Közhasznúsági melléklet a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének 2018. 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 három szakosztály: természetjáró,
barlangkutató, ifjúsági túraevezős, valamint két sporttelep: Gödi Fészek, Szigetmonostori
Erdei Telep munkájában vesznek részt.
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Közhasznú tevékenységek bemutatása szakosztályonként:
Természetjáró Szakosztály
A 2017.évben egyesületünk a Thököly úti OKISZ Székházba költözött. Mintegy fél év után
kiderült, hogy a több évtizede kitűnően működő klubéletünket az új körülmények között nem
tudjuk folytatni. Az elnökség és a szakosztály tagsága között kialakult feloldhatatlannak tűnő
nézeteltérés azt eredményezte, hogy a hagyományos összejöveteleinket más helyszínre kellett
áthelyeznünk. Ez sajnos azzal is járt, hogy a klubnapot más időpontra kellett áttenni, a tagok
egy része pedig elhagyta egyesületünket. Ugyanakkor a lecsökkent létszám mellett is 1540
társunkat sikerült 218 túranap során kivinni a természetbe.
Megtartottuk hagyományos, a Barlangkutató Szakosztállyal közös szervezésű Lakatos László
emléktúránkat. A Pálvölgyi-barlangban Ránky Ernő kutatótárs visszaemlékezése és Végh
Zsolt barlangkutató szakosztályvezető megemlékezése mellett megkoszorúztuk a fél
évszázada halálos balesetet szenvedett egykori tagtársunk emléktábláját. A 161 résztvevő a
továbbiakban még tett egy sétát a közeli Szemlőhegyi-barlangban is.
A Meteor Szervezetek Országos Szövetségének hagyományos találkozóját Szécsény
központtal a helyi meteoros egyesület vezényelte le. A nagyszámú résztvevő elhelyezése csak
úgy volt lehetséges, hogy Balassagyarmat és Rimóc szálláslehetőségeit is igénybe vettük. A
nagy történelmi múlttal rendelkező város számtalan nevezetessége gazdag programot adott a
rendezvényen megjelentek számára, de a környék látnivalói és a közeli felvidéki várak,
színhelyek felkeresése még tovább színesítette a látnivalók választékát. A találkozóra
meghirdetett fotóversenyt Buzás Károly sporttársunk nyerte meg felvételével.
A szeptemberben esedékes Meteor Maraton teljesítmény túráink ebben az évben szervezési
nehézségek miatt elmaradtak. Olsefszky Béla sporttársunk, számos teljesítmény túra
résztvevője, második alkalommal teljesítette a Kiváló Természetjáró minősítés feltételeit.
Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk képviselni a szakosztályt a Budapesti Természetbarát
Sportszövetség rendezvényein, munkájában. A múlt évben végzett útjelzőfestő vezetőink
most már saját munkáikkal is bemutatkoztak. A Budai-hegységben lefestettük a Szépjuhászné
út és a Hűvösvölgy közötti piros + jelzésű, és a nagykovácsi piros sáv és a Nagy-Kopaszra
vezető zöld háromszög közötti piros háromszög jelzésű turistautat. Emellett a Nagykovácsiból
induló piros sávú utat a jelzésfestő tanfolyamosokkal közös munkában végeztük el.
Mint a korábbi években, havonta megjelentettük a Meteor Tájékoztatót, amelyben tagjainkat
az időszerű természetjáró túraeseményekről tájékoztattuk. Igyekeztünk a természetjárás és a
természetvédelem témaköréből közérdeklődésre számot tartható érdekességekről, hasznos
információkról tudósítani. Ezt a fórumot használtuk a vidéki meteoros egyesületekkel való
kapcsolattartásra is.
Szigetmonostori Erdei Telep – sport és rekreációs telep
Az Erdei Telep 2018-ban is sokrétű tevékenység végzésére adott lehetőséget. A kiváló
helyszíni adottságokat kihasználva és a sporttársak igényeit is kielégítve minden korosztály
számára gazdag programválasztékot kínáltunk a sporthoz, a kulturált szórakozáshoz, a
rekreációhoz. Telepünk 2018. évben ünnepelte 90. évét, ezért éves programjaink a „90 éves a
telep” köré épültek.
 A nyarat szezonnyitó bográcsozással kezdtük, ahol is a jelenlevő teleplakók lelkesen
üdvözölték egymást egy jóízű evéssel és beszélgetéssel.
 Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezésre került a sportos gyereknap.
 Nem maradt el idén sem heti több alkalommal a női reggeli torna.
 Az elmaradhatatlan sakk bajnokságot is megrendeztük.
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 Természetesen a szokásos foci és ping-pong bajnokságon is nagy lelkesedéssel vettek
részt a gyerekek, ifjak, felnőttek, idősebb felnőttek is.
 Szintén elmaradhatatlan az éjszakai Vöröskő emléktúra is.
 Hétvégenként vendégek tartottak előadásokat, beszélgetéseket a teleplakókkal.
 „Hozz egy verset – és mondd el” is egy hagyományos programmá vált a Telepen.
 Hetente egyszer egyik sporttársunk kortárs filmeket vetített, 2016-tól már ez is
hagyományos program lett.
 Gyerekek egyik legkedveltebb programja a telepi életről szóló film készítése, ami
minden évben valamilyen aktuális eseményhez kötődik.
 Az év egyik leghangulatosabb, legvidámabb eseménye volt a kvíz kérdésekkel
tarkított holdfogyatkozás várás a Duna partján.
 Augusztus 20-án a valamikori közös szállások helyénél emlékpontokat tettünk ki.
 És természetesen nem maradhatott el az augusztusi karnevál sem, ahol kicsik, nagyok
egyaránt jól érezték magukat.
 Idén is bekapcsolódtunk a szigetmonostori programokba is. Ebben az évben
telepünkön lépett fel egy kínai gyerekkórus. A szigetmonostori gyerekekkel közös
előadásuk fergeteges volt.
 Tartottunk idegenvezetést a helybélieknek a telepen, akik viszonzásul nekünk tartottak
idegenvezetést Szigetmonostoron.
A Telep minden évben különböző – sport-, művészeti (színjátszó-, kórus-) és iskolai – táborok
helyszíne is. Visszatérő táborozóink között vannak iskolai kirándulások is, akik szintén
kihasználják a Telep adottságait, a közösségi tereket: sportpályáinkat – röplabda, kispályás
foci, pingpong-tető, - a színpadot nézőtérrel és a kisebbeknek a játszóteret is.
Gödi Fészek – sport és rekreációs telep
A Gödi Fészek közössége 2018-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 az asztalitenisz, és a sakk sem maradhat el. Mindent megteszünk a megfelelő
technikai felszerelés biztosításáért, amit rendszeresen megújítunk. Idén a lakók megszervezték
hétvégenként a reggeli tornát, amelyen kicsik és nagyok aktívan vettek részt. Sokan ugyan
nem szervezett formában, de rendszeresen kirándulnak, egyesek a természet mások idegen
városok felfedezésére vállalkoztak. Tagjaink sorában továbbra is népszerűek a gyalogos ill.
vizísportok. Télen sem tétlenkedünk, hiszen sokan rendszeresen síelnek, snowboardoznak,
siklóernyőznek, vagy távolabbi tájak fedeznek fel.
Közösségi élet és hagyományőrzés, környezetvédelem
Továbbra is nagy sikere volt a két napos gyereknapnak, ami kiegészült a családi sportnappal.
Nem csak a gyerekek, hanem szüleik és családtagjaik is együtt versenyeztek, számot adtak
fizikai edzettségükről, szellemi felkészültségükről. Hagyományőrző programként idén is
szerveztünk „tábortüzes” szalonnasütést, illetve zenés-táncos mulatságot, bográcsozást.
A telepen mindig nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és a környezettudatos
működtetésre. Bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, elvégeztük a telep és az előtt lévő
Duna part rendbetételét, fűnyírást, szemétgyűjtést, ágak, gallyak összegyűjtését.
2018-ban is tovább haladtunk a közösségi épületek karbantartása, felújítása terén: felújításra
került a nagy klubhelyiség teteje, valamint új ereszt kapott az IFI-, és a vendégház is. Szorgos
kezek” programunkat idén kétszer is megrendeztük szezonnyitáskor és záráskor. Lefestettük a
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dunai kaput, és sok lámpaoszlopot. Kifestetettük a vendégházat és felújítottuk a berendezését.
Szeptemberben lecsiszoltuk, és lefestettük kívülről az IFI-épületet, ugyanígy a nagy
klubhelyiség épületét is.
Sajnos idén előre nem tervezett kiadásaink is voltak. A gondnoki házban el kellett hárítani a
csőtörést, valamint felújítani az életveszélyessé vált kéményt, kályhát. A viharok
következtében sok veszélyessé vált fát kellett visszavágni, csonkoltatni, ill. tönköt kiszedni.
Barlangkutató Szakosztály
A szakosztály csoportjai 2018-ban önállóan tevékenykedtek, központi rendszervényt nem
szerveztünk. Két tagtársunk, Stieber József és Simon András szeptember 7-9 között jól
sikerült Dr. Dénes György emléknapot szervezett Bódvaszilason. A szervezésben és
lebonyolításban számos senior tagunk is segített. Csoportjaink tevékenysége:
Baradla-csoport
Musztáng-barlang feltárása:
 2018-ban önálló kutatási engedély birtokában, de továbbra is Aggteleki
Nemzeti Parkkal együttműködésben, Szabó István vezetésével folytattuk a
kutatást. A barlangban ebben az évben lejutottunk a 2. szifonig, amelyet több
alkalommal sikerült leszivattyúzni, de a továbbjutás ezen a ponton a csoport
jelenlegi műszaki és pénzügyi lehetőségeit meghaladja.
 Elvégeztük az eddig feltárt szakasz felmérést, az adatok feldolgozása és térkép
elkészítése a következő év feladata lesz.
Stieber József tagunk vezetésével brigádja 2018-ban több kisebb tábort szervezve
kutatta és bontotta a Bükk Szeles-barlangját.
Vass Imre csoport
 barlangtúrákat szervezettünk Szögligeten és Alsó hegyen környékén, a Meteor,
Rákóczi, Vass Imre, Baradla barlangokba;
 csoportunk folyamatosan segíti MKBT Verocs Szakosztály munkáját: segítséget,
kísérőket adunk sérült gyermekek Mátyás-hegyi barlangban történő túrázásához;
 2018-ban is aktívan részt vettünk a Szögligeti falunapon és a Derenki búcsún;
 a csoport az MKBT Oktatási Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési
megállapodás keretében a barlangász oktatás és a technikai tanfolyamok
helyszínének biztosításával, illetve vendég oktatókkal támogatja a barlangász
képzést.
Egyéb tevékenység
 A Baradla-csoport környezetvédelmi szolgáltatás keretében növénytelenítési
munkákat végzett a tapolcai kórház-barlangban, valamint megkezdte a Szemlő hegyiés Pálvölgyi-barlangok növénymentesítését is. Ez utóbbi munkák áthúzódnak 2019-re
is.
 A Baradla csoport az aggteleki házában jelentős, egy millió forint értéket meghaladó
bővítési és felújítási munkákat végzett. A költségeket részben a csoport saját
bevételeiből, részben a tagok adományaiból fedezte. A csoporttagok jelentős
mennyiségű önkéntes társadalmi munkát is végeztek a felújítás során. A munkálatok
eredményeként teljesen felújítottuk a ház két fürdőszobáját. Három tusoló került
kialakításra, valamint a gázkazán cseréjével és egy villanybojler felszerelésével
megoldották a melegvíz-ellátást, így a ház teljes foglaltsága esetén is biztosított a
meleg víz a vendégek fürdéséhez. A ház raktár és közösségi helyisége új
padlóburkolatot kapott. Az udvarban cserére került a víz és csatorna vezeték és a
szétfagyott járda helyére új térkő burkolatú járda került.
 A Vass Imre csoport ebben az évben kisebb karbantartási és felújítási munkákat
végzett szögligeti kutatóházaiban.
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Szakosztályunkból többen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat aktív tagjaként részt
vettek a mentőszolgálat gyakorlatain, valamint több éles mentésben is közreműködtek.

Ifjúsági Túraevezős Szakosztály
A szakosztály 2018-ban új szervezésben tartotta meg az éves, háromnapos evezőstúráját a
Dunán. Az új helyszínnel kapcsolatban nem sikerült megegyezésre jutni, így a szokott
útvonalon, csak új táborhely felkeresésével valósult meg a túra.
Helye, ideje: 2018. 07. 13-15. Dunaradvány – Horány.
Részt vettek: 12 fő.
A nyár folyamán kb. 5 alkalommal szálltunk vízre és tartottunk fél-egy napos túra-kílbótos
edzéseket a Dunán Vácra illetve a szigetspiccre. Ezen felül a szakosztály által használt
csónakházban régóta hányódó hajókat összeírtuk, mivel sokról nem lehetett tudni kik a
tulajdonosai, felkutattuk őket. Több hajótulajdonos jelezte, hogy nem tart többet igényt a
sokszor rossz állapotban lévő kílbótokra, kenukra, és ezeket a szakosztálynak adományozza
használatra. Így a szakosztály kezelésébe került: 2db kajak, 4db kenu, 4 db kílbót. A
felajánlott hajók közül több a háború előtt épült, és nagyon rossz vagy használhatatlan
állapotban van. A 2019-es tervek között szerepel ezek felújítása. Ezen felül a kílbótos
csónakházat kitakarítottuk, és a nyár folyamán egyszer evezős napot tartottunk, amikor három
használható kílbóttal próbáltunk fiatalokat és idősebbeket az evezés komplex mozdulatsorára
megtanítani, több-kevesebb sikerrel. Terv 2019-re: rossz állapotú kílbótok felújítása.
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), 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, spec.:
fogyatékkal élők.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.000-3.500 fő közvetlenül, + 1.000-1.200
közvetetten.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
 218 túranap/év (1540 fő) túrázásának biztosítása (gyalogos túrák);
 Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlőhegyi-barlang (161 fő);
 Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep sportrendezvényei (sportnap, sporthétvége,
családi nap, kerékpártúrák, ping-pong bajnokság, telep futball bajnokság, sakkverseny,
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reggeli torna, Vöröskő-éjszakai túra, telepi tájékozódási verseny, röplabda, kosárlabda,
petanque, női torna, stb);
 túrázás, túravezetés Szögliget és környékén (Alsóhegy)
 barlangtúrák: Baradla, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Mátyás-hegyi, Aggtelek, Jósvafő;
 vízitúrák – Horány-Vác-Horány, Dunaradvány (Szlovákia)-Esztergom– Horány;
 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)
 egyesületi és szakosztályi honlapok, belső hírlevél (Meteor Tájékoztató) 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
közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság, érdeklődők,
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:
 Musztáng-barlang kutatása;
 a Bükk Szeles-barlang kutatása;
 barlangász oktatás, a technikai és túravezetői tanfolyamok segítése;
 „Meteor Tájékoztató” hírlevél működtetése a természetjárás népszerűsítésére, túrák,
más természetjáró szervezetek programjai, természetvédelemmel, természetjárással
kapcsolatos cikkek, információk megjelentetése tagjaink önkéntes munkájával.
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:
 Szigetmonostori Erdei Telep – sporttelep; közösségi létesítmények, ifjúsági
szálláshelyek fenntartása, üzemeltetése (csónakház, színpad, sportpályák, játszótér,
ping-pong tető, első-hátsó tető, közösségi szálláshelyek felújítási, karbantartási
munkák stb);
 Gödi Fészek – sporttelep, szálláshely, közösségi létesítmények fenntartása,
üzemeltetése, felújítása (IFI-, vendégház és nagy klubhelyiség külső festés,
tetőszerkezet javítás, új eresz, gondnoki ház kémény és kályha korszerűsítés, javítás,
vendégház berendezésének megújítása, kapu-lámpaoszlopok festése, favágási munkák
stb);
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Barlangkutató szakosztály kutatóházai (Aggtelek, Szögliget) fenntartása, üzemeltetése,
aggteleki-szögligeti kutatóház karbantartása; aggteleki kutatóház felújítása
(fürdőszobák korszerűsítése, kazán csere, új bojler, raktár helyiség burkolása, víz,
csatornavezeték csere, új térkő burkolat az udvaron).
 iroda fenntartása.
4.
közhasznú tevékenység megnevezése: az egyesület múltjának megfelelően a
természetbarát- és sporttörténeti hagyományok ápolása, a kezelésében lévő emlékhelyek
gondozása;
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:
 Dr. Dénes György emléknap - az egyesület egykori elnökének, mindenkori
tiszteletbeli elnökének emlékére szervezett rendezvény Bódvaszilason;
 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;
 hagyományos rendezvények megszervezése (sportrendezvények, túrák, közösségi
események stb);
 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 (Szécsény).
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:
 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:
o karnevál, homokvárépítő verseny;
o kulturális programok: kórusmuzsika, színjátszótársulat bemutatkozása,
zenekar, tánctanítás és tánccsoport fellépések, művészettörténeti előadások, úti
beszámolók, könyvbemutató, „Hozz egy verset – és mondd el”; „Kolkaja” piknik és hangulatos visszaemlékezések, régi és új fotók az Erdei Telep
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lakóiról, Filmklub, beszélgetés (Fórum) meghívott gazdasági elemzőkkel,
művészekkel;
o főzőverseny, szorgos kezek” akció: közösségi önkéntes munka a Gödi Fészek
karbantartásáért.
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:
 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 tevékenység főbb eredményei:
 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.
 Barlangok növénymentesítési, környezetvédelmi munkálatainak elvégzése a Nemzeti
Parkokkal együttműködve (Szemlőhegyi-, és Pálvölgyi barlang, Tapolcai kórházbarlang).
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Pályázati támogatás
Támogatási program megnevezése: MTSZ jelzésfestési pályázat / Természetjáró szakosztály
Támogató megnevezése: MTSZ
Támogatás időtartama: 2018.05.03. – 2018.12.31.
Támogatási összeg: az elvégzett munka alapján 55.800,-Ft.
 tárgyévben felhasznált: 55.800,-Ft
 tárgyévben folyósított:55.800,-Ft
Támogatás típusa
 visszatérítendő
 vissza nem térítendő
A projekt, és a támogatás felhasználásának szöveges bemutatása:
A Természetjáró szakosztály tagjai közül 2017-ben többen elvégezték az MTSZ jelzésfestési
képzését. Ennek a képesítésnek a birtokában 2018-ban Lugosi Zoltán, Vámos Péter és
Mészáros Lajos minősített útjelző vezetők a szakosztály nevében sikeresen pályáztak az
MTSZ jelzésfestési pályázatán, amelyen elnyerték a pályázatban meghatározott útszakaszok
jelzésfestési munkálatainak elvégzését. Az év során – több előre nem látható nehézség miatt –
a pályázatban meghatározott útszakaszok 60%-át tudták elvégezni. A munkában néhány
szakosztályi tag is segítette őket. Az MTSZ által elfogadott és átvett útszakaszok jelzésfestési
munkái után a támogatást a szakosztály megkapta, amelyet az évközben felmerülő
költségekre fordítottak (pl. jelzésfestéshez szükséges alapanyagok megvásárlása, versenyek
nevezési díja).
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