
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. évre 
 
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 1998. május 12-én kezdte meg 
KÖZHASZNÚ tevékenységét. A Csongrád Megyei Bíróság által 1401. sorszám alatt 
bejegyzett társadalmi szervezet. 
 
Az Egyesület  
Székhely: 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. 
Adószám: 18462391 - 1- 06 
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 
Közhasznúsági végzés: Csongrád Megyei Bíróság  Pk. 60.083./ 1998/6. 
Szeged, 1998. május 12. 
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1. Számviteli beszámoló  - egyszerősített mérleg (Ft-ban)  
 
       Jóváhagyott fıbb adatok:  
  Mérleg eszköz-forrás végösszege:  2 303 995 Ft 
  Közhasznú tevékenység bevételei:  7 270 191 Ft 
  Vállalkozási tevékenység bevételei:     0 Ft 
  Saját tıke:     2 303 995 Ft 
  Tárgyévi eredmény:       955 242 Ft 

 
A meglévı források a 2004-ben és 2005-ben befejezıdı projektek pályázat útján elnyert  
költségei. 
         
3.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
 Az egyesület vagyonát képezı eszközök az egyesület programjainak megvalósítása 
során kerülnek felhasználásra. 
 
4.  A cél szerinti juttatások kimutatása: 
 A közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott
 szolgáltatások.  
 
• Természeti értékek felvételezése, 
• A Tájbéli értékeink program, 
• A 26. diák "Környezetvédelmi tábort" program az Örségi Nemzeti Parkban szerveztük 

meg.   
• Tanösvény felvételezése és megvalósítása, 
• "Zöld turizmus" a program valósult meg. 



• Nemzetközi kommunikációs program megvalósítása, dán, francia és romániai 
környezetvédıkkel. 

A célszemélyek a Régió lakosai, az érintett személyek kb. 2500 fı. A közvetett hatás 
ennek a többszöröse. 

 
5. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenysége keretében juttatott 
       támogatások:  PÁLYÁZATOKKAL ELNYERT TÁMOGATÁSOK 

 
Mőködési támogatás 
00066062004 

Nemzeti Civil Alap 
Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma 

800 000 2004.09.029. 

A település 
természeti értékei 
00014212004B00 

Nemzeti Civil Alap 

Civil Önszervezıdés Kollégiuma 

589 000 2004.11.23. 

Nemzetközi civil 
kapcsolatok 
fejlesztése 
00073232004B00 

Nemzeti Civil Alap 

Nemzetközi Civil Kapcsolatok 
Kollégiuma 

2 000 000 2004.12.10. 

Foglalkoztatás 
elısegítése 
1452-6/2004 

Állami Foglalkoztatási Szolgálat 

CSMMK 

1 097 400 2004.04.18. 

Környezeti nevelési 
programok 
elkészítése 
K-36-03-02-03037T 

KVVM 400 000 2004.05.12 

Tevékenység 
támogatása 
K-36-03-00965/T 

KVVM 300 000 2004.05.12. 

Környezetvédelmi 
tábor 
K-36-03-01602/T 

KVVM 250 000 2004.05.12. 

Civil szervezetek 
közötti partnerség 
EKH-II-437/2/2004 

MEH Kormányzati Informatikai és 
Társadalmi Kapcsolatok Hivatala 

200 000 2004.07.15. 

Közoktatás támogatás 
EI 030535F 

Oktatási Minisztérium 600 000 2004.07.01. 

Környezetvédı tábor 
IFJGYDA 04A53 
DA0045 

GYISM 75 000 2004.08.18 

 
6. A közhasznú szervezet tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 
 A közhasznú szervezet tisztségviselıi nem részesültek juttatásokban. 
 
7.   A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
7.1. A 2004. év céljai: A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület célja a Dél-

Alföldi régió, Homokháti Kistérségében a természet-közeli élıvilág feltárásában és 
védelemre való elıkészítésében aktív környezet- és természetvédelmi tevékenység. A 
fiatal lakosság környezet iránti felelısségének alakítása, a természeti, a társadalmi 
környezetet tisztelı szokások és ismeretek erkölcsi és érzelmi megalapozása. 
Nemzetközi kapcsolatokat kialakítása és fenntartása Csongrád megye testvér 



megyéiben, és Kistérség testvér települései körében. Tagsága a Dél-alföldi régióban 
jelenleg 110 fı, és sok önkéntes környezetvédı kapcsolódik a munkánkhoz. 

7.2. Egyesületünk tagjainak szakértıi tevékenysége kiterjedt: elsısorban a lakosság 
szakmai tájékoztatására, szakmai továbbképzésére, terepi foglalkozások szervezésére, a 
környezet- és természetvédelem aktuális hazai és nemzetközi ügyeire, az ökoturizmus 
lehetıségeinek feltárására, lakossági fórumok szervezésére. Segítettük ill. segítjük az 
önkormányzatok környezetvédelmi programjának kialakítását és megvalósítását. 

 
A 2003. év közhasznú programjai részletesen: 
 
7.3. Együttmőködések: a hazai országos és régiós, valamint a külföldi zöld szervezetekkel, 

hazai nemzeti parkokkal, oktatási intézményekkel. Közös programokat szerveztünk, pl.  
• Magyar Természetvédık Szövetségével, a  
• Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesületével, az  
• Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesülettel. 
• Orchis Természetvédelmi Egyesület,  
• Polgárır Egyesület-Kelebia,  
• Röszke Község Egészségvédı Egyesülettel, 
• Kaláka Hagyományırzı és Teleház Közhasznú Egyesülettel. a 
• Hargita és Temes megye (Románia) környezetvédıivel,  
•  Magyarkanizsa kulturális és pedagógus egyesületével, (Szerbia és Montenegró) a 

         „GENERÁCIÓ” Ifjúsági Egyesületével Magyarkanizsa, (Szerbia és Montenegró) 
• Storstroms megye környezetvédıivel, (Dánia) a  
• Kiskunsági Nemzeti Parkkal és az  
• Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelıséggel. 
• A Dél-alföld közoktatási Intézményeivel, 
• A Homokháti Kistérség Önkormányzataival. 

 
7.4. Programok: 

• "Egyedi tájértékek" felvételezését és dokumentálását elıkészítettük, és megkezdtük 
a térségben. Az értékek mentén TANÖSVÉNYEK-et terveztünk, a programot a KNP 
szakmai tanácsokkal segíti. A "TÁJBÉLI ÉRTÉKEINK" címő tanösvények elsı 
állomásai elkészültek: Ásotthalmon, Mórahalmon, Kelebián és Röszkén. A 
tanösvények mentén, a még nem védett, de védelemre érdemes területek védetté 
nyilvánítását kezdeményezzük. 

• Tanárok számára Erdei Iskolai képzéseket és terepi foglalkozásokat 
szervezetünk. 

• Sikeres programot valósítottunk meg "A falusi turizmus ismérvei, lehetıségei, és
 megvalósíthatósága a Homokháti Kistérségben" címmel 

• Foglalkoztunk, a lakosság hulladék kezelési szokásaival, felvételeztük a település
 közigazgatási területén az illegális hulladék lerakók helyét, helyzetét, az ott 
 lerakott hulladékok mennyiségét és minıségét. 

• Az egyesület minden évben szervez önálló, környezetvédelmi szaktábort, fiatalok 
számára. A táborunk 2004-ben 27. alkalommal került megszervezésre Borsodbótán, a 
Lázbérci tározó környékén.    

• Részt vettünk az oktatási intézmények nemzetközi környezeti nevelési programjainak 
kidolgozásában, és megvalósításában. Sikeresen támogattuk az elmúlt három évben a 
nemzetközi SOCRATES program megvalósulását a Röszkei Általános Iskolában. A 



témában 2001-ben és 2002-ben és 2003-ban és 2004-ben is sikeres 
DIÁKKONFERENCIÁT rendeztünk AZ EU csatlakozásra való felkészülés 
jegyében. A 2004. évi „Mit viszünk magunkkal az EU-ba bemutató konferenciákon 
125 tanuló vett részt tizenhat településrıl.  

• Folyamatosan tartunk a tanulók számára szakkört, terepgyakorlatot, a térség 
tanárai számára képzést és terepi foglalkozást. 

• Évente megszervezzük, így 2004-ban is a Kaán Károly Környezet- és 
Természetvédelmi országos verseny Csongrád Megyei fordulóját a programban 86 
tanuló vett részt. 

• Megszerveztük a fiatalok számára a környezetvédelem Jeles Napjait. 
• Képzéseket szerveztünk az iskolák számára a környezeti – és az egészségnevelési 

programok elkészítésének segítése céljából. Képzéseket 6 Kistérségben szerveztük, 
mintegy 160 fı tanár részére. A programokat az Röszkei Egészségvédı Egyesülettel 
közösen szerveztük.  

• A régió óvodáiban és oktatási intézményeiben rendszeresen vezettünk óvónık és 
tanárok számára képzéseket, és a fiatalok számára szakmai játékokat és elıadásokat.  

• Egyesületünk és jogelıdje, 10 éve a koordinátora a Csongrád megye és a dániai 
Storstroms megye környezetvédelmi együttmőködésének. Az együttmőködés ebben 
az évben folytatódott, vendégül láttuk a Storstroms megyei környezeti nevelési 
szakértıt, aki EU rendezvényünkön részt vettek.  

• Az egyesület elnöke, a civil szervezetek képviseletében, tagja volt 2003-ban a Röszke 
község Önkormányzati, Franciaországba utazó delegációjának. Felvettük a 
kapcsolatot a testvér település környezetvédı szervezetével, közös programok 
megvalósítási lehetıségeinek kidolgozására.  A közös téma lesz a természeti értékek 
mentén tanösvény készítése mind a két országban. Közös programot dolgoztunk, 
melyre az év végén támogatást is nyertünk, a program 2005-ben fog megvalósulni. 

• Az egyesület elnöke, a civil szervezetek képviseletében, tagja volt 2004-ban a Röszke 
község Önkormányzata, Magyarkanizsára (Szerbia és Montenegró) utazó 
delegációjának, felvettük a kapcsolatot a kulturális az oktatási és környezetvédı, 
valamint a fiatalok céljainak megvalósulását segítı civil szervezettel.  

• Több éve eredményesen mőködtetjük a Környezetvédelmi Minisztérium által
 létrehozott és támogatott Erdei Iskola Regionális Környezetvédelmi
 Oktatóközpontot, ebben az évben kidolgoztunk egy Erdei Iskolai programot 
 akkreditációra.  

• Részt vettünk a települések információs rendszere kidolgozásában és az adatok
 győjtésében. A Homokháti Kistérségben segítettük az önkormányzatok
 környezetvédelmi programjának elkészítését. Ebben az évben elkészítettük Röszke
 község Környezetvédelmi Programját. 

• Megjelent a „TÁJBÉLI ÉRTÉKEINK RÖSZKÉN” kiadványunk, mely  a 
 Tanösvény programunk segédanyaga az interaktív tanuláshoz. 

• Jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzatokkal.  
• Zöld Könyvtárat mőködtetünk: A könyvtár használata ingyenes. 
• Rendezvényeken való részvétel: 
• 2004. évi Országos Zöld Találkozón hagyományosan részt vettünk. 
• 2004. augusztus Falu Napon vettünk rész Röszkén, segítettük a programok

 megvalósítását. 
• Az 1%-ot a táborozásra fordítottuk 



• Az egyesület tevékenységérıl kiadványt jelentettünk meg. A kiadvány segíti a
 nemzetközi kapcsolatok ápolását, a települések „testvér települési” kapcsolataink
 ápolást. A kiadvány megjelent, magyar angol, olasz és francia nyelven. 

 
Elfogadta a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Közgyőlése 2004. március  25-én.  
 
Keltezés: Röszke, 2005. március 25.    Sára Endréné  elnök 
     Környezetünkért Díjas 
 


