
Közhasznúsági melléklet a Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének 2017. 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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Közhasznú tevékenységek bemutatása szakosztályonként: 

Természetjáró Szakosztály 

 

Szakosztályunk a 2017-es túraév során az előző évivel megegyező számú túrát, 215-öt 

vezetett, 251 túranappal. A szervezett túrák mellett jelentős számban volt ezúttal is spontán 

szerveződött kirándulás. Összességében 1483 fő számára biztosítottunk kulturált, szakvezetett 

eseményt, melyhez a korábbiaknál több külső túrázó csatlakozott. Számos egyesületen kívüli 

és más egyesületeknél is leigazolt természetjáró kedvelte meg túráinkat és vett részt a vidám 

hangulatú klubnapjainkon. Ezek közül többen be is léptek egyesületünkbe. 

Megtartottuk a Barlangkutató Szakosztállyal közös, sok évtizedre visszatérő hagyományú 

Lakatos László emléktúránkat, mely során koszorút helyeztünk el a Pálvölgyi-barlangban lévő 

emléktáblájánál, a Szemlőhegyi-barlang feletti jelképes temető parkjában pedig virággal 

láttuk el az emlékkövét. Ugyanakkor megemlékeztünk Dr. Dénes Györgyről is, aki 

évtizedeken át vezette ezeket a rendezvényeket, személyes élményei mellett ismertetve a 

barlangok geológiáját is. 

Az Országos Meteor Szövetség találkozóját négy napos rendezvény kapcsán, Keszthely 

központtal rendezték meg hévízi sporttársaink. Az itteni események minden napján 

csatlakoztunk valamely úthoz, a gyalogos programokon túl autós túrával ellátogattunk 

Szlovéniába is. 

Tovább erősítettük kapcsolatunkat a Budapesti Természetbarát Sportszövetséggel, sok 

természetvédelmi indíttatású túrájukon vettünk részt, és tagjaink tevékenyen dolgoztak a 

Magaskői Természetjáró Emlékpark rendezésében, takarításában. A halottak napja során 

megemlékező túrán vettünk részt, ahol az egyesületünk emlékoszlopán a szakosztály egykor 

aktív közösségi munkájukkal kiemelkedő teljesítményt felmutató tagjainak névtábláját 

kiegészítettük Vámos János nevével is. A BTSSz turistáival közösen emlékeztünk meg az 

egyesületünk által indított első TESZ-járőr indulásáról a Budapesti Erdészet parkjában. 

Szeptemberben huszonnyolcadik alkalommal indítottuk el a Meteor Maraton 

teljesítménytúrákat. Bár a kétszáz feletti indulóval nem döntöttünk rekordot, de figyelembe 

véve a zordra fordult időjárást, és azt a tényt, hogy évről-évre mind több egyesület rendez 

teljesítménytúrákat ugyanezen a napon, ezzel a létszámmal sem lehetünk elégedetlenek. 

Meg kell még említenem, hogy az év során hárman útjelzésfestő tanfolyamon vettük részt és 

sikeresen le is tettük a kemény vizsgát. Ezt követően a Budai-hegységben több túraútvonal 

bemérését és karbantartását végeztük el. Újrafestettük a Remeteszőlős—Kecskehát közötti P+ 

jelzésű utat, majd részt vettünk a Széchenyi-hegy - Normafa – Farkasvölgy Z-körséta út 

jelzésében, továbbá a Szépjuhászné – Zugliget közötti Z+ útvonal újraértelmezett festésében. 

Havonta megjelenő Tájékoztató kiadványunkkal nemcsak az aktuális túrák tudnivalóival 

ismertettük meg tagjainkat, hanem igyekeztünk a természetjárás és a környezetvédelem 

témakörébe tartozó egyéb hasznos információról, érdekességről is tudósítani, kapcsolatot 

tartani a vidéki meteoros egyesületekkel. 

Szigetmonostori Erdei Telep – sport és rekreációs telep 

Az Erdei Telep 2017-ben 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. 

Hagyományainknak megfelelően idén is megrendezésre került a sportos gyereknap. 

 Nem maradt el idén sem heti több alkalommal a női reggeli torna. 

 A minden korosztályt egyaránt érdeklő telepi tájékozódási versenyen is nagy 

lelkesedéssel vettek részt gyerekek, ifjak, felnőttek. 
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 Az elmaradhatatlan sakk bajnokságot is megrendeztük, sőt a falu sakkbajnokságán 

telepi ifjak kerültek az első három helyre, de a felnőtt kategóriát is telepi nyerte meg. 

 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. 

 Sporttársaink szeretnek utazni és ezekről vetítéssel egybekötött élménybeszámolót 

tartanak az érdeklődőknek. 

 Idén is nálunk táborozott az Adorate-kórus. A kórus vezetője, több kórustársával 

egyetemben, maguk is telepi sporttársaink, akik zenei délutánt tartottak nekünk. 

 „Hozz egy verset – és mondd el” is egy hagyományos programmá vált a Telepen. 

 Hetente egyszer egyik sporttársunk kortárs filmeket vetített, 2017-re már ez is 

hagyományos program lett. 

 Szintén hagyományos programunk a gyerekek tánc bemutatója. 

 Gyerekek egyik legkedveltebb programja a telepi életről szóló film készítése, ami 

minden évben valamilyen aktuális eseményhez kötődik. 

 És természetesen nem maradhatott el az augusztusi karnevál sem, ahol kicsik, nagyok 

egyaránt jól érezték magukat. 

 Idén is bekapcsolódtunk a szigetmonostori programokba is. Tartottunk idegenvezetést 

a helybélieknek a telepen, akik viszonzásul az iskola színjátszó csoportjával egy 

kedves előadást mutattak be nekünk. 

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

helyszíne is. Visszatérő táborozóink között vannak iskolai kirándulások, 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 2017-ben is folytatta sokrétű tevékenységét. Sikeresen 

üzemeltette a sporttelepet, fenntartotta annak létesítményeit (70 magánház, ill. közösségi 

létesítmények/sport- és helytörténeti múzeum, sportpályák, klubhelyiség), szervezte a 

közösség programjait. 

Sporttevékenység 

A Gödi Fészek mindig is nagy hangsúlyt fektetett a sporthagyományok őrzésére. Ennek 

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

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

sportoknak is. Sokan ugyan nem szervezett formában, de rendszeresen kirándulnak, egyesek a 

természet mások idegen városok felfedezésére vállalkoztak, többen a munkahelyük által 

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

Többen immár rendszeres résztvevői a Balaton átúszásnak (ahol egyre biztatóbb 

eredményeket tudhatnak maguknak), illetve a Budapest Maratonnak. Télen sem tétlenkedünk, 

hiszen sokan rendszeresen síelnek, snowboardoznak, siklóernyőznek, vagy távolabbi tájak 

fedeznek fel. 

Közösségi élet és hagyományőrzés, környezetvédelem 

2017-ban is nagy sikere volt hagyományosan megrendezett közösségi programjainknak - 

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

filmvetítést tartottunk „kert-mozi” jelleggel. 

A telepen mindig nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és a környezettudatos 

működtetésre. Ennek érdekében szerveztük meg többek között a szezon eleji lomtalanítást, 

amelyhez központilag rendelünk konténert, hogy a Teleplakók ennek köszönhetően 
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egyszerűen meg tudjanak szabadulni a kiselejtezésre váró holmiktól. Minden évben, így ez 

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

ágak, gallyak összegyűjtését. 2017-ben is tovább haladtunk a közösségi épületek 

karbantartása, felújítása terén. A teleplakók amellett, hogy saját, közvetlen környezetüket 

folyamatosan szépítették, gondozták, aktívan részt vettek a Fészek közösségi létesítményeinek 

gondozásában is, egyre sikeresebb az évek óta megrendezett „szorgos kezek” akciónk, 

amelyet szezonnyitáskor és záráskor tartunk, egyre többen jönnek, hogy közösen szépítsük 

környezetünket. Idén többek között felújítottuk padjainkat (csiszolás, festés), a nagy 

mennyiségű kivágott fa összerakását, valamint a játszótér felújítását (fajátékok festése, 

állagmegóvása) is közösen végeztük. Felülvizsgáltuk vendégházainkat, leselejteztük a már 

nem használható berendezéseket. 

Barlangkutató Szakosztály: 

A Barlangkutató szakosztály 2017-ben egy központi rendszervényt szervezett: a szakosztály 

megalakulásának 60. évfordulóját ünnepeltük november 22-én meg az OKISZ 

Inkubátorházban. A rendezvényre közel 100 még aktív vagy korábbi tagunk jött el. Az 

ünnepségen  felköszöntöttük a még köztünk élő alapító tagokat, majd több előadás és 

visszaemlékezés hangzott el a szakosztály jelenlegi és korábbi tevékenységéről, 

eredményeiről. A jó hangulatú találkozó résztvevői kezdeményezték, hogy gyakrabban 

szervezzünk hasonló találkozót. Csoportjaink tevékenysége: 

Baradla-csoport 

 Musztáng-barlang: Ebben az évben megkaptuk az önálló kutatási engedélyt a 

barlangra, de továbbra is az Aggteleki Nemzeti Parkkal együttműködésben Szabó 

István vezetésével folytattuk a kutatást. A barlangban ebben az évben lejutottunk a 

vízszintes szakaszba és egy szifont áttörve mintegy 100 méter új rész tártunk fel. 

 Stieber József tagunk vezetésével egy brigádunk a Bükk Szeles-barlangját kutatja. 

Vass Imre csoport 

 A csoport a barlangtúrázással foglalkozott: túrákat szerveztünk Szögliget és Alsó 

hegyen és környékén, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Baradla barlangokba. 

 Csoportunk évek óta tartó hagyományként segíti MKBT Verocs Szakosztály 

munkáját. Segítséget, kísérőket adtunk sérült gyermekek túráztatásához a Mátyás-

hegyi barlangban és Aggtelek, Jósvafő barlangjaiban. Ebben az évben  is aktívan 

részvettünk a Szögligeti falunapon és a Derenki búcsún. 

 Az MKBT Oktatási Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás  keretében 

idén is támogattuk a barlangász oktatást, a technikai és túravezetői tanfolyamok 

helyszínének biztosításával illetve vendég oktatóként. 

Egyéb tevékenység: 

 Bevételeinek terhére ebben az évben kisebb karbantartási és felújítási munkákat 

végeztünk a csoportok Aggteleki és Szögligeti  kutatóházaiban. Aggteleken új 

hűtőszekrényt vásároltunk, és az elhasználódott, eltört felszerelési tárgyakat pótoltuk. 

A vagyonunk védelmének fokozása érdekében szakosztály a két ingatlanra teljes körű 

biztosítást kötött. 

 Szakosztályunkból többen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat aktív tagjaként részt 

vettek a mentőszolgálat gyakorlatain, valamint több éles mentésben is közreműködtek. 
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 A kutatási tevékenység finanszírozására valamint az ingatlanok fenntartásának 

biztosítására ebben az évben az Abaliget-barlangban és a Tapolcai Kórház-barlangban 

végeztünk növénytelenítési munkákat. 

Ifjúsági Túraevezős Szakosztály 

2017-ben a hagyományokhoz híven, rövid- és hosszú távú önálló túrázást, valamint a kajak- 

és kenuoktatást, ill. edzéseket terveztünk. Idén is célunk volt, hogy a szakosztályi tagokon 

kívül más érdeklődőkkel is megismertessük a vízitúrázást, és a kajak és kenuoktatás során 

segítsük a túrázáshoz szükséges tudás elsajátítását. 

A szakosztály 2017-ben is megtartotta hagyományos 3 napos vízitúráját: 

Ideje: 2017. július 8-12. 

Részt vettek: 18 fő (12 szakosztálytag) 

Útvonal: Dunaradvány (Szlovákia) – Horány 

A nyár folyamán kb. 10-15 alkalommal szálltunk vízre, és tartottunk fél- egynapos 

túrakielboatos edzéseket a Dunán Vácra ill. a szigetspiccre. Ennek célja, hogy bebizonyítsuk, 

lehetséges a szokásos túraútvonal megtétele a szokásos idő alatt a Duna folyásával szemben. 

Ez eddig nm sikerült. 

Tervek 2018-ra: 

Következő évben ismét tervezzük a szokásos 3 napos kenutúra megtartását, felmerült új 

helyszín és útvonal keresése, de döntés még nem született. A szakosztály megkapott egy öreg 

túrakielboatot használatra, melynek felújítását 2018 elején tervezzük, hogy nyáron már 

használhassuk. 

 

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, víz alatti barlangkutatás), a természetjárás népszerűsítése. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.2 

sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) kód: 2. 

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

a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság, családok. 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.000-3.500 fő közvetlenül, + 1.000-

1.200 közvetetten 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 215 vezetett gyalogos túra, 251 túranap/év (1483 fő); 
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 28. Meteor Maraton teljesítménytúra (220 fő); 

 Lakatos László emléktúra – Pálvölgyi- és Szemlőhegyi-barlang (50 fő); 

 Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep sportrendezvényei (sportnap, 

sporthétvége, családi nap, kerékpártúrák, ping-pong bajnokság, telep futball 

bajnokság, Vöröskő-éjszakai túra, telepi tájékozódási verseny, röplabda, 

kosárlabda, petanque, női torna, stb); 

 túrázás, túravezetés Szögliget és környékén (Alsóhegy) 

 barlangtúrák: Baradla, Meteor, Rákóczi, Vass Imre, Mátyás-hegyi, Aggtelek, 

Jósvafő; 

 vízitúrák – Horány-Vác-Horány, Dunaradvány (Szlovákia)-Esztergom– 

Horány; 

 egyesületi és szakosztályi honlapok, belső hírlevél működtetése (egyesületi 

programok, események, egyesületi hagyományokhoz valamint a 

természetjáráshoz kapcsolódó információk közzététele). 

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

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

területeken. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatási 

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

természeti környezet védelme, állatvédelem) kód: 9. 

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

a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály, egyesületi tagság, 

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

értékek megóvása; 

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

közvetetten: országos szintű 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 aktív részvétel a Barlangi mentőszolgálat gyakorlatain, és éles mentésekben; 

 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: 

 Musztáng-barlang kutatása; 

 a Bükk Szeles-barlang kutatása; 

 barlangász oktatás, a technikai és túravezetői tanfolyamok segítése. 

 

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

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

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

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

családok. 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3-4.000 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 Szigetmonostori Erdei Telep – sporttelep; közösségi létesítmények, ifjúsági 

szálláshelyek fenntartása, üzemeltetése (csónakház, színpad, sportpályák, 

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

stb); 

 Gödi Fészek – sporttelep, szálláshely, közösségi létesítmények fenntartása, 

üzemeltetése, felújítása (sportpályák, játszótér, padok felújítása stb); 

 barlangkutató szakosztály kutatóházai (Aggtelek, Szögliget) fenntartása, 

üzemeltetése, aggteleki-szögligeti kutatóház karbantartása; 

 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: 

1. dr. Dénes György, az egyesület egykori elnökének, mindenkori tiszteletbeli 

elnökének emléktábla avatása egykori lakóhelyén, Budapesten; 

2. Barlangkutató szakosztály megalakulásának 60. évfordulójára rendezett 

emlékülés; 

3. Magaskői Természetjáró Emlékpark karbantartó munkálataiban való 

részvétel, a közösségért sokat tevő Meteoros természetjárók emléktáblájának 

elhelyezése az emlékparkban; 

4. Gödi Fészek – sporttörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag 

gondozása; 

5. Erdei Telep – helytörténeti múzeum üzemeltetése, kiállítási anyag 

gondozása, tárlatvezetés érdeklődőknek; Teleplakók ligete: a közösségért 

tevékenykedő sporttársaink emlékhelyének gondozása; 

6. TESZ-emléktúra; 

7. hagyományos rendezvények megszervezése (sportrendezvények, túrák, 

közösségi események), 28. Meteor Maraton különleges jelvényeinek 

biztosítása; 

 kapcsolattartás más természetbarát civil szervezetekkel - az Egyesület tagja a 

Magyar Természetbarát Szövetségnek, a Meteor Természetbarát Szervezetek 

Országos Szövetségének, a Budapesti Természetbarát Sportszövetségnek, 
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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 

(Keszthely). 

5. közhasznú tevékenység megnevezése: közösségfejlesztés, elsősorban a sport általi 

nevelés és a hagyományteremtő vagy egyesületi hagyományokat őrző rendezvények 

eszköztárával 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2.1. kulturális 

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

hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása) kód: 1., 2.2. 

sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) kód: 2. 41-44. melléklet a 11/2012. (II. 

29.) KIM rendelethez 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: minden korosztály; egyesületi tagság 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1-1.200 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 hagyományos sportrendezvények megszervezése – Gödi Fészek 

sporthétvége, családi nap, Erdei Telep ping-pong verseny, focibajnokság, 

Vöröskő-túra, tájékozódási verseny, Meteor Maraton, Lakatos-emléktúra); 

 egyéb hagyományos közösségi események: 

 természetjárók heti klubnapja, 

 sporttelepek: 

 karnevál; 

 homokvárépítő verseny; 

 kulturális programok: kórusmuzsika, színjátszótársulat 

bemutatkozása, zenekar, tánctanítás és tánccsoport 

fellépések, művészettörténeti előadások, úti beszámolók, 

könyvbemutató, „Kolkaja” -piknik és hangulatos 

visszaemlékezések, régi és új fotók az Erdei Telep 

lakóiról, Filmklub, beszélgetés (Fórum) meghívott 

gazdasági elemzőkkel, művészekkel; 

 főzőverseny, 

 „szorgos kezek” akció: közösségi önkéntes munka a Gödi 

Fészek karbantartásáért. 

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: 
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 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 tevékenységből részesülők létszáma:  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megvalósult: 

 Erdei Telep és Gödi Fészek – sporttelepek természetes környezetének 

megőrzése, védelme, az erdőrészek gondozása (elöregedett faállomány 

visszavágása, szükség estén kivágása, fatelepítés, borostyánmentesítés, fák 

kiálló gyökereinek befedése földdel stb); környezettudatos zöldhulladék 

kezelés, folyamatos vízminőség vizsgálat (Erdei Telep), rendszeres parlagfű 

irtás, szelektív hulladékgyűjtés. 

 Erdei Telep/Környezetvédelmi munkacsoport működése – folyamatos 

kontroll, monitoring a sporttelep természetvédelmi feladatainak teljesítésével 

kapcsolatban, ismeretterjesztő túrák, előadások szervezése. 

 Barlangok világítás korszerűsítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi 

munkálatok elvégzése a Nemzeti Parkokkal együttműködve (Abaliget-

barlangban és a Tapolcai Kórház-barlangban). 

Pályázati támogatás 

Támogatási program megnevezése: NEA-MA-2017-M-1985 működési pályázat 

Támogató megnevezése: Nemzeti Együttműködési Alap 

Támogatás forrása:  

 központi költségvetés 

 önkormányzati költségvetés 

 nemzetközi forrás 

 más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2017. március 31 – 2018. március 30. 

Támogatási összeg: 250 000,-Ft, azaz kettőszázötven ezer forint 

 tárgyévben felhasznált: 250 000,-Ft 

 tárgyévben folyósított: 250 000,-Ft 
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Támogatás típusa 

 visszatérítendő 

 vissza nem térítendő, + 25 000,-Ft önrész 

Tárgyévben felhasznált támogatási összeg részletezése jogcímként: 

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések:    154.290,-Ft 

Dologi kiadások:          95.710,-Ft 

Összesen:         250 000,-Ft 

 

Támogatás felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Meteor TTE tagjai 2017-ben is aktív természetjáró, 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, 

kutatóházaink üzemeltetése (Szigetmonostori Erdei Telep, Gödi Fészek, Aggtelek-Szögliget 

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

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

bérköltségek) is növekedtek. 

Mindennek teljesítésben segítséget nyújtott a NEA-MA-17 működési pályázatán elnyert 

250 eFT támogatás. 

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

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

klubhelyiségünk bérleti díjához, valamint vagyon és felelősségbiztosításunkhoz használtuk fel 

a támogatást. Adminisztrációs és kommunikációs kiadásaink közül könyvviteli és 

munkavédelmi szolgáltatáshoz, Meteor Tájékoztató fénymásolásához, postai 

szolgáltatásokhoz, nyomtatványok vásárlásához, telefon és internet díj fizetéséhez kaptunk 

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

tájékoztatni programjainkról, tevékenységünkről, a hétvégi túraprogramok szervezése is 

elképzelhetetlen lenne nélküle. A bérköltségeknél az ügyvezető, az adminisztrátor, gondnok, 

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

segítségével lehetőséget kaptunk egyesületünk közhasznú tevékenységének, működésének 

segítéséhez. 


