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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
A Mária Út Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat. A hálózat kelet-nyugati
tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, észak-déli főútvonala a
lengyelországi Czestochowatól a hercegovinai Medugorjeig visz mintegy 1400-1400 km-es
távokon.
A zarándok- és turistaút-hálózat ötlete 2004-ben merült fel. A Mária Út kialakítására,
fenntartására és fejlesztésére, a magyar keresztény és kulturális hagyományok
népszerűsítésére 2006-ban magánszemély alapítók létrehozták a Mária Út Közhasznú
Egyesületet, rövidített nevén: MUTKE (a továbbiakban: Egyesület), amelynek alapszabálya
jelen előterjesztés mellékletét képezi. A Mária Útról részletes információk találhatóak a
http://mariaut.hu/ oldalon.
Az Egyesület segítségével jött létre Romániában és Szlovákiában a helyi Mária Út Egyesület.
Az elmúlt időszakban kiépült a Mária Út kelet-nyugati egyik fővonalának alapvető rendszere,
elkészült az észak-déli főág stratégiai felmérése és elindult a kijelölése. A zarándoklás
jelentős mozgalommá vált, annak ellenére, hogy tíz éve még a fogalom sem volt
használatban. A legutóbbi, 2014-es 1úton rendezvényen már huszonkétezer ember vett részt
(http://1uton.mariaut.hu).
A Mária Út összeköt 400 magyarországi települést, több országot, képes fellendíteni a
zarándokturizmust. Magyarország jelenleg nem használja ki a vallási turizmusban rejlő
lehetőségeket. További előnye, hogy tiszta, nem okoz környezeti terhelést és az újonnan
kialakítandó szálláshelyek révén kiemelkedő eszköze lehet a vidékfejlesztésnek, a kevésbé
látogatott vidéki térségek feltárásának, valamint a munkahelyteremtésnek.
A Mária Út működtetését eddig néhány magánszemély vállalta fel, de a fejlődés és a valódi
társadalmi cél elérése érdekében az alapító szervezet új szintre kívánta emelni a működtetést,
a helyi önkormányzatok bevonásával. Ez a folyamat az év első felében már elindult, és az első
körben megszólított, kelet-nyugati főág menti települések közül már ötven az Egyesület tagja
lett. Az új összetételű Egyesület 2015. május 28-án megtartotta kötelező közgyűlését, melyen
a 2014. évi közhasznúsági jelentés és a 2015. évi tervek elfogadása mellett, módosította
alapszabályát és új elnökséget, valamint FB-t választott.
Szintén jelen előterjesztés mellékletét képezi a vallási turizmus fellendítésének programja,
amelyet az Egyesület dolgozott ki.
Hosszú távú célok között szerepel a zarándokszállás hálózat kialakítása, a fenntartható
szervezeti és gazdasági működési feltételek megteremtése, a hazai és nemzetközi marketing
felépítése. A célok megvalósításához vezető út egyik lehetséges eszköze az önkormányzatok
belépése az Egyesületbe. Az önkormányzatok beépíthetik terveiket a turisztikai
koncepciójukba, a költségvetésükbe, lehetőségük van helyi turisztikai anyagok készítésére,
további pályázati források igénybevételére, önkormányzati társulások létrehozására stb.

A MUTKE az együttműködő és csatlakozó önkormányzatokat a Mária Út fejlesztéséhez
szükséges pályázati lehetőségeik (TOP, Leader, ROP, Ginop, stb) elérésében támogatni tudja,
és azokban velük együttműködik. Reményeink szerint a Mária Út önkormányzati közössége
nagyobb hatással tud lenni arra, hogy az egyes településeken a szükséges fejlesztések forrásai
központi, kiemelt fejlesztési programból részben vagy egészben, de biztosítva legyenek.
Az Egyesület alapszabálya lehetővé teszi intézményi tag csatlakozását az Egyesülethez. A
jogi személy akkor csatlakozhat, ha elfogadja a szervezet célkitűzéseit, alapszabályát és
vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. A tagszervezet teljes körű képviseletét a szervezet
vezetője vagy a belépési nyilatkozatban megjelölt személy látja el.
Az alapszabály 3. § (8) bekezdése szerint a Mária Úttal érintett helyi önkormányzat
intézményi rendes tagsági jogviszonyának létrejöttéhez ajánlás nem szükséges, a belépési
nyilatkozat megtételével, valamint az első évi tagdíj megfizetésével a tagsági jogviszony
létrejön. A helyi önkormányzatot tartósan képviselő magánszemélynek (amennyiben nem a
törvényes képviselője képviseli) a képviseleti joghoz írásbeli meghatalmazás szükséges.
A tagok kötelezettségeit a mellékelt alapszabály 3. § (20) bekezdése tartalmazza részletesen.
Minden tag köteles az Egyesület által meghatározott tagdíjat annak esedékessége idején
megfizetni. Jelenleg a 2015. évre szóló tagdíj mértéke intézményi tag belépésekor 10.000
Ft/év, a tagsági jogviszony e tagdíj megfizetését követően jön létre. A közgyűlés május 28-ai
döntése szerint 2016. január 1-től az önkormányzatoknál a tagdíj két részből áll majd:
alaptagdíjból és kiegészítő tagdíjból. Az alaptagdíj minden önkormányzatnak 20.000 Ft/év
lesz, lakosonként a kiegészítő tagdíj 1 Ft/év lesz.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy magánszemélyként is lehetőség nyílik a
csatlakozásra, a magánszemélyek tagfelvételi kérelme a http://mariaut.hu/tart-farticle-9-1001/Egyesuleti_Dokumentumok_Listaja helyről tölthető le.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2015. június 25.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kéri a felvételét a Mária Út
Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7.) intézményi tagként és nyilatkozik,
hogy az Önkormányzat teljes körű képviseletét az Egyesületben ………….. ………… látja el,
mely megbízás visszavonásig érvényes.
2. A Közgyűlés elfogadja az Egyesület Alapszabályát, egyúttal felhatalmazza a polgármestert
a tagfelvételi kérelem aláírására és az egyesülethez történő benyújtására.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2015. évi tagdíj összegének (10.000 Ft)
átutalására.
3. A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2016. január 1-től az
önkormányzat mindenkor éves költségvetésébe építse be az egyesület részére fizetendő tagdíj
(alaptagdíj 20.000 Ft/év, kiegészítő tagdíj 1 Ft/év/ lakos) összegét.
Határidő:
Felelős:

2015. július 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Melléklet

A Mária Út, Közép-Európa zarándokútja, mint
a vallási turizmus fellendítésének programja
1. A zarándokturizmus a nagy lehetőség a vendégforgalom
növelésére
A vallási turizmus a világ vezető utazási trendje
A vallási turizmus jelentősége a világban az, hogy minden negyedik ember
ilyen okból kel útra. Magyarországnak nincs vonzereje e tekintetben jelenleg. A
gyalogos zarándoklás is világdivat, Spanyolországnak pl. közel 7 millió
vendégéjszakát jelent évente a Szent Jakab zarándokút.
A Mária Út új közép-európai vallási turizmus attrakció, a hagyományokon
alapulva
A Mária Úttal a vallási turizmus új Közép-Európai márkája van kialakulóban. A
Mária Út Közép-Európa Máriás lelkiségi központjait köti össze hálózatosan, gyalogos
és kerékpáros zarándokúttal, s így a közép-európai térség 8 országának közös
vallásturisztikai programjaként kezelhető. A Mária Út hálózata főútvonalakra épül. Az
észak-déli főút: Czestochowa-Medugorje, a kelet-nyugati főútvonal a MariazellCsíksomlyó, de a Mária Út hangsúlyozottan hálózat, ami Magyarországon érint 420
települést. A Mária Út témagazdája a 2006-ban alakult Mária Út Egyesület. Az
önkormányzatok szervezett együttműködése szükséges a lehetőség valóra
váltásához.
A Mária Út távlatosan évente 6-8 millió vendégéjszakát hozhat a
térségnek, s 2-3 millió vendégéjszakát Magyarországnak. Itthon sok százezer
ember spirituális mozgalma, a lelki megújulás útja is lesz.
A Mária Út eddigi eredményei és jelentősége indokolják, hogy a vallási
turizmus fejlesztésének kiemelt programjaként kezelje a Kormány is és a helyi
önkormányzatok is.

2. Közös fellépés a Mária Út fejlesztésére
A Mária Út szolgáltatási infrastruktúrája fejlesztést igényel
A Mária Út „export termékké” fejlesztése az érintett településeken a
zarándokokat szolgáló infrastruktúra kiépítését igényli, továbbá a nemzetközi
kulturális utak rendszerébe való beillesztést és a nemzetközi promóciót. A Mária Út,
mint turisztikai attrakció fejlesztése településenként kb. 15 millió Ft befektetést
igényel a zarándokszállások megléte érdekében, meglévő épületek átalakításával, s
jelentős források szükségesek az információs rendszer, a marketing és termék
promóció területén és szükséges megteremteni a működés központi
szolgáltatásainak feltételeit.
A Mária Út hosszú távú fenntarthatóságát, működtetését az ide érkező évi sok
tízezer zarándok, az ő, nálunk eltöltött átlag 25-30 napos tartózkodásból származó
költése biztosítja, ideértve az induló befektetések megtérülését is. A program
legjelentősebb hozadéka a spirituális turizmus radikális fellendülése, több millió új
vendégéjszaka, de hozadék a lelki megújulás, a társadalom egészségesedése,

hídépítés népek, vallások között és a társadalmi együttműködés és a társadalmi tőke
erősödése is. A pénzügyi befektetések a látogatottság fokozatos felfutásával, 4-5 év
alatt megtérülnek.
A Mária Út különös előnye, hogy Közép-Európa országainak, ezen belül a V4
országainak is együttes gazdasági-turisztikai és társadalom megújulási programja
lehet.
A Mária Út kialakításával, az ország fajlagosan alacsony beruházással
jelentős gazdasági, társadalmi és politikai potenciállal bíró, Közép-Kelet Európát
összekapcsoló turisztikai programra tesz szert, s ezzel jelentős vonzerőt jelenít meg
a világ vallási turizmus piacán.

3. Az önkormányzatok szerepe a Mária Út fejlesztésében és
működtetésében
3.1. A Mária Út hálózata Magyarországon

A két É-D és három K-NY fő útvonalon kívül helyi, ill. regionális utak is kialakultak. A
magyarországi szakaszon 420 települést érint, köt össze a Mária Út.

3.2. A fejlesztések fő elemei
A hazai fejlesztések alapprogramja összefoglalva a következő elemekből áll
-

Utak járhatósága, jelölése és információs rendszere
Szálláshelyek és szolgáltatás fejlesztés minden településen
Marketing a nemzetközi piacon

-

Rendezvények a zarándoklás kultúrájának fejlesztésére
Nemzetközi kulturális utakhoz kapcsolódás

3.3. Az önkormányzatok együttműködése a Mária Út exporttermékké fejlesztése
érdekében
A Mária Út program spontán is fel fog épülni kb. egy évtized alatt, de nagyban
meggyorsítaná ezt a természetes fejlődést, ha az önkormányzatok saját
turizmusfejlesztési programjuknak tekintenék és kezelnék és a Kormány is központi
fejlesztési programként kezelné a Mária Út fenomént. Ennek érdekében célszerű az
érintett önkormányzatok együttműködése és közös fellépése s ezért az érintett
önkormányzatoknak a következőt javasoljuk.
1. Az önkormányzat csatlakozzon a Mária Út Közhasznú Egyesülethez, legyen
tagja az Egyesületnek, s így legyen gazdája és alakítója a Mária Útnak.
2. A Mária Út Közhasznú Egyesületen belül jöjjön létre az önkormányzati tagozat,
aminek vezetője a Mária Út elnökségének tagja lesz illetve a
felügyelőbizottságban is részt vesz a delegáltja.
3. Az érintett önkormányzat jelölje ki a helyi témafelelőst és kontakt személyt.
4. Az önkormányzat (együttműködésben a Mária Út Közhasznú Egyesülettel)
készítsen saját fejlesztési tervet a vallási turizmus fejlesztésére és a zarándokok
fogadásának és ellátásának mikéntjére és a tervnek megfelelően biztosítson
ehhez forrást a költségvetésében.
5. Az önkormányzat (a Mária Út Közhasznú Egyesülettel együttműködve) mélyen
tájékoztassa a lakosságot a zarándokturizmus fejlesztésről, s aláírásgyűjtéssel
is szerezzen lakossági támogatást, hogy a Kormány pozitív támogató döntését
elősegítse a fejlesztéshez.
6. A Mária Út önkormányzati közössége a Kormánynál járjon el annak érdekében,
hogy az egyes településeken a szükséges fejlesztések forrásai központi, kiemelt
fejlesztési programból részben vagy egészben, de biztosítva legyenek.
7. Az önkormányzat a pályázati lehetőségeket (TOP, Leader, ROP, Ginop, stb)
használja fel a Mária Út szükséges fejlesztésének finanszírozására az adott
településen a Mária Út Közhasznú Egyesülettel együttműködésben.
8. Az önkormányzat kapcsolódjon be azokba programokba, amelyek a zarándokturizmus és zarándoklás-kultúra erőteljes fellendítését célozzák.(pl. az 1Úton
rendezvény – 2015. augusztus 22.).
9. Az önkormányzat saját nemzetközi kapcsolatait használja fel a
zarándokturizmus fejlesztésére a látogatottság növelésére.
Javaslom a fenti kérdéseket a testület tárgyalja meg és hozzon ezekről pozitív
döntést.
A Mária Út: test és lélek megújulás
A Mária Út fejlesztéséről szóló előterjesztést azzal zárom, hogy összefoglalom
a várható legfontosabb előnyöket és rámutatok a kockázatokra.
A kockázat a befektetett munka és az anyagi ráfordítás. Ez kezelhető mértékű
és amikor a program látogatottsága eléri országosan a 10 000 főt akkor a program
nemzetgazdasági szinten megtérül, ami 3-4 év alatt bekövetkezik.

Ehhez képest az előnyök nagyságrendekkel többet hordoznak:
- előny a zarándokok megjelenése: várhatóan több tízezer ember évente
- előny az egészséges életmód, a természetes turizmus fejlődése, környezet
nem terhelése
- előny a lelki megújulás és a testi felüdülés
- előny az egészségesebb szemlélet, egy új gondolkodás terjedése
- előny a családok, helyi közösségek épülése
- előny mindenütt az emberek, népek, nemzetek, vallások közötti személyes
kapcsolatok fejlődése.
Nincs nagy terv kockázatok nélkül. De a várható előnyök ezeket nagyságrenddel
haladják meg. Ezért ajánljuk a csatlakozást a Mária Út önkormányzati közösségéhez.

Kelt Veszprémben, 2014. november 10. napján.
Dr. Szabó Tamás
elnok@mariaradio.hu
+363046764

Tagfelvételi kérelem
a Mária Út Közhasznú Egyesületbe
Tisztelt jövendő Tagtársunk!
Az alábbi kérelem kitöltésével kérheti felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesület
tagságába. Kérjük, olvassa el Alapszabályunkat (a www.mariaut.hu honlapon vagy
irodánkban: Veszprém, Házgyári út 7. megtekinthető) és amennyiben egyetért
céljainkkal, szeretettel fogadjuk jelentkezését. Alapszabályunk eligazítást ad a
tagfelvételi eljárásról is.
Köszönti: Dr. Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület Elnöke
INTÉZMÉNYI RENDES TAG
Kérelmező adatai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Intézmény neve:
Székhely címe:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
KSH törzsszám v. cégjegyzékszám:
E-mail cím:
Telefon:
Képviselő neve:
Képviselő születési dátuma:
Képviselő telefonszáma:

Kérelmező nyilatkozatai
1. Elfogadom a Mária Út Közhasznú Egyesület Alapszabályát.
2. Elfogadom, hogy az egyesület közgyűléseire a hivatalos meghívót vagy
személyesen az egyesület rendezvényein, vagy elektronikus úton kapom
készhez.
3. Elfogadom, hogy tagsági viszonyom a tagfelvételi kérelmem pozitív
elbírálása után, valamint a tagsági díjnak az Egyesület 1040404100006690-00000007 számú bankszámlájára történő befizetése után jön
létre.
4. Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok valóságnak megfelelnek.
5. Alulírott kijelentem, hogy Mária Út Közhasznú Egyesület rendes tagja kívánok
lenni.
Dátum: ………………………...… 20… …… ……
aláírás
A tagfelvételi kérelem jóváhagyó nyilatkozatai:

MUTKE tag

Elnök

