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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi beszámoló

2008. 01. 01. – 2008. 12. 31.

Bevételek
Adományok
SZJA 1%
Pályázat
Támogatás
Tagdíjak
Továbbutalási céllal győjtött adomány
Önkormányzatok hozzájárulása
Pénzügyi mőveletek bevételei
Egyéb bevétel
Vállalkozási célú bevétel
Bevétel összesen:

Összeg Ft.
252 990
0
0
2 830 518
107 520
343 000
3 095 000
332
1 200
799 400
7 429 960

Kiadások
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatás
Vállalkozási célú kiadás
Bérköltség
Személyi jellegő egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Kamat
Társasági adó
Továbbutalt adomány
Kiadások összesen

Összeg Ft.
845 624
2 542 572
29 844
0
2 820 000
391 700
925 800
19 252
496
35 701
8 000
343 000
7 961 989

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET

Ebbıl:
- pénztár
- bankszámla

1 044 759 Ft

2 992 Ft
1 041 767 Ft

Kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú egyéb
beszámolójának eredménykimutatása 2008. év
Tételszám

A tétel
megnevezése

szervezet

egyszerősített

Elızı
év(ek)
módosításai

Elızı
év

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

1.

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a)

alapítótól

b)

központi költségvetésbıl

c)

helyi önkormányzattól

d)

egyéb

Tárgyév

2522

6631

2359

6522

135

108

28

1

280

799

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevétel

5.

Egyéb bevétel

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

C.

Összes bevétel ( A+B )

2802

7430

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

2644

7954

612

3418

1981

4138

50

19

1

343

Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai

36

Rendkívüli ráfordítások
E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

274

Anyagjellegő ráfordítások

274

0

Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F.

Összes ráfordítás (D+E)

2918

7954

G.

Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)

6

799

H.

Adófizetési kötelezettség

0

8

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

6

791

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-122

-1323
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Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
ebbıl:
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok

B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebbıl: a kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve
átadott támogatás

4 090 950
2 820 000
0
0
345 150
925 800

343 000
343 000
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Kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú
beszámolójának mérlege 2008. év

ESZKÖZÖK
b

A. Befektetett eszközök

egyéb

Elızı
év
c

szervezet

Elızı
év(ek)
módosításai
d

egyszerősített

Tárgyév
e

124

105

124

105

B. Forgóeszközök

4857

4933

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

4654
107
29
67

3859

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

29
1045

C. Aktív idıbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0
4981

FORRÁSOK
b

D. Saját tıke

Elızı
év
c

5038
Elızı
év(ek)
módosításai

Tárgyév

d

e

-156

-688

-40

-156

-122
6

-1323
791

483

1596

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

483

1596

G. Passzív idıbeli elhatárolások

4654

4130

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4981

5038

I. Induló tıke / Jegyzett tıke
II. Tıkeváltozás/ Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
(közhasznú tervékenységbıl)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
Egyesületünk 2008-ben költségvetési juttatásban nem részesült.
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III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Egyesületünk bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek
Adományok
SZJA 1%
Pályázat
Támogatás
Tagdíjak
Továbbutalási céllal győjtött adomány
Önkormányzatok hozzájárulása
Pénzügyi mőveletek bevételei
Egyéb bevétel
Vállalkozási célú bevétel
Bevétel összesen:

Összeg Ft.
252 990
0
0
2 830 518
107 520
343 000
3 095 000
332
1 200
799 400
7 429 960

Kiadások
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatás
Vállalkozási célú kiadás
Bérköltség
Személyi jellegő egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Kamat
Társasági adó
Továbbutalt adomány
Kiadások összesen

Összeg Ft.
845 624
2 542 572
29 844
0
2 820 000
391 700
925 800
19 252
496
35 701
8 000
343 000
7 961 989

Egyesületünk tevékenységéhez szükséges forrásokat a tagok által teljesített
tagdíjak, támogatói pénzbeni adományok, térítés nélkül adott, készletek (értékesítési
célú, fennálló készletértéke passzív idıbeli elhatárolásként kimutatva),
önkormányzatoktól kapott hozzájárulások és az alapító tagok által az elıkészületekre
nyújtott kölcsön biztosította.
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IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Egyesületünk által 2008-ban cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli
támogatás nem volt.

V. KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
Egyesületünk 2008-ban önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásokat.
Támogató neve
Horvátzsidány Önkormányzat
Vas Megyei Önkormányzat
Gencsapáti Község Önkormányzat
Körmend Város Önkormányzat
Celldömölk Önkormányzat
Csehimindszent Önkormányzat
Máriapócs Önkormányzat
Nagykálló Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Kıszeg Önkormányzat
Kállósemjén Önkormányzat
Napkor Önkormányzat
Nyíregyháza Önkormányzat

Támogatás összege
6 000
185 000
15 000
28 000
55 000
4 000
85 000
85 000
1 200 000
55 000
85 000
380 000
300 000
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VI. VEZETİ TISZTSÉGVISELİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Mária út Közhasznú Egyesület kuratóriumának tagjai díjazásban nem részesültek.

VII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ
Egyesületünk célja Szőz Mária, a magyarok Nagyasszonya iránti tiszteletbıl
és elkötelezettségbıl az országon átívelı, Nyugat és Kelet Európa között hidat
képezı Mária zarándokút hálózat kialakítása és az ország Mária kegyhelyeinek
ápolása, fenntartása és fejlesztése, törekedvén a magyar keresztény és kulturális
hagyományok hirdetésére.
Missziónk megvalósításának 2008. évében a tervezés folytatása, együttmőködések
kialakítása, partnerépítés, konzorciális megállapodások és pályázatok elıkészítése
valósult meg, továbbá programszervezés és promóció.
Tervezés és a megvalósítás elıkészítése
Megszületett az egységes arculatterv, mely biztosíthatja az út „otthonosságát”.
Elkészült az útjelzési koncepció, mely a jelölési és táblarendszer alapelveit
tartalmazza. Folytatódott az úthálózat tervezése, a fı- és mellékutak részletes
tervezésével egyre több szakrális, természeti és épített érték kerül bekapcsolásra ill.
bemutatásra a leendı zarándokutak mentén ill. közelében. Egyes szakaszokon az
útvonal véglegesítése (elsısorban Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön)
kezdıdött meg, az illetékes erdıgazdaságokkal (pl. Ipoly Erdı ZRt., Pilisi Parkerdı
területén), nemzeti park igazgatóságokkal (pl. Duna-Ipoly Nemzeti Park területén),
valamint önkormányzatokkal egyeztetve. Elkészült az útvonal-kijelölési hozzájárulási
séma, mely a magánterületeken átvezetı szakaszokra vonatkozik.
A nyomvonaltervezés eredményeképpen a magyarországon átvezetı tervezett Mária
út alapszakasz elızetes tervének pontos nyomvonalát GPS segítségével rögzítettük
és felvittük a turistautak.hu internetes térképére (szürke M betővel jelölve).
Mindebben a központi koordináció és szakértık mellett szinte mindenütt helyi
önkéntesek vettek részt.
Erdélyben az útvonal elızetes tervezése, feltárása és egy lehetséges útvonal
megtervezése valósult meg (helyi partnerekkel és önkéntesekkel), mely késıbb
finomítandó. Ausztriában az alapul kapott hagyományos zarándokút finomítását és
az osztrák partnerekkel való elızetes egyeztetését kezdtük meg.
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A 2007-es Budapest-Mariazell „munkazarándoklat” (folyamatos bejárás) mintájára
2008-ban az egyesület csapata 40 nap alatt (ápr. 1. - máj. 10.) végigjárta a tervezett
Budapest-Máriapócs-Csíksomlyó szakaszt, melynek során helyi kapcsolatokat
épített, adatokat és tapasztalatokat győjtött. Ezek részben még feldolgozás alatt
állnak, más részüket beépítettük a tervekbe és a pályázatokba.
Megkezdtük a késıbbi fejlesztési fázisban létrehozandó, észak-déli útvonal
tervezését. A Budapest-Máriagyőd-Meñugorje szakasz elızetes terve készült el,
melyet a fentihez hasonló módon végigjártunk (jún. 16. – júl. 25.). Az adatok
feldolgozása folyamatban.
A Mária út alap útvonalaihoz kapcsolódó néhány további, regionális ill. helyi
zarándokút tervezése, bejárása is megindult, ezek közül kiemelendı a MáriabesnyıMátraverebély átkötı út, mely elsı változatának feltárása, GPS-es felmérése történt
meg, publikálva a turistautak.hu térképén.
Folytattuk az egyesület stratégiájának és szervezeti struktúrájának tervezését,
számos belsı megbeszélés, workshop keretében.
Megkezdtük a zarándokúthoz kapcsolódó informatikai rendszer tervezését szakmai
konzultációk, workshopok keretében. Az informatikai rendszer két pillére a Mária út
internetes információs és közösségi portál és a zarándokút-kataszter. Elıbbit
részletesen megterveztük és megvalósításának elsı ütemét elvégeztük; utóbbinál az
igényeket és lehetıségeket mértük fel, valamint megkezdtük a tervezést és a
szakmai együttmőködı partnerek bevonását.
Az útvonalkijelölés szakmai elıkészítéseként az egyesület számos tagja vett részt
turistaút-jelzések festésében, természetjáró szervezetek önkéntes munkatársaként
(pl. Mőanyag SC Budapest, Kékes Turista Egyesület Gyöngyös). Terveket
készítettünk arra vonatkozóan, hogy 2009-ben megkezdjük a Mária Út alap
útvonalának egyes szakaszain a terepi kijelölést.
Partnerség építése és pályázatírás, finanszírozás
A Mária út projekt által érintett összes magyarországi régióban megkezdıdtek az
erdészetekkel és az önkormányzatokkal való együttmőködésrıl a tárgyalások . A
munka eredményeképpen 2008. januárjában megkezdıdhetett az operatív
programok keretében kiírt pályázatok elıkészítése és benyújtása is, melynek
keretében a 2008. évben az ÚMFT ROP turisztikai vonzerı fejlesztés keretében 5
magyarországi régióban (Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország,
Észak-Magyarország, Észak-Alföld) nyújtottunk be pályázatot a Mária Út
kialakítására (útvonalfelmérés, kijelölés, táblázás, informatikai háttér és a kapcsolódó
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szolgáltatások), az érintett erdıgazdaságok és számos önkormányzat konzorciumi
tagságával. Ezek közül az Észak-Alföldi régióban az elsı fordulón feltételes
támogatói döntést kaptunk, így megkezdtük 2008. második félévben a 2. fordulóra
való felkészülést. November 24-ig ennek megtervezése, valamint a projektterv
részletes tevékenységleírása és ütemtervének pontosítása történt meg, majd
folytatódott a nyomvonalak véglegesítésével, egyeztetésével, a szervezeti háttér
tervezésével.
Ausztriában és Erdélyben a kapcsolatok építése, valamint határon átnyúló
pályázatok elıkészítése folyt.
Az útvonal Mariazell-Celldömölk szakaszára vonatkozóan osztrák-magyar határon
átnyúló EU-s (ETE) pályázat elıkészítését végeztük Burgenlandi, Alsó-Ausztriai és
stéjer partnerekkel. A pályázatban magyarországi fı partnerként a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal vesz részt, egyesületünk szakmai partner. Ennek keretében
kb. havi rendszerességgel tartottunk projektmegbeszéléseket; így a közös osztrákmagyar
zarándokúthálózat
tervezése,
valamint
a
pályázati
projekt
munkacsomagjainak egyeztetése, a részt vevı partnerek és szerepeik tisztázása
kezdıdött meg és folytatódik a pályázat beadásáig (2009. március).
Erdélyben helyi partnerek célzott felkutatását és felkeresését végeztük (helyi
plébániák, kiemelten Nagykároly, Tasnád, Zilah, Zsibó, Szamosújvár, Szászrégen;
Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi Ház; továbbá más egyházi és civil
kapcsolatok).
Civil partnerség keretében a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület
(BTHE) által készített, turistaút-festésre és táblázásra vonatkozó sikeres
pályázatához terveztük meg a Mária út tábláit, melyek a Börzsöny hegység északi
részén és Szob környékén lesznek kihelyezve a 2009. évben. A partnerség
kialakítását kezdtük meg számos más természetjáró, zöldút és egyéb civil
szervezettel is, így pl. a Magyar Természetbarát Szövetséggel, a Budapesti
Természetbarát Sportszövetséggel, a Magyar Turista Egyesülettel, a Kékes Turista
Egyesülettel, a Pilis Vidéke Zöldúttal, a Budavidék Zöldúttal, az Oszkói Hegypásztor
Körrel, a Nyírség Fejlıdéséért LEADER Egyesülettel, az Iránytő Gazdaságfejlesztési
Klubbal (Máriapócs), a Cserhát Baráti Társasággal.
Az egyházi kapcsolatok építése terén kiemelkedı fontosságú az Erdı Péter
bíborossal, Eszergom-Budapesti érsekkel történt kapcsolatfelvétel és sikeres
egyeztetés, melynek során támogatásáról biztosította a kezdeményezést.
Egyesületünkhöz a 2008. évben számos új önkéntes segítı is csatlakozott, akik a
tervezési-szervezési munkákban vették ki a részüket.
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A kiadások finanszírozása alapvetıen adományokból valósult meg, valamint a
közhasznú céljainkkal összhangban könyvértékesítésbıl, vállalkozási tevékenység
keretében.

Programszervezés, promóció
Tagjaink aktív részvételével szervezıdik több zarándoklat és kirándulás. Ilyenek pl.:
az „Élı Rózsafüzér” zarándoklatok Budapest és a Balaton körül (2008-ban máj. 17én ill. aug. 16-án), a Budapest-Máriabesnyı gyalogos zarándoklat (jún. 28.) a Kárpátmedencei Magyarság Búcsújára, továbbá a Veszprém-Sümeg ill. BalatonalmádiSümeg 3 napos (szept. 12-14) gyalogos zarándoklatok. A fent említett BudapestCsíksomlyó (ápr. 1.–máj.10.) és Budapest-Meñugorje (jún.16– júl.25.) is nyílt
esemény volt, melyhez rövidebb szakaszokra számos érdeklıdı csatlakozott.

A Mária út és a Máriás értékek, valamint az ebben rejlı kulturális és turisztikai
lehetıségek promóciója érdekében ismertetı anyagokat adtunk ki és terjesztettünk;
számos szakmai fórumon képviseltettük magunkat, elıadással. Ilyenek az Utak a
Pilisben konferencia (Dobogókı, máj. 18.), az Ister-Granum Eurorégió zöldturisztikai
mőhelye (Esztergom-Strázsahegy), a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati
Hivatal álal szervezett szlovák-magyar területfejlesztési egyeztetı találkozó
(Tatabánya, jún. 11.), a Budavidék Zöldút Szövetség fóruma (Páty, okt. 20.), a
Turistautak.hu 5 éves születésnapi fóruma (Gyenesdiás, nov. 8-9). Kistérségi
találkozót szerveztünk a Mária útról az önkormányzatok számára Tatabányán (febr.
12), valamint több kistérségben megjelentünk. A Budapest-Csíksomlyó 40 napos
zarándokutat diavetítéssel mutattuk be budapesti Pauler utcai közösségi otthonban,
képviseltettük magunkat az Esztergom-Mátraverebély ferences zarándoklaton (aug.
15-20) valamint a Bécs körüli Élı rózsafüzér zarándoklaton (ápr. 27.) is, valamint
Máriaremetén, a katolikus közösségek „Karizmák ünnepén” (máj. 12.) zarándoksátrat
szerveztünk; kapcsolatokat építve, népszerősítve a Mária utat és a magyarországi
Máriás kulturkincset.

Megkezdıdött a mariaut.hu honlap tartalmi és formai megújítása, információs és
közösségi portállá fejlesztése. 2008. decemberéig az elsı ütem tesztüzeméig
jutottunk el, alapszintő tartalommal. A kiépített rendszer képes többnyelvő tartalmak,
hírek, programajánlók, képtárak, partnerlinkek, munkaközösségek, fórumok stb.
kezelésére, az úti helyszínek kereshetı bemutatására; s a késıbbiekben a
zarándokút nyomvonalának publikálására is. Célunk vele az információközlés mellett
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a régiókon átívelı, „on-line” közösségépítés, eszmecsere, együttmőködés, közös
tervezés elısegítése.

A Mária Rádióban kéthetente 1 órás magazinmősorral jelentkezünk, melyben
bemutatjuk a különféle zarándokhelyeket, térségeket, útszakaszokat, valamint
beszámolunk az út építésének állásáról, az elıttünk álló feladatokról, és
egyesületünk ill. partnereink programjairól.
Egyesületünk a Mária út szellemiségében számos, mások által szervezett gyalogos
zarándoklat, kirándulás promócióját is végezte csatornáin keresztül (portál,
levelezılista, rádiómősor).

Készült: Veszprém, 2009. május 22.

Dr. Szabó Tamás
A Mária Út Egyesület elnöke

Sipos Balázs
A Mária Út Egyesület alelnöke

Halmavánszki Gábor
A Mária Út Egyesület titkára
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