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Az egyesületet 16 fő magánszemély alapította, taglétszáma 2012. 12. 31-én 28 fő.
Statisztikai főtevékenysége: 9499 M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Közhasznú
tevékenysége kulturális célok megvalósítása, kulturális örökség megóvása. Fő feladata:
- 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 2011. évben egy összegben számoltuk el értékcsökkenésként.
Tárgyi eszközökkel nem rendelkezik az egyesület.
Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorában a Szigetszentmiklós térsége TDM Kft.
részesedéseként befizetett 15.000 Ft törzstőke mutatkozik.
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-

Készletek: a különböző kiadványok év végi leltárkészletet mennyiségi felvétellel állapítjuk
meg, értékelésük tényleges beszerzési áron történik.
Követelések: vevőfolyószámlán 116. 840 Ft, fizetési határidőn belüli tételekből.
Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír az egyesület tulajdonában nincs.
Pénzeszközök:
Pénztár 2012. 12. 31-én
73.370 Ft
Bankszámla 2012. 12. 31-én 527.479 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

2010

3

2011

- 229

2012

1 248

Tőkeváltozás /
Eredmény

Saját tőke

3
350

3

- 226

-226

1 372

–
Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.
Rövid lejáratú kötelezettségként a működéshez biztosított tagi kölcsön szerepel.
–

Passzív időbeli elhatárolás nem keletkezett.

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

2011

2012

Tagdíjak

103

130

Magánszemélyek támogatása

200

460

Útikalauz könyv támogatás

620

Önkormányzati támogatás

1280

Cél szerinti tevékenység bevétele

237

Vállalkozási tevékenység bevétele
Összesen

720
350

540
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Kimutatás a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegekről (ezer Ft)
Támogató megnevezése

Felhasznált támogatás összege
Támogatott cél

Előző év

Tárgyév

Homokmégy Község Önkormányzat

Útikalauz könyvtámogatás

40

Dabas Város Önkormányzata

Útikalauz könyvtámogatás

100

Pécsvárad Város Önkormányzata

Útikalauz könyvtámogatás

90

Magyar Zarándokút Önk. Társulás

Útikalauz könyvtámogatás

300

Ráckeve Város Önkormányzata

Útikalauz könyvtámogatás

90

Bátya község Önkormányzata

Tevékenység támogatása

20

Magyar Zarándokút Önk. Társulás

Tevékenység támogatása

1260

A támogatási program keretében az egyesület visszatérítendő támogatást nem kapott.
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel a Zarándokútról szóló konferencián elhangzott
beszámolóért kapott összeg. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény után társasági adó
nem terheli az egyesületet, mert annak bevétele az összes bevétel 15 %-át nem éri el.
Közhasznú tevékenység ráfordításainak megoszlása
Anyagjellegű ráfordítások
Főbb tételei:
– Értékesített kiadványok könyvek) beszerzési értéke
–
Anyagköltség (útjel festékek, irodaszerek)
–
Honlap fenntartási költsége
–
Posta költségek
–
Egyesületi tájékoztató nyomdaköltsége
–
Tolmácsolás EU pályázathoz
–
Számviteli szolgáltatás 2011. évre
–
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
–
Bank költségek

736 ezer Ft
432 ezer Ft
92 ezer Ft
12 ezer Ft
39 ezer Ft
64 ezer Ft
50 ezer Ft
24 ezer Ft
16 ezer Ft
7 ezer Ft

Személyi jellegű ráfordítások között reprezentációs költség került elszámolásra

5 ezer Ft

Egyéb ráfordítás
a Zarándokút Önkormányzati Tárulás üzemeltetéséhez nyújtott támogatás

1 260 ezer Ft

Az Egyesület tárgyévi eredménye közhasznú tevékenységből

1 209 ezer Ft

IV. Tájékoztató kiegészítések
Az egyesület vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek, alkalmazottat nem foglalkoztat.
Környezetvédelmi előírásokból eredő, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségünk nincs.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3

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 2012. évi közhasznú tevékenységről
A Magyar Zarándokút Egyesület a hazai, országot észak-déli irányban átszelő zarándokút létrehozása és
működtetése érdekében végzi tevékenységét. Közhasznú célként fogalmazódik a hazai zarándokok számára
történő testi, lelki, szellemi kikapcsolódás biztosítása, vallásgyakorlás legősibb gyakorlási módja közé
sorolható zarándoklatok lehetőségének megteremtése és hazánk megismertetésével a hazaszeretet növelése.
Egyesületünk ennek érdekében végzi tevékenységét. A zarándoklatok lehetőségét biztosítani kívánjuk a
vallásukat gyakorlók és a testi, lelki egyensúlyt, nyugalmat keresők számára egyaránt.
Céljaink megvalósítása érdekében a Magyar Zarándokút működésének második évét töltöttük ki 2012-ben.
Így, 2012-ben második alkalommal tartottuk meg a Magyar Zarándokút Konferenciát, melynek helyszíne
ezúttal Budapest XII. kerületében a MOM Kulturális Központ volt. A konferencián a 2012 márciusában megjelent Magyar Zarándokút Útikalauz bemutatójára is sor került. Az útikalauz megjelenése nagy előrelépés
volt a Magyar Zarándokút életében, ezt tükrözi a mintegy 1000 db elfogyott könyv is. Ugyancsak új zarándok arculati elemként jelent meg a zarándokkendő és kitűző is.
A különböző zarándok tárgyak fogyását az alábbi táblázat tartalmazza:
Megnevezés
Kitűző
Kendő
Zarándokútlevél
Útikalauz

Beszerzési ár

Leltározott
készlet értéke

112
128

Leltározott,
tényleges
készlet
112
128

162,00
384,44

18 144
49 208

193
2015

193
2015

281,25
386,90

54 281
779 604

Kezdő készFogyás
let

Záró készlet

400
400

288
272

1000
3000

807
985

Egyesületünk pénzügyi helyzete stabilizálódott. Tavalyi veszteséggel szemben pozitív eredménnyel zártuk az
évet. Mindez látható a pénzügyi beszámolóban. Egyesületünk tagjainak száma 28 fő. Néhány társunknak
továbbra is tagdíjtartozása van. A tagdíj táblázat 2012. december 31-i állapota a honlapon olvasható.
Egyesületünk néhány tagja tagi kölcsön formájában támogatta a 2012-ben jelentősebb kiadásokat. A tagi
kölcsön jelentős részét visszafizettük. Tekintettel arra, hogy a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
számára biztosítottunk bevételi forrást a 2012. évben, így a fennmaradó tagi kölcsönt csak 2013. év elején
fogjuk visszafizetni. A tagi kölcsön kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:
Tagi kölcsön befizetése
Dátum

Összeg

2011.03.02.

250 000

2011.08.15.
2011.12.08.

Tagi kölcsön visszafizetése

Befizető

Befizetés módja Visszafizetés módja

Dátum
2011.03.29.

Összeg
160 000

Rumi Imre

Készpénz

Készpénz

2012.06.04.

90 000

Rumi Imre

Készpénz

Átutalás

106 800

2012.06.04.

106 800

Rumi Imre

Készpénz

Átutalás

102 688

2012.06.04.

102 688

Rumi Imre

Készpénz

Átutalás

2012.03.09.

142 875

2012.06.04.

142 875

Bognár Rudolf

Készpénz

Átutalás

2012.03.09.

300 000

2012.12.28.

300 000

Rumi Imre

Készpénz

2012.12.28.átutalás

2012.03.24.

350 000

2012.12.20.

350 000

Bognár Rudolf

Átutalás

2012.12.20.átautalás

2012.03.26.

300 000

2012.12.28.

300 000

Rumi Imre

Átutalás

2012.12.28.átutalás

2012.12.20.

550 000

250 000

Rumi Imre

Átutalás

2012.12.28.átutalás
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A Magyar Zarándokúton március 30-án indultak el a megnyitó zarándoklat alkalmából az utat végigjáró
zarándokok. A megnyitó zarándoklaton minden évben részt vesz egy közéleti személyiség. Idén Schmittné
Makray Katalin tartott a zarándokokkal, akinek dr. Papp Lajos szívsebész adta át a stafétát.
A Magyar Zarándokút megnyitó zarándoklatának képeiből összeállított fotókiállítást több helyen bemutattuk
2012-ben. Július 4-én Budafokon a Szabó Ervin Könyvtárban „Az emberi élet fordulópontjai – a zarándoklatok hatása” kerekasztal beszélgetéssel egybekötve nyílt meg a kiállítás. Július 13-án az ALLEE Bevásárlóközpontban rendeztük meg a kiállítást, amely később Solton és Bösztörpusztán is bemutatásra került.
A Magyarok Országos Gyűlése 2012 alkalmából csoportos zarándoklatot szerveztünk Budapestről
Bösztörpusztára. A zarándokcsoport a Gellért-hegyi Sziklatemplomtól indult el augusztus 14-én, és 4 napos
zarándoklattal érte el Bösztörpusztát. A Magyar Zarándokút Egyesület szabályai szerint (csakúgy mint az El
Camino-n) 100 km gyalogos zarándoklat után válik valaki hivatalosan is zarándokká, amit a résztvevők teljesítettek, így Bösztörpusztán ünnepélyes keretek között zarándok oklevelet kaptak.
November 30-án Szigetszentmiklóson tartottuk a 2012. évi záró zarándoklatot és a szállásadók találkozóját. A rendezvényen zárszót mondott Schmittné Makray Katalin. A zarándokok Szigetszentmiklóson, ebéd és
borkóstoló után pedig Ráckevén a Szerb templom meglátogatásával tettek záró zarándok sétát.
Bács-Kiskun megyei zarándok települések összefogással, 2012-ben a Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztésére támogatást nyertek. A pályázati összegből olyan fejlesztések fognak megvalósulni, melyek hatására az út iránti érdeklődés jelentős fellendülése várható. Egy tematikus, kulturális, vallási útvonal
fog létrejönni, kegyhelyek, műemlékek felújításával, a zarándokszállások kapacitásának bővítésével, témaparkok, bemutatóhelyek létrehozásával, valamint hálózatos arculati elemek elhelyezésével. A fejlesztés konzorcium formájában valósul meg Bács-Kiskun Megye Önkormányzata vezetésével.
A Magyar Zarándokút második szezonját kb. 460 db kiadott zarándokútlevéllel zárta, ami alapján megállapítható, hogy 2011-hez képest közel 50%-kal nőtt az érdeklődés az út iránt. Az út megnyitása óta több mint
800 zarándok, több ezer zarándok éjszakát töltött el a Magyar Zarándokúton.
Érd, 2013. február 11.
Rumi Imre
Magyar Zarándokút Egyesület elnöke
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