülések számára nagy változást hozó kitörési pont lehet. A nagyobb, turisztikailag már 
jelentős települések számára egy új fejlesztési elem és új településmarketing lehetőség.  
 
A zarándoklat különféle motivációval útnak induló embereknek kínál többféle lehetőséget. A 
túrázóknak mélyebb ismereteket a helyi értékekről, a kirándulás, sportolás élményét, kihívást 
azoknak, akik kíváncsiságból vagy teljesítményvágyból vállalkoznak zarándoklatra.  
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A spirituális céllal indulóknak lelki élményt ad. A vallási céllal indulóknak vallásgyakorlási 
lehetőséget, egyházi értekeink, a helyi vallási hagyományok megismerését, a hit elmélyítését 
biztosítja. Azok a szakrális és történelmi értékek, amelyek önállóan nem vonzanak elegendő 
érdeklődőt, a zarándokút hatására, egy útra felfűzve sokkal nagyobb vonzerőt érhetnek el.  
A Magyar Zarándokút egy önálló turisztikai attrakcióként egységes turisztikai termékké formálja az 
út mentén található vallási és kulturális örökséget. A zarándokút létével, új és megújuló 
létesítményeivel településépítészeti értékeket teremt és ment meg, amely tovább növeli egy térség 
és település vonzerejét.  
 
A Magyar Zarándokút fe jlesztési irányait az út kialakulásának eszmei alapjait megtartva, az 
elmúlt évek működési tapasztalatai alapján határoztuk meg. Alapvető cél az Árpád-kori 
Magyarország kiemelt történelmi, szakrális helyeinek összekapcsolása és e területeken a 
zarándokok számának további növelése. A 2011. év óta működő út az Árpád-kori Magyarország 
keresztény államiságának néhány nagyon fontos helyszínét érinti és kapcsolja össze. E helyszínek 
közé kívánkozik több kiemelt nemzeti emlékhely is. 
Az utat megjárt zarándokok (közöttük sok visszatérő zarándok) véleményére, javaslataira alapozva 
tártuk fel a fejlesztési lehetőségeket. Fő fejlesztési irány a vallási háttér megtartása mellett a 
„szelíd” turizmus (lassú turizmus) feltételeinek javítása és kiszélesítése. Egyértelmű, hogy az eddigi 
gyalogos zarándokok számának növelése mellett ki kell szélesíteni a zarándokút területét és 
célcsoportjait is.  
  
Kiadott, sorszámozott zarándokútlevelek száma a Magyar Zarándokút megnyitása óta: 

2011 2012 2013 2014 
340 470 895 963 

 
A zarándokok számának növelése az infrastruktúra javítása mellett az út népszerűsítésével érhető el. 
Rendezvényeinken rendszeresen feltett kérdésre adott válaszok alapján látszik, hogy a Magyar 
Zarándokúton megjelenő zarándokoknak fele zarándokútlevél nélkül indul el, próbálja ki az utat. 
Ennek kiküszöbölésére növelni kell a zarándokútlevél kiadó helyek számát. Két éven belül el kell 
érni, hogy minden zarándokszálláson kiváltható legyen az útlevél. 
Az útlevél kiváltó helyeken kiadott útlevelek aránya az alábbiak szerint oszlik meg: 
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A zarándokokat „küldő területek” esetében teljesen egyértelmű adat, hogy az úttal érintett 
megyékből érkezők aránya magasabb, mint más területekről. Jól látható, hogy az úttól távol eső 
megyék esetében alacsony az érkező zarándokok száma. Meglepő adat a külföldiek magas aránya, 
pedig külföldi marketing munkát még nem végeztünk. Sőt ha a figyelembe vesszük, hogy egy skót 
zarándok, angol nyelvű könyvben emlékezett meg a Magyar Zarándokúton szerzett élményeiről, 
akkor a külföldiek aktivitásával elégedettek lehetünk. Ez jelzi, hogy a külföldiek részéről megvan 
az érdeklődés. Tehát sok tartalék van még a külföldi zarándokok fogadásában is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A zarándokútlevelet kiváltók életkor szerinti megoszlásánál az 51-60 év közöttiek aránya dominál. 
Ugyancsak jó arányban jönnek a középkorúak és idősebbek is az útra. 
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A másik érdekes adat, hogy a 
zarándokútlevelet kiváltóknak 60%-a nő. Ez 
az adat évről évre hasonló szinten van. Ez 
azt jelenti, hogy az út hívószava a nőket 
jobban megérintette. A zarándokok 
számának növekedésével várható az 
arányokban bekövetkező kisebb korrekció. 
Ettől függetlenül férfiak nagyobb számban 
történő bevonására lépéseket kell tenni.  
 
Az út fejlesztésének elvi, tematikus alapja továbbra is az Árpád-kori Magyarország kiemelt 
szakrális, történelmi helyeinek összekapcsolása. A mai Magyarország középső részét Árpád 
törzse szállta meg. Talán ez az egyik oka annak, hogy e területre koncentrálódnak az Árpád-kori 
időszak legfontosabb emlékhelyei. Az Árpád-kori Magyarország keresztény államiságának néhány 
nagyon fontos helyszínét (Esztergom, Budapest, Kalocsa, Pécsvárad) a 2011. év óta működő út már 
összekapcsolja. E hálózatot kiegészítve, a Magyar Zarándokút fő nyomvonalára szerkesztve a 
legjelentősebb Árpád-kori szakrális és nemzeti - történelmi emlékhelyeket kapcsoljuk be a 
rendszerbe.  
 
A Magyar Zarándokútba kapcsolható nemzeti emlékhelyek: 

• Budapest, Várnegyed 
• Székesfehérvár, Romkert 
• Ópusztaszer, Történelmi Emlékpark 
• Mohács, Történelmi Emlékhely 
• Somogyvár–Kupavár  

 
A magyarországi világörökségi helyszínek közül a Magyar Zarándokút érinti a budai Duna-partok 
és a Várnegyed, valamint a pécsi ókeresztény sírkamrák területét.  
A világörökségi várományosi helyszínek közül pedig Esztergom középkori erődítménye, Tihanyi-
félsziget, a római limes magyarországi szakasza területét.  
 
Magyarország kiemelt szakrális, történelmi helyeinek a Magyar Zarándokút hálózatába 
kapcsolása adja meg a lehetőséget, hogy az útvonal – megtartva eddigi szakrális és kulturális 
hátterét – Nemzeti Zarándokúttá váljon. 
 
  

Férfi

40%
Nő

60%

Megoszlás nemek szerint
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2. Az alapinfrastruktúra egyenletessé tétele az út teljes hosszában 
 
A Magyar Zarándokút fejlesztésére az elmúlt években két támogatási pályázatot nyertünk. 
Ezek közül a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001 számú, a dél-alföldi szakasz fejlesztésére elnyert 
kiemelt pályázat megvalósult. „A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a 
kulturális - történelmi - szakrális örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális 
tematikus út létrehozása az Ősi Árpád-kori út térségében” címen megvalósult pályázat során a 
Bács-Kiskun megyei zarándokúti szakasz infrastruktúrája, felszereltsége jelentősen javult.  
Kiépült a jelzés és tájékoztató rendszer, zarándokszállások és zarándokházak hálózata, szakrális és 
kulturális létesítmények újultak meg. Az út mentén zarándok pihenő-kapuk, zarándok-kápolnák, 
zarándok tornyok épültek. A Magyar Zarándokút jelzésrendszere (mérföldkövek, járdába épített 
nyilak, útjelző táblák) a Magyar Zarándokút Egyesület javára bejegyzett védjegyre alapul. E 
jelzéseket egységesen az egyesület jóváhagyásával kell a továbbiakban is alkalmazni az út teljes 
hosszában. A Magyar Zarándokút Bács-Kiskun megyei, mintegy 206 km-es szakaszának fejlettsége 
az út többi részének színvonala fölé emelkedett és nagyon nagy különbség, kontraszt keletkezett 
más megyei szakaszokhoz képest. E különbséget a többi szakasz fejlesztésével kell kiegyenlíteni, 
amely a jelzésrendszer, tájékoztató és hálózatos elemek tekintetében a Bács-Kiskun megyei projekt 
elemek alkalmazását, elhelyezését jelenti a többi szakaszon (Komárom–Esztergom megye, Pest 
megye, Budapest, Tolna- és Baranya megye, illetve a távlati fejlesztés, Fejér-, Somogy-, Csongrád 
megye területén) is. 
  
A másik projekt „Development of Pécsvárad – Beremend – Nasice Pilgrims’ Way as part of 
Central European Pilgrims’ Route’s based on the historical values of medieval pilgrimages and 
organization into a thematic route” című, HUHR/1101 számú pályázat megvalósítás alatt áll, 
amelynek keretében Pécsvárad és Beremend közigazgatási területén hasonló fejlesztés valósul meg, 
mint Bács-Kiskunban, sőt az út meghosszabbodik a Horvátország területén lévő Nasice településig.  
A projekt megvalósulásával a Magyar Zarándokút nemzetközivé válik, amely további fejlesztési 
lehetőséget generálhat. 
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A Magyar Zarándokút Bács-Kiskun megyei szakaszán megépült néhány olyan zarándoképítmény 
(kápolna, torony), amelyek a zarándokok találkozási pontjává válnak. A Szelidi-tónál épült 
zarándok-kápolnát Puskás Antal atya, pálos szerzetes áldotta meg.  
A fajszi zarándok szoborcsoport, amelyet Dr. Bábel Balázs érsek atya szentelt meg, a zarándokok 
sajátos „szakrális” helyévé vált. Szükség van az új útvonalak mellett is hasonló építmények, 
zarándok pontok, emlékhelyek (spirituális élményt nyújtó „attrakciók”) megvalósítására. 



                 Magyar Zarándokút Egyesület     H - 2030 Érd, Alsó utca 11.     E-mail: imrerumi@gmail.com     www.magyarzarandokut.hu 

        MAGYAR ZARÁNDOKÚT  –  FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

17 
 

 
3. A Magyar Zarándokút célcsoportjainak szélesítése 
 
Eddig főként gyalogosok járták a Magyar Zarándokutat, noha az út Budapesttől Bajáig ugyanazon a 
nyomvonalon kerékpárosok számára is járható. A meglévő útvonal egyes szakaszai ló háton már ma 
is járhatóak. Sőt a folyópartokon vezetett út mellett a vízi közlekedésre (evezésre) is lehetőség 
nyílik. Az úttal érintett kulturális örökségi és tematikus helyek a gépjárművel érkező turizmus 
számára is nyitottak. A külföldről spontán érkezett zarándokok száma mutatja, hogy nagy lehetőség 
van a külföldi zarándokok számának növelésében. A Magyar Zarándokút nemzetközi 
kapcsolatainak bővítése kiemelt feladat. 
 
A zarándokút célcsoportjai, a prioritások sorrendjében: 
• különböző motivációkkal (vallás, spiritualitás, kulturális örökség megismerése, 

természetjárás, sport, stb.) alapján útnak induló gyalogos zarándokok  
• kerékpáros zarándokok 
• lovas zarándokok 
• alakalmi csoportos zarándoklatra (búcsújárásra) érkező zarándokok 
• vízi úton közlekedő zarándokok 

• egyéb gépjárművön a zarándokútra érkező autós, buszos turisták 
• visszatérő turisták 
 
4. Új útvonalak bekapcsolása a rendszerbe, Nemzeti Zarándokút kialakítása 
 
A Magyar Zarándokutat sok visszatérő zarándok járja. Noha nincs két egyforma zarándoklat 
ugyanazon az úton sem, mert a zarándokot mindig más élmények érik, mégis fontos elvárás, hogy a 
visszatérő zarándokoknak ne mindig ugyanazon az útvonalon kelljen végigmenni. Már az út 
megnyitásakor kialakult néhány un. alternatív útvonal, amely lehetőséget kínált a visszatérő 
zarándokoknak új utak keresésére is. 
 
Új útvonalak másik ösztönző tényezője a települések erősödő fogadó készsége. A Magyar 
Zarándokút Önkormányzati társulás 2010. év végén alakult meg 24 önkormányzat alapításával. A 
települési taglétszám napjainkra 35-re növekedett és talán a Bács-Kiskun megyei projekt 
megvalósulásának és sikerének is köszönhetően mintegy 23 új település jelentkezett, hogy 
csatlakozna a társuláshoz és alternatív útvonalat építene ki a települése érintésére. A települések 
érdeklődése a Magyar Zarándokút iránt más megyékben is jól láthatóan növekszik. 
 
Fontosnak tartjuk az útvonal kibővítését annak érdekében is, hogy a zarándoknak lehetőséget 
biztosítsunk arra, hogy minél kevesebb utazással vagy akár utazás nélkül, az otthona közelében 
felléphessen a Magyar Zarándokútra.  
Magyarország centrális szerkezeti rendszerét tekintve fontos, hogy az utat mindkét irányba lehessen 
járni. Tehát, a kezdeti északról délre történő haladási irány fordítva is járható legyen és Budapest az 
oda-vissza úton is érintve legyen. A Bács-Kiskun megyei jelzés rendszer már ennek megfelelően 
épült ki. Ebben az esetben a kitérő és alternatív utak egyfajta körútként is működhetnek. Ezzel egy 
adott zarándoklat akár a kiinduló pontra is visszaérkezhet, amely minimalizálja az utazást. Az út 
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mellett élők pedig gyakorlatilag saját településükről indulhatnak útnak és érkezhetnek vissza 
zarándoklatuk során. Természetesen egy konkrét szakrális hely zarándoklati célpontként történő 
megjelölése esetén a célállomástól a visszautazást továbbra is meg kell oldani. Azonban az új utak 
kijelölésével, a fő nyomvonalra történő ráhordó, rávezető útvonalak a zarándoklat előtti utazást 
egyszerűsíthetik le.  
Új útvonalak megnyitásának előkészítése, a fő nyomvonal kijelöléséhez hasonló eljárással a Magyar 
Zarándokút Egyesület feladata. Az útvonal tervek elkészítését, hálózati elemek dokumentálását 
követően, próbazarándoklat után születhet egyesületi döntés egy útvonal megnyitásáról, amelyet a 
Magyar Zarándokút hivatalos jelzéseivel, az egyesület hozzájárulásával kell kijelölni.  
 
Magyar Zarándokút jelzései (Egyesület javára be jegyzett védjegy): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az útvonal bővítésének kezdeményezését követően vizsgálni kell az alábbiakat:  

• a meglévő, már működő Esztergom és Máriagyűd közötti főútvonalhoz kapcsolódás 
lehetőségét 

• az új útvonal gyalogosok és kerékpárosok általi jól járhatóságát 
• érintett települések szakrális, spirituális helyeinek hálózatba illeszthetőségét 

• az új útvonalba eső, érintett települések hálózatszerűen felfűzhető sorrendjét 
• az új útvonalba eső, érintett települések fogadókészségét a zarándokút iránt 
• a kialakítható új zarándokszállások hálózati rendszerbe szervezhetőségét 

• kiegészítő szolgáltatások (kereskedelmi szálláshelyek, vendéglátó helyek, egyéb 
szolgáltatások) kapcsolódósának lehetőségeit 

 
Középtávon fe jleszthető új útirányok, útvonalak az alábbiak: 

• Bács-Kiskun megyei szakaszon a Duna-völgyében lévő fővonalhoz közvetlenül 
kapcsolható, már működő Szent Imre út, az „Anonymusi Nagy-sziget” útvonallal.  

• Csepel szigeti településeket integráló útvonal. 
• Baja – Báta útvonalhoz kapcsolható Mohács – Máriagyűd – Beremend szakasz. 
• Budapest – Székesfehérvár – Tihany – Paks, amely a fővonal nyugati rávezető útjaként és 

körútként is funkcionálhat.  
• Kecskemét – Petőfiszállás – Baja vonal, amely a fővonal keleti rávezető útjaként és 

körútként is funkcionálhat.  
• Kecskemét – Ópusztaszer – Szeged – Baja – Mohács, amely a fővonal keleti rávezető 

útjaként és körútként is funkcionálhat. 
• Tihany –Andocs – Somogyvár – Kaposvár – Pécs, amely a fővonal nyugati rávezető 

útjaként és körútként is funkcionálhat.   
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V.  MAGYAR  ZARÁNDOKÚT  FEJLESZTÉSÉNEK  

SZERVEZETI  HÁTTERE,  JÖV ŐJE 
 

 
Spanyolországi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy a zarándokút csak akkor működhet és fejlődhet 
folyamatosan, ha létrejön egy széleskörű – hivatali, egyházi és civil oldalt felölelő – összefogás. 
Ennek alapjait a Magyar Zarándokút mentén már megteremtettük. 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület 2009. év végén alakult meg. Az egyesület kezdeményezésére, 
2010 novemberében, huszonnégy önkormányzat részvételével, a Parlamentben megalakult a 
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás.  
Az út megnyitása előtt 2011-ben kaptuk meg az Magyar Katolikus Egyház elvi támogatását, sőt 
az esztergomi Szent Adalbert Központban kialakított induló zarándokszállással valós gyakorlati 
támogatást is. 
 
Az út megnyitása előtt gyakorlatilag létrejött a szükséges összefogás, a Magyar Zarándokutat 
kiépítő és működtető szervezeti háttér.  
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A Magyar Zarándokút Egyesület folyamatos részvétel lehetőségével működteti és szervezi a 
Magyar Zarándokutat, elsősorban gyalog és kerékpáron, egyénileg, vagy csoportosan induló 
zarándokok számára. Összefogja és koordinálja a Magyar Zarándokút létrehozásában és 
működtetésében résztvevő magánszemélyek, cégek, intézmények, egyházak és társadalmi 
szervezetek munkáját. Szervezni az út során a zarándokok szükségleteinek kielégítését. A 
zarándokoknak zarándokútlevelet állít ki. A zarándokokat tájékoztatja az útba eső 
zarándokszállások címéről, elérhetőségéről, kapacitásáról. Megállapítja a zarándokszállások és 
zarándoksegítő helyek kialakításának és üzemeltetési rendjének zarándoklathoz kapcsolódó 
szabályait, megállapodik a szállás és zarándoksegítő hely üzemeltetőivel és felügyeli azok 
működését a zarándoklathoz kapcsolódó kérdésekben.  
A Társulással együttműködve meghatározza a zarándokút fejlesztési koncepcióját, kijelöli a 
fejlesztés irányait, az útvonallal érintett településeket. Működteti a Magyar Zarándokút honlapját. 
Gondoskodik az út jelének védjegyként történő bejegyeztetéséről és használatának 
engedélyezéséről. Ellátja az útvonal működtetésével kapcsolatos tájékoztatási, marketing 
feladatokat, konferenciákat, képzéseket, zarándokutakat népszerűsítő rendezvényeket szervez. 
Szervezi a zarándoklattal kapcsolatos felszerelések, térképek, könyvek, emléktárgyak készítését, 
kiadását, forgalmazását. 
A Magyar Zarándokút Egyesület tagjai, illetve zarándoksegítői népszerűsítik a zarándoklatokat, 
szervezik a zarándoklattal kapcsolatos feladatokat, létrehozzák a zarándoklathoz szükséges 
feltételeket, időnként csoportos zarándoklatokat szerveznek. Az egyesület az útvonal fejlesztésének 
előkészítése során települési csoportot hoz létre az érdeklődő települések közül és elvégzi az út 
megnyitásának előkészítő munkálatait.  
További feladatai között szerepel a pályázatfigyelés, a közös fejlesztési pályázatokban történő 
közreműködés és a monitoring, pályázati koncepció és megvalósíthatósági tanulmány készítésében 
és a projektek megvalósításában történő közreműködés. 
 
A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás az Egyesülettel együttműködve segíti a Magyar 
Zarándokút működését, kialakítja a szükséges infrastruktúrát. Szervezetbe tömöríti a zarándokút 
mentén lévő településeket és a zarándokúttal kapcsolatos kérdésekben koordinálja azok 
tevékenységét.  
Mindezen célok érdekében végzi az alábbi feladatokat: a Magyar Zarándokút idegenforgalmi, 
turisztikai útvonalként történő létrehozása és működtetése, és az ehhez az útvonalhoz kapcsolódó 
fejlesztési, beruházási tevékenység elvégzése, fenntartási, üzemeltetési feladatok ellátása, a 
tagönkormányzatok érdekeinek érvényesítése a Magyar Zarándokutat érintő kérdésekben. 
Feladatai között szerepel a pályázatfigyelés, a közös területfejlesztési pályázatok előkészítésének, 
valamint az útvonal bővítési előkészítő munka, koncepció készítés finanszírozása, közreműködés a 
projektek megvalósításában.  
 
Az egyházi támogatás, az egyházzal való szoros együttműködés adja meg a zarándokút vallási 
hátterét. Az egyház elvi támogatást ad, lehetőséget biztosít az út mentén fekvő templomok 
látogatására és miséken, istentiszteleteken, közös imákon való részvételre. Az esztergomi Szent 
Adalbert Központban működő induló zarándokszállás zarándokok lelki útravalóját adja. Az Árpád-
korban alapított Magyar Pálos Rend (egyetlen magyar alapítású szerzetesrend) emlékhelyeinek 
érintése pedig a magyar kereszténység lelkiségére emlékezteti az úton lévő zarándokokat. 
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Az egyházak között a kereszténység fő ágaiba tartozó, katolikusok, protestánsok (reformátusok, 
evangélikusok) és egyéb felekezetek elvi támogatására is szükség van. E területen közvetlen és 
szoros együttműködést kell megvalósítani a területi egyházi vezetőkkel és a helyi lelkészekkel 
egyaránt. 
Az útvonalak fejlesztésével együtt gondoskodni kell az útvonalak szerinti önkormányzati társulások 
vagy települési csoportok és civil szervezetek megalapításáról. Az útvonalak szerint összetartozó 
településeket azonos szervezetbe és a települési csoportosulásokat a Nemzeti Zarándokút 
Szövetségbe kell tömöríteni. Az elmúlt években, hazánkban is több szervezet kezdett zarándokút 
építésbe. E szervezetek között sok hasonlóság van ugyan, de jól láthatóan eltérő koncepcionális 
elemek vannak közöttük. A hazai szervezetek többsége, a hagyományos terminológia szerint 
értelmezve főként búcsújáró utakat épít, amelyeken alkalmanként, a vallási liturgia részeként 
tartanak csoportos zarándoklatot. Ennek is megvan a társadalmi fontossága, de nagy különbséget 
jelent a Magyar Zarándokút klasszikus zarándokútként történő kiépítéséhez képest. Ennek ellenére 
fontos a zarándokutat építő szervezetek közötti koordináció ápolása és fejlesztése.  
A Magyar Zarándokút infrastruktúrájának fejlesztése alapvetően pályázati források bevonásával 
történhet meg. Az út működésének bevételei főként a szervezés és működtetés forrásait teremtik 
meg. A települési tagdíjak adják a fejlesztési előkészületek, koncepciók készítésének finanszírozási 
kereteit, és a pályázati önrészek alapjait.  
Fontos feladat a külföldi kapcsolatok javítása és a Magyar Zarándokút (Nemzeti Zarándokút) 
bekapcsolása nemzetközi rendszerbe. Ez elsősorban a történelmi Magyarország déli területét érintő 
középkori Szent Jakab út nyomvonalához csatlakozással történhet meg. 
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A Magyar Zarándokút működése önfenntartóvá és önfejlesztővé válik, ha az utat végigjáró 
zarándokok száma eléri az évi tízezer főt. Ez az elmúlt évek zarándokszámainak növekedési ütemét 
tekintve mintegy öt éven belül elérhető. 
Magyar Zarándokút nyomvonalának Magyarország Árpád-kori, kiemelt jelentőségű 
szakrális, történelmi emlékhelyeire való kiterjesztésével és honfitársaink szélesebb rétegeinek 
bevonásával hozható létre a tervezett NEMZETI ZARÁNDOKÚT.   
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