
Közhasznúsági melléklet a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének 2016. 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 

Szakosztályunk a 2016-os év során 215 túrát vezetett 252 túranappal. A tervezett túrák mellett 

jelentős volt a spontán szerveződő túrák és a munkatúráink száma is. Összességében 1776 fő 

kulturált, szakvezetés melletti szabadidős sportolását biztosítottuk. Túráink nagy része nyílt 

volt, bárki csatlakozhatott, mindemellett törekedtünk más (korábban megszűnt) 

szakosztályoknál leigazolt természetjáró sporttársak túráinkba, klubéletünkbe való 

bevonására, szakosztályi életünkbe való integrálására is. 

Az év során részt vettünk a Barlangkutató Szakosztállyal közös szervezésű, Lakatos László 

nevével fémjelzett emléktúrán a Pálvölgyi és a Szemlő-hegyi-barlangban, és az utóbbinál 

található barlangkutató emlékparkban. Meteor Maraton teljesítménytúránkon 2016-ban 

csaknem 400 fő vett részt, amivel fontos helyet vívtunk ki a hasonló jellegű országos 

rendezvények sorában. Nyár folyamán részt vettünk a Meteor Természetjáró Szervezetek 

Országos Szövetsége égisze alatt az Esztergom és környékén megtartott Országos Meteor 

Találkozón. 

Szoros együttműködést hoztunk létre a Budapesti Természetbarát Sportszövetséggel. Ennek 

keretében megvalósítottuk az egyesületünk által indított első TESZ-járőrre emlékező túrát, 

valamint dolgoztunk a Magaskői Természetjáró Emlékpark karbantartó munkálataiban, az 

objektum elemeinek felújításán. Itt bővítés során új oszlopok beállítására is sort kerítettünk, 

ezek egyikén elhelyeztük azon örökre eltávozott egykori tagjaink névtábláját, akik 

emblematikus alakjai voltak a Természetjáró Szakosztálynak és jelentős közösségi 

munkájukkal hozzájárultak egyesületünk elismertségéhez. 

Az egyesület hagyományainak megfelelően 2016-ban 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 2016-ban is sokoldalú programokkal szolgálta a közösségi 

tevékenységet, több ízben együttműködve a Szigetmonostori Önkormányzattal. Továbbra is 

üzemeltettük az Erdei Telepet, fenntartva annak létesítményeit (142 magánház, ill. közösségi 

létesítmények/helytörténeti múzeum, színpad, első-hátsó tető, ping-pong tető, sportpályák, 

csónakház, szálláshelyek), szerveztük a közösség programjait. 

Ezek közül emeljük ki a legfontosabbakat: 

 Filmklubot szerveztünk, melynek középpontjában 2016-ban a friss hazai játékfilmek 

mellett, szerepeltek az elmúlt évek díjnyertes hazai gyártású dokumentumfilmjei is, a 

vetítések után élénk vitával. A teljesség igénye nélkül: Másik Magyarország - 

Töredékek egy falu hétköznapjaiból (dokumentumfilm); Hivatal (tv film); Bebukottak 

(dokumentumfilm); Káin gyermekei (dokumentumfilm); Anyám és más futóbolondok 

a családból (játékfilm) … 

 Neves politikai elemzők és művészek meghívásával nagy érdeklődés mellett zajlottak 

hétvégi programjaink, ahol már az „Első Tető” (közösségi tér) befogadó képességét is 
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meghaladtuk. Ismét a teljesség igénye nélkül, vendégünk volt: Kulcsár István, Kéri 

László és Petschnig Mária Zita, Röhrig Géza. 

 Teleplakó társaink tartottak kultúr-esteket (Az én Ady-m), vagy hozták ide kórusukat 

(Adorate kórus, Musicolore kórus). 

 Baba-mama klubunk – 2016-ban indult – a falubelieket is fogadta megújult 

játszóterünkön. 

2016-ban is megrendeztük hagyományos sport programjainkat, mint a pingpong-bajnokságot 

a tájékozódási versenyt a Telepen belül, a telepi focibajnokságot, az éjszakai Vöröskő–

„túlélő”túrát. 2016 nyarán Szigetmonostor másodszor rendezte meg a Kék Evező napot, 

melynek keretében ezúttal 3 csoportban fogadtuk az érdeklődőket az Erdei Telepen, közelebb 

hozva a mi közösségünket a falu lakóihoz és a horányi üdülőkhöz. Augusztusban is 

megtartottuk hagyományos programjainkat: rajzverseny, homokvárépítés, a két „kol-kaja”, 

(mákos-guba kóstoló és a szabad és kreatív étkek estje), telepi karnevál, a sakkverseny, és 

kacsakő-dobó bajnokság. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi programjainkban ebben az évben kiemelt 

szerepe volt a Magyar Madártani Intézet munkatársa által tartott „tárlatvezetésnek”, amikor a 

Telep madarait, azok szokásait és táplálkozási igényeit ismertette az érdeklődőkkel egy telepi 

séta keretében. A telepi játszóteret felújítottuk, így egyrészt új, biztonságosabb teret 

biztosíthatunk a gyerekek számára, másrészt a szigorú, EU-s és hazai jogszabályi 

kötelezettségeinknek is eleget tettünk. Ehhez a szakemberek mellett közadakozásra, és 

tagjaink saját munkájára is szükség volt. 

Gödi Fészek – sport és rekreációs telep 

A Gödi Fészek közössége 2016-ban 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 sporthagyományok őrzésére. Ennek 

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

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

sportoknak is. 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.) 

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 

2016-ban is nagy sikere volt hagyományosan megrendezett közösségi programjainknak - 

gyermeknap, „tábortüzes” szalonnasütés, bográcsozás, és bővült is a paletta, rendszeres 

filmvetítést tartottunk „kert-mozi” jelleggel. 

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

ágak, gallyak összegyűjtését. 2016-ban is tovább haladtunk a közösségi épületek 

karbantartása, felújítása terén: a gondnoki ház ereszcsatornáját, tartó gerendáját, valamint 

bejárati ajtaját, és a „Kultúr” (közösségi tér) nyílászárónak festését végeztük el. A teleplakók 

amellett, hogy saját, közvetlen környezetüket folyamatosan szépítették, gondozták, aktívan 

részt vettek a Fészek közösségi létesítményeinek gondozásában is, egyre sikeresebb az évek 

óta megrendezett „szorgos kezek” akciónk. 

Barlangkutató Szakosztály: 

A Barlangkutató szakosztály 2016-ben központi rendezvényt nem szervezett, csoportjai 

önállóan tevékenykedtek. Csoportjaink tevékenysége: 

Baradla-csoport: 

Dancza-víznyelő feltáró kutatása 

Barlangkutató Csoportunk 2000-ben kezdte meg a víznyelő újbóli feltárását, jelenleg a 

nyelő 36 méter mély, ahonnan egy lépcsőzetesen lejtő, de szintesnek tekinthető ágban 

haladunk előre. A technikai eszközök, csörlő, szellőztető rendszer az elmúlt években 

erősen elhasználódtak, ami már a munkálatokat hátráltatja, ezért ebben az évben csak 

kisebb intenzitással tudtuk a feltárást folytatni. A következő évben a további 

kutatáshoz a berendezések felújítására és részleges cseréjére kell koncentrálnunk. 

Musztáng-barlang 

Az Aggteleki Nemzeti Parkkal együttműködésben, Szabó István vezetésével tovább 

folytattuk a Musztáng-barlang kutatását. A barlangban ebben az évben mintegy 50 

méter mélységig sikerült lejutnunk. Az utolsónak feltárt kb. 6 méteres akna aljából egy 

szűkület vezet tovább  amely mögött már egy tágasabb járat látható. Az elkövetkező 

hónapokban feladatunk a kb. 3 méter hosszú szűkület áttörése lesz. 

Vass Imre csoport: 

 Téli túrákat szerveztünk Szögliget és Alsó hegyen és környékén; 

 barlangtúrákat a Béke, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Baradla barlangokba; 

 aktívan részvettünk a Szögligeti falunapon és a Derenki búcsún; 

 segítő túravezetőként ebben az évben is közreműködünk az MKBT Verocs 

Szakosztály sérült túráin, a Mátyás - hegyi barlangban ( mozgássérültek, vakok - és 

gyengén látók, enyhén szellemi fogyatékosok, siketek - és nagyothallók túráztatása); 

 az MKBT Oktatási Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás  keretében 

ez évben is támogattuk az barlangász oktatást, a technikai és túravezetői tanfolyamok 

helyszínének biztosításával. 

Egyéb tevékenység 

Bevételeinek terhére ebben az évben kisebb karbantartási és felújítási munkákat 

végeztünk a Baradla csoport kutatóházban. 

Kicseréltük az udvar alatt 25 méter hosszan húzódó elhasználódott és gyakran 

elduguló szennyvízcsatornát. Kiderült a kb. 15 éve szakszerűtlenül, nem megfelelő 

lejtéssel lefektetett csővezeték volt a gyakori dugulások oka. Kicseréltük és 

megfelelően szigeteltük a fürdőszoba betáp vízvezetékét, amely az elmúlt években 

télen többször elfagyott. Szakosztályunkból többen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 

aktív tagjaként részt vettek a mentőszolgálat gyakorlatain, valamint több éles 

mentésben is közreműködtek. 
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Ifjúsági Túraevezős Szakosztály 

2016-ban 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 2016-ban is megtartotta hagyományos 3 napos vízitúráját: 

Ideje: 2016. július 9-11. 

Részt vettek: 19 fő (12 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. 

2017-re célul tűztük ki a szakosztály létszámának bővítését, illetve megkezdődtek a 3 napos 

vízitúra előkészületei. 

Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 

A Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 2016-ban is a sport, a tudományos kutatás, és 

ismeretterjesztés terén tevékenykedett. Tavasszal szakosztályunk tagjai folytatták a Molnár 

János barlang forrástavának tisztítási munkálatait az általunk kifejlesztett önműködő 

szivornya-rendszerrel. Márciusban sikerült eljutnunk Mexikóba, ott is a Yucatán félszigetre, 

ahol több száz kilométer vízalatti barlangrendszer található, többek között ősi indián 

emlékekkel. Csapatunknak ottléte alatt sikerült néhány kilométert bejárnia és megismernie e 

csodálatos víz alatti barlangvilágból. 2016 kora nyarán az Illés-kút melletti Fűvészkertben, dr. 

Buza Péter szakmai irányításával megkezdtük az igazgatósági épület alapjainak feltárását, 

amely, elmélete szerint, Mátyás király vadászkastélyának alapjaira épült. A több hónapos 

feltárás eredményre vezetett, muzeológus kollégák véleménye is igazolja, a korábban 

eltűntnek vélt vadászkastély alapjait találtuk meg. Az eseményt dr. Buza Péter egy szakmai 

lapban írt cikkében részletesen ismertette. A további feltárásokat 2017-ben is folytatni 

kívánjuk. 2016 augusztusában az Illés-kútnál megállapítottuk, hogy a talajvízszint jelentősen 

megemelkedett, így néhány éven belül megközelítően helyreállhat az eredeti állapot, ami azt 

jelenti, hogy az Illés-kútból újra forrás lesz. Vízhozam méréssel igazoltuk, hogy a kút 

vízhozama lényegesen javult. Munkánkra felhívtuk a Közszolgálatti Egyetem figyelmét, 

mivel a vízszint emelkedése veszélyeztetheti az egyetem alapozását. A Közszolgálati 

Egyetem tervezi a megnövekedett vízhozam hasznosítását az Orczy kertben lévő tó élővé 

tételénél. Az Orczy kertben végzett munkálatok során újabb kutat is sikerült feltárnunk, amely 

feltehetően a Ludovika kertészet kútja lehetett, és egy földalatti alagúton vezette a vizet az 

üvegházakhoz. A szárazföldi búvártevékenység keretében tovább folytattuk a hazai 

búvármúzeum tárgyainak bővítését, valamint újabb kutatásokat végeztünk a korai hazai 

búvárkodás jobb megismerése érdekében. A búvármúzeum vonatkozásában felvettük a 

kapcsolatot a Nemzetközi Búvártörténeti Társasággal. 

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: 
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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, + 1.000-

1.200 közvetetten 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 215 vezetett gyalogos túra, 252 túranap/év (1776 fő); 

 27. Meteor Maraton teljesítménytúra (400 fő); 

 Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlőhegyi-barlang (50 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 (Mexikó –Yucatan félsziget) és 

Magyarországon; 

 egyesületi és szakosztályi honlapok, belső hírlevél 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; 
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 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; 

 Musztáng-barlang kutatása: sikerült 50 méteres mélységbe eljutni a 

feltárással, 2017-ben is folytatódik; 

 barlangász oktatás, a technikai és túravezetői tanfolyamok segítése; 

 Illés-kút vízhozam mérése, talajvízszint emelkedés észlelése, tájékoztatás 

Közszolgálati Egyetemnek; 

 kutatás a Fűvészkertben – Mátyás király Vadáskastélya alapjainak feltárása; 

 Orczy – kert: kutak feltárása; 

 Molnár János barlang forrástavának tisztítása. 

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 felújítása, ping-pong tető, első-hátsó tető, közösségi szálláshelyek 

stb); 

 Gödi Fészek – sporttelep, szálláshely, közösségi létesítmények fenntartása, 

üzemeltetése, felújítása (sportpályák, játszótér, kondi terem, ping-pong 

terem, „kultúr”, gondnoki ház felújítása 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, 
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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, a Pálvölgyi barlangnál szervezett 

rendezvényen; 

 Magaskői Természetjáró Emlékpark karbantartó munkálataiban való 

részvétel, a közösségért sokat tevő Meteoros természetjárók emléktáblájának 

elhelyezése az emlékparkban; 

 Gödi Fészek – sporttörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag 

gondozása; 

 Erdei Telep – helytörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag 

gondozása, tárlatvezetés érdeklődőknek; Teleplakók ligete: a közösségért 

tevékenykedő sporttársaink emlékhelyének gondozása; 

 TESZ-emléktúra, Magas-kő emléktúra; 

 hagyományos rendezvények megszervezése (sportrendezvények, túrák, 

közösségi események), 27. 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 

(Esztergom); 

 hazai búvármúzeum tárgyainak bővítése, kapcsolatfelvétel a Nemzetközi 

Búvártörténeti Társasággal; 

 búvártörténeti kutatás folytatása. 

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, 
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 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 és új fotók az Erdei Telep 

lakóiról, Filmklub, beszélgetés (Fórum) meghívott 

gazdasági elemzőkkel, művészekkel; 

 főzőverseny, 

 „szorgos kezek” akció: közösségi önkéntes munka a Gödi 

Fészek karbantartásáért, 

 közösségi adakozás és önkéntes munka a játszótér 

megújításáért (Erdei Telep). 

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 
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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: Magyar 

Madártani Intézet munkatársának telepi „tárlatvezetése”; faültetési program. 

 Barlangok világítás korszerűsítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi 

munkálatok elvégzése a Nemzeti Parkokkal együttműködve 

Pályázati támogatás 

Támogatási program megnevezése: NEA-KK-2016- működési pályázat 

Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap 

Támogatás forrása:  

 központi költségvetés 

 önkormányzati költségvetés 

 nemzetközi forrás 

 más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2016. március 31 – 2017. március 30. 

Támogatási összeg: 600 000,-Ft, azaz hatszáz ezer forint 

 tárgyévben felhasznált: 600 000,-Ft 

 tárgyévben folyósított: 600 000,-Ft 

Támogatás típusa 

 visszatérítendő 

 vissza nem térítendő, + 60 000,-Ft önrész 

Tárgyévben felhasznált támogatási összeg részletezése jogcímként: 

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések:    339 394,-Ft 

Dologi kiadások:        260 606,-Ft 

Összesen:         600 000,-Ft 

Támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Meteor TTE tagjai 2016-ban is aktív természetjáró, barlangász, vízalatti barlangász, 

gyalog- és vízitúrázó, kutató, ismeretterjesztő, sport és önkéntes tevékenységet folytattak. Az 

Egyesület ebben az évben is alapvető feladatának tekintette, hogy mind tagjai, mind az 

érdeklődők számára biztosítsa a közhasznú tevékenység feltételeit: a heti rendszerességgel 

működő klubnap helyszínét, az adminisztráció és a hivatalos ügyek intézéséhez az 

irodahelyiséget, a telefon, internet hozzáférést, havonta megjelenő hírlevelünk, a Meteor 

Tájékoztató fénymásolását és postázását, valamint az egyesület jogszerű működését biztosító 

jogi és könyvviteli szolgáltatásokat. Idén is komoly feladatot jelentett két sport-rekreációs 
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telepünk, kutatóházaink üzemeltetése (Szigetmonostori Erdei Telep, Gödi Fészek, Aggtelek-

Szögliget barlangkutató szakosztály kutatóházai), több felújítási, karbantartási munkát kellett 

elvégezni, valamint az üzemeltetés költségeink (pl. közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások 

díjai, bérköltségek) is növekedtek. 

Mindennek teljesítésben segítséget nyújtott a NEA-KK-16 működési pályázatán elnyert 

600 eFT támogatás. 

Az elszámolt költségekből is látható, hogy az ingatlan üzemeltetés valamint a bérfizetés 

képezik működési kiadásaink jelentős részét. Az ingatlan üzemeltetés költségeiben iroda- és 

klubhelyiségünk bérleti díjához, valamint vagyon és felelősségbiztosításunkhoz használtuk fel 

a támogatást. Adminisztrációs és kommunikációs kiadásaink közül könyvviteli és 

munkavédelmi szolgáltatáshoz, Meteor Tájékoztató fénymásolásához, postai 

szolgáltatásokhoz, nyomtatványok vásárlásához, telefon és internet díj fizetéséhez kaptunk 

segítséget. Ez az infrastruktúra elengedhetetlen ahhoz, hogy tagjainkat megfelelően tudjuk 

tájékoztatni programjainkról, tevékenységünkről, a hétvégi túraprogramok szervezése is 

elképzelhetetlen lenne nélküle. A bérköltségeknél az ügyvezető és az adminisztrátor 

munkabérének egy részét számoltuk el a támogatás terhére. A támogatás segítségével 

lehetőséget kaptunk egyesületünk közhasznú tevékenységének, működésének biztosítására. 


