
Regisztrációs lap 
a NEFAG Zrt. kezelésében lévő, meghatározott 

erdőterületeken történő szarvasgomba gyűjtéséhez 
 

Számlázási név, cím*: ...............................................................................................................................................  

Gyűjtő neve*: ……………………………………………………………………………………………………… 

Alkalmassági vizsga száma*: ……………………………………………………………………………………… 

Gyűjtési napló száma*:  ............................................................................................................................................  

Születési hely, idő*: ..................................................................................................................................................  

Az engedély postázási címe*:  ..................................................................................................................................  

Telefonszám / e-mail cím*:  ......................................................................................................................................  

Kutya/-ák/ fajtája*, alkalmassági vizsga száma*, transzponder száma*:  ................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

* hiányos kitöltés esetén nem áll módunkban elfogadni.                                         Az alábbi nyilatkozatot elfogadom. □ 

 

NYILATKOZAT 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, valamint a 
végrehajtására kiadott, 61/2017. (XII. 21.) FM rendeletben, 24/2012 (III.19.) VM rendeletben meghatározott 
földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó előírásokat megismertem.  

Ezen előírások betartása érdekében a szarvasgombagyűjtés során az alábbi feltételek betartását vállalom: 

 a NEFAG Zrt. kezelésében lévő, alább meghatározott erdőterületeken szarvasgombagyűjtést csak érvényes 
gyűjtési engedély birtokában fogok folytatni: Jászárokszállás 1-3 tagok; Kisújszállás 3, 6-10, 12-15, 16-20 
tagok; Kunhegyes 3-5, 7-10 tagok; Kunmadaras 1-6 tagok; Szolnok 12, 13, 14 tagok; Rákóczifalva 1, 2, 3 
tagok; Tiszainoka 1 tag; Túrkeve 1-5 tagok; Mende 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 tagok; Maglód 1, 2, 3 tagok; Péteri 
1, 2, 3, 4, 5 tagok. 

 Gyűjtési engedély érvényessége: 2020. május 15 – 2020. november 15. 

 Az engedélyt és a gyűjtési naplót köteles vagyok a gyűjtés során magamnál tartani és a magát igazoló erdészeti 
szakszemélyzet kérésére bemutatni. 

 Szarvasgombát csak egyszerre maximum kettő, sikeres alkalmassági vizsgát tett keresőkutya segítségével 
gyűjtök. 

 A fák gyökereit, a mikorrhizát, továbbá erdei ökoszisztémát károsító kapáló-gereblyéző gyűjtési módszert nem 
alkalmazok. 

 A gombagyűjtéshez csak a gomba kiemelésére alkalmas legfeljebb 5 cm élszélességű gyűjtőeszközt használok. 

 Az éretlen, túlérett, kukacos, 5 g-nál kisebb gombát nem gyűjtöm be, azt a megtalálás helyén hagyom. 

 A szarvasgomba-fészket temetetlenül nem hagyom. 

 Védett földalatti gombákat nem gyűjtők, azok élőhelyeit megóvom. 

 Szarvasgombát csak a fajra meghatározott gyűjthetőségi időszakban, csak napkelte és napnyugta között 
gyűjtöm. 

 A gyűjtés időpontját a vadászatra jogosultnak bejelentem. 

A nyilatkozatban foglaltak (engedély nélküli gombagyűjtés illetve/és az erdei életközösséget 
károsító/veszélyeztető gombagyűjtés) megszegői ellen a NEFAG Zrt. – a kiadott gyűjtési engedély 3 évre való 
visszavonása mellett – az erdészeti hatóságnál erdővédelmi bírság kiszabását kezdeményezi.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Dátum: …………………………  

 
 
        ………………………………… 

                 Aláírás 


