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Napjainkban az erdõgazdálkodók, tu-
lajdonosok nagy része nincs tisztában
azzal, hogy az erdõterületén megter-
mett vadgyümölcs, gyógynövény, mo-
ha, virág, gomba milyen gazdasági érté-
ket képvisel. Sok esetben nem is érdek-
li a tulajdonosokat, hogy mi lesz a sorsa
az erdõterületén megtermett erdei ter-
mékeknek.

A magánerdõ területén a jogalkotó
a 2009. évi XXXVII. törvény (Erdõtör-
vény) Vhr. tervezetében is, hasonlóan
a 1996. évi LIV. törvény végrehajtási
rendeletében leírtakhoz, az erdõgaz-
dálkodó elõzetes írásbeli engedélyé-
hez köt bármilyen mellékhaszonvé-
telt, így a gomba gyûjtését is az alábbi-
ak szerint:

„Vhr. 78. § (4) Gomba, vadgyü-
mölcs, moha, virág, illetõleg
gyógynövény gyûjtése az állami
erdõben, az egyéni szükségletet
meg nem haladó mértékben, sza-
badon végezhetõ. A magánerdõ te-
rületén bármilyen mértékû, álla-
mi területen az egyéni szükségle-
tet meghaladó mennyiségû gyûj-
tés csak az erdõgazdálkodó elõze-
tes írásbeli engedélyével gyako-
rolható.”

Azon erdõtulajdonosoknak, akik
nagy erdõterülettel rendelkeznek és
az állományok alatt évente bõséges
gombatermés mutatkozik, célszerû
egy hosszú távú megállapodást kötni
valamelyik nagyobb mennyiséget
gyûjtõ vállalkozással. Már mûködõ
gyakorlat szerint kétféle megoldás kö-
zött lehet választani: Az egyik lehetõ-
ség az, hogy terület alapú általányban

egyeznek meg a felek. A második va-
riáció szerint „tõárat” fizet a felvásárló
a begyûjtött gomba után.. Mindkét
esetben a felvásárló ad ki gyûjtési en-
gedélyt a gombászok számára. Csak
azoktól vásárol fel akik vele vannak
szerzõdéses viszonyban.

Ezzel a koprodukcióval mindkét fél
jól jár. Az erdõgazdálkodók számára
nagy segítséget jelent az erdõterületük
védelmében való részvétel a gombá-
szók által. A gombagyûjtõ vállalkozás
számára pedig hosszú távra biztosított a
lelõhely. Továbbá az erdõgazdálkodó
bevételre is szert tesz. Ez a szimbiózis jó
példa lehet más területeken való
együttmûködésre is.

Reméljük, hogy sokan megfontol-
ják a fentiekben leírtakat és így több-

letjövedelemhez juthatnak az erdõte-
rületükön megtermett erdei termé-
kekbõl, így a begyûjtött gomba érté-
kesítésébõl is.

Dr. Somogyvári Vilmos

Gombászás magánerdõben

Fényképészek, alkalmi fotósok
figyelem!

A Szerkesztõség örömmel fogadja
mindazokat a fotókat, melyek a
természet furcsaságairól, bizarr
alakzatokról, meghökkentõ hason-
lóságokról készültek. A legjob-
bakat természetesen közöljük.

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!




