.../2010 (...) VM rendelet a földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó
szabályokról
Szakasz: közigazgatási egyeztetés
Véleményezési határidő: 2010. szeptember 23.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 112. § (2) bekezdésének 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. §
vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 76. § (2) bekezdés 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. Korm. rendelet 94. § c), e) és h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az 1. melléklet szerinti földalatti gomba fajokra, azok erdőben
történő gyűjtésének, valamint az 1. melléklet 1. és 2. pontjában fel nem sorolt
földalatti gomba fajokra (a továbbiakban együtt: trifla), azok kutatási célból történő
gyűjtésének feltételeire, így különösen a gyűjtés módjára és idejére terjed ki.
(2) Ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, a triflára az étkezési célra forgalomba
hozott vadon termő gombák részletes élelmiszerbiztonsági előírásairól szóló VM
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. §
(1) Triflát csak az a személy gyűjthet, aki a (2) bekezdésben foglaltak szerint
felnőttképzési intézmény által szervezett, a (4) bekezdés témaköreit tartalmazó
képzésen részt vett, és azt eredményesen elvégezte, vagy az Európai Gazdasági
Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű képesítést szerzett.
(2) Képzést az a felnőttképzési intézmény szervezhet, amely szerepel a
felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartásban, továbbá képzési
programját és értékelési rendjét a Vidékfejlesztési Minisztérium jóváhagyta.
(3) A képzést eredményesen elvégzők számára a képzés szervezője tanúsítványt
állít ki.
(4) A képzés főbb témakörei:
a) a földalatti gombák - beleértve a védett földalatti gombafajok - ismerete,
b) a gazdanövények, élőhelyek ismerete,
c) a gyűjtés szabályai,
d) kinológia (a kutyával történő gyűjtés szabályai),
e) forgalmazás, ellenőrzés.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő képzés alól felmentést kap az a gyűjtő, aki
rendelkezik a Magyar Szarvasgombász Szövetség által e rendelet hatálybalépése
előtt szervezett trifla gyűjtő tanfolyam elvégzéséről szóló okirattal.

3. §
(1) A trifla gyűjtése az erdőgazdálkodó által a gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli
engedély alapján végezhető.
(2) Az erdőgazdálkodó a gyűjthető trifla mennyiségét, és az engedély érvényességi
idejét az írásbeli engedélyben meghatározhatja.
(3) Az engedélyt a gyűjtő a triflagyűjtés során mindig köteles magánál tartani, és az
illetékes hatóságoknak, valamint az erdészeti szakszemélyzet részére, felszólításra
köteles azt bemutatni.
(4) Az erdőgazdálkodó engedélyt kizárólag a 7-8. § szerinti gyűjtési naplóval
rendelkező személy részére adhat.
(5) Az erdőgazdálkodó jogosult az engedély visszavonására, amennyiben a gyűjtő
részéről a jogszabályban, vagy az engedélyben meghatározott gyűjtési feltételektől
való eltérést tapasztal.
(6) A magántulajdonban lévő erdő tulajdonosa saját erdejében, és az
erdőgazdálkodó azon a magántulajdonban lévő erdőben, ahol ő az erdészeti hatóság
által nyilvántartott erdőgazdálkodó, 20 dkg/nap, vagy 3 db trifla/nap mennyiséget
meg nem haladó gyűjtés esetén, amennyiben azt kereskedelmi forgalomba nem
hozza, mentesül a 2. §-ban, az 5. §-ban és a 7-8. §-ban előírt kötelezettségek alól.
4. §
(1) A gyűjthető trifla fajokat, valamint azok gyűjtési idejét az 1. melléklet 1. és 2.
pontja tartalmazza.
(2) Az 1. melléklet 1. és 2. pontjában nem szereplő trifla fajok csak kutatási céllal, az
erdészeti hatóság külön engedélyével gyűjthetők. Az engedély kiadására irányuló
eljárás során az erdészeti hatóság szakértőt vesz igénybe.
(3) A kutatási célú gyűjtést az erdészeti hatóság indokolt esetben az 5. § és a 6. § (2)
bekezdés c), e) és f) pontjában szabályozott gyűjtési módoktól eltérően is
engedélyezheti.
(4) Kutatási céllal történő gyűjtés az erdőgazdálkodó által a gyűjtési naplóval
rendelkező gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli engedély alapján, és a (2)
bekezdésben szabályozott erdészeti hatósági engedély birtokában végezhető.
(5) Ha az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti fajokat a gyűjtési időn kívül, valamint a
3. pont szerinti fajokat, a (2) bekezdésben előírt engedély hiányában találják meg,
azokat fellelésük helyén a lehető legkisebb talajbolygatással vissza kell temetni.
5. §

(1) Triflát gyűjteni kizárólag igazoltan trifla keresésére kiképezett kutyával (a
továbbiakban: triflavadászkutya) az azt alkalmazó felelősségére lehet.
(2) A triflavadászkutyaként a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló FVM
rendelet szerinti vadászati alkalmassági vizsgát teljesített kutya alkalmazható.
(3) Egy gyűjtő egyidejűleg legfeljebb két triflavadászkutyával gyűjthet.
(4) A (2) bekezdésben előírt vizsga alól mentesül az a triflavadászkutya, aki
rendelkezik e rendelet hatálybalépése előtt kutyák részére szervezett trifla kereső
tanfolyam elvégzéséről szóló okirattal, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely
szerződő államában azzal egyenértékű alkalmassági vizsgáról szóló okirattal.
6. §
(1) A trifla felszedését a triflavadászkutya által megjelölt ponton az erdő talajának
védelme és a gomba micéliumok kiszáradás elleni védelme szempontjainak
figyelembe vételével kell végrehajtani, a célnak megfelelő legfeljebb 5 cm
élszélességű eszköz segítségével.
(2) A trifla gyűjtése során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak
figyelembevételével tilos:
a) ásás, kapálás, gereblyézés;
b) a növények gyökérzetének indokolatlan károsítása;
c) az éretlen gomba gyűjtése;
d) a trifla fészket betemetetlenül hagyni, vagy azt nem az ott kitermelt talajjal
betemetni;
e) a trifla keresése és gyűjtése napnyugta és napkelte közötti időszakban;
f) az 1. mellékletben meghatározott gyűjtési időn kívüli gyűjtés.
7. §
(1) A gyűjtő köteles a gyűjtésről gyűjtési naplót vezetni.
(2) Gyűjtési napló nélkül trifla nem gyűjthető.
(3) A gyűjtési napló az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a gyűjtő neve és lakcíme;
b) a 2. § (3) és (5) bekezdés szerinti okirat száma, az okirat megszerzésének ideje,
és helye;
c) a triflavadászkutya vizsga száma;
d) a gyűjtött gomba faja, mennyisége (grammban), a gyűjtés ideje (év, hónap, nap), a
gyűjtési terület erdőgazdálkodójának külön jogszabály szerinti erdőgazdálkodói
kódja.
(4) Az első gyűjtési naplót a gyűjtő kérelmére, a 2. § (3) és (5) bekezdés szerinti
okirat bemutatásával, az erdészeti hatóság központi szerve állítja ki.

8. §
(1) Ha a gyűjtési napló betelik, vagy megsemmisül, további napló az erdészeti
hatóság központi szervétől igényelhető.
(2) Az erdészeti hatóság az új napló kiadásakor a régi naplót érvénytelenítése után a
gyűjtőnek visszaadja.
(3) A gyűjtési napló a (3) bekezdés d) pontja szerinti adatait a gyűjtőnek a gyűjtés
helyszínének elhagyása előtt kell kitölteni.
(4) A gyűjtő a gyűjtési naplót az erdőgazdálkodó kérésére köteles bemutatni.
(5) Az Evt. 108. § (1) bekezdés g) pontja szerint erdővédelmi bírság fizetésére
kötelezett gyűjtőtől az erdészeti hatóság a gyűjtési naplót két évre visszavonja.
9. §
(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésekben foglaltak kivételével – a kihirdetését
követő 30. napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § (4) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
.../2010. (...) VM rendelet 1. melléklete
Gyűjthető trifla fajok és gyűjtésük ideje
1. valódi szarvasgombák:
1.1. Tuber aestivum Vittad., nyári szarvasgomba (beleértve Tuber uncinatum Chatin,
burgundi szarvasgomba) – június 15-től december 31-ig,
1.2. Tuber mesentericum Vittad., kátrányszagú szarvasgomba – augusztus 1-től
december 31-ig,
1.3. Tuber macrosporum Vittad., nagyspórás szarvasgomba – szeptember 1-től
december 31-ig,
1.4. Tuber brumale Vittad. (beleértve a Tuber brumale var. moschatum is), téli
szarvasgomba – november 15-től március 15-ig,
1.5. Tuber borchii Vittad., késői szarvasgomba – november 15-től április 15-ig,
1.6. Tuber magnatum Pico, isztriai szarvasgomba – október 1-től december 31-ig.
2. egyéb földalatti gombák:
2.1. Choiromyces meandriformis Vittad., fehér szarvasgomba – június 10-től október
15-ig,
2.2. Mattirolomyces terfezioides (Matt.) Ed. Fischer, homoki szarvasgomba –
augusztus 20-tól november 15-ig,
2.3. Melanogaster broomeianus Berk., Melanogaster variegatus(Vittad.) Tul.,
Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul., kocsonyás álpöffeteg fajok – egész évben.

3. az 1. és 2. pontban nem szereplő földalatti gombák, külön engedély alapján.
Forrás: VM - Jogi Főosztály

