Közhasznúsági melléklet a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének 2014.
évi egyszerűsített beszámolójához
1. A szervezet azonosító adatai
név: Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete
székhely: 2120 Dunakeszi Pihenő sétány 74.
bejegyző határozat száma: Pk.61790/1990
nyilvántartási szám: 1474
képviselő neve: Szekeres Gábor
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Alapcél szerinti közhasznú tevékenységek:
A sportról szóló törvény (2004. évi I. tv.) 49.§-ból eredően az Egyesület az alábbi állami
feladatok megvalósításában vesz részt:
a) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését;
b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, lehetővé teszi
családok sportolását;
c) szabadidős sport rendezvényeket szervez, ill. megtartásukra is alkalmas telepeket tart fenn,
gondoskodik azok karbantartásáról, fejlesztéséről, együttműködik a természetvédelemre,
környezetvédelemre szakosodott állami, önkormányzati szervekkel.
Ennek érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi
1. a tagok és az érdeklődők testedzési, tömegsport és túrázási lehetőségeinek biztosítása
a természetjárás különféle szakágaiban; a természetjárás népszerűsítése, sportszabadidő telepek fenntartása (főtevékenység);
2. a szakági területeken végzett közérdekű munkák, feltárások, kutatások, környezet- és
természetvédelem;
3. létesítményeinek fenntartásával és fejlesztésével a tagság és az érdeklődők
sportolásának, üdülésének, szabadidejük hasznos eltöltésének egészséges, kulturált
körülmények között történő biztosítása;
4. az Egyesület múltjának megfelelően a természetbarát- és sporttörténeti hagyományok
ápolása, a tulajdonában lévő emlékhelyek gondozása; ennek szellemében tagja az
Egyesület a Magyar Természetjáró Szövetségnek;
5. közösségfejlesztés, elsősorban a sport általi nevelés és a hagyományteremtő vagy
egyesületi hagyományokat őrző rendezvények eszköztárával;
6. nem formális nevelési módszertanú rendezvények, táborok szervezése, bevonása a
programok teljes folyamatába, illetve más egyesületi projektekbe (tájékoztatás,
kiadványkészítés, önkéntes munka stb.);
7. környezetvédelmi célú preventív tevékenység (az Egyesület tevékenységeinek szerves
részeként, szoros kapcsolatban az 1. és 6. pontokkal)
Szakosztályaink programjai nyitottak, bárki számára hozzáférhetők. Tagjainkon kívül
rendszeresen csatlakoznak túráinkhoz, rendezvényeinkhez, oktató- és sportprogramjainkhoz
egyesületen kívüli érdeklődők, így a szabadidős sporttevékenységek közösségépítő,

egészséges életmódot jelentő szellemiségét tagságunknál jóval szélesebben körben tudjuk
propagálni. Fenti tevékenységünk – jellegéből adódóan – társadalmi környezetünk
kézzelfogható hasznára van.
A tagok és érdeklődők négy szakosztály: természetjáró, barlangkutató, ifjúsági túraevezős és
vízalatti barlangkutató, valamint két sporttelep: Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep
munkájában vesznek részt.
Közhasznú tevékenységek bemutatása szakosztályonként:
Természetjáró Szakosztály
Az Egyesület egyik legrégebbi, alapító szakosztályaként alapvető tevékenységünk egyenes
folytatása volt a korábbi évek alatt mutatott munkánknak. Kimagasló tettekre nem került sor,
de 2014-ben is biztosítani tudtuk a tagság és az érdeklődők által elvárt programok
változatosságát, színvonalát: a szervezett túrákat, túravezetést tagjaink és az érdeklődők
számára, valamint a természetjárás népszerűsítését.
Objektív képet továbbra is a túrajelentések alapján történő összesítések alapján kaphatunk. A
70 aktív tagot számláló szakosztály az év során 149 túrát szervezett és vezetett 203
túranappal. A létszámadatokkal figyelembe véve ez 1 823 fő túrázását jelentette.
A számszerű adatok a korábbi évekhez képest némi visszaesést mutatnak. Ez nagyrészt az
aktív munkából kieső túravezetőink csökkenő terhelhetőségéből, kisebb részt a jelentésleadási kötelezettség lazulásából származik. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül a
természetjáró mozgalomban mind általánosabbá váló gyakorlat, miszerint az egyes
természetjáró szakosztályok, szervezetek között megnőtt az átjárhatóság. Az egyesületek
növekvő nyitottsága más szervezetek tagsága iránt, ez is befolyással bír a számadatok
alakulására.
A legfontosabb rendezvényeinket azonban 2014-ben is megtartottuk. Februárban nagy
létszámmal emlékeztünk meg hagyományosan a Barlangkutató Szakosztály képviselőivel
együtt Lakatos László sporttársunkról. Megkoszorúztuk a Pálvölgyi-barlangban lévő
emléktábláját és a Szemlőhegyi-barlang fölötti jelképes temetőben álló emlékkövét, miközben
fejet hajtottunk a többi elvesztett sporttársunk emléke előtt is.
A nyár folyamán részt vettünk a nagy sikerű Országos Meteor Találkozón Székesfehérváron.
Ugyancsak a nyár emlékezetes eseményeként Szemenyei Pál sporttársunk a kiemelkedő
természetvédő életművéért megkapta a BTSSZ Pálmai Nándor emlékérmét. Az ősz, a 25.
Meteor Teljesítménytúráink előkészítésével és levezénylésével kiemelkedő eseményeink sorát
gazdagította. Örvendetes volt, hogy az egyesület központunk bővülésével egy nagyobb
méretű klubhelységhez jutottunk, ez jótékony hatású a szerdai klubösszejöveteleinkre, a
programok, túratervek közös kidolgozására, a csapatépítésre.
Az egyesület hagyományainak megfelelően 2014-ben is havonta jelentettük meg belső
hírlevelünket, a Meteor Tájékoztatót, amelyben a hétvégi túra lehetőségeken kívül más
természetjáró civilszerveztek programjai (előadássorozatok, túrák, rendezvények), a
szakosztályi túrák beszámolói, természetjáráshoz kapcsolódó érdekességek, évfordulókról
szóló ismertetők, beszámolók egyaránt olvashatók. A cikkek megírását és a szerkesztést a
szakosztály tagjai önkéntesként végezték.
Szigetmonostori Erdei Telep – sport és rekreációs telep
Az Erdei Telep közössége 2014-ben is folytatta sokrétű tevékenységét, élt a lehetőségeivel.
Sikeresen üzemeltette a Telepet, fenntartotta annak létesítményeit (146 magánház, ill.
közösségi létesítmények/helytörténeti múzeum, színpad, első-hátsó tető, ping-pong tető,
sportpályák, csónakház, szálláshelyek), szervezte a közösség programjait. Az Erdei Telep

korösszetétele miatt programjaink egy része bárkinek javasolható, míg mások egy-egy
korosztályt céloznak meg.
Például a pingpong-bajnokságot említhetjük, amely mindenki számára lehetőség,
korosztályonkénti bontásban kerül megrendezésre, és ebben az évben is sokakat vonzott.
Ehhez hasonlóan került megrendezésre a tájékozódási verseny: térképpel, feladatokkal
tarkított esemény volt a Telepen belül. Az éjszakai Vöröskő–túlélőtúra is a hagyományokhoz
sorolható. Ennek az is egy specialitása, hogy a szervező túravezető 70 éves volt 2014-ben! A
2013-ban indult női torna is folytatódott, hagyománnyá válik.
Az Erdei Telep adottságai között nagy lehetőség a színpad és az Első Tető – ez egy kb 80 m2es fedett helyiség, ahol rossz idő esetén is tudunk közös programokat szervezni. Ezek a
kulturális tevékenységek színterei:
 Sporttársaink szeretnek utazni és ezekről vetítéssel egybekötött élménybeszámolót
tartanak az érdeklődőknek.
 Júliusban egy családi vetélkedőn vett részt a Telep apraja – nagyja, ahol ügyességi
feladatokat kellett teljesíteni. A résztvevőeket sokan bíztatták, nagy volt a
nézőközönség.
 Idén is nálunk táborozott az Adorate-kórus. A kórus vezetője, több kórustársával
egyetemben, maguk is telepi sporttársaink, akik zenei délutánt tartottak nekünk.
 Augusztus az a hónap, amikor a legtöbb család szabadsága egy részét is a Telepen
tölti. A minden évben megrendezett rajzverseny, Duna-parti homokvárépítés és telepi
karnevál mellett volt sakkverseny, tudományos előadás a részecskefizikáról és
kacsakő-dobó bajnokság. A bábkészítés tavaly sikerén felbuzdulva most Meseszínház
szerepelt a programon, illusztrált előadás egy pétervári bábszínházról.
 Nem maradt el a gyermeksereget egész nyáron összetartó tánctanítási program sem,
melyet most egy zenés-táncos időkomédia előadás formájában mutattak be kétszer is,
hogy minél többen örüljenek gyerekeink és a betanítók ügyességének. A telepi
facebook oldalra is felkerült több film, melyet telepiek készítettek a kinti életről,
hétvégi kol-kajáról, egyéb eseményekről. A telepi focibajnokságra 3 fős csapatok
nevezhettek.
A Telep minden évben különböző – sport-, művészeti (színjátszó-, kórus-) és iskolai – táborok
helyszíne is. Visszatérő táborozóink között vannak iskolai kirándulások, akik szintén
kihasználják a Telep adottságait, a közösségi tereket: sportpályáinkat – röplabda, kispályás
foci, pingpong-tető, - a színpadot nézőtérrel és a kisebbeknek a játszóteret is. Telepi
sporttársaink idén is segítettek az árvízi gátvédelemben.
A környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi programjainkban ebben az évben a telepi fák
védelme kapott kiemelt szerepet. A fákra felfutó borostyánok irtására hívtuk fel a
teleplakókat. Ebbe a munkába gondnokunk és karbantartónk segítette a telepieket. Most
először vettünk igénybe alpintechnikás segítséget, hogy fakivágás helyett a házak és lakóik
biztonságát veszélyeztető fákat veszélytelenítsük.
Gödi Fészek – sport és rekreációs telep
A Gödi Fészek közössége 2014-ben is folytatta sokrétű tevékenységét. Sikeresen
üzemeltette a sporttelepet, fenntartotta annak létesítményeit (70 magánház, ill. közösségi

létesítmények/sport- és helytörténeti múzeum, sportpályák, klubhelyiség), szervezte a
közösség programjait.
Sporttevékenység
A Gödi Fészek mindig is nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok őrzésére, ezen belül a
szabadidős sporttevékenységekre, ezek népszerűsítésére.
Ennek keretében továbbra is rendszeres sporttevékenység folyik a sportpályán (röplabda,
foci), valamint asztalitenisz, sakk. Minden megteszünk a megfelelő technikai felszerelés
biztosításáért, amit rendszeresen megújítunk. Idén a szokásosan megrendezett
sporthétvégénken a bicikli túráé volt a főszerep.
Sokan ugyan nem szervezett formában, de rendszeresen kirándulnak, egyesek a természet
mások idegen városok felfedezésére vállalkoztak.
Sokan a munkahelyük által szervezett különböző kupákon, versenyeken vesznek részt (sí,
úszás, kosárlabda, futás, stb.)
Tagjaink soraiban továbbra is népszerűek a gyalogos illetve vízi sportok. Többen immár
rendszeres résztvevői a Balaton átúszásnak (ahol egyre biztatóbb eredményeket tudhatnak
maguknak) illetve a Budapest Maratonnak.
Télen sem tétlenkedünk, hiszen számosan rendszeresen síelnek, snowboardoznak,
siklóernyőznek, vagy távolabbi tájak fedeznek fel.
Közösségi élet és hagyományőrzés, környezetvédelem
2014-ben is nagy sikere volt a kétnapos gyermeknapnak, ami megújult formában került
megrendezésre, átalakult családi nappá. Nem csak a gyerekek, hanem szüleik és családtagjaik
is együtt versenyeztek, számot adtak fizikai és szellemi edzettségükről, felkészültségükről.
Hagyományőrző programként 2014-ben is szerveztünk „tábortüzes” szalonnasütést, illetve
zenés táncos mulatságot, bográcsozást.
A telepen mindig nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és a környezettudatos
működtetésre. Ennek érdekében szervezzük többek között a szezon eleji lomtalanítást,
amelyhez központilag rendelünk konténert, hogy a Teleplakók ennek köszönhetően
egyszerűen meg tudjanak szabadulni a kiselejtezésre váró holmiktól, a telep és az előtt lévő
Duna part rendbetételét, fűnyírást, szemétgyűjtést, ágak, gallyak összegyűjtését.
2014-ben a szálláshelyül szolgáló vendégházba új linóleum, és ágyneműk kerültek, és az év
során lebontattuk a régi elhanyagolt baleset veszélyes házakat.
A 2014-es év kiemelt eseménye volt a Gödi Fészek fennállásának 90. évfordulója amit színes
programokkal ünnepeltünk meg.
Az ünnepségre a telep a lakók összefogásának, felajánlásainak és munkájának köszönhetően,
megszépült. Új, emlékező helyet: emlékfalat avattunk. Ünnepségünkön a meghívott
vendégek, a régi és jelenlegi teleplakók nagy számban vettek részt. A ünnepi műsorunkon a
felejthetetlen megható, múltat idéző beszédet Auer Péter tartotta. Kicsik és szüleik vidám
tánccal zárták a műsort. Ezután átadtuk az évfordulóra megújult Sportmúzeumunkat. A
múzeum mellet található ifjúsági ház átalakult retro kávéházzá. A hűsítők mellé egy kis
múltat idéző vetítést is tartottunk. A telepen novembertől új gondnok kezdte meg munkáját.
Barlangkutató Szakosztály:
A Barlangkutató szakosztály 2014-ben központi rendezvényt nem szervezett, csoportjai
önállóan tevékenykedtek. Csoportjaink tevékenysége:
Baradla-csoport
1. Dancza-víznyelő feltáró kutatása
Barlangkutató csoportunk 2000-ben kezdte meg a víznyelő újbóli feltárását. A végpont
akkor -18 méteren volt. Jelenleg a nyelő akna része 36 méter mély, ahonnan egy
lépcsőzetesen lejtő, de szintesnek tekinthető ágban haladtuk előre kb. 8 métert.

2013-ban a tavaszi nagyobb árvizek megakadályozták a nyelőben történő
munkavégzést és alaposan megrongálták az elektromos berendezéseket, melyeket az
elmúlt év második felében kijavítottunk, a szellőzőrendszert korszerűsítettük és a
szállítópályát is beállítottuk. Kitakarítottuk a végponti zónát az agyagba beágyazódott
kövektől és stabilizáltuk a jobb oldali agyagdomb állapotát. A boltozat alatt megnyílt
járható méretű csőszerű járat hossza 6 méter, végét agyagdugó tölti ki, mely kizárólag
kézierővel távolítható el.
2014 évben az alábbi munkálatokat végeztük:
 január 23-25:
15 fő, bontás;
 március 21-23:
4 fő, szellőzés javítás;
 július 25-27:
5fő, víztelenítés, járatbiztosítás;
 augusztus 29-31:
4fő, szerelés, akadálymentesítés;
 szeptember 15-17: 7fő, szellőzés-szerelés, bontás;
 október 12-14:
7fő, víztelenítés, bontás;
 november 9-11:
4fő, világítás- és szellőzés-szerelés;
 december 27-31:
12fő, víztelenítés, bontás;
 A decemberi időpontra nyílt kutatótábort szerveztünk, amit az idei évben is
folytatni szeretnénk. Fontosnak tartjuk, hogy más barlangkutató csoportok is
részt vegyenek a munkánkban, ezzel is új lendületet adva a kutatásunknak.
2. Musztáng-barlang
Az Aggteleki Nemzeti Parkkal együttműködésben Szabó István vezetésével
megkezdtük a Musztáng-barlang kutatását. A barlang jelenleg ismert végpontján a
járat bontásával, a szűkületek átvésésével és a törmelék kitermelésével követjük a víz
illetve a huzat útját.
Vass Imre csoport
 Téli túrákat szerveztünk Szögliget és Alsó hegyen: környékén;
 barlangtúrákat a Béke, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Baradla barlangokba;
 táborok keretében barlangtúrákat szerveztünk a Kossuth, Baradla, Béke barlangokba;
 részvettünk a szögligeti falunapon és a derenki búcsún;
 segítő túravezetőként közreműködünk az MKBT Verocs Szakosztály sérült túráin, a
Mátyás - hegyi barlangban (mozgássérültek, vakok és gyengén látók, enyhén szellemi
fogyatékosok, siketek és nagyothallók túrázásának szakszerű segítése);
 az MKBT Oktatási Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás keretében
ez évben is támogatjuk az barlangász oktatást, a technikai és túravezetői tanfolyamok
helyszínének biztosításával.
Egyéb tevékenység
Bevételeinek terhére ebben az évben sikerült a Baradla csoport kutatóház felújításának újabb
ütemét elvégeznünk. Megerősítésre kerültek a tető szélek, kicseréltük a kamra ajtaját és
szalagparkettáztuk a nagyszobát.
Nemzeti Parkoktól kapott megbízások alapján növénymentesítettük a Baradla, Vass Imre,
Rákóczi, Abaligeti, Tapolcai kórházbarlangot valamint a Szent István-barlangot.
Szakosztályunkból többen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat aktív tagjaként részt vettek a
mentőszolgálat gyakorlatain, valamint több éles mentésben is közreműködtek.
Ifjúsági Túraevezős Szakosztály
A 2014-es évben a hagyományokhoz híven, rövid- és hosszú távú önálló túrázást, valamint a
kajak- és kenuoktatást, ill. edzéseket terveztünk. Idén is célunk volt, hogy a szakosztályi

tagokon kívül más érdeklődőkkel is megismertessük a vízitúrázást, és a kajak és kenuoktatás
során segítsük a túrázáshoz szükséges tudás elsajátítását.
A szakosztály 2014-ben is megtartotta hagyományos 3 napos vízitúráját:
Ideje: 2014 július 11-13
Részt vettek: 16 fő ( 9 szakosztálytag)
Útvonal: Dunaradvány (Szlovákia) - Esztergom – Horány
A nyár folyamán kb. 5-7 alkalommal szálltunk vízre, és tartottunk félnapos evezéseket a
Dunán Horány-Vác-Horány viszonylatban.
2014-ben megvalósult egy fontos célkitűzésünk, bővült hajóflottánk, így több hajó szolgálja
ki a szakosztálytagok igényeit.
2015-re célul tűztük ki a szakosztály létszámának bővítését, illetve megkezdődtek a 3 napos
vízitúra előkészületei.
Vízalatti Barlangkutató Szakosztály
A Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 2014-ben is folytatta korábbi sport, és kutató
tevékenységét. Bár a 2014-es évet sem tudtuk búvárkodással kezdeni, de januárban már
lehetőségünk nyílt a Kőbányai Sörgyár pincerendszerében merülést végrehajtani. A 12 °C-os
víz próbára tette tűrőképességünket. A hideg víz „kompenzálása” érdekében áprilisban a
Vörös-tenger Szudáni partszakaszát látogattuk meg, ahol hajóval bejártuk e tengerszakasz
szinte teljes hosszát. Végig merültük a jellegzetes merülőhelyeket, és Szudán Déli részén még
nem sokat merült zátonyokat is meglátogathattunk. Az út során kisebb baleset is történt, a
búvár operatőrt egy kisebb cápaharapás ért, melyet sebész kollégánk a hajó ebédlőjében
kialakított „ideiglenes műtőben” a merülés helyszínén el is látott. A búvárlámpák
szolgáltatták a „műtő” világítását. Az egyik műtős segéd nem túl jól bírta a vért, elájult, így őt
is el kellett látnunk. A baleset a hazai médiában is megjelent. Júniusban egyik búvártársunk
esküvőjére voltunk hivatalosak Észtországba, mely utat búvárkodással is megspékeltük.
Érdekes látványt nyújtott az Északi-tenger élővilága, de a 4°C-os víz jelentősen lehűtötte
kedélyünket. Ennek ellenére öt helyen merültünk, az első helyen meglátogattunk egy vízzel
elárasztott bányát, amely börtönként működött. A második helyen a saját magunk által fogott
lepényhalat reggeliztük. A harmadik helyen egy 30 méter mélységben lévő halászhajót
néztünk meg, mely az algás víz miatt teljes sötétségbe burkolózott, csak a lámpáink
világították meg. A negyedik helyen egy II. világháborús IL IIes vadászrepülőgép roncsot
néztünk meg. Az utolsó helyen a fókák szigetét látogattuk meg, de sajnos félénkek voltak, így
8-10 méternél nem engedtek közelebb magukhoz.
Az Északi-tengeri fagyások kiolvasztása érdekében július végén, augusztus elején a szokásos
nyári egyiptomi Vörös-tengeri túrán vettünk részt.
A szakosztály életében rendkívüli különlegességnek számított a novemberi túránk, ahol
Florida partjainál 40-50 citrom és szirticápa között 6 méteres tigriscápákkal merültünk
karnyújtásnál közelebbi távolságban. Az itteni tizen-egynéhány merülés komoly próbára tette
a búvárok idegrendszerét. A cápás kalandokon túl kicsit nosztalgiáztunk, az 1987-es utunkat
megismételve meglátogattuk a Ginnie Springs forrásbarlangját, és a Crystal Riverben a
manátikat. Idehaza a kőbányai merülésen túl a hagyományos tatai merülések mellett a BHG
ócsai vízibázisát is meglátogattuk. Sajnos mindkét helyen a merüléseket betiltották. A további
merülések biztosítása érdekében szakosztályunk is segítséget nyújtott mindkét helyen az
illetékes felügyeleti szerveknél. A szárazföldi búvártevékenység keretében megkezdtük egy
hazai búvármúzeum megvalósítását, továbbá a magyarországi búvártevékenység szereplőinek
összeállítását.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
A Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének tevékenysége sokrétű, a tagok és nem tagok
túrázási lehetőségeinek biztosításától, egyéb természetjáráshoz kapcsolódó szakágakban folyó
közérdekű munkák, kutatások, feltárások; tömegsport- és szabadidős tevékenység támogatásán
át a környezet- és természetvédelemben való aktív részvételig terjed. Tevékenységéhez az
alábbi jogszabályhelyek kapcsolódnak:
1. a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a 2004. évi I. törvény módosításáról szóló
CLXXII törvény;
2. civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
4. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
5. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény;
Közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó közfeladatok besorolásánál az alábbi
jogszabályhelyet vettük irányadónak: 41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
1. közhasznú tevékenység megnevezése: A tagok és az érdeklődők testedzési, tömegsport
és túrázási lehetőségeinek biztosítása a természetjárás különféle szakágaiban (gyalog-,
kerékpár-, barlang-, vízitúra, víz alatti barlangkutatás), a természetjárás népszerűsítése.
közhasznú
tevékenységhez
kapcsolódó
közfeladat,
jogszabályhely:
2.2
sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) kód: 2.
41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság, családok.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.000-3.500 fő közvetlenül, + 1.0001.200 közvetetten
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Megvalósult:
 149 vezetett gyalogos túra, 203 túranap/év (1823 fő);
 25. Meteor Maraton teljesítménytúra/ 4 távon (266 fő);
 Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlőhegyi-barlang (80-100 fő);
 Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep sportrendezvényei (sportnap,
sporthétvége, családi nap, kerékpártúrák, ping-pong bajnokság, telep futball
bajnokság, Vöröskő-éjszakai túra, tájékozódási verseny, röplabda,
kosárlabda, petanque az idén indult női torna, jóga stb);
 túrázás, túravezetés Szögliget és környékén (Alsóhegy)
 barlangtúrák: Kossuth, Baradla, Béke, Meteor, Rákóczi, Vass Imre;
 vízitúrák – Horány-Vác-Horány, Dunaradvány (Szlovákia)-Esztergom–
Horány;
 vízalatti barlangkutatás, merülések külföldön (Vörös tenger, ÉsztországÉszaki tenger, Florida) és Magyarországon (BHG Búvárklub ócsai
természetvédelmi területen lévő bázisa, tatai Fényes-forrás, Kőbányai
Sörgyár pincerendszere.)
 egyesületi és szakosztályi honlapok működtetése (egyesületi programok,
események, egyesületi hagyományokhoz valamint a természetjáráshoz
kapcsolódó információk közzététele).
2. közhasznú tevékenység megnevezése: a szakági területeken végzett közérdekű munkák,
feltárások, kutatások, környezet- és természetvédelem, ismeretterjesztés az adott
területeken.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatási
tevékenység (természettudomány) kód: 5., 2.9. környezetvédelmi tevékenység (pl.
természeti környezet védelme, állatvédelem) kód: 9.

41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság,
érdeklődők, spec.: fogyatékkal élők, kutatási-feltárási munkák célja: nemzeti természeti
értékek megóvása;
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő, kutatási tevékenységből
közvetetten: országos szintű
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Megvalósult:
 aktív részvétel a Barlangi mentőszolgálat gyakorlatain, és éles mentésekben;
 aktív részvétel (túravezetőkén) az MKBT Verocs szakosztály fogyatékkal
élők számára rendezett túráin a Mátyás-hegyi barlangban (mozgássérültek,
vakok és gyengén látók, enyhén szellemi fogyatékosok, siketek- és
nagyothallók túrázásának szakszerű segítése)
 „Meteor
Tájékoztató”
hírlevél
működtetése
a
természetjárás
népszerűsítésére, túrák, más természetjáró szervezetek programjai,
természetvédelemmel, természetjárással kapcsolatos cikkek, információk
megjelentetése tagjaink önkéntes munkájával;
kutatási, ismeretterjesztő tevékenység:
 a Dancza-víznyelő feltárásának folytatása: bontás, víztelenítés,
járatbiztosítás, akadálymentesítés, szellőzés javítás, szerelés, világítás
szerelés;
 Musztáng-barlang kutatása: a járat bontása, a szűkületek átvésése és a
törmelék kitermelése;
 barlangász oktatást, a technikai és túravezetői tanfolyamok segítése;
 közösségi fórumokon Meteor Búvár címen a régi és jelen idők túráinak
bemutatása;
 több-ezres - a hazai és külföldi víz alatti élővilágot bemutató - fotótár
gondozása, ismeretterjesztő előadások, vetítések megtartása.
3. közhasznú tevékenység megnevezése: létesítményeinek fenntartásával és fejlesztésével
a tagság és az érdeklődők sportolásának, üdülésének, szabadidejük hasznos eltöltésének
egészséges, kulturált körülmények között történő biztosítása (sporttelepek
működtetése);
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.2.
sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)2.2.1. kód: 2. 2.3. szabadidős és
hobbitevékenység (pl szabadidős sporttevékenység)2.3.1. kód: 3. 41-44. melléklet a
11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály; egyesületi tagság, valamint
iskolai csoportok erdei tábor, amatőr művészeti és sport csoportok nyári- valamint
edzőtáborozás céljából, kerékpáros-, vízi- és gyalogtúrázó gyerek és felnőtt csoportok,
családok.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Megvalósult:
 Szigetmonostori Erdei Telep – sporttelep; közösségi létesítmények, ifjúsági
szálláshelyek fenntartása, üzemeltetése (csónakház, színpad, sportpályák,
játszótér, ping-pong tető, első-hátsó tető stb);
 Gödi Fészek – sporttelep, szálláshely, közösségi létesítmények fenntartása,
üzemeltetése (sportpályák, játszótér, kondi terem, ping-pong terem stb);



barlangkutató szakosztály kutatóházai (Aggtelek, Szögliget) fenntartása,
üzemeltetése. aggteleki kutatóház felújítása;
 iroda- és klubhelyiség fenntartása (körülmények javítása: nagyobb, jobban
felszerelt helyiségek, szolgáltatások biztosítása)
4. közhasznú tevékenység megnevezése: az egyesület múltjának megfelelően a
természetbarát- és sporttörténeti hagyományok ápolása, a kezelésében lévő emlékhelyek
gondozása; ennek szellemében tagja az egyesület a Magyar Természetbarát
Szövetségnek;
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.1. kulturális
tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet,
hagyományőrzés) kód: 1., 2.2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) kód: 2.,
41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság,
érdeklődők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő közvetlenül, közvetetten
regionális szintű
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Megvalósult:
 Gödi Fészek – sporttörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag teljes
felújítása, új kiállítás megnyitása;
 Gödi Fészek – fennállásának 90. évfordulójára ünnepség szervezése,
emlékfal avatása;
 Erdei Telep – helytörténeti múzeum üzemeltetése (épület karbantartása),
kiállítási anyag gondozása, tárlatvezetés érdeklődőknek; Teleplakók ligete: a
közösségért tevékenykedő sporttársaink emlékhelyének gondozása;
 hagyományos rendezvények megszervezése (sportrendezvények, túrák,
közösségi események), 25. Meteor Maraton különleges jelvényeinek
biztosítása;
 kapcsolattartás más természetbarát civil szervezetekkel - az Egyesület tagja a
Magyar Természetbarát Szövetségnek, a Meteor Természetbarát Szervezetek
Országos Szövetségének, tagjaink részt vesznek a Magyar Barlangi
Mentőszolgálat tevékenységében, aktív kapcsolatot ápolnak más
barlangkutató és természetjáró szervezetekkel; idén is részt vettünk a Meteor
Szervezetek Országos Találkozóján (Székesfehérvár – 3 napos rendezvény)
5. közhasznú tevékenység megnevezése: közösségfejlesztés, elsősorban a sport általi
nevelés és a hagyományteremtő vagy egyesületi hagyományokat őrző rendezvények
eszköztárával
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.1. kulturális
tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet,
hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása) kód: 1., 2.2.
sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) kód: 2. 41-44. melléklet a 11/2012. (II.
29.) KIM rendelethez
a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály; egyesületi tagság
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1-1.200 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Megvalósult:
 hagyományos sportrendezvények megszervezése – Gödi Fészek
sporthétvége, családi nap, Erdei Telep ping-pong verseny, focibajnokság,
Vöröskő-túra, tájékozódási verseny, Meteor Maraton, Lakatos-emléktúra);
 egyéb hagyományos közösségi események:




természetjárók heti klubnapja,
sporttelepek:
 karnevál;
 homokvárépítő verseny;
 kulturális programok: kórusmuzsika, színjátszótársulat
bemutatkozása, zenekar, tánctanítás és tánccsoport
fellépések, művészettörténeti előadások, úti beszámolók,
könyvbemutató, „Kolkaja” -piknik és hangulatos
visszaemlékezések, régi fotók, amatőr filmek a közös
múltról, „mai” filmkészítés és bemutató a telepei
gyerekekkel;
 főzőverseny.
6. közhasznú tevékenység megnevezése: nem formális nevelési módszertanú
rendezvények, táborok szervezése, a fiatalok bevonása a programok teljes folyamatába,
illetve más egyesületi projektekbe (tájékoztatás, kiadványkészítés, önkéntes munka
stb.);
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.2.
sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) kód: 2.; 2.3. szabadidős és
hobbitevékenység kód: 3.; 2.4. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás)
kód: 4.; 2.5. kutatási tevékenység (pl. természettudomány) kód: 5.; 2.9.
környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, állatvédelem) kód:
9. 41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez.
a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály; egyesületi tagság, valamint
iskolai csoportok erdei tábor, amatőr művészeti és sport csoportok nyári- valamint
edzőtáborozás céljából, kerékpáros-, vízi- és gyalogtúrázó gyerek és felnőtt csoportok.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Megvalósult:
 az Ifjúsági Túraevezős szakosztályi életet már a fiatal tagság vezeti, akik
ebben az évben is több sikeres vízitúrát szerveztek és vezettek;
 Barlangkutató szakosztály és MKBT Oktatási Nonporfit Kft közötti
együttműködés keretében oktatás, technikai és túravezetői tanfolyamok;
 az Erdei Telep saját több generációs tagságán kívül helyet biztosít
gyerekcsoportoknak, sporttáboroknak, művészeti, ill. kézműves táboroknak,
akik (a Telep adta lehetőségekkel élve) tapasztalhatják a sport és egyéb
tevékenységek (előadások, közös színielőadás, táncelőadás, rajzverseny,
homokvárépítő verseny stb) közösségépítő hatását, valamint a közös alkotás
pozitív élményét, és aktívan részt vesznek a szervezési és kreatív
tevékenységekben;
 szervezett túráinkon minden korosztály részt vehet, elsajátíthatja a
természetjáráshoz kapcsolódó szabályokat, tudnivalókat, környezettudatos
személetmódot.
7. közhasznú tevékenység megnevezése: környezetvédelmi célú preventív tevékenység (az
egyesület tevékenységeinek szerves részeként)
közhasznú
tevékenységhez
kapcsolódó
közfeladat,
jogszabályhely:
2.9.
környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet
védelme, állatvédelem) kód: 9. 41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
a közhasznú tevékenység célcsoportja: jelenlegi használók, következő generációk
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Megvalósult:
 Erdei Telep és Gödi Fészek – sporttelepek természetes környezetének
megőrzése, védelme, az erdőrészek gondozása (elöregedett faállomány
visszavágása, szükség estén kivágása, fatelepítés, borostyánmentesítés stb);
környezettudatos zöldhulladék kezelés, folyamatos vízminőség vizsgálat
(Erdei Telep), rendszeres parlagfű irtás, szelektív hulladékgyűjtés.
 Erdei Telep/Környezetvédelmi munkacsoport működése – folyamatos
kontroll, monitoring a sporttelep természetvédelmi feladatainak teljesítésével
kapcsolatban, ismeretterjesztő túrák, előadások szervezése; faültetési
program.
 Barlangok világítás korszerűsítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi
munkálatok elvégzése a Nemzeti Parkokkal együttműködve a Baradla, Vass
Imre, Rákóczi, Abaligeti, Tapolcai kórházbarlangban valamint a Szent
István-barlangban (lámpaflóra mentesítés).

