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Szakmai beszámoló  

a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület (SMETE) 
2015. évi tevékenységéről és működéséről 

 
Az Egyesület önálló és együttműködés keretében megvalósított programjai, pályázati projekt-
jei
 
1. Erdész-Vadász Bál 
 
Időpont:  2015. február 28. 
Helyszín: Moc és Társa Rendezvényterem 
Részt vevők száma: 150 fő 
A rendezvény keretében a kötetlen szórakozás mellett az erdész-vadász szakma tradicionális kultu-
rális értékeinek bemutatása is helyet kapott. 
Felelős: Klenovics Anikó, Borosán István, Iberpaker Gábor, Puskás Zoltán, Berényi Ildikó, 
Rakovics Andrea, Merczel István 
Önkéntesek létszáma: 10 fő 
 

 
 

 
 

A báli meghívó 
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2. Vadászati és Helytörténeti Múzeum (Emlékház), Nagysallér 
 
Egyesületünk 2013-ban kötött megállapodást a SEFAG Zrt. vezetésével, hogy Nagysallérban (te-
lephely) a régi adminisztrációs iroda épület helyén „Vadászati és Helytörténeti Múzeum”-ot alakít-
sunk ki. Az ismeretterjesztő és emlékház létrehozása több éves elképzelés volt, amelynek keretében 
a környéken összegyűjtött szakmai ereklyék, trófeák, természeti kincsek, helyi emlékek és a 
Nagysalléri történet bemutatható válik az ide érkező vendégeknek és az erdei iskola lakóinak, min-
den látogatónak. A múzeum mellett egy szabadtéri foglalkoztató építése is lehetővé vált. A benyúj-
tott pályázat elbírálása pozitív volt, így 2014-ben megkezdődött az épület bontása és az építkezés. A 
pályázati támogatási összeg: 34.978.000 Ft 
Az elnökség a tagságtól felkérést és megbízást kapott a pályázati projekt szakmai és pénzügyi lebo-
nyolítására. 
   

  
Az átépítés előtti állapot és  a  múzeum építése (október eleje) 

 

 
A tervezett épület alaprajza 

 
Közreműködő tagtársak és külsős munkatársak: Szakáné Burányi Mária, Kovácsné Kiss Zita, Ács 
Kornél, Jákliné Mihály Bernadett, Horváth Mihály, Berényi Ildikó, Göndöcz Péter, Balog Tamás, 
Rakovics Andrea, Berényi Ildikó, Merczel István (11 fő önkéntes) 
 
Az épület 2015. március 31-én került átadásra. Az Emlékházat az Erdei Iskolába látogató diákok és 
a Nagysallérban megrendezett programokra érkezők tekintik meg. 
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Az épület és látogatók a kiállító teremben 

 
3. Taggyűlés 
 
2015. május 21.  Vörösalma, elnökségi és taggyűlés – 24 fő jelenlevő 
Napirendi pontok: 

1. Szakmai beszámoló 2014. 
Felelős: Merczel István 
2. Pénzügyi beszámoló 2014. 
Felelős: Berényi Ildikó 
3. Közhasznúsági jelentés 2014. 
Felelős: Berényi Ildikó, Merczel István 
4. A Számvizsgáló Bizottság jelentése 
Felelős: Borosán István, SZB. elnök 
5. Szakmai tervek 2015. 
Felelős: Merczel István 
6. Pénzügyi terv 2015.  
Felelős: Berényi Ildikó 
7. Egyéb aktuális események, tájékoztatók 
Felelős: elnök 

 
4. Kiállítás a Dráva Völgye Középiskolában 
 
A Kaposvári Szakképzési Centrum Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
vezetésének felkérésére a nagy sikerű 2011-2012. évi természetfotó kiállítás anyagából 50 darabos 
válogatást rendezett be egyesületünk Barcson. A kiállítás két hónapon keresztül volt látható. 
  

  
Képek a kiállítás anyagából 

 
Önkéntes közreműködők száma: 3 fő 
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5. Szakmai érdekképviselet  
 
Egyesületünk az erdőtanúsítás szabályainak – FSC CUC Standard szabvány pontok – ésszerű a he-
lyi gazdálkodás körülményeit harmonikusan figyelembe vevő változtatására tett ismételten javasla-
tot az akkreditáló társaság felé. A levél másolata az 1. sz. mellékletben található.  
 
6. Foglalkoztatás 
 
Egyesületünk a Somogy Megyei Munkaügyi Központ pályázati forrásának segítségével 3 hónap 
időtartamra foglalkoztatta Nagy Hajnalka programszervezőt. A munkatárs feladata az alábbi volt: 
Az egyesület operatív ügyintézési feladatainak elvégzése 
• Közreműködik a programtervben megjelölt, valamint a tervtől eltérő rendezvények szakmai és 

pénzügyi lebonyolításában az elnökség irányítása mellett. 
• Kapcsolattartás az egyesület tagságával, a közreműködő intézményekkel a programok hatékony 

lebonyolítása érdekében. 
• Figyeli az egyesület működéséhez tartozó kiemelt határidőket és arra figyelmezteti az elnökség 

tagjait. 
• Tájékoztatja az elnökséget a közgyűlés által elfogadott programterv státuszáról, annak kockáza-

tairól. 
• Közreműködik az egyesület által üzemeltetett infrastruktúra, különös tekintettel a Nagysalléri 

Vadászati és Helytörténet Múzeum szervezett programjaiban. 
 
7. Együttműködő partnereink 
Magyar Csillagászati Egyesület, „Együtt a Gyermekekért” Alapítvány (Lábod), SEFAG Erdészeti 
és Faipari Zrt., Országos Erdészeti Egyesület (OEE), OEE Kaposvári Helyi Csoport 
 
 
Kaposvár, 2016. január 31. 
 
 

 
 
 


