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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A világ turizmusának vezető üzletága a vallási-spirituális turizmus. Nemzetközi adatok szerint az utazások 
27 %-ának ez a célja, és 330 millió ember kel útra évente ennek jegyében. Előrejelzések szerint az 
elkövetkező 15 évben e téren 80 %-os növekedés várható.  

A vallási turizmus speciális területe a zarándoklás, melynek fejlődése az utóbbi 30 évben látható 
robbanásszerűen.  

Magyarországnak és a közép-európai térségnek jelenleg nincs világra szóló attrakciója a vallási-spirituális 
turizmus terén, így kimaradunk a jelentősebb piaci lehetőségből. 

A Mária Út, mint Közép-Európa Zarándokút hálózata éppen erre a kihívásra felel: A Közép-Európa nyolc 
országát behálózó gyalogos és kerékpáros (lovas és vízi) zarándokút képes rendszerré formálni Közép-
Európa minden vallási, spirituális értékét, búcsús zarándokhelyét. A Mária Út fejlesztési projektje mind 
spirituális, mind gazdasági értelemben az egyik kitörési lehetősége a hazai és a közép-európai turizmus 
felfuttatásának, aminek nincs környezeti terhelő hatása, s tökéletesen megfelel a hazai turizmus 
stratégiájának. 

A 2006. március 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen magánszemélyek alapították a Mária Út 
fejlesztését célzó, a zarándoklás hagyományát fejlesztő, alapvetően a kereszténység kultúrájának élővé 
tételét, a nemzedékek közötti továbbadását és a Közép-európai népek barátságát segítő célzatú Mária Út 
Közhasznú Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület).  

Az Egyesület legfontosabb célja, hogy feltárja, ápolja a magyarországi Mária kegyhelyeket, létrehozza a 
Magyarországon átívelő Mária Zarándokutat, zarándoklatokat szervez és részt vesz az ehhez 
elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások működtetésében. Célja továbbá a hitélet támogatása, a keresztény 
élet értékrendjének megismertetése és elmélyítése Magyarország lakosságával, a célokkal kapcsolatos 
kiadványok készítése. Az Egyesület célkitűzése továbbá, hogy létrehozza és erősítse a kapcsolatot és 
együttműködést nemzetközi mozgalmakkal, illetve más országok hasonló célú szervezeteivel. 

Az Egyesület jövőbeli tervei közül kiemelendő a Mária Maraton, mint spirituális sportrendezvény 
megvalósítása. A 2016-os próba Mária Maraton is sikeresnek bizonyult, igazolta a program létjogosultságát, 
kisebb-nagyobb mértékben 2000 ember kapcsolódott be az ultramaraton futás és kerékpáros túra első 
rendezvényére Mariazell és Csíksomlyó között. A sikeres 2016-os próba után 2017-ben a földrajzi 
kiterjesztés, a résztvevők növelése és a versenyformák kipróbálása a cél. A „Mária Maraton 2017” a 2016-os 
útvonalon zajlik majd alapvetően, de az Esztergom-Vác-Márianosztra-Mátraverebély-Szentkút útvonal is 
bekapcsolódik. Terv szerint Czestchowa-Budapest között kerékpáros maraton lesz. Mindenütt helyi 
rendezvények teszik igazán vonzóvá a nemzetközi nagyrendezvényt. 

Az „1Úton Nemzetközi Zarándoknap” 2014. óta évente augusztus utolsó szombatján kerül megrendezésre, 
minden évben valami fontos társadalmi ügyért. 2017-ben a gyermeket várókért lesz a zarándoklás, az egész 
napos figyelem és ima. A rendezvény 2016-ban már 5 országban zajlott, kb. 140 napi szakaszon mintegy 
17.000 résztvevővel. 

Az Egyesülethez már korábban csatlakozott Pest Megye Önkormányzata, valamint országosan már mintegy 
100 települési önkormányzat tagja a szervezetnek. Pest Megye Önkormányzatának elnöke, mint az Egyesület 
tagja 2016 májusában egyesületi tagságra kérte fel a Mária Úttal érintett megyei önkormányzatokat, közöttük 
Nógrád Megye Önkormányzatát is, tekintettel arra, hogy megyénk több települése is érintett a Mária Út 
vonalán. 

Az Egyesület 4/2015. (V. 28.) közgyűlési határozata szerint a megyei önkormányzatok egységesen évi 
200.000 Ft tagdíj fizetésére kötelezettek. 

A zarándoklat fellendítése egyfajta kitörési pont lehet megyénk, valamint az érintett települések számára is. 
A vendégéjszakák remélt gyarapodásából, a zarándokút mellett lévő településeken történő fogyasztásból, 
kegytárgyak eladásából bevételre tehetnek szert az önkormányzatok, az idegenforgalom ilyen irányú 
pezsdülése új munkahelyeket is teremthet, segíthet népszerűsíteni a helyi értékeket és termékeket. 

Mindezek alapján javaslom, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évtől kezdődően tagként vegyen 
részt az Egyesület munkájában.  
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
 
Salgótarján, 2016. december 1. 
 
 

Skuczi Nándor 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Mária Út Közhasznú Egyesületbe történő belépésre 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Mária Út Közhasznú Egyesület elnevezésű 
szervezethez 2017. évtől kezdődően történő csatlakozással, egyben felhatalmazza elnökét, valamint a 
jegyzőt a tagfelvétellel összefüggő szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére azzal, hogy 
ezek eredményéről a közgyűlésnek számoljanak be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
              dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a mindenkori önkormányzati költségvetés tervezése során vegye 

figyelembe a tagdíj fizetéséből eredő kötelezettséget. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:, Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a Mária Út Közhasznú Egyesületbe történő 

belépéssel egyidejűleg gondoskodjon a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 10. számú függeléke aktualizálásáról. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
              dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
 
 
 
 
Salgótarján, 2016. december15. 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 


