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Dr. Brandt Sára elnök megnyitotta az elnökségi ülést és üdvözölte a megjelenteket és 

megállapította, hogy az elnökség összehívása szabályosan történt. 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint. A jelenléti ív aláírása után dr. Brandt Sára elnök 

megállapítja az elnökség határozatképességét, továbbá az elnökség kinyilvánította, hogy 

döntéseit nyílt szavazással hozza. A napirenddel kapcsolatban írásbeli módosító javaslat nem 

érkezett. 

 

 

1. Tájékoztatás a szarvasgombászat törvényi szabályozásának jelenlegi helyzetéről. 

Dr. Brandt Sára elnök összefoglalva ismertette, hogy 2003-2004. évben kidolgozott 

szarvasgomba-kerettörvény-javaslat tárgyalása megszakadt, majd 2008-ban az új erdőtörvény 

tervezet társadalmi vitája kapcsán a tárgyalások újraindultak, ami eredményeként 

szarvasgombával kapcsolatos paragrafusok is bekerültek a 2009. tavaszán kihirdetésre került 

erdőtörvénybe. A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet triflavadászkutyák 

vizsgáztatásával kapcsolatos részének a megalkotásához az FVM szakmai anyagot vár, amire 

van egy 4 oldalas javaslat, ami a tagegyesületek részvételével lett kidolgozva.  

Dr. Brand Sára elnök munkájukat megköszönte és a javaslatot pontonként ismertette. A 

jelenlévők megtették javaslataikat és kiegészítéseiket.  

A javított szabályzat tervezet csatolva. 

A triflavadászkutya vizsga- és versenyszabályzatot az elnökség 1 tartózkodás mellett az FVM 

számára átadandó szakmai anyagként elfogadta. (1/1. számú határozat) 

 

 

2. 2009. évi eddigi tevékenység értékelése és a további feladatok meghatározása. 

Dr. Brand Sára elnök ismertette az ez évi rendezvények eseményeit és kiemelte Hollós László 

születésének 150. évfordulójára rendezett ünnepség sorozatot, benne a hagyományosnak 

számító Triflatermesztés Napját, majd a Jászszentandráson megtartott Triflaidénynyitó misét.  

Az elnöki beszámolóban említésre került még a Szent László Szarvasgomba Lovagrend 

lovagi avatása, ahol 116 fő volt jelen. További feladatok: a bécsi nyári szarvasgomba 



konferencián való részvétel és Szemere László születésének 125. évfordulóján megemlékezés 

megrendezése Zircen a Bakony Múzeumban, és végül a Szent László Szarvasgomba 

Lovagrend évadzáró ünnepsége a Héleman Borpincében, a Hollós könyv kiadása.  

 

 

3. Egyebek. 

Dr. Bratek Zoltán a jászsági természetes szarvasgomba-élőhelyek erőteljes pusztulására hívta 

fel a figyelmet. 

Dr. Vikor Judit jelezte, hogy a hőgyészi ültetvényről a médiában olyan cikk (Reader’s 

Diggest) jelent meg, amely nem minden pontban felel meg a valóságnak, ezért megtévesztheti 

az embereket és nehéz helyzetbe hozhatja a gyűjtőket. 

 

Dr. Brandt Sára elnök az ülést berekesztette. 

 

 

Budapest, 2009. október 21. 
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