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2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar61

Szovetsegiinknek nem volt koltsegvetesi tiunogatasa.

3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas

A kutatasi szerzodes alapjan kapott osszeget elsosorban a kutatasi feladatok eIvegzesere hasmaItuk fel , illetve a
sztikseges killfoldi szakmai utak koltsegeire

4. Cel szerinti juttatasok kimutatasa

Nem volt.

5. A kozponti koltsegvetesi szervt6l, az elkiilonitett allami penzalaptol, a helyi onkormanyzat-
tol, a kisebbsegi telepiilesi onkormanyzattol, a telepiilesi onkormanyzatok tarsulasatol, az
egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szerveit6l kapott tamogatas mertekenek kimu-
tatasa

A SzOvetseg ezen szervezetekt612008-ben

6. A vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasok ertekenek, illetve osszegenek kimutatasa

A Magyar Szarvasgombasz Szovetseg 200S-ban nem nylijtott gem penzbeli, gem tenneszetbeni tarnogatast
vezeto tisztsegviseloinek.

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamol6ja

Az Magyar Szarvasgombasz Szovetseg kozhasznusagi nyiIvantartasbaveteIe a F6varosi Birosag 11

PK. 60860/2001/15 sz. hatarozataval 2005. 07. 07 -en bejegyzesre kertiit.

A Magyar Szarvasgombasz Szovetseg az aIapszabaIyaban meghatarozott kozhasznu

tevekenysegeket folytatta 2008-ban az alabbiak szerint (a teIjesseg igenye neIkuI):

7.1. Tudomanvos tevckenvscl!. kutatas :
-Reszvetel es kozremiikodes kiilfoldi szovetsegek, felkeresre intezmenyek, tarsadalmi es tudomanyos
tevekenysegeben:

La culture de La truffe dans Le monde. (Menerbes, France - du 18 au 20 janvier 2008.) c.
konferencian a Magyar Szarvasgombasz SzQvetseg delegaci6ja 2 ravel vett reszt..

Egy eur6pai kutatasi palyazati anyag elkeszitese angolul a konzorciumvezeto torin6i IPLA S.p.A.
Intezet felkeresere (2008. aprilis 7.).

Roland del Negrot francia kutat6t, az FFT (Francia Szarvasgombatermesztok es -gyiijtok
Federaci6ja) tudomanyos fotanacsosat, a Magyar Szarvasgombasz SzQvetseg latta vendegtil 2008.

forditottuk.

nem nyert el tarnogatast.

~



aprilis 17-22. kozott. Del Negro ur eloadast tartott szekhelytinkon, majd Szekszardon a
Szarvasgomba-termesztes Napjan. Del Negro ur latogatasa saran szamos ultetvenyt is felkeresett,
ahol szakmai tanacsokkallatta el az ultetveny-tulajdonosokat. Latogatasanak tavlati celja a magyar es
francia kozos triflakutatasok palyazatainak elokeszitese.

Reszvetel a CRETT illeseken:
Solsona, 2008. julius 12. Anyagi forras hianyaban
beszamo16nkat es eszreveteleinket irasban megtettiik.
Cahor, 2008. szeptember. Anyagi forras hianyaban
beszamo16nkat es eszreveteleinket irasban megtettiik.

Reszvetel a Sixth International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. (29th
September - 3rd October, 2008) c. konferencian 2 fovel.

Reszvetel a Convegno Europeo sulla ecologia, commercializzazione e valorizzazione del Tuber
uncinatum Chatin. (Calestano. 11. 10.2008.) c. konferencian 3 fovel.

Reszvetel a XVII Convegno Nazionale di Micologia, 10th-12th November, 2008, Pavia,
30 Congresso Internazionale di Spoleto sui Tartufo. (25th - 28th November, 2008, Spoleto)
konferencian 1 fovel.

Christine Fischer mikologus professzor vezette spanyol delegaciot a Magyar Szarvasgombasz
Szovetseg latta vendegtil 2008. oktober 13-16. kozott. Latogatasuk celja a magyar termeszetes
triflaelohelyek es tiltetvenyek es a triflagyiijtes megismerese.

Prof. dr. dr. Lelley Janos (Bonn) tartott eloadast a gyogygombak kutatasanak es alkalmazasanak
lehetosegeirol (2008. december 1.).

-A triflakutatas szervezese es kepviselete bel- es kiilfoldi egyetemekkel, tudomanyos intezetekkel,
egyiittmukodes kutatoallomasokkal:

Jedlik palyazaton elnyert MIKOQUAL azonosit6ju szerzodes konzorciumi resztvevoivel kutatasi
egytittmiikodest folytatunk. 2008. evben a

-A tagegyesiileteinek a tagjai altai a trijlakutatas kezdemenyezese, benne reszvetel es hatekony
kozremiikodes a kutatasi iranyok kidolgozasaban, az allamok kozti egyezteteseben es
osszehangolasaban:

A tagegyestiletek tagjai teriiletein, INRA-ELTE kooperaci6ban, illetve hazai eloallitasu mikorrhizalt
csemetekkel letrehozott 15 kiserleti ultetveny mikorrhizaltsaganak ellenorzese 2008. nyaran. Ezen
kivul elvegeztuk az ultetvenyek fenol6giai mereseit valamint a talajmintavetelet. Ezen eredmenyek
kiertekelese folyamatban van.

-Bel- es kiilfiJldon kepviseli a Magyar Koztarsasag triflaszo-mozgalmanak, valamint
tagegyesiileteinek a tudomanyos erdekeit:

szemelyesen reszt venni nero tudtunk,

szemelyesen reszt venni nero tudtunk,

c.

szerzodesmasodik evi feladatait vegezllik el.
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Reszvetel a CRETT uleseken
Solsona, 2008. julius 12. Anyagi forras hianyaban
beszamo16nkat es eszreveteleinket irasban megtettuk.
Cahor, 2008. szeptember. Anyagi forras hianyaban
beszamo16nkat es eszreveteleinket irasban megtettuk.

7.2 Neveles es oktatas. keDeSSe!!feilesztes. ismeretteriesztes :
-Szeleskoru ismeretteriesztes radio, tv., saito es szaktanfolyamai utjan:

Dr. Bratek Zoltan MSzGSz elnokhelyettes es Zala Franciska szarvasgomba-tenneszt6 e16adasa. 17.
Konferencia e's Forum a Mezogazdalkodoke'rt c. rendezvenyen, "A gazdcilkodok bemutatkozo
foruma" kereteben, Lakitelek 2008.02.29.

Magyar szarvasgombaszatr61 es szarvasgomba-termesztesrol. 2008. majus 31. 10.34 Magyar
Katolikus Radi6, Asztali Aldas, Gerbei Anita musora

Dr. Brandt Sara nyilatkozata. RTL Hirad6, 2008. 09. 07.

2008. oktober 3-an Lakiteleken tartott 19. Konferencia es Forum a Mezogazdalkodokert c.
rendezvenyen az Echo Tv keszitett riportot a szarvasgombaszatrol dr. Brandt Sara elnok asszonnyaI,
amit a Gazdaforum c. musorukban 2009.oktober II-en adtak Ie.

-A hivatalb6l vagy maganuton erkezett, valamint az altala beszerzett bel- es kiilftjldi tudomanyos
eredmenyekrol, gyiijtesi, termesztesi fejlemenyekrol tagegyesiileteinek a tajekozatasa, a sziikseges
szakforditasok elvegeztetese:

Forditas idegen nyelvro1
GETT uj alapszabalyanak forditasa
Jean Demerson (Uzes) tanulmanyanak (2007) forditasa
Chevalier cikk. (In Actes du colloque. La culture de La truffe dans Le monde. Brive-la Gaillarde, France - 2
Fevrier 2007.
Granetti et al. (2005) konyv 5 fejezetenek szakforditasa
Pradel (1914/2007) konyvben a prof. Pargney altaI irt fejezet leforditasa
A menerbes-i konferencia (2008) eloadasainak fordimsa
Gregori: Az olasz szarvasgomba termesztes c. fejezetenek (In Reyna ed., 2007)
Vezzola (2004 ): AT. rnacrosporum Vittadini-vel mikorrhizalt novenyek els6 termesei. C. cikk forditasa

Forditas magyar nyelvrol
2008. teljes evi programunk forditasa franciara (megkiildve a GETT es a CRETT vezetoinek)
Trifla-termesztes Napja (2008. aprilis 19.) reszletes programjanak forditasa franciara
Szakmai levelezes (es meghiv6 level) Roland del Negroval
Magyar Szarvasgombasz Szovetseg eves beszamo16ja (a GETT Cahor-i iilesere)
Zold Konyv velemenyezese az MSzGSz altaI a GETT felkeresere (forditasa franciara)
Szakmai levelezes a GETT es a CRETT vezetoivel

-SzeleskorU es sokretu tudomanyos es szakmai tarsadalmi altalanos ismeretterjesztes a tanul6ijjusag
iskolai koreit61 az erdekl6d6 nyugdijasokig:

Meglijitottuk es rent tartjuk honlapunkat (www.mszgsz.hu), melyen 2008-ban is szarnos kozerdekii

szemelyesen reszt venni nero tudtunk,

szemelyesen reszt venni tudtunk,nem



infOmlaci6t helyeztiink el. A videotekaban mar 4 film megtekintheto.

-Fovarosi alapit6 tagegyesiilete, az EMSZE utjan rendszeresen, idoszakonkint alap- es k6zepfoku
triflatermesztoi es termeszto-tanacsad6i tanfolyami orszagos kepzes szervezese:

Szarvasgombaszati tanfolyam erdekl6des hianyaban

7.3 Kulturalis tevckenvsc1! :
-A vendeglat6ipar kinalatanak, minosegenek az emelese.

-A minosegi elelmiszer- es bortermeles, kinalat es fogyasztas fokozasa:
Trifla-gasztron6miai k6stoltatas es triflakutyas gyiijtesi bemutat6 az Eur6pai Erd6k Rete c.
rendezveny kereteben az FVM felkeresere (Budapest: Vajda-hunyad Var, 2008. okt6ber 18.)

-Az igenyes bel- es a kiilfoldiek idegenforgalmanak, vasarlasainak a novelese:
IV. Szilvasvaradi Szarvasgomba Fesztival (szakmai el6adasok, gasztron6miai bemutat6k,
triflakutyak szemleje es versenye, tiltetveny-latogatas) szervezese es lebonyolitasa (2008. okt6ber
17-19)

7.4 Kulturalis oroksel! mel!ovasa :
- A kozepkori magyari triflagasztronomia, triflagyiijtes, triflavedelem hagyomanyainak a felujitasa:

Triflasz Teltemeto Rendezveny. Mogyorod, februar 23.

Szent Laszlo Napok, Szekszard, junius 27-29.:
- Szarvasgomba - Hollos Laszlo. Szakmai Eloado Est a Szekszardi Varoshaza Disztermeben (junius

27.)
- Gasztronomiai Bemutato es Munkavacsora a Husvasalo Etteremben (junius 27.).
- Triflakutyak bemutatoja a gemenci erdoben (junius 28.).

Trifla-gasztronomiai kostoltatas es triflakutyas gyiijtesi bemutato az Europai Erdok Hete c.
rendezveny kereteben az FVM felkeresere (Budapest: Vajda-hunyad Var, 2008. oktober 18.)

IV. Szilvasvaradi Szarvasgomba Fesztival (szakmai eloadasok, gasztronomiai bemutatok,
triflakutyak szemleje es versenye, ultetveny-latogatas) szervezese es lebonyolitasa (2008. oktober
17-19).

2008-ban a Szovetseg
rendezvenyei:

keretein belul mukod6 Szent Laszlo Szarvasgomba Lovagrend

- Tavaszkoszonto a Szent Laszl6 Szarvasgomba Lovagrend szervezeseben Tar Jcno lir
borpincejeben. Heleman Borbarlang, Budapest, Nagytetenyi lit 38-40., marcius 8.

- Reszvetel a megnyit6 i.innepsegen es az esti faklyas felvonulason (junius 27.). Szent Laszl6 Napok.
Szekszard, junius 27-29.

indult.nem

nagyobb



- Triflaidenynyito mise Szent Laszlo Szarvasgomba Lovagrend reszvetelevel.

J aszszentandras, augusztus 24.

- Reynal NagYJ11ester Ur es Dessolas triflalovagok (Confrerie Intemationale du Diamant Noir et de la

Gastronomie) l1nnepi fogadasa Tar Jena ur borpincejeben. Heleman Borbarlang (2008. oktober 16.)

- Unnepi Lovagavatas a Szalajka Etterem Lovagtermeben.

IV. Szilvasvaradi Szarvasgomba Fesztival, oktober 17-19.

7.5 Termeszetvedelem :
- Tajankent tagegyesiiletei gazdasagi - gyiijtesi, termesztesi - tevekenysegenek az osszehangolasa a
kornyezet 6vasa, az adottsagok leheto fenntartasa es a kornyezet minosegenek a leheto legjobb
fejlesztese vegett:

Targyalasok az FVM-ben kerettorveny javaslatunk integralasara es az uj erdatorveny velemenyezese
celjab61 (2008. junius 17.).

Az Elsa Magyar Szarvasgombasz Egyestilet Jaszszentandrason kialakitott egy muzeumot , melynek
neve: "Elsa Magyari Triflasz Emlektar". Az alapitas idapontjat minden evben megtinnepeljtik. Erre
2008. november 8-ankertilt SOT.

7.6 Sport:
Kutyas triflavadaszat es termeszetjaras

Triflakutyak bemutat6ja a gemenci erd6ben (junius 28.). (S
29.)

Triflakutyas gyiijtesi bemutato az Europai Erd6k Rete c. rendezveny kereteben az FVM felkeresere
(Budapest: Vajda-hunyad VaT, 2008. oktober 18.)

Triflakutyftk .leje es versenye IV. Szilvasvaradi Szarvasgomba Fesztival, 2008. oktober 18.szem

7.8 Az euroatlanti inte!!racio erositese :
-Jogharmonizacio a kereskedelmi szabvanyok, a gyiijtes es a minosites teruleten:

2004. decembereben benylijtott szarvasgomba kerettorveny javaslatunkkal kapcsolatban szakertoi
egyezteteseket folytattunk.

es az allamkozi kapcsolatok kiilonleges titian szak- es szakmai orszagos-Az EU-ba tagoz6das
erdekkepviselet:

E munka saran 2008-ban Briisszelben Fischer Boel mezogazdasagi biztosasszonyhoz latogato
GETT -delegacioban is reszt vetttink, csakugy mint az europai triflakertek tamogatasi es fejlesztesi
programjanak kialakitasaban

-Tarsadalmi osszejovetelek, gasztronomiai - teritesi, talalasi, etel- es italfogyasztasi - szinvonalanak
a nagymertekben emelese:

es nepszerilsitese:oktatasa

6 Napok, Sz , jirnius 27-Laszl ekszardzent
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Triflasz Teltemeto Rendezveny. Mogyorod, februar 23.

Szarvasgombas etelek bemutatasa es organoleptikus ertekelese.
aprilis 19.

Szent Laszlo Napok, Szekszard, jt'mius 27-29.:
- Gasztronomiai Bemutato es Munkavacsora a Rusvasalo Etteremben (junius 27.).

Ismerkedes a szarvasgomba-gasztronomiaval. Triflaidenynyito mise Szent Laszlo Szarvasgomba
Lovagrend reszvetelevel.
Jaszszentandras, augusztus 24.

Trifla-gasztronomiai kostoltatas az Europai Erd6k Rete c. rendezveny kereteben az FVM felkeresere
(Budapest: Vajda-hunyad Var, 2008. oktober 18.)

IV. Szilvasvaradi Szarvasgomba Fesztival gasztronomiai bemutatoinak szervezese es lebonyolftasa
(2008. okt6ber 17-19).

-Nemzetkozi triflakapcsolatok letesitese, fenntartasa, fejlesztese es apolasa:
Reszvetel eloadassal es kepviselettel ot szakmai rendezvenyen:

La culture de La truffe dans Le maude. Menerbes, France - du 18 au 20 janvier 2008.

Sixth International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. 29th September -
3rd October, 2008

Convegno Europeo sulla ecologia, commercializzazione e valorizzazione del Tuber uncinatum
Chatin. Calestano. 11. 10. 2008.

XVII Convegno Nazionale di Micologia, 10th-12th November, 2008, Pavia,

30 Congresso Internazionale di Spoleto suI Tartufo. 25th - 28th November, 2008, Spoleto

2008-ban a Magyar Szarvasgombasz Szovetsegnek 9 tagegyesillete volt.

2008-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg nyit6 penzkeszlete 1.774.957 Ft, osszes bevetele

2.455.440 Ft, ebb61 tagdijbevetel 0 Ft, tamogatasb61 szarmaz6 bevetel 0 Ft, banki kamatb61 2.790 Ft,

tagi hitell.383.053 Ft, kutatasi tevekenyseg 2.000.000 Ft.

2008-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg koltsegei: forditas ktg. 215.000 Ft, nyomtatvany-

irodaszer 31.998 Ft, posta-telefon ktg. 15.535 Ft, belf6ldi utazasi ktg. 181.390 Ft, bank ktg. 92.981

Ft, reprezentaci6 ktg. 155.995 Ft, ktilf6ldi utazas ktg. 475.561 Ft, talajvizsgalat ktg. 225.380 Ft,

Szekszard,Trifla-tennesztes Napja.

~



targyi eszkoz beszerzes 31.150 Ft, karbantartas ktg 1.995 Ft, barsony ktg. 43.050 Ft, meteorologiai

adatszolgaltatas 514.476, szakkonyv 52.600, emleklap, serleg 17.200, sajat gekocsi hasznalat ktg.

464.300, etel-ital fogyasztas 815.744, szallitas 78.000, webtarhely 682.200.

Koltsegek osszesen: 4.094.555 Ft.

Osszesen nem fizetett tagdij: 100.000 Ft. Tagi hitel: 1.383.053 Ft.

Ki nem fizetett szamla: 0 Ft.

Zaropenzkeszlet: 135.842 Ft.

2007-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg merlegszerinti eredmenye -1870 eFt volt.

A Szovetseg bevetelei nem haladtak meg az adomentes ertekhatart.

Kapcsolatok b6vitesevel, tamogatasok keresevel igyekezttink forrasaink koret boviteni.

A Szovetseg merlege targyevben negativ volt. A bevetelek novelese celjabol fokozott palyazati

tevekenyseget terveztink, valamint a tagdij befizetes fegyelmenek szigoritasat.

Zaradek: A kozhasznusagi jelentest a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg 2009. majus 23-i
kozgyiilese 2.1 szamu hatarozataval elfogadta.

Budapest, 2009. majus 23.

5'1x\-O.~.2J- ~

Dr. Brandt Sara
Elnok

Magyar Szarvasgombasz Szo


