
1 

MEGÁLLAPODÁS FÖLDALATTI GOMBA GYŰJTÉSÉHEZ TÖRTÉNŐ 

HOZZÁJÁRULÁSRÓL 

a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészet területén 
 

Amely létrejött egyrészről a 

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

rövidített neve: NEFAG  Zrt. 

székhelye: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71. 

cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001563 

adószáma: 1126 6369-2-16 

képviseli: Dégi Zoltán Géza vezérigazgató 

bankszámla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285 

mint erdőgazdálkodó (a továbbiakban erdőgazdálkodó) 

 

másrészről a …………………………………. 

rövidített neve : ……………………………… 

székhelye : …………………………………… 

cégjegyzékszáma, vállalkozói ig.szám, őstermelői ig.szám: …………………………………. 

adószáma: ……………………………………   

képviseli: ……………………………………. 

bankszámla száma: ……………………………………. 

mint gyűjtő (a továbbiakban gyűjtő) 

között az alulírott helyen és időben, valamint meghatározott feltételek szerint. 

 

1. Felek megállapítják, hogy a NEFAG Zrt. jelen szerződésben meghatározott – jelen okirat 2. pontjában 

részletesen meghatározott erőrészletek erdőgazdálkodójaként – nyilvános ajánlattételi felhívással ajánlott 

ki a pályázók részére a 2. pontban meghatározott erdőrészletekre, határozott időre a kiírásban szereplő 

feltételekkel történő földalatti gomba gyűjtéshez hozzájárulást. Az erdőgazdálkodó a pályázat értékelését 

követően a gyűjtő ajánlatát fogadta el. 

2. Az erdőgazdálkodó kijelenti, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, a szerződés 1. sz. mellékletét 

képező terület-felosztás és terület kimutatásban szereplő …….. sorszámú terület összesen ………….. ha, 

kizárólagos vagyonkezelője és erdőgazdálkodója. 

3. A felek rögzítik, hogy a gyűjtő rendelkezik a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III.19.) VM 

rendeletben (a továbbiakban rendelet) meghatározott feltételekkel (képzési tanúsítvány, gyűjtési napló, 

trifla keresőkutya alkalmassági vizsga), jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az erre vonatkozó 

okiratokat, illetve a gyűjtési naplót az erdőgazdálkodónak bemutatta.  

Gyűjtő megbízásából a gyűjtésben részt vevő személyek (gyűjtőtárs) adatait jelen megállapodás 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 

4. Jelen megállapodás aláírásával az erdőgazdálkodó a gyűjtő részére a jelen megállapodás 2. 

pontjában leírt erdőterületek vonatkozásában földalatti gomba (trifla) gyűjtéséhez a rendelet 2. § 

(1) bek. szerinti előzetes írásbeli hozzájárulását megadja.  

Felek rögzítik, hogy erdőgazdálkodó az adott terület és időszak vonatkozásában harmadik félnek nem 

biztosít hozzájárulást a földalatti gomba (trifla) gyűjtéshez.  

5. A gyűjtő vállalja, hogy a jelen megállapodás aláírását követően (az abban foglalt előzetes írásbeli 

hozzájárulás kiadásával) az erdei haszonvétel gyakorlásáért a jelen megállapodásban meghatározott 

időtartamra ………………… Ft+Áfa/év, azaz ……………………………….. forint + Áfa/év 

ellenértéket az alábbi ütemezés szerint, az erdőgazdálkodó által kibocsátott számla ellenében 

átutalja: 

 

- 1. év: az ellenérték 100 %-át a szerződés aláírástól számított 10 munkanapon belül, 

- 2. év: az ellenérték 100 %-át 2022. február 01-ig, 

- 3. év: az elleérték 100 %-át 2023. február 01-ig. 

      Az erdőgazdálkodó a számlát legkésőbb a fizetési határidő előtt 10 nappal megküldi. 

Felek rögzítik, hogy az ellenérték fix átalányár, független a gyűjtő által begyűjtött gomba mennyiségétől.  
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Felek rögzítik, hogy az erdőgazdálkodó a fellelhető gomba mennyiségét nem ismeri és nem garantálja. 

Gyűjtő kockázata, hogy talál-e gombát és milyen mennyiségben.  

6. Jelen megállapodásban foglalt erdőgazdálkodói hozzájárulás időbeli hatálya szerződés aláírásának 

napjától 2024. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamban van meghatározva. 

7. A gyűjtő köteles betartani a szarvasgombászatra vonatkozó érvényes jogszabályokat, és kiemelt 

figyelmet fordít a következő előírások betartására: 

- Szarvasgomba csak vizsgázott – fejenként maximum kettő – keresőkutya segítségével gyűjthető, és 

csak gyűjtési naplóval rendelkező személy gyűjthet. 

- A gombagyűjtéshez csak a gomba kiemelésére alkalmas, legfeljebb 5 cm élszélességű gyűjtőeszköz 

használható. 

- A gyűjtési fészkeket minden esetben vissza kell takarni. 

- A fák gyökereit, a mikorrhizát, továbbá az erdei ökoszisztémát károsító kapáló-gereblyéző gyűjtési 

módszer nem alkalmazható. 

- Védett földalatti gombák nem gyűjthetők, azok élőhelyeit meg kell óvni. 

- A különböző fajtájú szarvasgombák csak a fajra meghatározott gyűjthetőségi időszakban gyűjthetők. 

- A gyűjtési naplót a 24/2012. (III. 19.) VM rendeletben meghatározott módon kell vezetni. 

A gyűjtő jelen pontban meghatározott kötelezettségeket tudomásul veszi és azok maradéktalan 

betartását vállalja, azzal, hogy a jelen pontban vállalt kötelezettségek bármilyen okból történő 

megszegése esetén a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint teljes kártérítési felelősséggel 

tartozik. Abban az esetben, ha a gyűjtő jelen pontban, és egyébként jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeket megszegi és ezért az erdőgazdálkodóval szemben bármiféle eljárásra és/vagy 

joghátrány alkalmazására kerül sor jelen szerződésben meghatározott bármiféle kötelezettség 

megszegése miatt, a joghátrányt az erdőgazdálkodó teljes egészében áthárítja a gyűjtőre, és jogosult 

a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. 

8. A gyűjtő tudomásul veszi, hogy az alábbi előírásokat a területen való tartózkodásakor köteles betartani.  

- Tüzet csak a hivatalosan elrendelt tűzgyújtási tilalom időszakán kívül, szélcsendes időben és kiépített 

tűzrakó helyen gyújthat. A tűzrakó helyet úgy kell kijelölni, hogy az a legközelebbi fától, bokortól 

oldalirányban legalább 15 m távolságra legyen. 

- A területen fa kivágással járó tevékenységet nem folytathat. 

- A területen építési engedély köteles építményt nem építhet. 

- Az ott tartózkodás során keletkező hulladékot köteles összegyűjteni, s azt rendszeresen az erre kijelölt 

hulladéklerakó helyre elszállítani. 

9. A gyűjtő tudomásul veszi, hogy az 7. és 8. pontban meghatározott követelményeket az erdőgazdálkodó 

megbízottja és az erdészeti hatóság ellenőrzi, mely ellenőrzésről jegyzőkönyvet állít ki és ad át a 

gyűjtőnek. 

10. A 9. pontban meghatározott ellenőrzés és az illegális gombaszedők kiszűrésének érdekében a gyűjtő jelen 

megállapodást a triflagyűjtés során mindig köteles magánál tartani, valamint a 2. pontban meghatározott 

területen tartózkodó a jelen megállapodás 2. sz. mellékletében meghatározott gyűjtésben részt vevőknek 

(gyűjtőtárs) írásbeli igazolást adni arra vonatkozóan, hogy az illető személy a gyűjtő megbízásából 

tartózkodik a területen. Az igazolásnak a személy nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 

személyigazolvány számát, valamint az engedélyezett tartózkodás kezdetét és végét kell tartalmaznia.  

A gyűjtő a megállapodást, a gyűjtőtárs az igazolást az illetékes hatóságoknak, valamint az erdészeti 

szakszemélyzet részére, felszólításra köteles azt bemutatni, egyidejűleg személyazonosságát igazolni.  

A gyűjtő a gyűjtőtársak vonatkozásában köteles a jelen megállapodásban előírt és ezen felül a 

tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket érvényesíteni. 

A gyűjtő a gyűjtőtársak tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Gyűjtő felelősség vállalása kiterjed az 

okozott és elszenvedett balesetekre, károkozásra, továbbá kiterjed a tevékenység szakszerűtlen végzéséből 

eredő esetleges hátrányokra is. 

11. Amennyiben a gyűjtő által, jelen megállapodás 2. sz. mellékletében megnevezett gyűjtőtársak 

személyében vagy adataikban az erdőgazdálkodói hozzájárulás időbeli hatálya alatt változás következik 

be a gyűjtő köteles a módosított 2. sz. mellékletet benyújtani a NEFAG Zrt. részére. Új gyűjtőtárs esetén 

a gyűjtőtárs gyűjtői munkájának megkezdése előtt, adatváltozás esetén 3 munkanapon belül. Amennyiben 

a gyűjtőtárs új személy csatolni kell az erkölcsi bizonyítványát, gyűjtési naplójának másolatát, földalatti 
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gombák gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzési tanúsítványát és a szarvasgomba kereső kutya 

vizsga tanúsítványának másolatát. 

12. Amennyiben a gyűjtő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, úgy a késedelem idejére a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeres összegével megegyező késedelmi kamatot köteles megfizetni az 

erdőgazdálkodó részére. 10 munkanapnál nagyobb fizetési késedelem esetén jelen szerződés 

automatikusan, jogcselekmények nélkül megszűnik. 

13. A rendes felmondás a másik félhez intézett, igazolhatóan átadott és átvett írásbeli szándékközléssel 

valósítható meg. A rendes felmondást erdőgazdálkodó és gyűjtő is a naptári év végére közölhet 2 hónapos 

felmondási idővel, azaz a folyó év végére való felmondást folyó év október 31. előtt kell közölni. Az ezt 

az időpontot követő közlés csak a következő naptári év utolsó napjára való felmondásként értelmezhető. 

14. A gyűjtő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel megszerzett gyűjtési hozzájárulást, 

vállalkozásnak, magánszemélynek nem adhatja tovább. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő 

kárért a gyűjtő és vezető tisztségviselője a 6. pont szerinti kártérítési felelősséggel tartozik. A gyűjtő 

köteles haladéktalanul értesíteni az erdőgazdálkodót, abban az esetben, ha az érintett területen az 

erdőállományban káresemény vagy harmadik személy jogosulatlan cselekményét észleli. Az erdő 

védelme érdekében az erdőgazdálkodó vagy hatósági személy járhat el. 

15. A gyűjtő tudomásul veszi, hogy a 7., 8. és 14. pontban meghatározott előírások megszegése esetén az 

erdőgazdálkodónak jogában áll a szerződést azonnal felmondani.  

16. Az erdőgazdálkodó tudatában van annak, hogy az erdőtulajdonban harmadik fél által elkövetett 

károkozásért a gyűjtő nem tartozik felelősséggel, emiatt a gyűjtési hozzájárulás nem korlátozható és nem 

vonható vissza. 

17. Az erdőgazdálkodó vállalja, hogy az erdőgazdálkodói hozzájárulás időbeli hatálya alatt, amennyiben 

erdészeti tevékenységet végez a 2. pontban meghatározott erdőterületen, előzetesen bejelenti a gyűjtőnek. 

A szarvasgomba termő területeken fahasználati munkát véghasználat kivételével március 1. és augusztus 

31. között nem végez. 

18. Amennyiben a gyűjtési hozzájárulási jog gyakorlásában a gyűjtő azért van korlátozva, mert a 

feleken kívül álló külső elháríthatatlan ok (vis maior) akadályozza vagy korlátozza a tevékenységét, 

úgy a felek a külső elháríthatatlan ok megszűnésével közösen felmérik a valós ténybeli helyzetet és 

ennek alapján  teszik meg megállapításaikat arra vonatkozóan, hogy a gyűjtési hozzájárulási  jog 

gyakorlásában a gyűjtő érdemben milyen mértékben volt korlátozva és indokolt-e a díj mérséklése 

vagy következő időszakra vonatkozó – a vis maior helyzettel arányos – díj csökkentése. A felek e 

vonatkozásban kölcsönös megállapodásra kötelesek. A vis maior helyzetet a gyűjtő késedelem nélkül 

köteles közölni az erdőgazdálkodóval és kezdeményezni a közös helyszíni bejárást és 

állapotrögzítést. A gombatermés mennyiségének a mindenkori időjárási viszonyokkal való 

összefüggését felek ismerik és elismerik, így kifejezetten kizárják a vis maior minősítést a 

csapadékeloszlás egyenetlenségeiből adódó esetekre, úgy, mint aszály vagy belvíz. 

19. A gyűjtő a 2. pontban meghatározott területen a balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, 

természetvédelmi szabályokat és szakmai szokásokat köteles betartani. Ezek be nem tartásából eredő 

mindenféle kárért a gyűjtő feltétlen felelősséggel tartozik. 

20. A gyűjtő kijelenti, hogy rendelkezik a gyűjtés teljesítéséhez szükséges szakmai és munkavédelmi 

ismeretekkel, a gyűjtéshez szükséges munkavédelmi, balesetvédelmi és egyéb előírásoknak megfelelő 

eszközökkel és felszerelésekkel, továbbá a 24/2012. (III. 19.) VM rendelet szerinti alkalmassági 

vizsgákkal és gyűjtési naplóval. 

21. A gyűjtő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben szereplő cégadataiban, adataiban 

bekövetkezett változásról 3, azaz három munkanapon belül értesíti az erdőgazdálkodót. 

Amennyiben ezt nem teszi meg, és az erdőgazdálkodónak ebből eredően kára keletkezik, a kárt a 6. 

pont rendelkezései szerint áthárítja, és jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. 

22. Adatvédelem  

Felek megegyeznek, hogy az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban „GDPR”) 6. 

cikk 1 (b) bekezdése alapján – kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat 

osztanak meg egymással. 

Felek az ügyfelek személyes adatait a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek, továbbá a szerződő 

felek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megfelelően kezelik. 
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Felek személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás 

alapján kezelnek. 

Felek személyes adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelnek, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.  

Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja 

megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

23. Hozzájáruló nyilatkozat 

   Alulírott …………………………… 

   hozzájárulok / nem járulok hozzá 

  „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről” szóló 2009. évi CXXII. 

törvényben foglaltak alapján, a törvényben meghatározott adatok közzétételéhez, amennyiben a szerződés, 

illetve további azonos tárgyú szerződések értéke éves szinte eléri vagy meghaladja az egyszerű 

közbeszerzési eljárás értékhatárát. Amennyiben gyűjtő hozzájárul a törvényben meghatározott adatainak 

közzétételéhez, azokat erdőgazdálkodó a törvény adta lehetőségeinél fogva csökkentett adattartalommal 

teszi közzé. 

24. Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó szabályai, illetve az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló hatályos ágazati törvény ide vonatkozó 

szabályai, valamint a szarvasgombagyűjtéssel kapcsolatos mindenkori hatályos jogszabályok, szakmai 

szabályok, szokások az irányadók. 

25. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásból származó esetleges jogvitájuk eldöntésére az erdőgazdálkodó 

székhelye szerinti illetékes bíróság illetékességét kötik ki. 

 

Jelen megállapodást a felek – amely öt eredeti példányban készült és négy számozott oldalból áll, és 

amelynek minden oldalát szignójukkal, míg az utolsó oldalát cégszerű aláírásukkal látták el – elolvasás 

és értelmezés után, mint akaratukkal minden megegyezőt helyben hagyólag írták alá. 

 

 

Kelt Szolnok, 2021. …………………napján. 

 

 

 

            ……………………………………                     …………………………………. 

               NEFAG Zrt.                                           

            Dégi Zoltán Géza vezérigazgató                               

              erdőgazdálkodó                                                        gyűjtő 


