
Közhasznúsági melléklet a Meteor Természetbarátok Turista 

Egyesületének 2013. 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) a tagok és az érdeklődők testedzési, tömegsport és túrázási lehetőségeinek biztosítása a 

természetjárás különféle szakágaiban; a természetjárás népszerűsítése, 

b) a szakági területeken végzett közérdekű munkák, feltárások, kutatások, környezet- és 

természetvédelem, ismeretterjesztés az adott területeken; 

c) létesítményeinek fenntartásával és fejlesztésével a tagság és az érdeklődők sportolásának, 

üdülésének, szabadidejük hasznos eltöltésének egészséges, kulturált körülmények között 

történő biztosítása; 

d) az egyesület múltjának megfelelően a természetbarát- és sporttörténeti hagyományok 

ápolása, a kezelésében lévő emlékhelyek gondozása; ennek szellemében tagja az egyesület a 

Magyar Természetbarát Szövetségnek; 

e) közösségfejlesztés, elsősorban a sport általi nevelés és a hagyományteremtő vagy 

egyesületi hagyományokat őrző rendezvények eszköztárával 

f) nem formális nevelési módszertanú rendezvények, táborok szervezése, a fiatalok bevonása 

a programok teljes folyamatába, illetve más egyesületi projektekbe (tájékoztatás, 

kiadványkészítés, önkéntes munka stb.); 

g) környezetvédelmi célú preventív tevékenység (az egyesület tevékenységeinek szerves 

részeként, szoros kapcsolatban az 5.a)-f) 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. 

 



Közhasznú tevékenységek bemutatása szakosztályonként: 

 

Természetjáró Szakosztály 

 

Az Egyesület egyik legrégebbi, alapító szakosztályaként alapvető tevékenységünk 2013-ban 

is a szervezett túrák, túravezetés biztosítása tagjaink és az érdeklődők számára, valamint a 

természetjárás népszerűsítése. Éves tevékenységünk összegezésének alapját a túraaktivitási 

kimutatásunk adja. A túrajelentések feldolgozásával kialakuló pontverseny minden évben 

tükröt állít elénk a szakosztályi munkánkról. A 88 aktív főt számláló szakosztály az év során 

219 túrát szervezett és vezetett 285 túranappal. A létszámadatokkal figyelembe véve ez 2.757 

fő túrázását jelentette. 

Nehéz tudomásul vennünk, de sajnos tény, hogy szakosztályi tagságunk, beleértve a 

túravezetőket is, egyre előrehaladottabb korúakból áll, a fiatalság számára nem elég vonzó a 

szervezett természetjárás. E tények erős kihatással vannak eredményességünkre, amit a 

számszerű adatok is mutatnak. Bár statisztikánk a korábbi évek adataival nagyjából egyezők, 

a szorzott létszámainkban számottevő csökkenés mutatkozik. Ennek oka, hogy a túrákon 

résztvevők átlaglétszáma csökkent. Bizonytalan egészségi állapotuk miatt túravezetőink 

bátortalanul vállalkoznak túravezetésre, ugyanakkor a tagok is inkább a biztosan 

megrendezésre kerülő utakat preferálják. 

Az év első kiemelt rendezvénye a február hónapi, évente hagyományosan megtartott Lakatos 

László emléktúra volt a Barlangkutató Szakosztállyal közös szervezésben, mintegy 

másfélszáz résztvevővel. Jelentős megmozdulásunk volt a júliusi Országos Meteor Találkozó 

Veszprémben. Őszi nagy rendezvényünk a szeptemberben 24. alkalommal megtartott Meteor-

teljesítménytúráink lebonyolítása volt, amely túrák 320 főt vonzottak az ezúttal ítéletidőként 

jellemezhető rossz időjárás ellenére. E létszám pedig még magasabb lehetett volna, ha 

rendelkeztünk volna saját honlappal, mert napjainkban az ilyen rendezvényekre már az 

interneten keresnek rá az érdeklődők. Ezt a hiányosságunkat többen is szemünkre vetették, 

mert sokan nem értesültek időben az esemény körülményeiről. Reméljük, 2014-ben ez már 

nem lesz probléma. E rendezvényünk 2013-ban is igen komoly munkát igényelt a szakosztály 

részéről, az évről-évre szigorúbb környezeti előírások betartása, és a szükséges engedélyek 

beszerzése, valamint a lebonyolításhoz nélkülözhetetlen megbízható pontőr csapat biztosítása 

miatt. Mivel az évenként változó tűzzománc jelvényünk ritkaságnak számít, és nagy 

népszerűségnek örvend a hasonló országos rendezvények résztvevői körében, ezúttal is 

törekedtünk a hagyomány szerinti jelvények elkészíttetéséhez. A jelentős anyagi ráfordítás 

értelmét a résztvevők elismerése ezúttal is igazolta. 

Az egyesület hagyományainak megfelelően 2013-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 2013-ban is sokrétű tevékenység végzésére adott lehetőséget. Minden 

korosztály számára méltó helyet, gazdag programválasztékot kínált a sporthoz, a kulturált 

szórakozáshoz, a rekreációhoz. 

A telepi sportéletet idén is a változatosság és a sokszínűség jellemezte. Hagyományaiknak 

megfelelően ebben az évben is korosztályonkénti bontásban szerveztük meg a pingpong-

bajnokságot. Sokan vettek részt a tájékozódási versenyen egyéni, csapatszintű és családi 



nevezésekkel. Nem maradhatott el a tradicionális Vöröskő-túra sem. Ez az éjszakai túra most 

is különleges élményt nyújtott nem csak azok számára, akik korábban is részesültek már ilyen 

élményben, hanem főként azok számára, akik először csatlakoztak ehhez a programhoz. 

Ebben az évben indult a hetente többször szervezett közös jóga és a női torna. Mindkét 

lehetőséget kihasználva, azokon szép számmal vettek részt a telepi sporttársaink, és a 

programhoz külsősök is csatlakoztak. Hagyományunkhoz híven megszervezésre került a falu 

(Szigetmonostor) és a Telep közötti futballmérkőzés is. 

Az Erdei Telep kiváló helyszíni adottságait kihasználva és a sporttársak igényeit is kielégítve, 

gazdag kulturális programot szerveztünk 2013-ban is a 0-99 éves korosztály számára: 

 „Játékos muzsika kicsiknek és nagyoknak”. Egy fuvolista-hegedűs vendégpáros estje. 

 Legújabb műfordításaiból válogatva tartott előadást egyik sporttársunk. Ugyanő egy 

másik alkalommal „Hozz egy verset - és mondd el!” címmel „Fellner Bandi bácsi” 

emlékére rendezett egy hétvégi programot. 

 Gyermekek és kézműves foglalkozáshoz kedvet érző szülők számára idén is 

szerveztünk bábkészítést. 

 Bemutatkozott az Adorate-kórus. A kórus vezetője, több kórustársával egyetemben, 

maguk is telepi sporttársaink. 

 Rajzverseny, Duna-parti homokvárépítés és telepi karnevál tartotta izgalomban a 

kisebbeket, akiknek szüleik segítettek a jelmezek elkészítésében, és meghívhatták 

barátaikat is, hogy ízelítőt kapjanak abból a fantasztikus és vonzó közösségi 

hangulatból, melyet az Erdei Telep nyújt. 

 Nem maradt el a gyermeksereget egész nyáron összetartó tánctanítási program sem, 

melyet végül megkoronázott a karneváli táncbemutató. Feledhetetlen esemény volt 

számukra annak a humorral teli filmnek az elkészítése is, melynek szereplői ők maguk 

voltak. A film alkotói és szereplői óriási sikert arattak filmjükkel: alig akadt olyan 

teleplakó, aki kihagyta volna a vetítését. 

A Telep minden évben különböző – sport-, művészeti (színjátszó-, kórus-) és kézműves – 

táborok helyszíne is. Szálláshelyeink kihasználtságára tavaly rányomta a bélyegét az árvíz, de 

azért a rendszeres táborozóink – sport- és kultúra iránt érdeklődők egyaránt visszatértek. 

Otthont adtunk az árvízi védekezésben Szigetmonostornak segítő, az ország más részeiből 

érkező tűzoltóknak is. Telepi sporttársaink velük együtt, vállvetve segítettek a gátvédelemben. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi programjainkban is szép számmal voltak 

résztvevők. Azokat a Környezetvédelmi munkacsoport szervezte. Az idén (az árvíz miatt 

elmaradt „Föld napja” helyett) egy „Zöld Gyereknap” keretében vontunk be kicsiket és 

nagyokat virágok ültetésébe. Ehhez közösen szitáltunk komposztot is. Így egy kis színfolttal 

gazdagodott a Teleplakók ligete. Közösen festettük ki a játszótéri kis faházat. Az Első Tető 

mellett kipusztult fenyők helyére az őszi faültetési program keretében olyan fákat ültettünk, 

melyek a Szigeten őshonosak. Az ültetés anyagi fedezetét közadakozásból teremtettük elő. A 

munka előkészítéséhez és lebonyolításához szakmai segítséget is igénybe vettünk. A teljes 

program megvalósítása mindannyiunk számára sok tanulsággal szolgált. 

 

Gödi Fészek – sport és rekreációs telep 

Sporttevékenység 

A Gödi Fészek mindig is nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok őrzésére, ezen belül a 

szabadidős sporttevékenységekre, ezek népszerűsítésére. Ennek keretében 2013-ban is 

rendszeres sporttevékenység folyt a megújult többfunkciós sportpályán (röplabda, foci, 

kosárlabda), idősebbek és fiatalok is rendszeresen használták a ping-pong termet. Egyre 

népszerűbbek a különböző vízi túrák, a fiatalok körében a környék bebarangolása 

kerékpárral. Sportszereinket folyamatosan bővítjük, cseréljük, biztosítva ezzel a változatos 

sportolási lehetőséget. Az idei, szokásosan megrendezett sporthétvégénken tagságunk nagy 



létszámmal vett részt, a sportolni vágyók tovább ismerkedhettek a golffal, amit egyik 

teleptagunk mutatott be, aki senior magyar bajnok. Tagjaink nem kizárólag a nyári 

időszakban, sporttelepünkön foglalkoznak sporttal, természetjárással, ez életmódjuk szerves 

része. Sokan vesznek részt az év során, az ország különböző területein megrendezett amatőr 

sportrendezvényeken: többen állandó résztvevői a Balaton átúszásnak (ahol egyre biztatóbb 

eredményeket tudhatnak magukénak), illetve a Budapest Maratonnak. Sokan rendszeresen 

kirándulnak, egyesek a természet felfedezésére (túrák, teljesítménytúrák), mások a helyi 

kulturális eseményekre, látnivalókra helyezik utazásaik során a hangsúlyt. Vitorlázóink 

rendszeresen indulnak versenyeken itthon és külföldön egyaránt. Sokan a munkahelyük által 

szervezett különböző kupákon, versenyeken vesznek részt (sí, úszás, kosárlabda, futás, stb.). 

Télen sem tétlenkedünk, hiszen sokan közülünk rendszeresen síelnek, snowboardoznak, 

vagy távolabbi tájak felfedezésével kötik egybe a nyaralásukat, ahol búvárkodnak, 

raftingolnak is. 

Közösségi élet és hagyományőrzés, környezetvédelem 

2013-ban is nagy sikere volt a kétnapos „gyermeknapnak”, ahol a gyerekeknek nem csak 

szellemi felkészültségükről, hanem fizikai állóképességükről, edzettségükről is számot kellet 

adniuk. Idén már harmadik alkalommal került megrendezésre főzőversenyünk, amire ezúttal 

is sokan „neveztek”, azaz főztek, és még többen fogyasztottak. Hagyományainkhoz híven 

erre a rendezvényünkre meghívtuk testvértelepünk (Szigetmonostor Erdei Telep) képviselőit 

is. Minden évben, így 2013-ban is volt kiemelt projektünk a sporttelep megújítása, 

fejlesztése érdekében. Ezúttal is egy jelentős anyagi ráfordítást igénylő beruházást 

hajtottunk végre: felújítottuk, és a mai igényeknek, higiénés elvárásoknak megfelelő szintre 

hoztuk a közös vizesblokkot, ezzel emelve a telep komfortfokozatát. 

A telepen mindig nagy hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre, és a környezettudatos 

működtetésre. „Szorgos kezek” programunkra ez évben is sokan eljöttek: festési, 

tereprendezési munkákat végeztünk önkénteseinkkel. Az ősz folyamán folytatódott a régi, 

használaton kívüli, gazdátlan házak bontása. 2013-ban is sikerült megvalósítani, az előző 

évekhez hasonlóan, a kiszáradt vagy veszélyes fák szükséges visszavágását, bár ez komoly 

anyagi megterhelést jelent a telep számára, mivel a speciális feltételek miatt erre szakosodott 

céggel kell végeztetni a munkát. Nem szabad megfelejtkezni az egyre nagyobb sikert arató 

szezon eleji lomtalanításról sem, amelyhez központilag rendelünk konténert, hogy a 

Teleplakók ennek köszönhetően egyszerűen meg tudjanak szabadulni a kiselejtezésre váró 

holmiktól, ezzel is biztosítva a telep rendezettségét. 

 

Barlangkutató Szakosztály: 

 

A Barlangkutató szakosztály 2013-ben központi rendezvényt nem szervezett, csoportjai 

önállóan tevékenykedtek. Csoportjaink tevékenysége: 

Baradla-csoport 

Kutatási tevékenység 

 Dancza-víznyelő feltáró kutatása: tovább folytattuk a Dancza-víznyelő bontását. 

Jelenleg a nyelő akna része 38 méter mély, ahonnan egy szintesnek tekinthető ágban 

haladtuk előre a szálkőfalak mentén. A bontási munkálatokat a Styx-patak vizének 

megcsapolódása miatti vízbefolyás, főleg az év első felében jelentősen hátráltatta. Egy 

árvizet követően, amely csaknem teljesen feltöltötte az aknát, átvizsgáltuk a falakat, a 

kimozdult kőtömböket eltávolítottuk. Átvizsgáltuk az elektromos berendezést és 

elvégeztük a szükséges javításokat. Felújítottuk a szellőztetőrendszert. 



 Folytattuk a korábbi évben megkezdett klimatológiai vizsgálatokat a Baradla-

barlangban a Béke-barlangban, Vass Imre barlangban. 

Egyéb tevékenység 

 Bevételeinek terhére ebben az évben sikerült a kutatóház felújításának első ütemét 

elvégeznünk. Teljesen újjáépült a tornác: új megerősítetett beton alapot kapott, cserére 

kerültek az évtizedek alatt elkorhadt tartóoszlopok. Megerősítésre került a ház egyik 

süllyedésnek indult sarka, újjáépítettük a kamra fűtéséhez csatlakozó kéményt, és 

társadalmi munkában hőszigeteltük a padlás födémet. 

 Nemzeti Parkoktól kapott megbízások alapján növénymentesítettük az Abaligeti-

barlangot és a Pál-völgyi-barlangot. 

 Csoportunkból ketten a Magyar Barlangi Mentőszolgálat aktív tagjaként részt vettek a 

mentőszolgálat gyakorlatain, valamint több éles mentésben is közreműködtek. 

Vass Imre-csoport 

Kutatási, túrázási tevékenység 

 téli túrákat szerveztünk Szögliget és Alsó hegyen és környékén; 

 felszíni túrák; 

 barlangtúrák: Béke, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Baradla; 

 táborok keretében barlangtúrákat szerveztünk a Kossuth, Baradla, Béke, Kossuth 

barlangokba. 

 részt veszünk a József - hegyi barlang kutatásában segítőként; 

 szakmai tanácsadóként támogatjuk a Szögliget és környékén történő barlang 

feltárásokat. 

Egyéb, közösségi tevékenység: 

 Szilveszter Szögligeten; 

 részvétel a szögligeti falunapon és a derenki búcsún; 

 segítő túravezetőként rendszeresen 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 

támogatjuk az barlangász oktatást, többek között a technikai és túravezetői 

tanfolyamok helyszínének biztosításával, 

 csoportunkból többen is a Barlangi Mentőszolgálat tagjaiként részt vettek a 

mentőszolgálat gyakorlatain és éles mentéseken. 

 

Ifjúsági Túraevezős Szakosztály 

 

A 2013-as évben 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. 

2013-ban a Duna magas vízállása miatt csak júliusban indulhatott be a szakosztály "vízi 

élete". A nyár folyamán kb. 5-7 alkalommal szálltunk vízre, és tartottunk félnapos evezéseket 

a Dunán Horány-Vác-Horány viszonylatban. 2013-ban is folytattuk utódnevelési 

programunkat a felnövő generációk számára. Több alkalommal tartottunk oktatást kajak 



illetve kenu evezéstechnikájának elsajátítására a Dunán. A szakosztály 2013-ban is 

megtartotta hagyományos három napos vízitúráját, amelynek teljes szervezési és 

megvalósítási munkáit a szakosztály tagjai végezték önkéntesként. 

Ideje: 2013. július 12-14. 

Részt vettek: 17 fő (10 szakosztálytag)  

Útvonal: Csata (Szlovákia) - Esztergom – Horány 

Az őszi-téli és tervezetten a tavaszi időszakban szárazföldi edzések, jellemzően 

kirándulásokat, túrákat szerveztünk ill. szervezünk, valamint a következő szezon 

előkészítéseként igény esetén hajó karbantartási munkákat. 

2014-re célul tűztük ki a szakosztály létszámának bővítését, illetve megkezdődtek a 3 napos 

vízitúra előkészületei. További célunk a hajóflotta növelése. 

 

Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 

 

A Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 2013-ban is folytatta korábbi sport, és kutató 

tevékenységét. Megvalósult túrák: 

 Március 08-15-ig Vörös tenger; 

 Március 31. Tata Fényes-forrás; 

 Május 1- 15-ig Malajzia Sipadan; 

 Július 28. - augusztus 04-ig Vörös tenger; 

 Augusztus 20. Ócsa bányató; 

 Szeptember 15. Ócsa bányató; 

 Október 27 - november 03-ig Vörös tenger; 

 December 29. Tata Fényes-forrás. 

2013-ban a hagyományos szilveszteri út helyett márciusban jutottunk el a Vörös tengerre, 

ahol Hughadából meglátogattuk a Tirán-szorost, a Ras-Mohamed Nemzeti Parknál még eddig 

nem látott leopárd-cápával és gitár-cápával találkoztunk közvetlen közelről, melyet fotókon is 

sikerült megörökíteni. 

Másik nagy külföldi utunk Malajziába vezetett, ahol Sipadan szigeten - a 600 méter 

mélységből feltörő korall-kúpon alakult ki a sziget -, rendkívül gazdag élővilág található. 

Nagy számban találhatók itt teknősök, baracudák, bunkósfejű papagájhalak és egyéb 

vízicsodák. A sziget a teknősök kedvelt fészkelőhelye Ennek védelmére a szigetet szerencsére 

nemzeti parkká nyilvánították, s bár így a búvárok is csak korlátozott létszámban 

merülhetnek, megéri. A szállásunk is rendkívüli volt, a környezetvédelem érdekében a 

tengerre telepített régi olajfúrótornyot alakították át búvárbázissá, ahol lifttel lehetett merülni 

menni, akár több alkalommal is, volt úgy hogy naponta ötször. 

Nyáron az évek óta megrendezett hagyományos tengeri túrán vettünk részt (Vörös-tenger), 

ahol a túra eseményeit fotókon rögzítettük. 

Ősszel meghívásra sikerült eljutnunk a Vörös tenger legkülsőbb szigetére, Daedalusra. A túra 

különlegessége volt, hogy itt 40 méter mélységbe pörölycápa rajjal akadtunk össze, melyeket 

2 méteres távolságra is sikerült megközelítenünk, és fotókon rögzítenünk. A közelebbi 

Elphinstone zátonyon végre óceáni fehérfoltos szirti cápával találkoztunk, melyet szintén 

sikerült 20 centiméterről is lefényképezni. 

A külföldi túrák mellett a hazai vizeket sem hanyagoltuk el, így jutottunk el a túrák között 

említett tavakhoz. 

A túrák mellett a Facebookon Meteor Búvár címen a régi és jelen idők túráit jelenítettük meg, 

melyet a továbbiakban jelentősen szeretnénk kibővíteni. A túrák mellett jelentős energiákat 

fordítottunk a régi búvárfelszereléseink rendezésére és katalogizálására is, valamint ez évben 

is ezres nagyságrendű víz alatti és víz feletti fotó elkészítésével gazdagítottuk a szakosztály 

fotó-tárát. 



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. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; 

3. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; 

4. 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: 3.200-3.500 fő közvetlenül, + 1.000-

1.200 közvetetten 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 219 vezetett túra, 285 túranap/év (2757 fő); 

 24. Meteor Maraton teljesítménytúra/ 4 távon (320 fő); 

 Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlőhegyi-barlang (100-150 fő); 

 Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep sportrendezvényei (sportnap, 

ping-pong bajnokság, Szigetmonostor-Erdei Telep futball mérkőzés, 

Vöröskő-éjszakai túra, tájékozódási verseny, röplabda, kosárlabda, petanque 

az idén indult női torna, jóga stb); 

 túrázás, túravezetés Szögliget és környékén (Alsóhegy 

 barlangtúrák: Kossuth, Baradla, Béke, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Baglyok, 

Almássy, Rejtek, Frank, Baradlatetői zsombolyok; 

 vízitúrák – Horány-Vác-Horány, Csata (Szlovákia)-Esztergom-Horány; 

 vízalatti barlangkutatás, merülések külföldön és Magyarországon 

(túraszervezés – BHG Búvárklub ócsai természetvédelmi területen lévő 

bázisa, tatai Fényes-forrás.) 

 

2. közhasznú tevékenység megnevezése: a szakági területeken végzett közérdekű munkák, 

feltárások, kutatások, környezet- és természetvédelem, ismeretterjesztés az adott 

területeken. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatási 

tevékenység (természettudomány) kód: 5., 2.9. környezetvédelmi tevékenység (pl. 

természeti környezet védelme, állatvédelem) kód: 9. 

41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság, 

érdeklődők, spec.: fogyatékkal élők, kutatási-feltárási munkák célja: nemzeti természeti 

értékek megóvása; 



a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő, kutatási tevékenységből 

közvetetten: országos szintű 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 aktív részvétel a Barlangi mentőszolgálat gyakorlatain, és éles mentésekben; 

 aktív részvétel (túravezetőkén) az MKBT Verocs szakosztály fogyatékkal 

élők számára rendezett túráin a Mátyás-hegyi barlangban (mozgássérültek, 

vakok és gyengén látók, enyhén szellemi fogyatékosok, siketek- és 

nagyothallók túrázásának szakszerű segítése) 

 „Meteor Tájékoztató” hírlevél működtetése a természetjárás 

népszerűsítésére, túrák, más természetjáró szervezetek programjai, 

természetvédelemmel, természetjárással kapcsolatos cikkek, információk 

megjelentetése tagjaink önkéntes munkájával; 

kutatási, ismeretterjesztő tevékenység: 

 a Dancza-víznyelő bontásának folytatása; egy árvizet követően, falak 

átvizsgálása, a kimozdult kőtömböket eltávolítása, az elektromos berendezés 

vizsgálata, és a szükséges javítások elvégzése, a szellőztetőrendszer 

felújítása; 

 a korábbi évben megkezdett klimatológiai vizsgálatokat folytatása a Baradla-

barlangban a Béke-barlangban, Vass Imre barlangban; 

 közösségi fórumokon Meteor Búvár címen a régi és jelen idők túráinak 

bemutatása; 

 több-ezres - a hazai és külföldi víz alatti élővilágot bemutató - fotótár 

gondozása, ismeretterjesztő előadások, vetítések megtartása. 

 

3. közhasznú tevékenység megnevezése: létesítményeinek fenntartásával és fejlesztésével 

a tagság és az érdeklődők sportolásának, üdülésének, szabadidejük hasznos eltöltésének 

egészséges, kulturált körülmények között történő biztosítása (sporttelepek 

működtetése); 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.2. 

sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)2.2.1. kód: 2. 2.3. szabadidős és 

hobbitevékenység (pl szabadidős sporttevékenység)2.3.1. kód: 3. 41-44. melléklet a 

11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály; egyesületi tagság, valamint 

iskolai csoportok erdei tábor, amatőr művészeti és sport csoportok nyári- valamint 

edzőtáborozás céljából, kerékpáros-, vízi- és gyalogtúrázó gyerek és felnőtt csoportok, 

családok. 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 Szigetmonostori Erdei Telep – sporttelep; közösségi létesítmények, ifjúsági 

szálláshelyek fenntartása, üzemeltetése (csónakház, színpad, sportpályák, 

játszótér, ping-pong tető, első-hátsó tető stb), hátsó kút és szálláshely 

felújítása, elektromos hálózat vizsgálata, szükséges javítások elvégzése, 

ping-pong-tető világítás korszerűsítése; 

 Gödi Fészek – sporttelep, szálláshely, közösségi létesítmények fenntartása, 

üzemeltetése (sportpályák, játszótér, kondi terem, ping-pong terem stb), 

közös vizesblokk teljes felújítása; 



 barlangkutató szakosztály kutatóházai (Aggtelek, Szögliget) fenntartása, 

üzemeltetése. aggteleki kutatóház felújítása; 

 iroda- és klubhelyiség fenntartása. 

 

4. közhasznú tevékenység megnevezése: az egyesület múltjának megfelelően a 

természetbarát- és sporttörténeti hagyományok ápolása, a kezelésében lévő emlékhelyek 

gondozása; ennek szellemében tagja az egyesület a Magyar Természetbarát 

Szövetségnek; 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.1. kulturális 

tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, 

hagyományőrzés) kód: 1., 2.2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) kód: 2., 

41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság, 

érdeklődők 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő közvetlenül, közvetetten 

regionális szintű 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 Gödi Fészek – sporttörténeti múzeum üzemeltetése (épület felújítás 2011-

ben), kiállítási anyag gondozása; 

 Erdei Telep – helytörténeti múzeum üzemeltetése (épület karbantartása), 

kiállítási anyag gondozása, tárlatvezetés érdeklődőknek; Teleplakók ligete: a 

közösségért tevékenykedő sporttársaink emlékhelye, ahol az emléktáblák 

ebben az évben kaptak méltó külsőt; 

 hagyományos rendezvények megszervezése (sportrendezvények, túrák, 

közösségi események), 24. Meteor Maraton különleges jelvényeinek 

biztosítása; 

 kapcsolattartás más természetbarát civil szervezetekkel - az Egyesület tagja a 

Magyar Természetbarát Szövetségnek, a Meteor Természetbarát Szervezetek 

Országos Szövetségének, 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 (Veszprém – 3 napos rendezvény) 

 

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 sportnap, 

Erdei Telep ping-pong verseny, focibajnokság, Vöröskő-túra, tájékozódási 

verseny, Meteor Maraton, Lakatos-emléktúra); 

 egyéb hagyományos közösségi események: 



természetjárók heti klubnapja, 

sporttelepek: 

 karnevál; 

 homokvárépítő verseny; 

 kulturális programok: kórusmuzsika, színjátszótársulat 

bemutatkozása, zenekar, tánctanítás és tánccsoport fellépések, 

művészettörténeti előadások, úti beszámolók, könyvbemutató, 

„Kolkaja” -piknik és hangulatos visszaemlékezések, régi fotók, 

amatőr filmek a közös múltról, „mai” filmkészítés és bemutató a 

telepei gyerekekkel; 

 főzőverseny; 

 gyereknap, „zöld gyereknap”. 

 

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, bár az árvíz 

miatt a szokásosnál később kezdődhetett a túraszezon. A túrák mellett 2013-

ban is folytatódott az utánpótlás nevelés, a kaja-kenu oktatás; 

 Barlangkutató szakosztály és MKBT Oktatási Nonporfit Kft közötti 

együttműködés keretében oktatás, technikai és túravezetői tanfolyamok; 

 az Erdei Telep saját több generációs tagságán kívül helyet biztosít 

gyerekcsoportoknak, sporttáboroknak, művészeti, ill. kézműves táboroknak, 

akik (a Telep adta lehetőségekkel élve) tapasztalhatják a sport és egyéb 

tevékenységek (előadások, közös színielőadás, táncelőadás, rajzverseny, 

homokvárépítő verseny stb) közösségépítő hatását, valamint a közös alkotás 

pozitív élményét, és aktívan részt vesznek a szervezési és kreatív 

tevékenységekben; 

 szervezett túráinkon minden korosztály részt vehet, elsajátíthatja a 

természetjáráshoz kapcsolódó szabályokat, tudnivalókat, környezettudatos 

személetmódot. 

 

7. közhasznú tevékenység megnevezése: környezetvédelmi célú preventív tevékenység (az 

egyesület tevékenységeinek szerves részeként) 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.9. 

környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet 



védelme, állatvédelem) kód: 9. 41-44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: jelenlegi használók, következő generációk 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 Erdei Telep és Gödi Fészek – sporttelepek természetes környezetének 

megőrzése, védelme, az erdőrészek gondozása (elöregedett faállomány 

visszavágása, szükség estén kivágása, fatelepítés); környezettudatos 

zöldhulladék kezelés, folyamatos vízminőség vizsgálat (Erdei Telep), 

rendszeres parlagfű irtás, szelektív hulladékgyűjtés, szervezett 

gyerekcsoportok számára ismeretterjesztő túrák vezetése a Telepen, „Zöld 

gyereknap”- növényültetés (Erdei Telep) stb. 

 Erdei Telep/Környezetvédelmi munkacsoport működése – folyamatos 

kontroll, monitoring a sporttelep természetvédelmi feladatainak teljesítésével 

kapcsolatban, ismeretterjesztő túrák, előadások szervezése; őszi faültetési 

program (őshonos fák ültetése). 

 barlangok világítás korszerűsítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi 

munkálatok elvégzése (lámpaflóra mentesítés). 

 

7 Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók/támogatás: 

Támogatási program megnevezése: NEA-KK-2012- működési pályázat 

Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap 

Támogatás forrása:  

 központi költségvetés 

 önkormányzati költségvetés 

 nemzetközi forrás 

 más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2012. május 21. – 2013. március 20. 

Támogatási összeg: 1.300.000,-Ft, azaz egymillió háromszáz ezer forint 

 tárgyévben felhasznált: 802.594,-Ft 

 2012-re elszámolt: 497.406,-Ft 

 tárgyévben folyósított: 1.300.000,-Ft 

Támogatás típusa 

 visszatérítendő 

 vissza nem térítendő, + 4.720.000,-Ft önrész 

Tárgyévben felhasznált támogatási összeg részletezése jogcímként: 

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések:    397.950,.Ft 

Dologi kiadások:        673.862,-Ft 

Tárgyi eszköz, immateriális javak:      228.188,-Ft 

Összesen:                1.300.000,-Ft 

 

Támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 

 

A Meteor TTE tagjai 2012-13-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 

telepünk üzemeltetése (Szigetmonostori Erdei Telep, Gödi Fészek), több váratlan felújítási, 

karbantartási munkát kellett elvégezni, valamint az üzemeltetés költségei (pl. közüzemi díjak, 

egyéb szolgáltatások díjai, bérköltségek) is növekedtek. 

Mindennek teljesítésben jelentős segítséget nyújtott a NEA-KK-12 működési pályázatán 

elnyert 1.300 eFT támogatás. 

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

képezik működési kiadásaink jelentős részét. Ezért csak a pályázat segítségével tudtunk olyan 

beszerzéseket, feladatokat elindítani, ill. megvalósítani, amelyek alapvetőek az egyesület 

korszerű működéséhez (szoftver beszerzés, honlap). A támogatás segítségével tudták 

barlangkutató szakosztályunk tagjai speciális védőruháikat beszerezni, ill. ifjúsági 

túraevezőseink megszervezni a kajak-kenu edzésekhez, túrákhoz alapvető hajószállítást. Az 

ingatlan üzemeltetés költségei közül sporttelepeink és barlangos kutatóházunk közüzemi 

költségeihez (gáz, áram, víz), fenntartási, karbantartási költségekhez (favágási szolgáltatást, 

villamos berendezések karbantartása, üzemanyag gépekbe, vagyonbiztosítás negyedéves díja, 

poroltó ellenőrzés, javítás, tetőjavítás anyagköltsége, villamos berendezések felújítása, 

karbantartása), valamint iroda- és klubhelyiségünk bérleti díjához nyújtott segítséget a 

támogatás. Adminisztrációs és kommunikációs kiadásaink közül könyvviteli és jogi 

szolgáltatáshoz, Meteor Tájékoztató fénymásolásához, postai szolgáltatásokhoz (fiókbérlet, 

utánküldési szolgáltatás, levélfeladás), fénymásolóba toner, egyéb irodaszer, nyomtatvány 

megvásárlásához, irodai 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. Sporttelepeink üzemeltetésével sokaknak teremtünk lehetőséget a kulturált 

kikapcsolódásra, a rekreációra. A két sporttelep biztonságos üzemeltetéshez alapvetően 

szükséges, hogy az önkénteseken kívül, alkalmazott munkatársak is segítség munkánkat. Az 

állandó alkalmazásban lévő 3 fő/2 gondnok, 1 karbantartó/ és 1 fő idény jellegű munkát végző 

takarító béréhez kaptunk segítséget. A számítástechnikai eszközöknél beszerzésre kerültek a 

vírusvédelmet és a gépek kompatibilitását jogtiszta szoftverrel biztosító eszközök. A 

honlapunk megvalósítása felé is jelentős lépést tettünk, elkészültek a grafikai tervek, és 

folyamatban van a domain regisztráció, majd lehetőség szerint a programozás, és működtetés. 

Ezzel lehetőségünk nyílik arra, hogy tevékenységünket, a természetjárás, szabadidő sport 

egészséges életmódban betöltött szerepét népszerűsítsük, tevékenységünket hatványozottan 

több emberrel megismertessük. 

A támogatás segítségével lehetőséget kaptunk egyesületünk közhasznú tevékenységének 

biztosítására, valamint a új fejlesztések megvalósítására. 


