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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

A Magyar Zarándokút Egyesület egyszerűsített éves beszámolójához 

2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. 

 

 

 

I. Általános információk 

 

 

Szervezet neve: Magyar Zarándokút Egyesület 

Székhelye: 2030. Érd. Alsó utca 11. 

Adószáma: 18035746-1-13 

Nyilvántartási száma: 13-02-0005798 

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 2015. 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 március 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. 
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 Tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a mellékelt táblázat 

tartalmazza. 

 

 Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorában a Szigetszentmiklós térsége TDM Kft. 

részesedéseként befizetett 15.000 Ft törzstőke mutatkozik. 

 

 Készletek: a különböző kiadványok, eszközök év végi leltárkészletet mennyiségi felvétellel 

állapítjuk meg, értékelésük átlagolt tényleges beszerzési áron történik. 

 

 Követelések: vevőfolyószámlán 158.333 Ft, részletezése 

 30-60 nap között lejárt tételek     106.762 Ft, 

 180 napon túli lejárt esedékességű tételek      51.571 Ft. 

Céltartalékot nem képeztünk, a vevő felszólítása megtörtént. 

 

 Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír az egyesület tulajdonában nincs. 

 

 Pénzeszközök: Pénztár 2015. 12. 31-én       53.825 Ft 

  Bankszámla 2015. 12. 31-én 2 409.249 Ft 

  Társulási utalványok       33.500 Ft 

  Összesen   2 496.574 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 

2015 105 147 2.498 2.750 

 Kötelezettségek 
Hosszú lejáratú kötelezettség nincs. 

Rövid lejáratú kötelezettségként számla kiegyenlítési differenciából eredő tartozás szerepel. 

 Passzív időbeli elhatárolás nem keletkezett. 

 

Az Egyesületnek nincs a pénzügyi helyzetre kiható és a mérlegben meg nem jelenő, visszafizetendő 

kötelezettsége. A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan nem történt hiba megállapítás. 
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III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

Kimutatás a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekről  

 

 
Támogató megnevezése 

 

Támogatott cél  

Jóváhagyott 

támogatás 

 

Felhasznált támogatás 

összege 

2014 2015 

Magyar Zarándokút 

Önkorm. Társulás 

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó 

kiállítási eszközök beszerzése, 
szállítása               

2 054.143  2 054.143 

 

Magyar Zarándokút 

Önkorm. Társulás 

Infópultok kijelzőjén megjelenő 

információs felület szakmai 
tartalmának elkészítése 

1 056.000  

 

1 056.000 

Magyar Zarándokút 

Önkorm. Társulás 

Kiadvány támogatás 

új útikalauz 

500.000  500.000 

 MINDÖSSZESEN 3 610.143  3 610.143 

 

Támogatási program keretében az egyesület visszatérítendő támogatást nem kapott.  

 

 

Bevételek alakulása (ezer Ft-ban) 

 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 

Tagdíjak magánszemélytől 130 75 85 140 

Települési tagozati tagdíj    122 

Magánszemélyek támogatása 460 20 30 0 

Költségvetési tám. SZJA 1 %   215 93 

Önkormányzati támogatások 

cél szerinti tevékenységre 

620 3.800 8.556 3.610 

Önkormányzati támogatás 

működésre  

1.280 1.260 1260 0 

Cél szerinti tevékenység 

bevétele 

720 881 889 1.920 

Egyéb bevétel (banki kamat)  1 1 1 

Közhasznú alaptevékenység 

bevételei 

3.210 6.037 11.036 5.886 

Vállalkozási tevékenység 

bevétele 

350 1.200 1.300 147 

Összesen 3 560 7.237 12.336 6.033 

 

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel az Egyesület által bérelt szelidi zarándokházat 

igénybe vevőktől kapott szállásdíj. 
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 A vállalkozási tevékenységből származó bevételből eredmény után 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  5 397.338 Ft 

Főbb tételei: 

 Értékesített kiadványok (útlevelek, stb.) beszerzési értéke   168.960 Ft 

 Továbbszámlázott mérföldkövek, útkövek   161.925 Ft 

 Anyagköltségek (irodaszer, fogyóeszközök stb.)   102.012 Ft 

 Mobil reklám eszközök (banner, roll stb.)   773.500 Ft 

 Táblák, matricák grafikái   196.000 Ft 

 Adminisztratív szolgáltatás    900.000 Ft 

 Posta költségek    76.120 Ft 

 Bérleti díj, irodahasználat    65.240 Ft 

 Számviteli szolgáltatás 2014. évre    60.000 Ft 

 Digitális katonai térképek    138.985 Ft 

 Zarándokút DVD után gyártás    145.400 Ft 

 Filmkészítés 52 perces változat 1 483.996 Ft 

 Különféle egyéb szolgáltatások (honlap, szervezés stb.)    914.660 Ft  

 Egyéb igénybe vett szolgáltatás (szállás, tagdíj, stb.)   185.220 Ft 

 Bank költségek     25.320 Ft 

 

Személyi jellegű ráfordítások                                       140.383 Ft 

 Reprezentációs költségek 140.383 Ft 

 

Értékcsökkenés elszámolás kisértékű tárgyi eszközökre, egy összegbe     233.035 Ft 

 

Közhasznú Tevékenység ráfordításai összesen   5 770.756 Ft 

 

Az Egyesület tárgyévi eredménye közhasznú tevékenységből 262.173 Ft 

 

Az Egyesület eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú 

tevékenységre kell fordítania. 

 

 

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). 
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V. Szöveges beszámoló a 2015. évi közhasznú tevékenységéről 
 

2015-ben az első nagyobb esemény az V. Magyar Zarándokút Konferencia megrendezése volt, 

melyet március 27-án Budapesten Újbuda Önkormányzatának tárgyalótermében tartottunk. A 

rendezvényen bemutatásra került Szitnyai Jenő zarándokútról készülő filmje, majd a zarándokútról 

szóló előadásokat hallhattak a jelenlévők. A rendezvényen bemutatásra került az új zászlós 

zarándok Varga Miklós énekes-színész, akinek Nemcsák Károly adta át a stafétát. 

 

Április 10-én indult a Magyar Zarándokút 2015-ös évnyitó zarándoklat Esztergomból a Szent 

Adalbert Központtól, népes csapattal.  A megnyitó rendezvényen a szentmisét követően mintegy 40 

fő vágott neki a Pilis hegyeinek. Budapesttől az utat kerékpárral folytatták a zarándokok egészen 

Máriagyűdig, hogy felhívják a figyelmet a Magyar Zarándokút kerékpárral is járhatóságára. 

 

2015 nyarán két csoportos zarándoklatot tartottunk, amelyre ismét nagy érdeklődés mutatkozott. 

Kivonat a beszámolókból: 

 

„A 2015. évi „Szent Imre zarándoklatot” kettős céllal szerveztük meg. Egyrészt, tavaly 

Nagyboldogasszony napján adtuk át a fajszi zarándok-szoborcsoportot és már akkor megbeszéltük, 

hogy hagyományt teremtünk az eseményből és minden évben ellátogatunk a szobrokhoz, a Magyar 

Zarándokútnak erre a különleges szakrális helyére. Másrészt, kitekintünk a Szent-Imre útra, hogy 

megnézzük miként kapcsolhatnánk össze a két utat. Zarándoklatunk elérte célját. Ezért a 

beszámolót köszönetnyilvánítással kezdem. Köszönöm mindazoknak az egyházi személyeknek, 

polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, zarándoksegítőknek, akik a zarándoklatot 

felejthetetlenné tették számunkra. Különösen köszönöm zarándoktársaimnak a részvételt, a segítő 

együttműködést a nehéz pillanatokban. 

… 

A 2015. évi „Budapest - Tihany zarándoklatot” azzal a céllal szerveztük meg, hogy a Magyar 

Zarándokút fejlesztési koncepciójában foglalt nyugati irányú útvonalat feltérképezzük, 

megtekintsük, tapasztalatot szerezzünk az területről. Úgy gondolom, hogy a zarándoklatunk elérte 

célját, noha az útvonalnak még nem minden szakasza tekinthető véglegesnek. 

… 

Zarándoklatunk elérte célját, megtapasztaltuk, hogy az új útvonal mentén élők vendégszeretete 

csodálatos, fogadókészsége a zarándokút iránt óriási. A tervezett nyugati útvonal természeti 

adottságaiban és szakrális helyeiben gyönyörű. Megerősít minket abban, hogy a Teremtő nagyon 

gazdag országgal ajándékozta meg a magyarokat. Meg kell tanulnunk élni ezzel az adománnyal. 

Úgy gondolom, aki végigjárja a Magyar Zarándokút nyugati ágát, annak hite és hazaszeretete 

tovább erősödik és képtelen lesz nem szeretni ezt az országot és az itt élő embereket.” 

 

2015. október 7-én részt szintén csoportos zarándoklaton vettünk részt a bátai nagybúcsún. Mintegy 

40 zarándoktársunk érkezett meg a Magyar Zarándokúton az ünnepre. Néhányan innen folytatták 

utjukat Mohácson át Máriagyűdre. 

 

A 2015-ös évet nagyon ünnepélyes rendezvénnyel zártuk. Esztergomban jubileumi évzárót 

tartottunk a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulással együtt, közel 100 résztvevővel. A 

zarándokúttal érintett települések többsége képviseltette magát, amelyen részt vett Kövér László a 

parlament elnöke is. A kialakult gyakorlatnak megfelelően az évzárón átadtuk az „Év Zarándoka” 

díjat, amelyet 2015-ben Majorcsics Gábor bajai zarándoksegítő kapott meg. 
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2015-ben 981 db új zarándokútlevelet adott ki egyesületünk. Ezzel a nyilvántartott zarándokaink 

száma megközelítette a 4000 főt. Számításaink szerint kb. 2000 zarándok fordult meg a Magyar 

Zarándokút különböző szakaszain. Ebből kb. 1000 fő hosszabb utat tett meg az úton. 

A Magyar Zarándokút fejlődő és megújuló szakaszaival, 2016- ben is folyamatosan várja a 

zarándokokat. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Érd, 2016. április 25. 
 

Rumi Imre 

Magyar Zarándokút Egyesület elnöke 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Záradék:  

A 2015 évi beszámolót a Magyar Zarándokút Egyesület a Közgyűlés 2016. május 20-i ülésén 

jóváhagyta és elfogadta. 


