
Térségi  

szakrális-spirituális-aktív 

turizmus  
Koncepcionális bemutatás és  

esettanulmány a Gerecsében 

Gadácsi Péter 
Gerecse Natúrpark Látogatóközpont,  

Don Bosco Szalézi Társasága 

 

Molnár András J. 
SZTAKI,  

Viator Egyesület 



ÁTTEKINTÉS 

I. koncepció - szakrális-spirituális aktívturizmus és 

látogatómenedzsment, Zarándoklás 3.0  

II. területi útvonalfejlesztések - Gerecse, borút, szakrális 

tartalmak, túralehetőségek bővülése  

III.  helyi szakrális vonzerő - Péliföldszentkereszt, természet 

és ember, teremtésvédelem, látogatóközpont, 

tapasztalatok 



szakrális 

spirituális 

aktív 

… 

 

… 

 

... 



a hagyományokhoz fűződő, búcsújáró 

zarándoklatok vallási élményorientációja 

ZARÁNDOKLÁS 1.0 

kiegészül a meditációs, vagy spirituális 

élménnyel teli utazásokon, táborokon 

ZARÁNDOKLÁS 2.0 

az individualista értékteremtés, és lelki 

wellness összeér az aktív turizmusban 

ZARÁNDOKLÁS 3.0 

ZARÁNDOK 

TURIZMUS 

A zarándoklás dimenziójához milyen fogyasztói attitűdöt társítanak a piac szereplői a 

turisztikai termékek mentén: hol fedezik fel a külső/belső vallási demonstrálás  

jellegét (1.0), hol a szakrális/spirituális élmény elsődlegességét (2.0), és hol 

találnak/keresnek még ennél is többet (3.0)… 



TRENDEK 

 A „zarándok-ipar” reflektál és igazodik a turisztikai szükségletkehez 

és a fogyasztói igények kielégítéséhez 

 Elmúlt 30 év: jelentős növekedés; a keresztény és muszlim vallást 

gyakorlók száma globálisan nő, és azoké is, akik utazásuk során 

vallási elemeket építenek be az útitervükbe 

 Újszerű formák, kombinált programok, más kultúrák iránti 

érdeklődés, individualizálódás, válogató / fogyasztó 

vallásosság/lelkiség, testi-lelki egészségre törekvés, outdoor, 

elvonulás, kényelem / egyszerűség 

 A szolgáltatók egyszerre elégítik ki a hagyományos-, élményturisták 

identitás-transzformáló illetve a vallási turisták tisztá(bba)n szakrális 

igényeit 

 Egyházi ingatlanok funkcióváltása, -keresése. Önkéntesség szerepe. 

Alulról jövő kezdeményezések, pl. zarándokutak Magyarországon. 

Közösségi zarándoklatok sokszínűsége. Rétegzarándoklatok és 

lelkigyakorlatok 

 Egyházi / fogadói oldalon további szakemberek bevonásának, 

professzionalizmus erősítésének szüksége, hívó szavak, működési 

modellek kialakítása, külső kapcsolódó szolgáltatók és önkéntesek 

bevonása, képzése, lelkigondozása 



„ELÉRHETŐ” SPIRITUALITÁS ... 
 

     BENCHMARK 

 spirituális ébredés elősegítése, nyitás a transzcendensre 

egyetemes emberi dolgok, amik „előre vihetik a lelket” 

szimbólumok, metaforák, átélések, visszacsatolások 

nemzetközi vallásturisztikai utakhoz, programokhoz való kapcsolódás 

 turisztikai termékeken átívelő érték-kincs létrehozása, értékteremtés - értékőrzés 

rekráció kapcsán tapasztalt spirituális élménykeresés erősítése, ezirányú 

termékfejlesztési javaslatok, desztinációs szemlélet 

(globális) szakmai egyeztetések, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok adoptálása, 

átnyúló turisztikai projektek 

El Camino zarándokút, és mindaz, ami mögötte van: elementális tapasztalat 

megőrzése; közösséghez tartozni 

 magyar camino jelenség 

preevangelizáció, a TALÁLKOZÁS lehetősége, egyéni élmények fontossága 

felértékelődik 

spirituális szinergiák a turizmusban (zarándokszállások, és hozzá kapcsolódó 

programok, táborok, „kézműves” termékek fejlesztési lehetőségei) 

élményközpontú, szakrális-spirituális, közös termékfejlesztések, és együttműködési 

felületek, (egyház független) kapcsolódások 

fenntartható működési modell: (képzett) humánerőforrás allokálása,  profitabilitás 

kialakítása, közös(ségi) kommunikáció, szerepvállalás (pl:: MTÜ, AOFK, Zarándokiroda) 

 



A Gerecse térsége 



A Gerecse térsége 

Alaptérkép: WaymarkedTrails.org, OpenTopoMap.org 

GERECSE Pannonhalma, Győr 

Esztergom 

Budapest 

Bodajk, Székesfehérvár 



Gyalogos útvonalhálózat bővítése 

2 különböző jellegű szakrális-aktív fejlesztés 

Ld.:  

[1] Molnár, A. J.: Synergistic Planning  

of Long-distance and Local Trails:  

A Twin Case Study of Trail Network Development  

in Northern Transdanubia,  

TOURISM PLANNING & DEVELOPMENT, 

Routledge, 2021, 

https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1936148  



Borút szakrális tartalommal 



Borút szakrális tartalommal 
Tájban Élő Ember – Gerecse Plusz 

Cél: összekötés, feltárás, bekapcsolás… 

 

- 3 napos fő útvonal (Piros kereszt túra),  

- pincészetek és természeti-épített attrakciók  

- túraútvonalak, tanösvények összekötése 

- új területek feltárása gyalogtúra útvonalakkal 

- szakrális tartalom: a bor szakralitása 

Térkép: Molnár 2021, OpenTopoMap 



Helyi útvonalhálózat  

Péliföldszentkereszt környékén 



Helyi útvonalhálózat  

Péliföldszentkereszt környékén 
Bajóti Öreg-kő környéki útvonalak bővítése 

Cél: helyi körtúrák, későbbi tematikus túralehetőségek 

 

- körbejárható a hegy,  

- hosszabb-rövidebb körutak lehetősége 

- meglévő turista- és zarándokutak integrált bővítése 

- hegycsúcs átjárhatósága 

- későbbi tematikus utak / tanösvények ráépülhetnek 

Térkép: Molnár 2021, OpenTopoMap 



Túralehetőségek bővülése 

Körtúra változatossági mutató (LTVI) 

5               1               2  

0-10 km körtúrák 0-20 km körtúrák 

előtte utána % növ. előtte utána % növ. 

Péliföldszentkereszt 1,52 2,85 88 % 3,29 4,43 35 % 

Bajót 0 2,38 ∞ 1,55 3,94 156% 

Nyergesújfalu 0 0 - 0 2,01 ∞ 

Térkép: Molnár 2021, OpenTopoMap Táblázat és ábra: Molnár 2021 alapján kivonatolva 



Péliföldszentkereszt 



Gerecse Natúrpark Látogatóközpont 



SZENT HELYEK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE 

Elsődleges funkció prioritása 

 Teremtésvédelem, mint komplex szemlélet 
 

Különböző tevékenységek térben és/vagy időben történő elválasztása,  

 templom, kolostor – Ifjúsági Ház, Zarándok Ház –  Látogatóközpont 
 

Infrastruktúra - kiszolgáló létesítmények 

 Látogatóközpontok tematikus hálózata (2.0), helyi identitást erősítő térségi kommunikáció 
 

Szálláshelyek és közösségi terek diverzifikálása 

 Ifjúsági, kolostori, ebédlő, büfék, szakrális tér, sportpálya, játszótér, tábortűz, élménypark 
 

Látogatómenedzsment  

 Fogadás, tájékoztatás, opciók, áramlástervezés, interpretáció, visszacsatolás 
 

Szerves kapcsolódás a környezethez 

 Úthálózat fejlesztés, tematikus programok (jeles napok) 



KONKLÚZIÓ 

 Szakrális értékek turisztikai értelmezhetősége túlmutat a 

hagyományos vallási turizmuson 

 Natúrpark, és a „szent-hely” szinergiája 

 A szakrális és spirituális turisztikai megközelítésben a hely és 

látogató kap közvetlen hangsúlyt 

 Komplex és szinergikus aktívturisztikai hálózatfejlesztés többféle 

célcsoport számára adhat új kínálatot, költséghatékonyan 

 Egy út – többféle tematizálási lehetőség 

 Consumer – prosumer – transumer jelenség 

 Gerecsei példák mint lehetséges jó gyakorlatok 

 Kvantitatív hatásvizsgálat nyitott kérdés 



Köszönjük a figyelmet! 

Gadácsi Péter 
Gerecse Natúrpark Látogatóközpont, Don Bosco Szalézi Társaság 

gadacsi.peter@szaleziak.hu  

 

Molnár András J. 
SZTAKI, Viator Egyesület 

ma@viatoregyesulet.hu  
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