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A vidékfejlesztési miniszter 25/2014. (III. 25.) VM rendelete

a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (2)  bekezdés 24.  pontjában, 

az  1.  §  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. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § c) és e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a következőket rendelem el:

1. §  A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdése 

a következő f ) ponttal egészül ki:

[A képzés főbb témakörei:]

„f ) természetvédelem.”

2. §  Az R. 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  tri'a gyűjtése az  erdőgazdálkodó által a  gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli hozzájárulás alapján 

végezhető.

(2) A  hozzájárulást az  erdőgazdálkodónak vagy az  erdőgazdálkodó által alkalmazott jogosult erdészeti 

szakszemélyzetnek vissza kell vonnia, ha a  gyűjtő részéről a  rendeletben vagy a  hozzájárulásban meghatározott 

gyűjtési feltételektől való eltérést tapasztal.

(3) Az erdőgazdálkodó a gyűjthető tri'a mennyiségét és a hozzájárulása időbeli hatályát meghatározhatja.

(4) Az erdőgazdálkodó hozzájárulását a gyűjtő a tri'agyűjtés során köteles magánál tartani.

(5) Az erdőgazdálkodó kizárólag a 7. § szerinti gyűjtési naplóval rendelkező személy részére adhat hozzájárulást.”

3. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mellékletben szereplő tri'a fajokat csak a melléklet szerinti időszakban lehet gyűjteni.”

 (2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a  melléklet szerinti fajokat a  gyűjtési időn kívül, valamint a  mellékletben nem szereplő fajokat a  2.  § 

(5)  bekezdésben előírt hozzájárulással nem rendelkező személy találja meg, azokat fellelésük helyén a  lehető 

legkisebb talajbolygatással vissza kell temetni.”

4. §  Az R. 6. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tri!a gyűjtése során az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben 

(a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak &gyelembevételével tilos:]

„f ) a mellékletben meghatározott gyűjtési időn kívüli gyűjtés;”

5. § (1) Az R. 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő e) ponttal egészül ki:

[A gyűjtési napló az alábbi adatokat tartalmazza:]

„d) a gyűjtött gomba faja, mennyisége (grammban, legfeljebb 5% eltéréssel), a gyűjtés ideje (év, hónap, nap);

e) a gyűjtés helye (községhatár pontossággal).”

 (2) Az R. 7. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  mellékletben szereplő gomba fajokon kívül gyűjtött egyéb gombafajok esetében, amennyiben annak faja 

nem határozható meg a  helyszínen, azt egyéb gombafajként kell feltüntetni, majd a  gyűjtési naplóban szereplő 

beírást a faj meghatározása után kell pontosítani.

(4) Az  első gyűjtési naplót az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti képzés elvégzésekor vagy az  1.  § (1)  bekezdés 

b) pontja szerinti képzést igazoló okirat bemutatásával a gyűjtő a NÉBIH-től kapja meg.”

 (3) Az R. 7. § a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Tri'át gyűjteni csak érvényes gyűjtési napló birtokában lehet.

(6) A  gyűjtési naplót a  kiállítását vagy érvényesítését követő év április 30-ig a  gyűjtőnek érvényesítés céljából 

a NÉBIH részére be kell nyújtania.

(7) A gyűjtési napló érvényesítése történhet személyesen vagy postai úton.”
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6. § (1) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyűjtési napló 7. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése szerinti adatait a gyűjtőnek a gyűjtés befejezésekor, 

a gyűjtés helyszínének elhagyása előtt kell kitölteni.”

 (2) Az  R. 8.  § (5)–(6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és egyidejűleg a  következő (7)  bekezdéssel 

egészül ki:

„(5) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II.  törvény (a továbbiakban: szabálysértési törvény) 243.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint szabálysértési bírság 

>zetésére kötelezett gyűjtőtől az erdészeti hatóság a gyűjtési naplót két évre visszavonja.

(6) A szabálysértési törvény 243. § (1) bekezdés a) pontja szerint szabálysértési bírság >zetésére kötelezett, gyűjtési 

naplóval nem rendelkező személy részére az erdészeti hatóság gyűjtési naplót két évig nem ad ki.

(7) Az érvényes gyűjtési naplók sorszámát a NÉBIH a honlapján havi gyakorisággal teszi közzé.”

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

 (2) Az R. Mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„Tri"a fajok gyűjtési ideje”

 (3) Hatályát veszti az R.

a) 3. § (2)–(4) bekezdései;

b) 5. § (4) bekezdésében „a célnak megfelelő legfeljebb 5 cm élszélességű eszköz segítségével” szövegrész;

c) 8. § (2) bekezdése;

d) a Melléklet 2.3–2.5. alpontjai.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter


