
Közhasznúsági melléklet a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének 2015. 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, sport-

szabadidő 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. 
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Közhasznú tevékenységek bemutatása szakosztályonként: 

Természetjáró Szakosztály 

Az Egyesület egyik legrégebbi, alapító szakosztályaként túl 157 vezetett túra során teljesített 

202 túranapon, eseményekben gazdag évet zártunk. 

A hagyományoknak megfelelően február elején kezdődtek a jelentősebb közösségi 

programjaink, a Barlangkutató Szakosztállyal közösen szervezett Lakatos László 

emléktúrával. Részt vettünk tiszteletbeli elnökünkről, Dr. Dénes Györgyről való 

megemlékezésen a Ferenc-hegyi barlangnál. Monoron közös túránk volt a helyi 

természetjárókkal és a Másfélmillió lépés Magyarországon című filmet készítő stábbal. 

Jó kapcsolatot építettünk a Budapesti Természetbarát Sportszövetséggel. Több közös 

rendezvényen vettünk részt. Ilyen volt többek között az Egyesületünk által 1962-ben indított 

első társadalmi erdei szolgálati járőrre való emléktúra, és az elhunyt turistáinkra emlékező 

túra a Magas-kőn. Személyesen is részt vettünk a BTSSz számos rendezvényén pontőrként és 

indító-érkeztető bíróként. A nyár folyamán szép számmal vettünk részt a Meteor 

Természetbarát Szervezetek Országos Szövetségének találkozóján, Nyíregyházán. 

Szeptemberben bonyolítottuk le a 26. Meteor Teljesítménytúráinkat, több mint 400 fő 

részvételével. Ugyancsak szeptemberben részt vettünk a Bódvaszilasi Önkormányzat és az 

Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti Társaság által szervezett szakmai találkozón, ahol 

felavatásra került Dr. Dénes György emléktáblája is. Az év folyamán köszönthettük két 

kitűnő túravezetőnket, Szemenyei Pált és Godavszky Gézát 90. születésnapjuk alkalmából. 

Az egyesület hagyományainak megfelelően 2015-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 2015-ben is hangsúlyt fektetett a közösségi tevékenységre, külső 

környezetünkkel való kapcsolattartásra, együttműködésre a Szigetmonostori 

Önkormányzattal. Sikeresen üzemeltette a Telepet, fenntartotta annak létesítményeit (142 

magánház, ill. közösségi létesítmények/helytörténeti múzeum, színpad, első-hátsó tető, ping-

pong tető, sportpályák, csónakház, szálláshelyek), végrehajtotta két fontos közösségi épület 

rekonstrukcióját (Múzeum tetőfelújítás, Hátsó-tető teljes felújítás), szervezte a közösség 

programjait. Az Erdei Telep korösszetétele 0-99 évig minden korosztályt felölel, a generációk 

együttélése, a különböző korosztályok közös programjai különösen hatékonyak és vonzók 

nem csak a teleplakóknak, de látogatóinknak is. 

2015-ben is megrendeztük hagyományos programjainkat, mint a pingpong-bajnokságot a 

tájékozódási versenyt a Telepen belül, a telepi focibajnokságot, az augusztus 20-i éjszakai 

Vöröskő–„túlélőtúrát”, és a 2013-ban indult női torna is folytatódott. Közösségi 

szálláshelyeinken rendszeresen fogadtunk iskolai csoportokat, akik több ízben adtak műsort  

színpadunkon a lelkes a teleplakóknak, érdeklődőknek. Az Adorate kórus is visszatérő 

vendégünk volt, színvonalas ének-esttel szerepeltek. Külön egyeztetés révén fogadtuk a Falu 

(Szigetmonostor) érdeklődő lakóit, családokat, akiknek „idegenvezetést” tartottunk az Erdei 

Telep területén, a Múzeumban, és vetítettünk egy 20 perces összeállítást a Telep több 

évtizedes múltjáról. Augusztus az a hónap, amikor 2015-ben évben is halmozódtak a 

programok: rajzverseny, homokvár építés, kétszer is volt „kol-kaja”, az egyik a mákos-guba 

kóstoló, ahol több, mint 20 saját receptes különlegesség örvendeztette meg a résztvevőket, a 
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másiknál tematika nem volt megadva, szabad és kreatív étkek mellet adomázással telt az este. 

A telepi karnevál, a sakkverseny, és kacsakő-dobó bajnokság sem maradt el. A gyermeksereg 

mozgás és zenei kultúráját fejlesztő tánctanítási program különlegessége, hogy a „felnőttek” 

mellett az ifik, akik gyerekkoruk óta vettek részt ebben a programban, mára betanítókká is 

váltak. Filmklub indult szakember teleplakó társunk szervezésében, közösen néztük meg 

Reisz Gábor: Valami furcsa és megmagyarázhatatlan, Hajdú Szabolcs: Bibliothequee Pascal, 

Pálfi György: Final Cut Hölgyeim és Uraim és szezonzárásként Nádas Péter – Forgács Péter: 

Saját halál c. filmjét. A környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi programjainkban ebben 

az évben a telepi utak állagát javítottuk karbantartónk segítségével, a kiálló fagyökerek 

veszélyeztették a kerékpárral közlekedőket és ezekre a helyekre földet terítettünk, hogy a fák 

is megmaradjanak és a veszélyt is elhárítsuk. 

Gödi Fészek – sport és rekreációs telep 

A Gödi Fészek közössége 2015-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. Ennek keretében 

továbbra is rendszeres sporttevékenység folyik a sportpályán (röplabda, foci), valamint 

asztalitenisz, sakk. Az időjárásnak köszönhetően rendszeresen hódolhattunk a vízi sportoknak 

is. 2015-ben a szokásosan megrendezett sporthétvégénken a vízi-játékoké volt a főszerep. 

Sokan ugyan nem szervezett formában, de rendszeresen kirándulnak, egyesek a természet 

mások idegen városok felfedezésére vállalkoztak, többen 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 sokan 

rendszeresen síelnek, snowboardoznak, siklóernyőznek, vagy távolabbi tájak fedeznek fel. 

Közösségi élet és hagyományőrzés, környezetvédelem 

2015-ben is nagy sikere volt a kétnapos gyermeknapnak, nem csak a gyerekek, hanem szüleik 

és családtagjaik is együtt versenyeztek, számot adtak fizikai és szellemi edzettségükről, 

felkészültségükről. Hagyományőrző programként kétszer szerveztünk „tábortüzes” 

szalonnasütést, illetve zenés táncos mulatságot, bográcsozást. 

A telepen mindig nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és a környezettudatos 

működtetésre. Ennek érdekében szerveztük meg többek között a szezon eleji lomtalanítást, 

amelyhez központilag rendelünk konténert, hogy a Teleplakók ennek köszönhetően 

egyszerűen meg tudjanak szabadulni a kiselejtezésre váró holmiktól. Minden évben, így ez 

évben is elvégeztük a telep és az előtt lévő Duna part rendbetételét, fűnyírást, szemétgyűjtést, 

ágak, gallyak összegyűjtését. 2015-ben két fontos Fészek-rehabilitációs tervünket is végre 

tudtuk hajtani: sikerült lebontatni az utolsó elhagyott, és elhanyagolt házat, valamint elkészült 

a már több ponton is veszélyessé vált támfal megerősítése. A teleplakók amellett, hogy saját, 

közvetlen környezetüket folyamatosan szépítették, gondozták, aktívan részt vettek a Fészek 

közösségi létesítményeinek gondozásában is. 

Barlangkutató Szakosztály: 

Szakosztályunkat ebben az évben pótolhatatlan veszteség érte, 2015 április 30-án elhunyt Dr. 

Dénes György barlangkutató szakosztályunk alapítója és évtizedekig vezetője. Május 3-án a 

szakosztály valamint a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének egykor és jelenleg is 
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aktív tagjai, a társ barlangász szervezetek képviselőivel (MKBT, BMSZ) a József-hegyen 

gyertyagyújtással emlékeztek mindannyiunk Gyurkájáról, Gyurka bácsijáról. A 

megemlékezésen a szervezetek részéről a vezető vagy képviselője emlékezett az elhunytra, 

majd a gyertyák fényével megvilágított fényképe előtt rótták le kegyeletüket a résztvevők, 

akik az esős idő ellenére szép számban gyűltek össze. A megemlékezésen mintegy 40-50 fő 

volt jelen. Bódvaszilas Község Önkormányzata és az Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti 

Társaság szeptember 19-20-án szervezett Dr. Dénes György emléknapot, amelyen 

szakosztályunkból Hegedűs Gyula elnökségi tag tartott megemlékezést. 

A Barlangkutató szakosztály 2015-ben központi rendezvényt nem szervezett, csoportjai 

önállóan tevékenykedtek. Csoportjaink tevékenysége: 

Baradla-csoport 

1. Dancza-víznyelő feltáró kutatása 

2015-ben a árvizek akadályozták a nyelőben történő munkavégzést ezért nagyobb 

bontási akciót nem tudtunk szervezni. Karbantartást végeztünk kisebb hétvégi 

akciókkal a boltozat alatt megnyílt járatot bontottuk. 

2. Musztáng-barlang 

Az Aggteleki Nemzeti Parkkal együttműködésben Szabó István vezetésével folytattuk 

a Musztáng-barlang kutatását. A közlekedés könnyítése és biztonságosabbá tétele 

érdekében állandó vaslétrákat építettünk be. A végponti szűk hasadék  bontásához a 

felszíntől a végpontig szellőzőcsövet vezettünk le, amely a felszínen egy 

nagyteljesítményű szellőztető ventillátorhoz csatlakozik. A barlang jelenleg ismert 

végpontján a járat bontásával, a szűkületek átvésésével és a törmelék kitermelésével 

követjük a víz útját. 

Vass Imre csoport 

 Téli túrákat szerveztünk Szögliget és Alsó hegy 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, dr. Dénes György 

emléknapon; 

 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. 

Hegymászó csoport 

A csoport tagjai a túrázás mellett aktívan közreműködnek hegymászó tanfolyamok 

szervezésében, az utánpótlás képzésében. A csoport létszámának jelentős csökkenése miatt 

novembertől a csoport tagjai  saját kérésükre a Tektonik-csoport ként működnek tovább. 

Egyéb tevékenység 

Bevételeinek terhére ebben az évben sikerült a Baradla csoport kutatóház felújításának újabb 

ütemét elvégeznünk: hőszigeteltük a padlás födémet. Szakosztályunkból többen a Magyar 

Barlangi Mentőszolgálat aktív tagjaként részt vettek a mentőszolgálat gyakorlatain, valamint 

több éles mentésben is közreműködtek. 

 

Ifjúsági Túraevezős Szakosztály 

2015-ben 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 
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kívül más érdeklődőkkel is megismertessük a vízitúrázást, és a kajak és kenuoktatás során 

segítsük a túrázáshoz szükséges tudás elsajátítását. 

A szakosztály 2015-ben is megtartotta hagyományos 3 napos vízitúráját: 

Ideje: 2015 július 11-13. 

Részt vettek: 18 fő (10 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. 

2016-ra célul tűztük ki a szakosztály létszámának bővítését, illetve megkezdődtek a 3 napos 

vízitúra előkészületei. 

Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 

A Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 2015-ben is folytatta korábbi sport, és kutató 

tevékenységét. A 2014-ben megkezdett szervezési munkánk eredményeként, a helyi 

polgármesterrel egyeztetve sikerült elérni, hogy Tatán, a több mint 10 éve ott lévő 

búvárcsapat folytassa a hagyományos búvár merüléseket, így jelentős merülési lehetőséget 

biztosítva télen is a hazai búvárok számára. 2015 tavaszán sikerült eljutnunk ismételten 

Indonézia távoli vidékére, a pápuai, illetve szulavézi területekre. Nagy élményt jelentett 

számunkra az észak pápuai szigetvilág, illetve az ott található élővilág is. Lembehbe, a makro-

fotózásnak tudtunk hódolni. Májusban horvát barátaink unszolására végre sikerült lejutnunk 

Trstenikbe, ahol nagy örömmel fogadtak és jókat merültünk a Zuljanai öbölben. Nyáron 

sajnos a munkák miatt nem tudtunk merülni, de az őszi merülés pótolta a kiesett vízalatti 

élményeket. Novemberben Equadoron keresztül eljutottunk a mesés Galapogosi 

szigetvilágba, ahol fókákkal, pörölycápákkal, holdhalakkal merültünk a világ egyik 

legérdekesebb merülő helyén. A 2015-ös szárazföldi búvártevékenység keretében tovább 

bővítettük a hazai búvármúzeum állományát, melyeket már vitrinekbe rendszereztünk, jó 

néhány kollégánknak bemutatva. Gyűjteményünk darabjait kölcsön adtuk a Magyar 

Honvédség Katonabúvár Hagyományőrző Egyesületének kiállításaira. Részt vettünk/veszünk 

az Illés-forrásnál 2015-ben induló feltárásban. Búza Péter várostörténész kutatásai alapján, a 

Ludovika és a Fűvészkert alatti területen végeztünk ásatásokat, ahol 2016-ban megtaláltuk 

Mátyás király vadászkastélyának nyomait (vörösmárvány feliratok, középkori falak stb). 

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. 
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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, + 1.000-

1.200 közvetetten 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 157 vezetett gyalogos túra, 202 túranap/év (2000 fő); 

 26. Meteor Maraton teljesítménytúra (400 fő); 

 Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlőhegyi-barlang (80 fő); 

 Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep sportrendezvényei (sportnap, 

sporthétvége, családi nap, kerékpártúrák, ping-pong bajnokság, telep futball 

bajnokság, Vöröskő-éjszakai túra, telepi tájékozódási verseny, röplabda, 

kosárlabda, petanque, női torna, 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 (pápuai szigetvilág, Lembeh, 

Adriai tenger/Trstenik-Zuljanai öböl, Galapogosi szigetvilág) és 

Magyarországon (Tata); 

 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: karbantartás, a boltozat alatt 

megnyílt járat bontása; 
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 Musztáng-barlang kutatása: állandó vaslétrák beépítése, szellőzőcső 

beépítése, járatbontás, törmelék kitermelése; 

 barlangász oktatás, a technikai és túravezetői tanfolyamok segítése; 

 közösségi fórumokon Meteor Búvár címen a régi és jelen idők túráinak 

bemutatása, búvármúzeum bővítése, bemutatása, több-ezres - a hazai és 

külföldi víz alatti élővilágot bemutató - fotótár gondozása, ismeretterjesztő 

előadások, vetítések megtartása; 

 Mátyás király vadászkastélyának kutatása. 

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 teljes rekonstrukció 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 

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: 

 dr. Dénes Györgyre, az egyesület egykori elnökére, mindenkori tiszteletbeli 

elnökére való emlékezés Budapesten, Bódvaszilason, emléktábla avatás; 

 Gödi Fészek – sporttörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag 

gondozása; 

 Erdei Telep – helytörténeti múzeum üzemeltetése (épület tetőzetének teljes 
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felújítása), kiállítási anyag gondozása, tárlatvezetés érdeklődőknek; 

Teleplakók ligete: a közösségért tevékenykedő sporttársaink emlékhelyének 

gondozása; 

 közös túra a monori természetjárókkal és a „Másfél millió lépés 

Magyarországon” stábjával; 

 TESZ-emléktúra, Magas-kő emléktúra; 

 hagyományos rendezvények megszervezése (sportrendezvények, túrák, 

közösségi események), 26. Meteor Maraton különleges jelvényeinek 

biztosítása; 

 kapcsolattartás más természetbarát civil szervezetekkel - az Egyesület tagja a 

Magyar Természetbarát Szövetségnek, a Meteor Természetbarát Szervezetek 

Országos Szövetségének, a Budapesti Természetbarát Sportszövetségnek, 

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 

(Nyíregyháza), együttműködés a Magyar Honvédség Katonabúvár 

Hagyományőrző Egyesületével. 

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, Filmklub; 

 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. 
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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, fák 

kiálló gyökereinek befedése földdel 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 

 


