
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Magyar Zarándokút Egyesület egyszerűsített éves beszámolójához

2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.

I. Általános információk

Szervezet neve: Magyar Zarándokút Egyesület
Székhelye: 2030. Érd. Alsó utca 11.
Adószáma: 18035746-1-13
Nyilvántartási száma: TE – 5798
Bejegyezve: Pest Megyei Bíróság

Pk. 60587/2009/1/II. 2010. 03. 01.
Képviselő: Rumi Imre elnök

2030. Érd, Alsó utca 11.

Az egyesületet 16 fő magánszemély alapította, taglétszáma 2014. 12. 31-én 22 fő.
Statisztikai főtevékenysége: 9499 M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
Közhasznú tevékenysége kulturális célok megvalósítása, kulturális örökség megóvása. 
Fő feladata a Magyar Zarándokút működésével kapcsolatos teendők:

 a Magyar Zarándokút létrehozása, népszerűsítése
 működtetésével kapcsolatos feladatok szervezése,
 a résztvevő magánszemélyek, intézmények munkájának összehangolása,
 zarándoklattal kapcsolatos felszerelések, térképek, könyvek, emléktárgyak készítése és 

forgalmazása.

Jelen kiegészítő melléklet azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal 
szempontjából fontosak. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm. 
rendelet szerint Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését választotta az egyesület, melyhez a 
kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait 2012. január 01. óta. 
A beszámoló készítés pénzneme HUF, nagyságrendje ezer Ft.
A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő január. 31. 

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök 

 Immateriális javak között van nyilvántartva az egyesület honlapja, melynek 50.000 Ft 
beszerzési értékét korábban egy összegben számoltuk el értékcsökkenésként.

 Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik az egyesület.
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 Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorában a Szigetszentmiklós térsége TDM Kft. 
részesedéseként befizetett 15.000 Ft törzstőke mutatkozik.

 Készletek: a különböző kiadványok év végi leltárkészletet mennyiségi felvétellel állapítjuk 
meg, értékelésük átlagolt tényleges beszerzési áron történik.

 Követelések: vevőfolyószámlán 3 187.083 Ft, részletezése
30-60 nap között lejárt tételek 3 110.143 Ft,
180 napon túli lejárt esedékességű tételek      82.340 Ft.

Céltartalékot nem képeztünk, vevő részéről 2015-ben fizetés történt.
 Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír az egyesület tulajdonában nincs.

 Pénzeszközök: Pénztár 2014. 12. 31-én    100.280 Ft,
Bankszámla 2014. 12. 31-én 2 090.054 Ft.

 Aktív időbeli elhatárolás nem keletkezett.

Források

 Az egyesületi Alapszabály nem határoz meg kötelezően fizetendő induló tőkét.

 Tőkeváltozás/Eredmény alakulása, Saját tőke változása (ezer Ft-ban)

Év Tárgyévi
közhasznú
eredmény 

Tárgyévi
eredmény

vállalkozásból

Tőkeváltozás /
Eredmény 

Saját tőke 

2010 3 3
2011 - 229 3 - 226
2012 1 209 350 -226 1 333
2013 1 303 1.334 2.637
2014 - 509 370 2.637 2.498

 Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.
Rövid lejáratú kötelezettségként számla kiegyenlítési differenciából eredő tartozás szerepel.

 Passzív időbeli elhatárolás az egyéb bevételekből tárgyévben fel nem használt, át nem utalt 
bevétel összege (3 110.143 Ft).

Az egyesületnek nincsen a pénzügyi helyzetre kiható mérlegben meg nem jelenő, visszafizetendő 
kötelezettsége. A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan a tárgyévben nem történt hiba megállapítás.
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III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Kimutatás a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekről (ezer Ft)

Támogató megnevezése Támogatott cél 
Jóváhagyott
támogatás

Felhasznált támogatás
összege

2013 2014

Hajós Város Önkormányzata Internetes honlap készítése 1500 900 600

Hajós Város Önkormányzata Fórum, konferencia szervezése 1450 800 650
Összesen 2950 1700 1250

Magyar Zarándokút Önkorm. 
Társulás

Működési támogatás 1.260 1260

Magyar Zarándokút Önkorm. 
Társulás

Támogatás utalás 
 4x12-15 perc HD film               

1.600 1600

Magyar Zarándokút Önkorm. 
Társulás

Tematikus Filmkészítés a 
jelenlegi útvonalról 2x50 perc

4.000 4.000

Magyar Zarándokút Önkorm. 
Társulás

Dél-Alföldi szakasz térkép, 
ajándéktárgyak, matricák

1.080 400
 100

580

Magyar Zarándokút Önkorm. 
Társulás Összesen

Szerződésben jóváhagyott
                 támogatás

   cél szerinti tevékenység 
                              + vállalkozás

6.680
2.726
2.500

2.100

1.200

4.580
2.726
1.300

MINDÖSSZESEN 11.906 3.300 8.606

Támogatási program keretében az egyesület visszatérítendő támogatást nem kapott. 
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Bevételek alakulása (ezer Ft-ban)

Megnevezés 2012 2013 2014
Tagdíjak 130 75 85
Magánszemélyek támogatása 460 20 30
Költségvetési tám. SZJA 1 % 215
Önkormányzati támogatások cél 
szerinti tevékenységre

620 3.800 8556

Önkormányzati támogatás 
működésre 

1.280 1.260 1260

Cél szerinti tevékenység bevétele 720 881 889
Egyéb bevétel (banki kamat) 1 1
Közhasznú tevékenység bevételei 3.210 6.037 11.036
Vállalkozási tevékenység bevétele 350 1.200 1.300
Összesen 3 560 7.237 12.336

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel a Magyar Zarándokút Dél-Alföldi szakaszának 
fejlesztése érdekében megvalósítandó marketing tevékenység, szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv
elkészítésére kapott kapott összeg (megvalósítása alvállalkozásban). A vállalkozási tevékenységből 
származó bevételből eredmény után - 370 ezer Ft - társasági adó nem terheli az egyesületet,mert a 
vállalkozási bevétel a kedvezményezett mértéket (összes bevétel 15 százaléka) nem lépte túl.

Közhasznú tevékenység ráfordításainak megoszlása

Anyagjellegű ráfordítások 9 906.074 Ft
Főbb tételei:

 Értékesített kiadványok, könyvek beszerzési értéke   605.040 Ft
 Anyagköltség (útjel festékek, irodaszerek)   180.655 Ft
 Útikalauz Bács.Kiskun megyei szakaszról 1 041.279 Ft
 Projektvezetési szolgáltatás 2 300.000 Ft
 Különféle kiadványok szerkesztése, nyomtatása    881.080 Ft
 Honlap fenntartási költsége   209.411 Ft
 Posta költségek     64.890 Ft
 Rendezvények költsége (bérleti díj, előadók)     62.500 Ft
 Számviteli szolgáltatás 2012. évre     60.000 Ft
 Ügyvédi díj (alapszabály módosítás)   101.600 Ft
 Adatfeldolgozás, térképszerkesztés 1 580.000 Ft
 Filmkészítés 2 727.950 Ft
 Egyéb igénybe vett szolgáltatás (szállás, tagdíj, stb.)      56.913 Ft
 Bank költségek      34.756 Ft
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Személyi jellegű ráfordítások között elszámolásra került 372.098 Ft
 Reprezentációs költségek 158.988 Ft
 Ajándéktárgyak zarándokok részére 195.871 Ft
 Kiküldetési költség   17.239 Ft

Egyéb ráfordítás   1 267.823 Ft
Önkormányzatokkal elszámolt adók (IFA), ker.diff.                6.823 Ft
Zarándokút Önk. Társulás bevétel megosztás döntés szerint         1 260.000 Ft

Közhasznú Tevékenység ráfordításai összesen 11 545.995 Ft

Az Egyesület tárgyévi eredménye közhasznú tevékenységből                                      - 509.243 Ft

A közhasznú tevékenység tárgyévi negatív eredményének finanszírozása a vállalkozásból származó 
eredményből, és az előző években fel nem használt vagyonrészből történt.

IV. Tájékoztató kiegészítések

Az egyesület alkalmazottat nem foglalkoztatott, vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

Környezetvédelmi előírásokból eredő, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége az Egyesületnek 
nincsen.

A könyvviteli szolgáltatást ellátó cég neve: Finta SZÁM-KER Bt. A feladatok elvégzéséért felelős 
mérlegképes könyvelő: Fintáné Papp Veronika (PM regisztrációs szám 118607).

V. Szöveges beszámoló a 2014. évi közhasznú tevékenységről

Nagy előrelépést jelentett, hogy a Magyar Zarándokút délalföldi szakaszának fejlesztését célzó 
kétéves projekt 2014 végén befejeződött, melynek köszönhetően az érintett BácsKiskun megyei 
településeken zarándokszállások, zarándokközpontok létesültek, szakrális helyek, sétányok, terek 
újultak meg, illetve egységes útjelzők és arculati elemek kerültek kihelyezésre. 

2014-ben az első nagyobb esemény a IV. Magyar Zarándokút Konferencia megrendezése volt, 
melyet március 28-án Kalocsán, a Tomori Pál Főiskola kamaratermében tartottunk. A rendezvényen
bemutatásra került Szittnyai Jenő zarándokútról készülő filmjének előzetese, majd a zarándokútról 
szóló előadásokat követően Schmittné Makray Katalin zászlós zarándok beszélt élményeiről. A 
rendezvényen bemutatásra kerültek a Szent László hídnál később elhelyezésre került zarándok 
szoborcsoport makettjei is. A 14 makettet a szobrokat alkotó művészek ismertették a közönséggel.

Április 10-én indult a Magyar Zarándokút 2014-es megnyitó zarándoklata Budapestről, a Gellért-
hegyi Sziklatemplomtól. A megnyitó rendezvényen a szentmisét követően 2013 zászlós zarándoka, 
Eperjes Károly átadta a zarándok stafétát Nemcsák Károlynak, aki Sasvári Sándorral váltásban 
csatlakozott a 2014. évi első zarándokcsoporthoz. Az évnyitó zarándoklaton vándorló csoport nem 
csak Máriagyűdig, hanem a horvát – magyar határig gyalogolt, jelezve, hogy hamarosan megnyílik 
a horvátországi szakasz is. Az év első zarándokainak érkezésekor szentelte meg Puskás Antal pálos 
atya a Szelidi-tó mellett elkészült kápolna Boldogasszony-oltárképét, mely korábban, az 1940-ben 
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felavatott, első szelidi gyermeküdülő kápolnájának oltárképe volt. A kápolna nem csak a 
zarándokok megállója, az idegenforgalomban betöltött szerepe is igen fontos lesz a jövőben, jó 
lehetőség az elcsendesedésre minden betérő számára. 

Júniusban csoportos zarándoklatot szerveztünk a PécsváradMecseknádasd-Óbánya-
Püspökszentlászló-Pécsvárad útvonalon. A két napos Zengő Zarándoklaton a résztvevők 
megismerhették a látnivalókban gazdag szakaszt, a festői szépségű óbányai völgyet, ízelítőt 
kaphattak a zarándoklatból.  

Júniusban, Dr. Kiss Hajnalka vezetésével a Szelidi-tónál levő zarándokszálláson az út mellett élő 
zarándoksegítőkből megalakult a zarándoksegítői kör. A résztvevők felosztották maguk között a 
Magyar Zarándokút egyes területeit, amelyeket időnként bejárnak, ellenőrzik és szükség szerint 
kijavítják a zarándokút jeleket, illetve segítik a zarándokokat. 

Augusztus 16-án került sor a Szent László híd Fajsz felőli oldalán elhelyezett zarándok 
szoborcsoport ünnepélyes átadására. A tizennégy monumentális, hat méteres szobrot hét kiváló 
művész (Eőry Emil, Erdős Csaba, Köhler Péter, Kovács Attila, Lukács István, Majoros István, 
Varga Zoltán) készítette el júliusban a gemenci alkotótáborban, melyek a zarándokút megyei kilépő 
pontjánál adnak lelki erőt az arra járó zarándoknak. Nagy érdeklődés kísérte az eseményt, több száz
zarándok és meghívott vendég érkezett. Az alkalomhoz illően, gyalogosan tették meg az út egy-egy 
szakaszát Dusnok, Szekszárd, Baja és Fajsz irányából. A csoportokkal tartottak a zászlós 
zarándokok, így Papp Lajos professzor és Nemcsák Károly színművész, polgármesterek: Török 
Ferenc Kalocsa, Palotai Péter Dusnok, Berta Zsolt Fajsz polgármestere, illetve zarándoksegítők, 
régi és leendő zarándokok. A fajszi csoporttal tette meg az utat dr. Aradszki András államtitkár is. A 
szoborcsoportot dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek áldotta meg. A nap méltó csatlakozás 
volt az „EgyÚton” Nemzetközi Zarándoknap országos eseményeihez is. 

Október 19-én, az Országos Könyvtári Napok Könyves Vasárnapján a Kalocsai Városi Könyvtár 
vendégei voltunk. A rendezvény keretében előadásokat, élménybeszámolókat hallhatott a közönség 
a Magyar Zarándokutat végigjárt zarándokoktól. November 22-én, Solton rendeztük meg évzáró 
konferenciánkat. A városháza dísztermében tartott rendezvényen Rausch Sándor a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a meghívott vendégeket, akik között Schmittné Makray 
Katalin és Sasvári Sándor zászlós zarándokok is helyet foglaltak. A rendezvényen tartott 
sajtótájékoztatón ismertették a pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseket. Az egyik legnagyobb 
beruházást éppen a záró konferenciának otthont adó Solt városa hajtotta végre, ahol 
zarándokközpont és kilátó is épült, felújították a plébániát, a katolikus templomot, különleges 
témapark létesült az Árpád-kori fejedelmek nyomában, egészen Szent Lászlóig. A rendezvényen 
átadták az Év Zarándoka díjat is, melyet idén a kalocsai dr. Kiss Hajnalka zarándoksegítő vehetett 
át Makray Katalintól és Sasvári Sándortól. A Magyar Zarándokutat már többször is végigjárt 
doktornő aktív, lelkes szervezője az útnak és a zarándoksegítőknek, aki fáradhatatlanul dolgozik a 
zarándokút fejlődésén, népszerűsítésén. A konferencia résztvevői, valamint a sajtó képviselői is 
bejárták a solti elemek színhelyét, majd Szentpéteri József régész érdekes előadást tartott a 
Tételhegyi ásatásokról. Ezt követően a résztvevők a Tételhegyen tett séta során hallhatták a 
Fejedelmi Látogatóközpont kialakításának terveit, mely új lehetőségeket nyit Solt, illetve a térség, 
valamint a turizmus előtt. A rendezvényen adománygyűjtést is szerveztünk a Böjte Csaba ferences 
szerzetes által működtetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára. Az összegyűlt adományokat 
december 10- én Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Rumi Imre a Magyar Zarándokút 
Egyesület elnöke átadták Böjte Csabának, aki köszönetét fejezte ki valamennyi adományozó 
részére. 
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Decemberben Böjte Csaba megáldotta a Magyar Zarándokút Santiago de Compostelából hazaszállí-
tott emléktábláját, amely a Szelidi-tónál található zarándokszállásnál kerül elhelyezésre. Az ese-
ménynek Vigh Sándor Budafokon, a PéterPál utcában található közéleti szalonja adott otthont. A 
kőtáblán régi latin felirat olvasható: „Voltam, mint te, leszel, mint én.” 

2014 végén megjelent a „A Magyar Zarándokút BácsKiskun megyei szakasza útikalauz” is. Az úti-
könyv a dél-alföldi szakaszról, a gyalogos és kerékpáros zarándokoknak ad részletes tájékoztatást 
útleírásokkal, térképekkel, fotókkal, a látnivalók ismertetésével, illetve tartalmazza a projekt kereté-
ben megvalósult fejlesztéseket. 

A Magyar Zarándokút megújult szakaszaival, 2015- ben is folyamatosan várja a zarándokokat. 

Érd, 2015. február 15.

Rumi Imre
Magyar Zarándokút Egyesület elnöke
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