Közhasznúsági melléklet szöveges kiegészítése a Meteor Természetbarátok Turista
Egyesületének 2020. 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
három szakosztály: természetjáró, barlangkutató, ifjúsági túraevezős, valamint két sporttelep: Gödi
Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep munkájában vesznek részt.
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2. 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:
● 100 túranap/év (536 fő) túrázásának biztosítása (gyalogos túrák, 1291km);
● Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlő-hegyi-barlang (52 fő);
● Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep sportrendezvényei (sportos gyereknap,
sporthétvége, ping-pong és foci bajnokság, sakkverseny, reggeli torna, Vöröskő-éjszakai túra,
röplabda, kosárlabda, női torna, stb);
● túrázás, túravezetés Szögliget és környékén (Alsóhegy);
● barlangtúrák: Baradla, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Mátyás-hegyi, Aggtelek, Jósvafő;
● vízitúrák – Horány-Vác-Horány;
● turistautak jelzésfestése;
● 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, kutatásifeltárási 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-rendszer kutatása, ezen belül Róka-lyuk barlang feltárása;
● Baradla-barlang növénymentesítése;
● barlangász oktatás, a technikai és túravezetői tanfolyamok segítése;
● Gödi Fészek faállományának, Szigetmonostori Erdei Telep erdős területeinek védelme,
gondozása;
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●
●

telepi fórum az erdő gondozásáért (szakmai előadás);
„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, elsőhátsó tető, közösségi szálláshelyek felújítási, karbantartási munkák stb.);
● Gödi Fészek – sporttelep, szálláshely, közösségi létesítmények fenntartása, üzemeltetése,
felújítása (favágási munkák, elektromos hálózat felújítása, vizesblokkok felújítása, közösségi
létesítmények karbantartása stb.);
● Barlangkutató szakosztály kutatóházai (Aggtelek, Szögliget) fenntartása, üzemeltetése,
aggteleki-szögligeti kutatóház karbantartása;
● túraevezéshez használható hajóállomány bővítése.
4.
közhasznú tevékenység megnevezése: az egyesület múltjának megfelelően a természetbarátés 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;
● 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.
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:
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●

hagyományos sportrendezvények megszervezése – sportos gyereknap, ping-pong verseny,
focibajnokság, Vöröskő-túra, női reggeli torna, Lakatos-emléktúra, foci-, röplabda-verseny,
gyereknap, családi sportnap stb.;
● egyéb hagyományos közösségi események:
o karnevál, homokvárépítő verseny;
o tábortűz, szalonnasütés, bográcsozás;
o kulturális programok: filmklub, előadások, beszélgetések meghívott vendégekkel (pl.
írók, költők, természet- és társadalom tudósok; filmes szakemberek), koncertek, Ki
mit tud, 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 a fiatal tagság vezeti, ebben az évben két vízitúrát
szerveztek, a hajóállomány felújítását mérték fel;
● 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. 4144. 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, viharkárok felszámolása, erdőtelepítés.
● Erdei Telep/Környezetvédelmi munkacsoport működése – folyamatos kontroll, monitoring a
sporttelep természetvédelmi feladatainak teljesítésével kapcsolatban.
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●

Környezetvédelmi szolgáltatás: országos szinten az idegenforgalmi célokra kiépített
barlangok növénytelenítési, környezetvédelmi munkálatainak elvégzése a Nemzeti Parkokkal
együttműködve.
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