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1. Szamviteli beszamolo - Egyeb szervezetek kozhasznu
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A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek
kozhasznu egyszeriisitett beszamol6ja

Magyar Szarvasgombasz Szovetseg~ -
egyeb szervezet megnevezese

Budapest,Keltezes: 2010. aprilis 7.
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Az egyeb szervezet megnevezese: Magyar Szarvasgombasz Szovetseg
Az egyeb szervezet orne: 1117 Budapest, Pazmany Peter setany l/C.

Kettos konywitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett

eves beszamol6janak merlege I 2 I 0 I 0 I 9 I Ev
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Az egyeb szervezet megnevezese: Magyar Szarvasgombasz Szovetseg

Az egyeb szervezet clme: 1117 Budapest, Pazmany Peter setany l/C.

Kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett
eves beszamol6janak eredmenykimutatasa 1210 I 0 191 ev
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Az egyeb szervezet megnevezese: Magyar Szarvasgombasz Szovetseg

Az egyeb szervezet orne: 1117 Budapest, Pazmany Peter setany l/C.

Kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett
eves beszamol6janak eredmenykimutatasa 1210 I 0 191 ev

A k5zzetett adatok k5nywizsgalattal nincsenek alatamasztva.

Keltezes:

TAJEKOZTATO ADATOK
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2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar61
SzOvetsegUnk 300.000 Ft egyszeri koltsegveresi tarnogatast kapott az FVM-t61, melyet a tarnogatasi szerzOdes-
ben rogzitett feladatok teljesitesere koltottiink el. Besz11mo16nkat a tarnogatasi osszeg feIhasznfllasarol az FVM

elfogadta.

3. A vagyon felhasmalasaval kapcsolatos kirnutatas
A kutatasi szerzOdes alapjan kapott osszeget els6sorban a kutatasi feladatok elvegzesere haszruiltuk rei, illetve a

sziikseges ki.ilf61di szakmai utak koltsegeire forditottuk.

juttatasok kimutatasa4. Cel szerinti
Nemvolt.

5. A kozponti koltsegvetesi szervtol, az elkiilonitett allami penzalaptol, a helyi onkormanyzat-
to I, a kisebbsegi telepiilesi onkormanyzattol, a telepiilesi onkormanyzatok tarsulasatol, az
egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szerveitol kapott tamogatas mertekenek kimu-

tatasa
A Magyar Tudomanyos Akademia Sz6khazaban tartott emlekilles 499.680 Ft osszegii koltsegszamIijib61
300.000 Ft kertilt elszamolasra az FVM 38/781/212009. szamu tamogatasi szerzOdesere.

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

A Magyar Szarvasgombasz Szovetseg 2009-ban nem nylijtott rem penzbeli, sem tenneszetbeni tamogatast

vezet6 tisztsegvise16inek.

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamol6ja

Az Magyar Szarvasgombasz Szovetseg kozhasznusagi nyilvantartasbavetele a F6varosi Birosag 11

PK. 60860/2001/15 sz. hatarozatava12005. 07. 07-en bejegyzesre ken11t.

A Magyar Szarvasgombasz Szovetseg az alapszabalyaban meghatarozott kozhasznu

tevekenysegeket folytatta 2009-ban az alabbiak szerint (a teljesseg igenye nelk111):

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

tevekenysegeben:

A Sarlat-i Konferencian es az azt k5veto GETT es CRETT lilesen 2 kepviselonk vert reszt (2009.

16-18.).

Prof. dr. dr. Lelley Janos (Bonn) tartott el6adast a gy6gygombak kutatasanak es alkalmazasanak
lehetosegeirol (2009. februar 11.).

Szakertoink (3 fo) 2009. marc ius 1-8. kozott szakmai latogatason vettek reszt a Spanyol
Szarvasgombasz Federaci6 vendegekent, ennek saran katalan kutat6 intezetekben es iiltetvenyeken

jartak.

q-i
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Jean-Louis MANGEL Ur a Burgundi Szarvasgomba Lovagrend (La confrerie de la truffe de
Bourgogne) nagymesterenek fogadasa, szakmai megbeszelesek (2009. aprilis 2-5.)

Alexandra Zambonelli olasz professzor asszonyt lattuk vendegul (aprilis 9-15), aki szamos
termeszetes el6helyet es ultetvenyt tekintett meg, illetve szakmai el6adast tartott az olasz

szarvasgombaszatrol.

Dr. Alexander Urban (Becsi Egyetem) szarvasgomba-kutato volt vendegunk 2009. majus 28-29-en,
vele tobb szakmai egyeztetes zajlott.

3 nemet mikologusok fogadasa, hazai szarvasgomba-elohelyeken kozos kutatasok vegzese (2009.
10.28- 11.06.)

Prof. David Morisnak (Delafrikai Egyetem) a kalahari sivatag szarvasgombai szakert6jenek
fogadasa, szakmai megbeszelesek.

5 fog delegaci6nk 2 eloadassal vett reszt a Nyitrai Agrcirtudomanyi Egyetem Workshopjan:
"Protection and sustainable use of truffle germoplasm" 6th November 2009.

Delegaci6nk (6 fo) reszt vert az alabbi becsi konferencian (2 eloadassal es 2 poszterpresentaci6val):
First European Conference on the "European" Truffle Tuber aestivum/uncinatum. 6-8. 11. 2009.,
Vienna, Biodiversity Center of the University of Vienna.

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

Jedlik palyazaton elnyert MIKOQUAL azonosit6ju szerzodes konzorciumi resztvevoivel kutamsi
egyiittmUkodest folytatunk. 2009. evben a szerzodes harmadik evi feladatait vegeztiik el es
resztvettUnk a zar6osszegzesekben.

A Nemzeti Technol6giai Programban
resztvev6jevel kutamsi egytittmukodest
vegeztllk el.

-A tagegyesuleteinek a tagjai altaI a triflakutatas kezdemenyezese, benne reszvetel es hatekony
kozremiikodes a kutatasi iranyok kidolgozasaban, az allamok kozti egyezteteseben es

osszehangolasaban:

A tagegyesiiletek tagjai teriiletein, INRA-ELTE kooperaci6ban, illetve hazai eloallimsu mikorrhizalt
csemetekkel letrehozott 15 kiserleti iiltetveny mikorrhizaltsaganak ellenorzese 2009. nyaran. Ezen
kivUl elvegeztiik az illtetvenyek feno16giai mereseit valamint a talajmintavetelet. Ezen eredmenyek
kiertekelese folyamatban van.

A QUT AOMEL palyazat kereteben reszt vetti.ink vitaliza16 gombak term6testjeinek gyujteseben es
azonositasaban, termeszetes e16helyek vizsgalataban a gyiijt6-terkepez6 utakon. Tagtarsak
segitsegevel ket kiserleti l:iltetveny letesl:ilt.

QUT AOMEL azonosit6ju szerzodes konzorciumi
4 eyre. 2009. evben a szerzodes elso evi feladatait

elnyert
kotottiink

~
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-Bel- es kiilfoldon kepviseli a Magyar Koztarsasag triflaszo-mozgalmanak, valamint
tagegyesuleteinek a tudomanyos erdekeit:

Reszvetel a CRETT 111eseken
A Sarlat-i Konferencian es az azt koveto GETT es CRETT 111esen 2 kepviselonk vett reszt (2009.
januar 16-18.).
Anyagi forras hianyaban nem tudtunk reszt venni az oszi 111esen (Montpellier/Herault, 2009. oktober
23.)

7.2 Neveles es oktatas. keDessee:feilesztes. ismeretteriesztes :
-Szeleskorii ismeretterjesztes radio, tv., sajto es szaktanfolyamai utjan:

SzovetsegUnk sajt6tajekoztat6ja a Hol16s Emleknapokr61 (Parlament Kavez6). J(rnius
Radi6 interjUk:
Bratek Zoltan e16 telefonos riport Kossuth Radi6 (2009. 07. 22.)
Katolikus radi6 /Szekszcird/ (2009.07. 19.)
Internetes portalok:

- Csemete Temleszet es Kornyezetvede1mi Egyesu1et hon1apjan beszamo1t a jaszszentandrasi
idenynyit6 szentmiser61

.php

-Forestpress internetes ujsag beszamo1t a Magyar Szarvasgombasz SzQvetseg Szent Lasz16
Szarvasgomba Lovagrendje unnepi evadzar6jar61 (2009. 11.28.)

- Napi gazdasag (2009. 07. 27.) Fe11endul6ben a hazai szarvasgombaiiz1et -
http://www .napi.hu/default.asp ?cCenter=article.asp&nlD=414578

- Elmenyek a Kiralyreti Csaladi Napr61 (2009. 10.28.)

http://www.ipolyerdo.hu/index.php?op=news&id=423
http://www.fataj.hu/2009/11/062/200911062_KiralyretiCsaladiNap.php

-A hivatalb61 vagy maganuton e'rkezett, valamint az altala beszerzett bel- es kiilfoldi tudomanyos
eredmenyekrol, gyiijtesi, termesztesi fejlemenyekrol tagegyesuleteinek a tajekozatasa, a szukseges

szakforditasok elvegeztetese:

FordEttis idegen nyelvrb1
Granetti et al. (2005) konyv 21,38,39 fejezetenek szakforditAsa
Szakmai levelezesek forditasai, olasz, francia, spanyol es angol nyelvrol

Forditas magyar nyelvrol
2009. teljes evi programunk forditasa franciara (megkuldve a GETT es a CRETT vezetoinek)
Hol16s Laszl6 Emleknapok (2009. junius 18-20) reszletes programjanak forditasa szamos nyelvre
Magyar Szarvasgombasz Szovetseg eves beszamo16ja (a GETT Sarlat-i ulesere)
Zold Konyv velemenyezese az MSzGSz altaI a GETT felkeresere (forditasa franciara)
Szakmai levelezes a GETT es a CRETT vezet6ivel

-Szeleskorii es sokretii tudomanyos es szakmai

8.

tarsadalmi altalanos ismeretterjesztes a tanul6ifJusag
~
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isko!ai k6reit6! az erdek!6d6 nyugdijasokig:

Megujitottuk es fent tartjuk honlapunkat (www.mszgsz.hu), melyen 2009-ban is szamos kozerdeku
informaci6t helyeztiink el.

-FlJvarosi alapit6 tagegyesillete, az EMSZE uljan rendszeresen, idoszakonkint alap- es kozepfoku
trijlatermeszwi es termeszw-tanacsad6i tanfolyami orszagos kepzes szervezese:

Szarvasgombaszati tanfolyam erdek16des hianyaban nem indult.

7.3 Kulturalis tevckenYSC2 :
-A vendeglat6ipar kinalatanak,

-A min(fsegi elelmiszer- es bortermeles, kinalat es fogyasztas fokozasa:

2009. okt6ber 10. Szarvasgomba arveres karitativ celokra, illetve szarvasgombaszati szaktanacsadas
a III. Kadarkuti Gesztenyes Napon

Nagykanizsai vadasznap (2009.08.29.)

-Az igenyes bel- es a kii/foldiek idegenforgalmanak, vasarlasainak a novelese:
Budapest - Varosliget : Vadasz f6z6 verseny (2009.06. 13.)

7.4 Kulturalis oroksc!! me!!ovasa :
- A kozepkori magyari triflagasztron6mia, triflagyiijtes, triflavedelem hagyomanyainak a felujitasa:

Triflasz Teltemeto Rendezveny. Eloadasok. Helyszin: Mogyor6d, 2009. februar 28.

Hol16s Laszl6 Emleknapok (Szuletesenek 150. evfordul6ja alkalmab61) J(rnius 18-21.:
Emlekulest koveto fogadas a KrUdy-teremben - MT A Szekhazanak Nagytermeben
Magyar Szarvasgomba-termesztes Napjan rendezett Galaebed

2009-ban a Szovetseg keretein beliil m
rendezvenyei:

Hol16s Laszl6 Emleknapok (Szuletesenek 150. evfordul6ja alkalmab61) Junius 18-21.:
Trifla Vilagszovetseg es az eur6pai triflalovagrendek kepvisel6inek iinnepi ulese. Szekszard
Polgarmesteri Hivatal diszterme, Junius 20.

2009. augusztus 16. Triflaidenynyito mise Szent Laszlo Szarvasgomba Lovagrend l1nnepelyes
reszvetelevel. Helyszin: Jaszszentandras, katolikus templom

2009. szeptember 11-13. Pilisi T11ndemapok (reszvetel eloadasokkal es lovagavarnssal) Pilisjaszfalu.

az emelese.min6segenek

Szent Laszlo ba Lovagrend nagyobbiikodo

~-l::>
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Szent Laszl6 Szarvasgomba Lovagrend Unnepi Evadzar6ja. 2009. november 28.

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

Kepviseloink es szakertoink negy alkalommal (majus 21., junius 05., okt6ber 26., november 25.)
vettek reszt "Az erdorol, az erdo vedelmerol es az erdogazdalkodasr61" sz616 2009. evi XXXVII.
torveny vegrehajtasi rendelet-tervezet megbeszelesein az FVM-ben. Az FVM szakembereinek felke-
resere elkeszftettUnk es belso egyeztetesek titan atadtuk a triflavadaszkutyak verseny- es vizsgasza-
balyzatarajavaslatunkat, valamint a triflagyiijtoi tanfolyamokjavasolt tematikai lefrasat.

Kepviseloink es szakertoink reszt vettek az Orszaggyiiles Mezogazdasagi Bizottsaganak
szarvasgombaszattal foglalkoz6 tilesen.

7.6 SDort :
Kutyas triflavadaszat es termeszetjaras oktatasa es nepszeriisftese:

Bemutat6 -kereso kutyaval. Szekszard, 2009. marc ius 6.szarvasgomba

Hol16s Laszl6 Ernleknapok (Szuletesenek 150. evfordul6ja alkalrnab61) J(rnius 18-21.
Nernzetkozi triflakutya-verseny es szernle (Gernenci Szabadid6 Kozpont). J(rnius 20.

Triflakutyas gyiijtesi bemutat6
Augusztus 16.

Triflakutyas gyiijtesi bemutat6 a

Triflakutyas gyiijtesi bemutat6

alkalmab61) November 7. Zirc: Bakony MUzeum

7.8 Az euroatlanti intel!raci6 erositese :
-Jogharmonizaci6 a kereskedelmi szabvanyok, a gyiijtes es a minosites teriileten:

2004. decembereben benylijtott szarvasgomba kerettorveny javaslatunkkal kapcsolatban szakert6i
egyezteteseket folytattunk.

Szakmai e16adas az Orszaggyiiles Mez6gazdasagi bizottsaganak 2009. majus 26-an tartott i.ilesen
"Tajekoztat6 a szarvasgomba-termesztes magyarorszagi I.ehetosegeirol, a jogszabalyi hatter megteremtesenek
sziiksegessegerol" cimmel

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

a Triflaidenynyit6 miset kovetoen. Helyszin: Jaszszentandras,

Csaladi Napon (2009.10.25.)Kiralyreti

a Szemere Laszlo Emleknapon (Szilletesenek 125. evfordu16ja

'1-1
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-Tarsadalmi osszejovetelek, gasztronomiai - teritesi, talalasi, etel- es italfogyasztasi - szinvonalanak
a nagymertekben emelese:

Triflasz Teltemet6 Rendezveny. E16adasok. Helyszin: Mogyor6d, 2009. februar 28.

Hol16s Lasz16 Emleknapok (Szuletesenek 150. evfordu16ja alkalmab6l) Jt'mius 18-21.:
Emlekulest k5vet6 fogadas a KrUdy-teremben - MTA Szekhazanak Nagytermeben
Magyar Szarvasgomba-termesztes Napjan rendezett Galaebed

2009. okt6ber 10. Szarvasgomba arveres karitativ celokra, illetve szarvasgombaszati szaktanacsadas
a III. Kadarkuti Gesztenyes Napon

Budapest - Varosliget : Vadasz f6z6 verseny (2009.06. 13.)

Nagykanizsai vadasznap (2009. 08. 29.)

Szarvasgomba k6stoltatas a Kiralyreti Csaladi Napon (2009.10.25.)

Ismerkedes a szarvasgomba-gasztron6miaval. Triflaidenynyit6 mise Szent Laszl6 Szarvasgomba
Lovagrend reszvetelevel. Jaszszentandras, augusztus 16.

Ismerkedes a szarvasgomba-gasztron6miaval. Szent Laszl6 Szarvasgomba Lovagrend Unnepi

Evadzar6ja. Budafok., november 28.

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

A Sarlat-i Konferencian 2 kepvise16nk vett reszt (2009. januar 16-18.).

Szakert6ink (3 f6) 2009. marcius 1-8. kozott szakmai latogatason vettek reszt a Spanyol
Szarvasgombasz Federaci6 vendegekent, ennek soran katalan kutat6 intezetekben es iiltetvenyeken
jartak.

5 fog delegaci6nk 2 eloadassal veti reszt a Nyitrai Agrlirtudomanyi Egyetem Workshopjan:
,'protection and sustainable use of truffle germoplasm" 6th November 2009.

Delegaci6nk (6 fo) reszt vett az alabbi becsi konferencian (2 eloadassal es 2 poszterprezentaci6val):
First European Conference on the "European" Truffle Tuber aestivum/uncinatum. 6-8. 11.2009.,
Vienna, Biodiversity Center of the University of Vienna.

2009-ban a Magyar Szarvasgombasz

Szarvasgombasz Sziivetseg nyit6 penzkeszlete

tagdijbevetel 5000 Ft, tamogatcisb61 szarmaz6

2009-ben

7.329.634

a Magyar

Ft, ebb61

Szovetsegnek9 tagegyesiilete volt.

135.842

bevetel

Ft, osszes bevetele

300.000 Ft, banki

~~
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kamatb61 4.634 Ft, tagi hitel nero volt, kutatasi tevekenyseg 7.000.000 Ft.

2009-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg koltsegei: forditas ktg. 67.145 Ft, nyomtatvany-

irodaszer 55.700 Ft, posta-telefon ktg. 83.045 Ft, belf6ldi utazasi ktg. 61.380 Ft, bank ktg. 91.750 Ft,

reprezentaci6 ktg. 3.990 Ft, kiilf6ldi utazas ktg. 218.185 Ft, talajvizsgalat ktg. 9.199 Ft, tcirgyi eszkoz

beszerzes 502.765 Ft, karbantartas ktg. 360.300 Ft, bcirsony ktg. 369.600 Ft, szakkonyv 193.950,

emleklap, serleg, zaszl6 27.280, sajat gekocsi hasznalat ktg. 78.810, etel-ital fogyaszms 659.265,

gombavascirlas 26.000 Ft, konyvelesi dij 40.000 Ft, rendezveny lebonyolitas 499.680 Ft, kozjegyzoi

dij 6.300 Ft, piackutatas 50.000 Ft, sajt6iigynoki tevekenyseg 117.800 Ft, teremberlet 57.680 Ft,

megemlekezes, koszoruzas 7.600 Ft, digitalis nyomtatas 113.910 Ft, tagi hitel visszafizetes 1.349.030

Ft, Mezogazda Kiad6 teves utalasa 21.250 Ft.

Koltsegek osszesen: 5.571.614 Ft.

Osszesen nero fizetett tagdij: 207.700 Ft. Tagi hitel: 0 Ft.

Ki nero fizetett szamla: 9.375 Ft.

Zar6penzkeszlet: 2.078.722 Ft.

2009-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg merleg szerinti eredmenye 3485 eFt volt.

A Szovetseg bevetelei nero haladtak meg az ad6mentes ertekhatart.

Kapcsolatok bovitesevel, tamogatasok keresevel igyekeztiink forrasaink koret boviteni.

A Szovetseg merlege targyevben pozitiv volt. A bevetelek novelese celjab61 fokozott palyazati

tevekenyseget tervezUnk, valamint a tagdij befizetes fegyelmenek szigoritasat.

Zaradek: A kozhasznusagi jelentest a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg 2010. aprilis 10-i
kozgyiilese 2.1 szamu hatarozataval elfogadta.

Budapest, 2010. 10.aprilis

~ Q;~~--co.
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