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Beretzk Péter Természetvédelmi Klub  
közhasznúsági jelentése a 2010-as esztendőről

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 
Székhelye: 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1.
Adószáma: 18462391 - 1- 06
Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés: Csongrád Megyei Bíróság  Pk. 60.083./ 1998/6.

Szeged, 1998. május 12.
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1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk  2010.  évben  gazdálkodásáról  a  számviteli  törvénynek  és  a  kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 
8  687  953,-  Ft,  a  saját  tőke  3  684  351,-  Ft (2010.  12.  31-én).  Közhasznú  tevékenység 
bevételei  NCA  (Nemzeti  Civil  Alap)  és  a  Zöld  Forrás  (KvVM)  pályázataiból  és  a 
Természetvédők Szövetségével közös programokból adódnak: 8 687 953,- Ft.
A részletes  kimutatás  jelentésünk 1.  sz.  melléklete,  mely  áll  a  mérlegből  és  a  közhasznú 
szervezeti eredmény kimutatásból.

Jóváhagyott főbb adatok: 
Mérleg eszköz-forrás végösszege:    3906 e Ft
Közhasznú tevékenység bevételei:    2007 e Ft
Vállalkozási tevékenység bevételei:  0 
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Saját tőke:  3 684 e Ft
Tárgyévi eredmény:  3 496 e Ft
Személyi jellegű (bér) ráfordítás: 0

2. Költségvetési támogatás felhasználása
A kapott pályázati támogatás összege az előző évhez képest jelentősen nőtt. A NCA 2009. évi 
nemzetközi pályázatának és a 2009. évi Zöld Forrás pályázatnak végrehajtása és pénzügyi 
felhasználása 2010. évre húzódott  át.  2009-ben az NCA működési pályázatából  az elnyert 
500eFt-nak is csak a 2/3 részét kaptuk meg 2009.évben, az 1/3 rész áthúzódott 2010-re. Az 
NCA  2010.  évi  működési  pályázatunk  teljes  elnyert  összegét  megkaptuk  2010.  évben. 
Természetesen minden pályázatunkat az adott támogatási célra fordítottuk és számoltunk el a 
támogatási összegekkel. 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az egyesület  vagyonát  képező  eszközök  az  egyesület  programjainak  megvalósítása  során 
kerülnek felhasználásra.
Az előző évhez képest az Egyesület saját tőkéje látszólag jelentősen lecsökkent. A valóságban 
- mivel  a pályázatok elszámolási  időszaka eltér  a gazdasági évtől  és a pályázati  összegek 
október-november  hónapban,  vagy  később  érkeznek  be  –  csak  a  még  az  el  nem  költött 
pályázati  pénzek  mutatkoznak  saját  tőkeként.  Ezek  az  összegek  az  elszámolási  időszak 
végével,  általában  2010.  év  május  31-ig  kerülnek  elköltésre.  A  valóságban  az  egyesület 
néhány évvel ezelőtti kb. 1 mFt tartaléka az évek folyamán elfogyott.

4.   Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk  nem  nyújtott  más  szervezet  részére  támogatást,  így  e  soron  nem  történtek 
kifizetések 

5.  Központi  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke

2010.  évben  egyesületünk  342 ezer  Ft  állami  támogatást  kapott,  amely  Röszke  község 
Önkormányzattól (226eFt) és az SZJA 1%-ból (116eFt) származik. 

Az Önkormányzati támogatást az egyesületünk;
• Az egyesület  működést  segítendő  költségekre,  melyekre  a  szakmai  pályázatok 

nem tartalmaznak lehetőséget:
- Internet évi költsége,
- Könyvelő évi költsége,
- Telefon, posta éves költsége, 
- Kapcsolattartás hazai civil szervezetekkel,

• Az egyesület szakmai céljainak megvalósítását segítő költségekre:
- Az egyesületi kiadványok pótlására használtuk, munkalapok biztosítása, főleg egy 

napos túrák meghirdetése, megszervezése,
- a készülő és már meglévő kiadványunk és tanösvény füzeteink példányszámainak 
              pótlására   

• összesen:                                                                       226 000,-Ft 

Az SZJA 1% -ának felhasználása:
• A Kaán Károly Országos Környezet  – és Természetvédelmi tanulmányi verseny Csongrád 

megyei fordulója rendezésére használta fel.
• Terepi felmérés kutatások biztosítása, 
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      Nagy sikernek számít az SZJA 1% támogatás a korábbi évekhez azonos szinten
      maradt. 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
     összege

A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub vezető tisztségviselői nem kaptak juttatást, 
feladatukat önkéntes munkában látják el. 

7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

7.1. A Beretzk  Péter  Természetvédelmi  Klub  2010.  év  céljai: a  Dél  -  Alföldi  régió, 
Homokháti  Kistérségében  a  természetközeli  területek  és  az  élővilág  feltárása,  és 
védelemre való előkészítése, aktív környezet- és természetvédelmi tevékenység, amelyet 
Domaszék, Mórahalom és Üllés településekkel közösen hajtottunk végre.  
A környezeti  nevelést feladatuknak vallók - s rajtuk keresztül a magyar társadalom - 
ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és 
életmódjának alakítása. A fenntartható fejlődés széleskörű megismertetése. 
A környezet iránti felelősség alakítása, a természeti,  a társadalmi környezetet  tisztelő 
szokások  és  ismeretek  erkölcsi  és  érzelmi  megalapozása.  A  környezettudatos  és 
egészséges  életmód  terjesztése,  a  globális  környezeti  gondok  megoldásában  való 
részvétel, különös tekintettel az éghajlatváltozásra. 
A  Klub  fő  tevékenysége  a  környező  települések  civilszervezeteivel  való 
együttműködésen  alapul.  Kiemelt  tevékenységeink  közé  tartozik  a  természeti,  táji 
értékek megóvása, az értékek mentén TANÖSVÉNYEK létrehozása. 
Nemzetközi kapcsolatok alakítása és fenntartása Csongrád megye testvér megyéjében, 
Röszke  község  testvér  településein,  a  Vajdaságban  Magyarkanizsa,  Oromhegyes  és 
Szabadka  térségében,  Romániában  Végvár  természetvédő  szervezete  és 
Franciaországban Saint Pier de Trivisy-ben működő civil természetvédő szervezetek és 
egyének között. 
Aktív  tagjaink  a  Dél-alföldi  régióban  segítik  környezeti  nevelési  programjainkat  és 
természeti  értékeket  feltáró  és  bemutatást  célzó programjainkat.  A természetvédelem 
ügyét  sokan  segítik,  sikereinket  látva  sok  önkéntes  környezetvédő  kapcsolódik  a 
munkánkhoz.

7.2. Egyesületünk tagjainak szakértői tevékenysége kiterjedt:
- elsősorban a lakosság szakmai tájékoztatására, akciókat szerveztünk az éghajlatváltozás 

problémájának kérdésében, a klíma programban szakmai továbbképzéseket szerveztünk
- természet  közeli  területek felmérését  és bemutatását,  az állapot  leírását  folyamatosan 

végezzük, egy kiadvány előkészítését végezzük, 
-  szakköri  foglalkozásokat  –  víz  és  talaj  témában  -  két  alkalommal  szervezetünk  az 

általános  iskolás  tanulók  számára.  A  programok  alapján  elkészítettünk  egy  oktatási 
modul részét.

-  a  környezet-  és  természetvédelem  aktuális  hazai  és  nemzetközi  ügyeit  figyelemmel 
kísértük,  különös  tekintettel  a  hazai  stratégiák  kidolgozására.  Együttműködtünk  a 
Magyar Természetvédők Szövetsége tagcsoportjaival a klímavédelmi kampányban,

-  a  településen  és  környékén  az  ökoturizmus  számára  lehetséges  és  értékes  helyek 
kiválasztására törekedünk, különös tekintettel a még érintetlen lápfoltokra.

- Márciusban részt vettünk a zöld szervezetek éves országos találkozóján: a Zöld OT-n, 
-  tanárok  számára  és  az  iskolák  számára  az  év  folyamán  szerveztünk  akciókat  a 

klímaváltozás témakörében,
- Elkészítettük a településen a környezetvédelmi programját. 
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 A 2010. év közhasznú programjai részletesen:

7.3.   Együttműködések:  a hazai  országos  és  régiós,  valamint  a  külföldi  zöld 
szervezetekkel,

          hazai nemzeti parkokkal, oktatási intézményekkel.
 Közös programokat szerveztünk, a. 
- Magyar Természetvédők Szövetsége a Föld Barátai Magyarország, Budapest
- Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületével, Budapest,
- CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel, Szeged,
- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtárral, Röszke,
- Röszkei KALÁKA Hagyományőrző és Teleház Egyesülettel, Röszke,
- Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesülettel, Röszke,
- Röszke Község Egészségvédő Egyesülettel,
- SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesülettel, 

Mórahalom,
- Erdei Iskola és Zöld Közösségi ház, Mórahalom,
- Zöldü(L)LÉS  Környezetvédő Egyesülettel (6794 Üllés, Felszabadulás u. 53.), 
- Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesülettel (6781 Domaszék, József Attila u. 6.),
 - Association VALLE DU GIJOU, PONT DE SENEGATS, 81330 LACAZE,
    Franciaország környezetvédő szervezettel,
- Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel, 24426 Oromhegyes (Tresnjevac) Szerbia 
-  Riveto Egyesülettel  307430 Végvár (Tormac)
- RIPARIA Természetbarátok Egyesületével, 24000 Szabadka ( Subotica) Engelsova 9
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal,
- Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséggel,
- Alsó Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal,
- A Homokháti Kistérség közoktatási Intézményeivel,
- Röszke Község Önkormányzatával,

7.4.     Programok:
7.4.1 Képzések, szakmai rendezvények:

• .
• 2010. április 22. Föld Napja Röszkén Minden évben a Föld Napján megszervezzük a 

településen a Falutakarítást. 
• 2010.  májusban  Klímatudatossági  vándorkiállítást  rendeztünk  és  képeivel  sikeres 

rendezvényünk volt.
• 2010. június 6-11.: Egyesületünk képviselői az Association VALLE DU GIJOU, és a 

Communauté de Communes Vals & Plateaux des Monts de LaCaune vendégeként 
Franciaországba  utazott.  Részt  vettünk  VABRE-ban  a  megyei  Klímavédelmi 
konferencián,  ahol  Ladányi  Zsuzsanna,  az  egyesület  tagja,  a  Szegedi 
Tudományegyetem  PhD  hallgatója,  egyesületünk  tudományos  tanácsának  tagja 
előadást tartott. A Konferencia programja, képek, előadás összefoglalója.

• 2010.  július:  talajvizsgálatokat  végeztünk  vállalkozó  kedvű  fiatalok  segítségével  a 
Kancsal-tavon.  Oktatási modult hoztunk létre.

• Sikeres rendezvényünk volt a Klímatudatosság javítására, részt vettünk egész évben 
az országos akciókban és folyamatosan tájékoztattuk a helyi lakosokat, szerveztünk 
lakossági találkozókat aug. 4-6-án a Falunapon. 

• 2010.  május:  befejeződött  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium,  K-36-09-
00018H számú, „Az én falum az enyém" című program megvalósítása. Kancsal tavi 
tanösvényünk indító állomásának közösségi terét alakítottuk ki.
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• 2010. szeptember: befejeződött a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, ,K-36-
09-00029W  számú  program,  amelyben  elkészítettük  „Röszke  község 
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, fejlesztése.”-t.

• 2010. szeptember: a Beretzk Péter Természetvédelmi Egyesület meghívást kapott a 
Magyar  Természetvédők  Szövetségétől,  hogy  tanösvényekkel,  helyi  védettséggel 
kapcsolatos  tevékenységeit  a  "Lehetőségek és  kihívások a helyi  természeti  értékek 
megőrzésében"  c.  konferencia  keretében  bemutathassa.  Három  előadásunkban 
beszéltünk  új  tanösvényünk  kialakításának  lépéseiről,  a  biodiverzitás  monitorozás 
megvalósításáról, illetve érintettük a helyi értékes területekről megszerzett ismeretek 
fiatalok felé való továbbvitelének lehetőségeit (terepi programok, helyi tanterv).

• 2010. november 14: Ünnepélyes keretek között avattuk fel Röszkét, Domaszéket és 
Üllést  összekötő új tanösvényünket  a  Röszkei  Konferenciaközpont  tanácstermében. 
Az érdeklődők végigjárták és megszemlélték az értékes területeket illetve az elkészült 
információs  táblákat,  majd  előadások  kereteiben  tájékozódhattak  a  terület  gazdag 
növény és állatvilágáról. 

7.4.2. Gyermek programok: 
• Évente megszervezzük, és lebonyolítjuk,  így 2010. április 17-én. rendeztük a Kaán 

Károly XVII. országos természet- és környezetismereti verseny megyei fordulóját. A 
programban 49 tanuló  vett  részt,  a  verseny programját  kiegészítettük  a  résztvevők 
számára terepi foglalkozással.

• Részt vettünk a Magyar Természetvédők Szövetsége Klíma kampányában,
• Rendszeresen biztosítottunk terepi programot a tanulóknak.

        7.4.3. Nemzetközi programok:
Egyesületünk  a  2010.  évben  környezeti  nevelés  szemléletformálási  témában,  valamint  a 

települések  természeti  értékeinek  megóvása  témakörében,  szakmai  programokat 
rendezett,

a franciaországi Association VALLE DU GIJOU, PONT DE SENEGATS 81330 LACAZE, 
környezetvédő  szervezettel,  Röszkén  Magyarországon  és  Tarn  megyében 
Franciaországban

• Oromhegyes Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel (Szerbia, Vajdaság)

  7.4.4.  Kapcsolatok,  tevékenységek  a  helyi  önkormányzattal  és  országos  hatáskörű 
intézménnyel: 

• Egyesületünk együttműködik a térségi LEADER programban a helyi önkormányzattal 
és vállalkozókkal. 

• Jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi önkormányzattal, a környezeti ügyekben, az 
általunk készített Települési Környezetvédelmi program megvalósítását segítjük.

• Partnerei vagyunk az Oktatási Minisztériumnak.
• Együttműködtünk az Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal 

és az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,. Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel.

7.4.5. Nyilvános összejövetelek:
• Zöld Könyvtárat működtetünk: A könyvtár használata ingyenes.
• A szakmai munkacsoportok a programok megvalósításának jegyében szükség szerint 

üléseztek, tartunk rendszeresen munka megbeszéléseket.

7.4.6.  Helyi és Országos rendezvényeken való részvétel:
• 2010.  évi  Országos  Zöld  Találkozón  Hortobágyon  hagyományosan  részt 
vettünk.
• Rendszeresen  részt  vettünk  a  Környezetpolitikai  fórum-sorozat  2010.  évi 

országos  programjain  a  MTA-án  és  Parlament-ben.  Mely  programot  az  MTA 
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Elnökségének  Környezettudományi  Bizottsága,  a  Magyar  Természetvédõk 
Szövetsége,  a  Friedrich  Ebert  Alapítvány  támogatta.  A  vitasorozat  témája  A 
fenntartható fejlõdés fogalmának és megvalósításának megközelítései. 

• A  Nemzeti  Éghajlatváltozási  Stratégia  kialakításában  és  jobbá  tételében 
egyesületünk 
      is aktívan részt vett, bekapcsolódtunk a szakmai vitákba..
• A  Röszkei  Falunapon  Klíma  tudatossági  kampányunkat  mutattuk  be  és 
tájékoztattuk a 
       lakosokat .
• Lakossági  találkozón  vettük  részt  Domaszéken,  és  Üllésen  bemutattuk  az 
Egyesület 
      tevékenységét.

7.4.7.  Tájékoztatás, kiadványok, megjelenések: 
• Az egyesület tevékenységéről beszámolunk a helyi sajtóban a helyi és regionális

 Televízióban. Az eddig sikeres kiadványainkat újra kiadtuk.

7.4.8. Az Egyesület eredményeinek és céljainak propagálása:
Céljainkról,  tevékenységünkről  és  rendezvényeinkről  tájékoztatást  adunk  a  Falusi 
Suttogóban, és Dél-alföldi médiákban, jó kapcsolatot ápolunk a Homokhát Tv és a 
Magyar  Televízió  Szegedi  stúdiójával,  ahol  rendezvényeinkről  rendszeresen  és 
folyamatosan  adnak tájékoztatást.  Ezen  a  területen  még számottevő  fejlődésre  van 
még szükségünk.

Röszke, 2011. március 05. Sára Endréné
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub közgyűlése 2011. 
március 05-i ülésén elfogadta.
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