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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

A Magyar Zarándokút Egyesület 2010. évben alakult, 2011. évi gazdálkodásáról  

közhasznú egyszerűsített beszámolót készített, melynek részei az egyszerűsített 

mérleg, és az eredménylevezetés (1-2. számú melléklet). 

A mérleg f őösszege 74 ezer Ft, a saját t őke - 226 ezer Ft. 

A mérleg alapja a 2011. december 31-i leltár. Eszköz oldala tartalmazza a befektetett 

és forgóeszközöket, míg Forrás oldalán a saját tőke, azaz a saját vagyon, és a 

kötelezettségek összege találhatók. 

Befektetett eszközök mérlegsorában a Szigetszentmiklós térsége TDM Kft. 

részesedéseként befizetett 15.000 Ft  törzstőke mutatkozik. 

Forgóeszközök mérlegsoraiban a pénzkészletek (bankszámlán és házipénztárban) 

értéke, összesen 58.826 Ft került. 

Saját tőke összetétele:  

Az előző évek eredményei szerinti tőkenövekedés 2.983 Ft mellett, a tárgyévi 

eredmény közhasznú tevékenységből -228.647 Ft csökkenést eredményez. 

Kötelezettség ként a működéshez biztosított tagi kölcsön 299.490 Ft szerepel. 

 
II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  

2011. évben az Egyesület költségvetési, államháztartási, illetve gazdálkodó 

szervektől támogatást nem kapott. 

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

Az Egyesületnél 540.118 Ft bevétellel szemben 768.765 Ft költség került 

elszámolásra, mely 228.647 Ft vagyon csökkenést eredményezett. 

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

Az Egyesület nem nyújtott cél szerinti juttatást, ezen a jogcímen kifizetések nem 

történtek. 
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V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL , HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL , TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 

TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT ŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE . 

Az Egyesület ilyen szervektől támogatást nem kapott. 

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK MÉRTÉKE  

A vezető tisztségviselők részére juttatás nem történt, az Egyesületnél senki nem 

részesült személyi jellegű kifizetésben. 

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  

Az Országházban 2010. november 25-én megalakult Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás első 
ülését az 1000 éves érseki városban, Kalocsán tartotta 2011. február 3-án, amelyen Egyesületünk 
szervezőként vett részt. Az ülésen, melyen 17 település polgármestere, képviselője jelent meg, módosításra 
került a társulási megállapodás, így azon települések, amelyek nem kívánnak, vagy nem tudnak részt venni a 
társulás munkájában együttműködői vagy elvi támogatóként kapcsolódhatnak a Társuláshoz. E mellett elvi 
döntés született arról, hogy turisztikai és területfejlesztési pályázatokat kíván benyújtani a Társulás. Az ülésen 
határoztak arról is, hogy tájékoztató tábla kerül elhelyezésre a települések helységjelző táblája mellé, vagy 
közelében és elfogadták a tagok, hogy a Magyar Zarándokút felfestett jele a kettős kereszttel ábrázolt sárga nyíl. 
Ennek figyelembe vételével készült a logo, amely az út jelét iránytű szerűen foglalja keretbe. 
 
2011. március 4-én a Magyar Zarándokút bemutatása céljából rendeztük meg az I. Magyar Zarándokút 
Konferenciát Esztergomban, a Szent Adalbert Központban. A Magyar Zarándokútról kapott információk 
mellett a jelenlévők tudományos mélységű előadásokat is hallhattak zarándoklatok történetét kutató tudósoktól.  
 
Az Esztergomból március 31-én induló első zarándokcsoport (dr. Font Éva, Dr. Papp Lajos, Rideg László, 
Rumi Imre)  Máriagyűdre érkezésével hivatalosan is megnyílt a Magyar Zarándokút. 
 
A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás néhány képviselője, egyesületünk tagjaival, május 18-án, az El 
Camino végállomására, Santiago de Compostelába utazott, ahol Szent Jakab szobrokat vásároltak. A 
Finisterrei zarándoklatot követően a szobrokat a Szent Jakab katedrálisban a Santiago de Compostelai érsek 
megszentelte, melyek a Magyar Zarándokút mentén Dabason és Esztergomban kerülnek felállításra. 
 
Magyar Zarándokút 2011. címmel, a megnyitó zarándoklat képeiből, július 1-én, Budapest XXII. 
kerületében, a budafoki könyvtárban nyílt meg az első kiállítás, Farkas Balázs és Döbrönte Katalin 
szervezésében, a Promontorium Polgári Casino és a Magyar Zarándokút Egyesület közös rendezvényeként. A 
kiállítást Dr. Mészáros Péter és Rumi Imre nyitotta meg.  
A megnyitón köszöntötte a megjelenteket Karsay Ferenc alpolgármester, majd Dr. Papp Lajos szívsebész 
osztotta meg a közönséggel a zarándokúton átélt lelki és fizikai megpróbáltatásait, aki kezdő zarándokként 
kenyéren és vízen tette meg a 420 km-es távot. 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület 2011. augusztus 12-13-14-én Bösztörpusztán, Szabó László és Szabó-Kalmár 
Éva jurta sátrában rendezett kiállítást a Magyar Zarándokút megnyitó zarándoklatáról. Egy előadás keretében 
bemutatásra került a Magyar Zarándokút. 
 
Szeptember 14. és október 14. között a Magyar Zarándokút megnyitó zarándoklatának képeiből összeállított 
fotókiállítás Budapest XII. kerületében, a Városházán volt látható. 
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A kiállítást Fonti Krisztina, a XII. kerület alpolgármestere és Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke 
nyitotta meg. Ezt követően Dr. Papp Lajos tartott előadást a megnyitó zarándoklaton átélt élményeiről. 
 
Szeptember 17-én megnyílt a Hegyvidéki Zarándokszállás a Mátyás király út 53/b. alatt. 
Pokorni Zoltán polgármester, Fonti Krisztina alpolgármester, Kocsis István atya és Rumi Imre, a Magyar 
Zarándokút Egyesület elnöke ünnepélyes keretek között nyitották meg a 28 férőhelyes szálláshelyet, amely az 
első olyan hazai zarándokszállás, amely kimondottan a zarándokok fogadására épült át.  
Szeptember 22-én, Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szervezésében, a Magyar Zarándokút 
által a megyében érintett települések önkormányzatai arról egyeztettek, hogy egy konzorciumot létrehozva 
indulnának a Dél-Alföldi turisztikai attrakciófejlesztés keretében kiírásra kerülő, zarándokút fejlesztését célzó 
pályázaton.  
 
Hasonló előkészületek kezdődtek a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye és Baranya megye érintett településein.  
A pályázati forrásokból, az út menti közterületek, épített értékek és zarándokszállások felújítására, fejlesztésére 
is lehetőség nyílhat. 
 
A Baja – Báta között tervezett alternatív út feltérképezése és bejárása október 15-én történt meg. Rideg 
László és Rumi Imre munkazarándoklat keretében járták be a Gemenci erdőn keresztül vezető utat. A 2012 
márciusában ismét megnyíló Magyar Zarándokút már tartalmazni fogja az új útszakaszt is. Így elérhető lesz a 
Baja – Vodica területén található Máriakönnye, sőt Bátán a Szent Vér apátság is, amely több magyar királyunk 
zarándokhelye volt. Sőt megnyitásra kerül a Kunszentmiklós – Bösztörpusztai és a Hajós – Dusnoki alternatív 
szakasz is. 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület egyik célja, hogy a zarándokutat északi irányban Czestochowáig, déli irányban 
Medjugorjéig elvezesse. E hosszú távú cél jelzésére, szimbolikusan felfestésre került a Magyar Zarándokút 
jele (sárga nyíl a kettős kereszttel), Medjugorjéban a Jelenések Hegyén. 
 
Az út északi irányban történő bővítése első ütemének megvalósításához kiváló lehetőséget biztosít a 
Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program. A program keretében kiírt turisztikai 
fejlesztési célú pályázaton Dabas Önkormányzata irányításával, a Dabasi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, 
Budapest XII. kerület, valamint Szlovákiából Párkány és Zselíz Önkormányzatai, egyesületünk 
közreműködésével közös pályázatot nyújtottak be. 
 
2011 évzáró zarándoklatára november 17-én került sor Budapest XII. kerületben. A Hegyvidéki Zarándok 
Központban Fonti Krisztina alpolgármester, és Nagy Tímea, olimpiai bajnok, a Hegyvidék díszpolgára 
köszöntötték a résztvevőket. Ezt követően a zarándokok a Normafa Síháztól indulva járták be a kerületi szakaszt. 
A Farkasvölgyi Úti Madonna Kápolnánál a résztvevők rövid imát tartottak. A Farkasréti temetőben Makovecz 
Imre sírjánál történő főhajtás után, a Hegyvidéki Kulturális Szalonig tartott a zarándoklat, ahol a zarándokok 
megvendégelésére került sor. 
 
November 22-től 27-ig a Magyar Zarándokút nyitó zarándoklatának képeiből összeállított kiállítás az érdi 
Szepes Gyula Művelődési Központban volt látható. A kiállítást Rumi Imre nyitotta meg, illetve előadást tartott a 
Magyar Zarándokútról. 
 
A Magyar Zarándokút a 2011. évben az első szezonján ment át. Összességében megállapítható, hogy az út iránt 
folyamatosan óriási érdeklődés volt. Hiányosságok és hibák ellenére az úton járt zarándokok visszajelzései 
rendkívül pozitívak. Május 10-től november közepéig 320 db útlevelet váltottak ki. Számításaink szerint az út 
mentén eltöltött zarándokéjszakák száma meghaladta a 3000-et. 
2012-ben már sokkal több szállás és egy zarándok útikalauz is segíti majd az úton lévőket. 
 

2012. január 23. 

            ….............................. 
          Rumi Imre 
         Magyar Zarándokút Egyesület  
             elnöke 
Záradék: A közhasznúsági jelentést az Egyesület arra jogosult szerve, a Közgyűlés 2012. 02.11.-i 

ülésén az 1/2012.(02.11.) számú Közgyűlési határozattal elfogadta. 
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1. sz melléklet 
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2. sz. melléklet/1.oldal 
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2. sz. melléklet/2.oldal 

2012. január 23. 

 
            ….............................. 
          Rumi Imre 
         Magyar Zarándokút Egyesület  
             elnöke 


