Közhasznúsági melléklet a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének 2019. 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
2019-ben a szakosztály aktív létszáma csökkent, sokan befejezték egyesületi tevékenységüket.
A megmaradt tagsággal 114 túrát tartottunk az év folyamán 143 túranappal. A teljesített túrák
során 1124-en tisztelték meg részvételükkel programjainkat. Kiemelkedő egyesületi
rendezvényünk minden évben a Lakatos László emléktúra, melyet a Barlangkutató
szakosztályunkkal közösen tartunk meg. A Pál-völgyi- és a Szemlő-hegyi-barlang, valamint
az emlékpark felkeresésére ezúttal 109 fő vállalkozott a két szakosztályból és a meghívott
vendégekkel együtt.
Másik nagy esemény a szakosztály életében a társszakosztályokkal való találkozó, közös
ünneplés, amelyre 2019-ben Szegeden került sor. A nyári főszezonra eső rendezvény gazdag
programjaira jó szervezés és kedvező időjárás mellett került sor. Népes küldöttségünket csak
több szálláshelyen sikerült elhelyezni, de a programokon mindig találkoztunk. Kiemelkedő
esemény volt az ásotthalmi Betyár-találkozó, a Szegedi Arborétum, a városnéző hajótúra és a
zenés-táncos búcsúest.
Sokáig
bizonytalan
volt
hagyományos,
Meteor
Maraton
teljesítménytúránk
megrendezhetősége. A közbejött nehézségek felsorolása is hosszú lenne, de mindenek előtt
említendő, hogy több, korábban jelentkező szervező más programja miatt lemondta a
részvételt, valamint a verseny különlegességének számító jelvényeket sem tudtuk elkészíttetni
a vállalkozó elérhetetlensége miatt. Mindezek ellenére szép résztvevői létszámmal (300 fő
regisztrált induló) és sikeresen zárult 29. Maratonunk. Meg kell még említeni, hogy kivettük
részünket a Budai-hegység turistaút hálózatának festési és karbantartási munkáiból. A
Nagykovácsi és a Szépjuhászné közötti piros sáv jelzésű út korábban elkezdett szakaszának
folytatását készítettük el, amely egyúttal részét képezi a Meteor Maraton útvonalának is.
Szigetmonostori Erdei Telep – sport és rekreációs telep
Az Erdei Telep 2019-ben is sokrétű szabadidős tevékenységre nyújtott lehetőséget. A kiváló
helyszíni adottságokat kihasználva és a sporttársak igényeit is figyelembe véve, minden
korosztály számára gazdag programválasztékot kínáltunk a sporthoz, a kulturált
szórakozáshoz, a rekreációhoz.
 Idén is megrendezésre kerültek hagyományos sportrendezvényeink, amelyeken nagy
lelkesedéssel vettek részt gyerekek, ifjak, fiatal és idősebb felnőttek egyaránt: a
sportos gyereknap, az elmaradhatatlan sakk, foci és ping-pong bajnokság, az éjszakai
Vöröskő-emléktúra;
 heti több alkalommal volt női reggeli torna a Duna-parton;
 hétvégenként meghívott vendégek (pl. írók, költők, természet- és társadalom tudósok;
filmes szakemberek) tartottak előadásokat, vettek részt a teleplakókkal folytatott
beszélgetésekben;
 a „Hozz egy verset – és mondd el” rendezvényünk is hagyományos programmá vált,
ahogy a már több éve, nyáron heti rendszerességgel megtartott filmvetítés/filmklub
sem maradhatott el;
 a gyerekek egyik legkedveltebb programja volt a telepi KI MIT TUD, a felnőttek
számára a „telepi társasjáték” volt a szezon egyik leghangulatosabb, legvidámabb
eseménye;
 nem maradhattak el az augusztus 20-ához kapcsolódó rendezvények sem, ahol kicsiknagyok egyaránt jól érezték magukat: pl. a homokvárépítő-verseny, a karnevál a
jelmezfelvonulással; külön öröm volt, hogy a programok szervezésében az ifjabb
korosztály átvállalt sok feladatot, pl. a karnevál hercegek is tizenévesek voltak;
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2019-ben is bekapcsolódtunk a helyi, szigetmonostori programokba (pl. a Kékevező
Fesztivál); tartottunk idegenvezetést a helybélieknek a telepen, akik viszonzásul
minket hívtak meg hasonló programra Szigetmonostoron.
A Telep minden évben különböző – sport-, művészeti (színjátszó-, kórus-) és iskolai – táborok
helyszíne is. Visszatérő táborozóink között többen kihasználják a Telep – szálláson kívüli –
adottságait is: a fedett és szabadtéri közösségi tereket, sportpályáinkat (röplabda, kispályás
foci, pingpong-tető), a színpadot nézőtérrel és a játszóteret.
2019-ben is alapvető feladat volt a Telep fenntartása, közösségi tereinek, épületeinek
(szálláshelyek, első-hátsó tető, színpad, múzeum stb.) karbantartása, a szükséges felújítások
elvégzése, a faállomány gondozása, törvényileg előírt kötelezettségek (pl. munka, tűzbalesetvédelmi feladatok) ellátása. Ebben az évben már komoly problémát jelentett a Telep
vad (főleg vaddisznó) elleni védelme. A hosszú távú megoldásra tervet dolgoztunk ki, a
megvalósítás 2020-ra is áthúzódó projekt, amelyet az Önkormányzattal együttműködve
tudunk megvalósítani.
Gödi Fészek – sport és rekreációs telep
A Gödi Fészek mindig is nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok őrzésére. Ennek
keretében továbbra is rendszeres sporttevékenység folyik sportpályáinkon (röplabda, foci),
valamint kedvelt az asztalitenisz, sakk és a petanque is. Mindent megteszünk a megfelelő
technikai felszerelés biztosításáért, amit rendszeresen megújítunk. Idén bevezettük a délutáni
focit/röplabdát, sőt néha mindkettőt, utána pedig irány a Duna és egy kis úszás. Sokan
rendszeresen kirándulnak, egyesek a természet, mások idegen városok felfedezésére
vállalkoztak. Tagjaink sorában továbbra is egyaránt népszerűek a gyalogos illetve vízi
sportok. Télen sokan járnak síelni, snowboardozni, vagy távolabbi tájakat fedeznek fel.
2019-ben volt 95 éves a telep. Ezt szerény, de méltó módon ünnepeltük: egy rendezvény
keretében teleptársaink emlékeztek a Telep múltjára, ill. beszéltek jelenéről, telepi
élményeikről, virágot helyeztünk el az emlékfalnál, vendégül láttuk a horányi Erdei Telep
képviselőit is, a visszajelzések szerint mindenki jól érezte magát. A 2019-es szezonban a
jubileumra készített zöld Fészek póló volt a ,,divat”.
Sikeres volt a két napos gyermeknap, ami kiegészült a családi sportnappal. Idén a petanque
volt a ,,sláger”. Mindenki – kicsi és nagy – együtt versenyzett. Hagyományőrző
programként idén is szerveztünk „tábortüzes” szalonnasütést, illetve zenés táncos
mulatságot, bográcsozást.
A telepen mindig nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és a környezettudatos
működtetésre. Továbbra is szelektíven gyűjtjük a hulladékot, idén is takarítottuk/rendbe
tettük a telep előtti Dunapart-szakaszt. A mostanra már többéves hagyománnyá vált szorgos
kezek programunkat kétszer is megrendeztük, a szezon elején és végén: kitakarítottuk a
közösségi épületeket, befejeztük a „nagy kultúr” épület festését; a telep faállományát
gondozó favágók javaslatára a fákat mentesítettük a borostyánoktól, ezzel is
meghosszabbítva fáink életét.
Nagyobb felújítási munkákat is kellett végeznünk: a gondnoki ház tetejét javíttattuk, és ezzel
együtt elkészült a tető szigetelése is; a vihar következtében sok veszélyessé vált fát kellett
csonkoltatnunk; az érintésvédelmi vizsgálat után ki lettek javítva az elektromos hálózat hibái
a kultúrházban, a múzeumban a teljes elektromos hálózatot felújítottuk; a közösségi
vizesblokk elektromos hálózatát ki kellett cserélnünk.
Barlangkutató Szakosztály
A szakosztály 2019-ben is folytatta barlangkutatási, természetvédelmi, ismeretterjesztési
tevékenységét. Csoportjai önállóan tevékenykedtek, központi rendszervényt nem szerveztünk.
Baradla-csoport
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Musztáng-barlang: 2019-ben Szabó István vezetésével, az Aggteleki Barlangkutató
Egyesülettel közösen folytattuk a barlangkutatást. Ebben az évben még egyszer
kísérletet tettünk a 2. szifon leküzdésre. A szifon vizét a felszínre nyomva sikerült
leszivattyúzni, de a szifon mélysége és az áttörést akadályozó iszapkitöltés a jelenlegi
műszaki és pénzügyi lehetőségeket meghaladja. Pontosítottuk az eddig feltárt szakasz
térképét. Az év második felétől, felszíni bejárások során megvizsgált „Róka-lyuk”
barlang feltárását készítettük elő, illetve kezdtük meg. A jelenleg pár méter mélységű
barlang a Musztáng-barlang térképvázlata és a geofizikai mérések alapján a Musztángbarlang folytatásának vonalában helyezkedik el, így esélyünk lehet arra, hogy a
szifonos szakaszon túl sikerül a Musztáng rendszerébe bejutnunk.
Környezetvédelmi szolgáltatás keretében 2019-ben szinte valamennyi idegenforgalmi
célra kiépített barlangban növénytelenítési munkákat végeztünk. A munkákból szerzett
bevételt a csoport kutatóházának 2020-ban tervezett felújítására (tetőcsere, konyha
felújítás) fordítjuk.

Vass Imre csoport
 csoportunk barlangtúrákat szervezett Szögliget és Alsó hegy környékén, a Meteor,
Rákóczi, Vass Imre, Baradla barlangokba;
 ebben az évben is segítettük az MKBT Verocs Szakosztály munkáját: kísérőket adtunk
sérült gyermekek Mátyás-hegyi barlangban történő túrázásához;
 ápoltuk a kapcsolatot közvetlen környezetünkkel: az eddigi hagyományoknak
megfelelően, ebben az évben is aktívan részt vettünk a Szögligeti falunapon és a
Derenki búcsún;
 az MKBT Oktatási Nonprofit Kft.-vel együttműködve szállást és bázist biztosítunk a
barlangász oktatáshoz;
 szögligeti kutatóházunk tetőzetét egy augusztusi jégverés erősen megrongálta, a
biztosító kárfelmérését követően a csoport tagjainak saját kivitelezésben sikerült a
tetőt kijavítani, a sérült cserepeket kicserélve a beázás veszélyt megszüntetni;
Szakosztályunkból többen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat aktív tagjaként ebben az évben
is részt vettek a mentőszolgálat gyakorlatain, valamint több éles mentésben is közreműködtek.
Ifjúsági Túraevezős Szakosztály
A szakosztály 2019-ben - szervezők hiányában - nem tudta megvalósítani éves kenutúráját,
így, ez a mostanra hagyománnyá vált program ebben az évben sajnos elmaradt. Rövidebb
túrákat viszont szerencsére folyamatosan tudtunk tenni Vácra kajakkal, kenuval, kielboattal.
A csónakházban tárolt hajók tulajdonosait tovább kutattuk, és kértük, hogy aki nem használja
a hajóját, engedje át a használatát az evezős szakosztálynak. A 2018-ban felajánlott 2db kajak,
4db kenu, 4 db kielboat mellé 2019-ben további hajókat ajánlottak fel az Erdei Telep tagjai,
így a flottánk bővült: jelenleg 6db kielboat (különböző állapotban), 5db kajak és 2db kenu
került a kezelésünkbe. A felajánlott hajók közül több a háború előtt épült, és nagyon rossz
vagy használhatatlan állapotban van, a 2020-as évre tervezzük ezek felújítását, hogy minél
több hajót használhassunk, és adhassunk oda evezésre az érdeklődőknek.
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), 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:
 143 túranap/év (1124 fő) túrázásának biztosítása (gyalogos túrák);
 Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlő-hegyi-barlang (109 fő);
 Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep sportrendezvényei (sportos gyereknap,
sporthétvége, ping-pong és foci bajnokság, sakkverseny, reggeli torna, Vöröskőéjszakai túra, 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;
 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 (Róka-lyuk barlang);
 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.
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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 (nagy klubhelyiség külső festés, gondnoki ház tetőjavítás,
szigetelés, favágási munkák, elektromos hálózat felújítása stb);
 Barlangkutató szakosztály kutatóházai (Aggtelek, Szögliget) fenntartása, üzemeltetése,
aggteleki-szögligeti kutatóház karbantartása (szögligeti kutatóház tetőjavítása);
 túraevezéshez használható hajóállomány bővítése;
 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:
 Gödi Fészek – sporttörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag gondozása;
 95 éves a Gödi Fészek (ünnepség);
 Erdei Telep – helytörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag gondozása,
tárlatvezetés érdeklődőknek; Teleplakók ligete: a közösségért tevékenykedő
sporttársaink emlékhelyének gondozása;
 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 (Szeged).
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,
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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 – sportos gyereknap, ping-pong
verseny, focibajnokság, Vöröskő-túra, női reggeli torna, Meteor Maraton, Lakatosemléktúra, délutáni foci-röplabda, petanque-verseny, gyereknap, családi sportnap stb.;
 egyéb hagyományos közösségi események:
o karnevál, homokvárépítő verseny;
o tábortűz, szalonnasütés, bográcsozás;
o kulturális programok:„Hozz egy verset – és mondd el”; Filmklub, előadások,
beszélgetések meghívott vendégekkel (pl. írók, költők, természet- és
társadalom tudósok; filmes szakemberek), koncertek, Ki mit tud stb, telepi
társas stb.;
o „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;
 sporttelepeink tagsága többgenerációs, folyamatosan történik utánpótlás nevelés:
nemcsak a sportokban, hanem a sport és közösségi élet szervezésében, vezetésében
egyre több fiatal vesz részt;
 Barlangkutató szakosztály és MKBT Oktatási Nonporfit Kft. közötti együttműködés
keretében barlangász oktatás, technikai és túravezetői tanfolyamok;
 az Erdei Telep adottságának köszönhetően, 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 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.
 Környezetvédelmi szolgáltatás: országos szinten az idegenforgalmi célokra kiépített
barlangok növénytelenítési, környezetvédelmi munkálatainak elvégzése a Nemzeti
Parkokkal együttműködve.

Pályázati támogatás
Támogatási program megnevezése: MTSZ jelzésfestési pályázat / Természetjáró szakosztály
Támogató megnevezése: MTSZ
Támogatás időtartama: 2019.05.21. – 2019.12.31.
Támogatási összeg: az elvégzett munka alapján 68.400,-Ft
 tárgyévben felhasznált: 68.400,-Ft
 tárgyévben folyósított: 68.400,-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 további szakaszokat a
2019-es évben teljesítették. 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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