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2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasar61
SzOvetstgtink 2010. evben koltsegvetesi tarnogatast nem kapott.

3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutams
A kutatasi szerz6des alapjan kapott osszeget elsOsorban a

sziikseges killf61di szakmai utak koltsegeire forditottuk.

4. Cel szerinti juttatiisok kimutatasa
Nem volt.

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

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

A Magyar Szarvasgombasz Szovetseg 201 O-ben nero nylijtott sem penzbeli, sem tenneszetbeni tfimogatfist
vezet6 tisztsegvise16inek.

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamol6ja

Az Magyar Szarvasgombasz Szovetseg kozhasznusagi nyilvantartasbavetele a Fovarosi Bir6sag 11

PK. 60860/2001/15 sz. hatarozataval2005. 07. 07-en bejegyzesre kerlilt.

A Magyar Szarvasgombasz Szovetseg az alapszabalyaban meghatarozott kozhasznu

tevekenysegeket folytatta 2010-ben az alabbiak szerint (a teljesseg igenye nelkiil):

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

tevekenysegeben:

4 kepvise16nk szandekozott reszt venni a CRETT (CONSORTIUM EN RESEAU EUROPEEN
TRUFFE & TRUFFICULTURE) es az Eur6pai Trifla es Triflatermesztesi Tarsulas (GETT) 2010.
aprilis 16-17 -en Saint-Cannatban iilesen, mely azonban a briisszeli repii16ter teljes lezarasa miatt
(izlandi vulkankitoresek) meghiusult, ugyanakkor az informaci6cserek megtortentek.

Prof. Dr. dr. Jan Lelley(Bonn) tartott e16adast "Mikoterapia, a termeszet gy6gyaszat egy sokat iger6
terulete, avagy egeszsegmeg6rzes a gy6gyhatasu gombak segitsegevel" cimmel (2010. marc ius 23.)

9 fos delegaci6val, 2 eloadassal vertilnk reszt az Elsa Romaniai Szarvasgombasz Konferencian ("The First
Rumanian Truffle Conference. Miercurea-Ciuc", Romania: Csikszereda, 2010. majus 18-19-20.).

Egy kepviselonk 3 poszterprezentaci6val vert reszt a "Second congress of the Tuber aestivum / uncinatum
Scientific Group (TAUESG)" tudomanyos illesein (Finnorszag: Juva, 2010. augusztus 20-22.)

Egy eloadasssal vettilnk reszt az" IMC 9 The Biology of Fungi" kongresszuson (Nagy-Britannia: Edinburgh,

kutatasi feladatok elvegzesere hasznaltuk tel, illetve a
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2010. augusztus 1-6.)

3 ravel vetttink reszt, egy atfog6 eloadast tarthattunk a hazai szarvasgombaszat fejlodeserol, mely komoly
sikert aratott a "Truffelsymposium im Sinziger Schloss" konferencian. (Nemetorszag: Sinzig, 2010. okt6ber 2-
3.)

5 fovel vetttink reszt a "Tuber uncinatum Chafin, Tartufo nero di Fragno, Tartufo d'Europa. II Convegno
Europeo e tavola rotonda" konferencian, melyen eloadast is tartottunk. (Olaszorszag: Calestano, 2010.
november 6.)

-A triflakutatas szervezese es kepviselete bel- es kiilfoldi egyetemekkel, tudomanyos intezetekkel,
egyiittmfikodes kutatoal/omasokkal:

A Nemzeti Technol6giai Programban elnyert QUTAOMEL azonosit6jil szerz6des konzorciumi
resztvev6ivel kutatasi egyiittmUkodest folytattunk. 2010. evben a szerz6des masodik evi feladatait
vegeztiik el es reszt vettiink az ertekel6 osszegzesekben. A palyazathoz kapcsol6d6an reszt vettiink
egy Nemetorszagba szervezett tanulmanyliton, melynek els6 allomasa Bitterfeld- Wolfen-ben az
"AMykor GmbH" nevi! ceg latogatasa volt (2010. 08. 26.), ahol targyal6partnereink Frau Angelika
Spindler a kutatasi csoport vezet6je es Meinolf Stutzer ill, az alkalmazasi technikak projektvezet6je
volt, akik egy atfog6 prezentaci6ban mutataak be cegiik eredmenyeit . Ezt kovet6en augusztus 26.
delutan latogatast tettunk Halle/Saale-ban a "Helmholz Zentrum fiir Umweltforschung" nevu intezet-
ben, ahol a tagyal6partner dr. Bettina Hause, ajazmonatok es a mikorrhiza-kutatasi csoport vezet6je
volt. Dr. Hause ismertette legiljabb kutatasi eredmenyeiket es oktatasi anyagaikat. Aug. 27. delel6tt
latogattuk meg GroBbeeren-ben a "Leibniz-Institut fiir Gemuse- und Zierpflanzenbau" nevi! intezet-
bell dr. Phillipp Frankent, a novenyi taplalkozas osztalyanak vezet6jet, aki egy szakmai beszelgetes
titan bemutatta az uveghazaikban foly6 kutatasokat. Aug. 27. delutan latogatast tettunk az INOQ
cegnel, Schnega kozsegben, ahol fogadott bennl1nket Imke Hutter asszony, kutat6 es tarstulajdonos.
Itt a ceg bemutatasan till megismerhettuk a laborokat es a kiserleti telepuket. Mind az AMykor, mind
az INOQ ceg kepvisel6je jelezte kutatasi egyuttmukodesi szandekat az energia erd6k mikorrhizalasi
technol6giainak kifejleszteseben.

A Pannon Egyetem Georgikon Kar, Novenytudomanyi es BiotechnoI6giai Tanszekevel kozosen
szerveztUk meg es bonyolitottuk Ie a "Magyar Szarvasgomba-termesztes Napjat" (KesztheIy,
2010. szeptember 18.).

-A tagegyesiileteinek a tagjai altai a triflakutatas kezdemenyezese, benne reszvetel es hatekony
kdzremukddes a kutatasi iranyok kidolgozasaban, az allamok kdzti egyezteteseben es
dsszehangolasaban:

A tagegyesuletek tagjai teruletein, INRA-ELTE kooperaci6ban, illetve hazai eloallitasu rnikorrhizalt
csernetekkel letrehozott 15 kiserleti ultetveny rnikorrhizaltsaganak ellenorzese 2010. nyaran. Ezen
kivul elvegeztiik az ultetvenyek fenol6giai rnereseit valamint a talajrnintavetelet. Ezen eredrnenyek
kiertekelese folyarnatban van.

A QUT AOMEL palyazat kereteben reszt
azonositasaban, termeszetes e16helyek
segitsegevellO kiserleti filtetveny letesfilt.

vettUnk vitaliza16 gombak termotestjeinek gyiijteseben es
vizsgalataban a gyiijto-terkepezo utakon. Tagtarsak
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-Bel- es kiilfoldon kepviseli a Magyar Koztarsasag triflaszo-mozgalmanak, valamint
tagegyesiileteinek a tudomanyos erdekeit:

Intenziv levelezest es infonnaci6cseret folytattunk a a CRETT (CONSORTIUM EN RESEAU
EUROPEEN TRUFFE & TRUFFICUL TURE) es az Eur6pai Trifla es Triflatennesztesi Tcirsulas
(GETT) vezetesevel.

Kepviseloink es szakertoink negy alkalommal (majus 21., j(mius 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.

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

Elo telefonos riport a hazaiszarvasgom

Termesztoi "Kozepfoku Szarvasgombaszat Tanfolyam" 2010. januar 30 - marcius 13.
Alapfoku Szarvasgombaszati Tanfolyamok es vizsgak (Budapest, 2010. februar 20.; Budapest, 2010.
majus 15.; Ujszasz, 2010.09.04.; Budapest, 2010. 12. 17.)
Triflavadaszkutyak vizsgaja: Ujszasz, 2010. 09. 04.; Keszthely, 2010. 09. 18.; Budapest, 2010. 12.
17.)

Dr. Brandt Sara (MSzGSz elnoke): Erdeinkben rejl6 "Fekete gyemant". Termesztesi tanacsok
intenziv szarvasgomba-ultetvenyek letesitesehez. Erdeszeti Lapok CXL V. evf. 1. szam (2010. januar)

Leforditottuk a az Eur6pai Szarvasgombasz Szovetseg (GETT) "A szarvasgomba termesztes, mint
minfJsegi mezfJgazdasagi termek bevezetese az Europai Unio uj politikdjaba" cimu szakmai,
strategiai felhivasat, melyet a hazai miniszteriumok es szakmapolitikai szervezetekhez eljuttattunk es
az anyag igy tobb honlapon, intemetes ujsagban megjelent:
-
-
az-eu-ban&catid=35 :napi -sajt&Itemid=92

Magyar Szarvasgomba-termesztes Napja Keszthelyen (2010.09. 18.):
- http://forestpress.huJj ie_huJindex. php?option=com_content&task=view&id= 18972&Itemid=22

Elet es Tudomany c. foly6irat "A tudomany uj eredmenyei" c. rovata kozolt cikket a "Szarvasgomba
Muzeum Jaszszentandrason" cimmel, mely bemutatja tagegyesuletUnk, az EIs6 Magyar
Szarvasgombasz Egyesulet altaI alapitott es Szovetsegunkkel kozosen mUkodtetett egyetlen hazai
szarvasgombamuzeumot (2010/51: 1604-1605).

-A hivatalb61 vagy maganuton erkezett, valamint az altala beszerzett bel- es kulfoldi tudomanyos
eredmenyekr6'l, gyiijtesi, termesztesi fejlemenyekr6'1 tagegyesuleteinek a tajekozatasa, a sziikseges
szaliforditasok elvegeztetese:

Fordlttis idegen nyelvrb1
Az Eur6pai Szarvasgombasz Sz5vetseg (GETT) "A szarvasgomba termesztes, mint minosegi
mezogazdasagitermek bevezetese az Europai Unio uj politikajaba" (Inclure la trufficulture dans la nouvelle

baszatr61. Soproni Corvinus Radi6 (2010.09.02.9.45-9.50)
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politique de l'Union Europeenne en matiere de qualite des produits agricoles.) cfm{i szakrnai, strategiai felhivasa
A Menerbes-i konferencia ("La culture de La truffe dans Le monde." Menerbes, France - du 18 au 20 janvier
2008.) eloadasainak forditasai
Pierre Sourzat: Okol6giai kerdesek alkalmazasa a szarvasgomba termesztesben ("Questions d'ecologie
appliquee it la trufficulture.") Ed. Lycee professionel agricole de Cahors-le-Montat, 64 p
Francia Szarvasgomba-termesztok Szovetsege (2008): A szarvasgombaelohelyek talajtipusai ("Les sols
truffiers"). Parizs, pp. 1-40.
Szakmai levelezesek forditasai, olasz, francia, spanyol es angol nyelvrol

Forditas Magyar nyelvrol
2010. teljes evi programunk forditasa franciara (megkiildve a GETT es a CRETT vezet6inek)
Szakmai levelezes a GETT es a CRETT vezet6ivel

-Szeteskorii es sokretii tudomanyos es szakmai
iskolai koreitOl az erdeklOdii nyugdijasokig:

Megujitottuk es rent tartjuk honlapunkat (www.mszgsz.hu), melyen 2010-ben is szamos k5zerdekii
informaci6t helyeztiink el.

-F6varosi alapft6 tagegyesulete, az EMSZE utjan rendszeresen, id6szakonkint alap- es kozepfoku
triflatermesztOi es termesztO-tanacsad6i tanfolyami orszagos kepzes szervezese:
Teffi1eszt6i "Kozepfoku Szarvasgombaszat Tanfolyam" 2010. januar 30 - marcius 13.
Alapfoku Szarvasgombaszati Tanfolyamok es vizsgak (Budapest, 2010. februar 20.; Budapest, 2010.
majus 15.; Ujszasz, 2010. 09. 04.; Budapest, 2010. 12. 17.)
Triflavadaszkutyak vizsgaja: Ujszasz, 2010. 09. 04.; Keszthely, 2010. 09. 18.; Budapest, 2010. 12.
17.)

7.3 Kulturalis tevekenvse!! :
-A vendeglat6ipar kinalatanak, min6segenek az emelese.

-A minosegi elelmiszer- es bortermeles, kinalat es fogyasztas fokozasa:

2010. szeptember 04. Budafoki Pezsgo es Bor FesztivAl kozponti rendezvenyein vettiink reszt 2
kepviselovel

-Az igenyes bel- es a kulfoldiek idegenforgalmanak, vasarlasainak a novelese:
Vadaszati Kultilla Napja rendezveny. Budapest - Orczy kert (2010.
kostoltattak szarvasgombas eteleket, szobeli tanacsaikkal, valamint
fozoversenyt, szarvasgomba-termesztessel kapcsolatos tanacsadast tartottak
Nagykanizsai Hubertus Vadasztarsasaggal kozosen vettiink reszt a rendezven

Nemzetkozi Orszagos, Baranya megyei V ADAsZNAP - Pecs IArpadtet61 (2010. julius 3.):
kepvisel6ink k6stoltattak szarvasgombas eteleket, sz6beli tanacsaikkal, valamint gombaval
tamogattak a f6z6versenyt, szarvasgomba-termesztessel kapcsolatos tanacsadast tartottak az
erdekl6d6knek. A Nagykanizsai Hubertus Vadasztarsasaggal kozosen vettUnk reszt a rendezvenyen.

tarsadalmi altalanos ismeretterjesztes a tanul6ifjusag

05. 08.): kepvisel6ink
gombaval tamogattak a

az erdekl6d6knek. A
'yen.
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Zalai Vadaszati Evadnyit6 - Zalaegerszeg /AIs6erd6-aranyoslapi/ (2010. aug 29.): kepvisel6ink
k6stoltattak szarvasgombas eteleket, sz6beli tanacsaikkal, valamint gombaval tamogattak a
f6z6versenyt, szarvasgomba-termesztessel kapcsolatos tanacsadast tartottak az erdekl6d6knek. A
Nagykanizsai Hubertus Vadasztarsasaggal kozosen vettiink reszt a rendezvenyen.

Isaszeg - Raday Napok (2010. majus 1.): 4 kepvise16nk
f6z6versenyen es a szarvasgombas etelek k6stoltatasan

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

Triflasz Teltemeto Rendezveny. Eloadasok. Helyszin: Mogyor6d, 2010. februar 27.
Triflalovagok Estje Szilvasvaradon, 2010. okt6ber 9.

2010-ban a Szovetseg keretein beliil miikodo Szent Laszlo Szarvasgomba Lovagrend nagyobb
rendezvenyei:

Budafoki triflabarlang es lovagterem tinnepelyes megnyit6ja. 2010. marcius 20.

Babos Margitka Emleknap. Megemlekezes a X. keruleti Ujkoztemetoben. Eloadasok a Szent Laszl6
Szarvasgomba Lovagrend lovagtermeben. 2010. junius 12.

2010. jUnius 27. Triflaidenynyit6 mise Szent Laszl6 Szarvasgomba Lovagrend tinnepelyes
reszvetelevel. Helyszin: Jaszszentandras, katolikus templom

Szent Laszl6 Szarvasgomba Lovagrend Unnepi Evadzar6ja. 2010. november 27.

7.5 Termeszetvedelem :
-Tajankent tagegyesuletei gazdasagi - gyiijtesi, termesztesi - tevekenysegenek az osszehangolasa a

kornyezet 6vasa, az adottsagok lehew fenntartasa es a kornyezet minosegenek a leheto legjobb
fejlesztese vegett:

Kepvise16ink es szakert6ink harom alkalommal (2010. januar 12.,2010. augusztus 24.,2010. decem-
her 15.) vettek reszt "Az erd6r61, az erd6 vedelmer61 es az erd6gazdalkodasr61" sz616 2009. evi
XXXVII. torveny vegrehajtasi rendelet-tervezet megbeszelesein az FVM-ben, mindharom alkalom-
mal irasban is megtetttik az el6terjesztett anyagok velemenyezeset. A rendelet-tervezet aprilisi verzi-
6jat szinten velemenyezttik 2010. aprilis 27-i datummal.

7.6 Sport:
Kutyas triflavadaszat es termeszetjaras oktatasa es nepszerusitese:

, "

Allatszigeti Szarvasgomba-Fesztival, Helyszin: Rex Allatsziget (1048 Budapest, Oceanarok u. 33.)
2010. jt'mius 19.

Triflakutyas gyiijtesi bemutat6 a Triflaidenynyit6 miset kovetoen. Helyszin: Jaszszentandras, 2010.
jt'mius 27.

vert reszt a lovagrendi vonulason, a
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Triflavadaszkutyak vizsgaja: Uj
17.

Kepviseloink es szakertoink harom alkalommal (2010. januar 12.,2010. augusztus 24., 2010. decem-
her 15.) vettek reszt "Az erdorol, az erdo vedelmerol es az erdogazdalkodasr61" sz616 2009. evi
XXXVII. torveny vegrehajtasi rendelet-tervezet megbeszelesein az FVM-ben, mindharom alkalom-
mal irasban is megtettiik az eloterjesztett anyagok velemenyezeset. A rendelet-tervezet aprilisi verzi-
6jat szinten velemenyezttik 2010. aprilis 27-i datummal.

-Az EU-ba tagoz6das es az allamk6zi kapcsolatok
erdekkepviselet:

-Tarsadalmi osszejovetelek, gasztron6miai - teritesi, talalasi, etel- es italfogyasztasi - szinvonalanak
a nagymertekben emelese:

Triflasz Teltemeto Rendezveny. Eloadasok. Helyszin: Mogyor6d, 2010. februar 27.

Triflalovagok Estje Szilvasvaradon, 2010. okt6ber 9.

Ismerkedes a szarvasgomba-gasztron6miaval. Budafoki triflabarlang es lovagterem linnepelyes
megnyit6ja. 2010. marc ius 20.

Szarvasgombas etelek k6stoltatasa. Allatszigeti Szarvasgomba-Fesztival, Rex Allatsziget (1048
Budapest, Oceanarok u. 33.) 2010. jt'mius 19.

Ismerkedes a szarvasgomba-gasztron6miaval. Triflaidenynyit6 mise Szent Laszl6 Szarvasgomba
Lovagrend reszvetelevel. Jaszszentandras, 2010. jt'mius 27.

Ismerkedes a szarvasgomba-gasztron6miaval. Szent Laszl6 Szarvasgomba Lovagrend Unnepi

Evadzar6ja. Budafok., 2010. november 27.

-Nemzetkozi triflakapcsolatok letesftese, fenntartasa, fej/esztese es apolasa:
Reszvetel eloadassal es kepviselettel ot szakmai rendezvenyen:

4 kepviselonk szandekozott reszt venni a CRETT (CONSORTIUM EN RESEAU EUROPEEN
TRUFFE & TRUFFICULTURE) es az Eur6pai Trifla es Triflatermesztesi Tarsulas (GETT) 2010.
aprilis 16-17-en Saint-Cannatban iilesen, mely azonban a briisszeli repiiloter teljes lezarasa miatt
(izlandi vulkankitoresek) meghiusult, ugyanakkor az informaci6cserek megtortentek.

9 fos delegaci6val, 2 eloadassal vettiink reszt az Elso Romaniai Szarvasgombasz Konferencian ("The First
Rumanian Truffle Conference. Miercurea-Ciuc", Romania: Csikszereda, 2010. majus 18-19-20.).

2010. 09. 04.; Keszthely, 2010. 09. 18.; Budapest, 2010. 12.szasz,

a gyiijtes es a minosftes teriileten:szabvanyok,

kiilonlegesutjan szak- es szakmai orszagos
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Egy kepviselonk 3 poszterprezentaci6val vett reszt a "Second congress of the Tuber aestivum / uncinatum
Scientific Group (TAUESG)" tudomanyos iilesein (Finnorszag: Juva, 2010. augusztus 20-22.)

Egy eloadasssal vettiink reszt az" IMC 9 The Biology of Fungi" kongresszuson (Nagy-Britannia: Edinburgh,
2010. augusztus 1-6.)

3 ravel vettiink reszt, egy atfog6 eloadast tarthattunk a hazai szarvasgombaszat fejlodeserol, mely komoly
sikert aratott a "Truffelsymposium im Sinziger Schloss" konferencian. (Nemetorszag: Sinzig, 2010. okt6ber 2-
3.)

5 ravel vettiink reszt a "Tuber uncinatum Chatin, Tartufo nero di Fragno, Tartufo d'Europa. II Convegno
Europeo e tavola rotonda" konferencian, melyen eloadast is tartottunk. (Olaszorszag: Calestano, 2010.
november 6.)

2010-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetsegnek 9 tagegyesulete volt.

2010-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg nyit6 penzkeszlete 1.893.862 Ft, osszes bevetele

4.035.879 Ft, ebbol tagdijbevetel 77.700 Ft, tamogatasb61 szarmaz6 bevetel 350.000 Ft, banki

kamatb613.179 Ft, tagi hitel105.000 Ft volt, kutatasi tevekenyseg 3.500.000 Ft.

2010-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg koltsegei: forditas ktg. 200.610 Ft, nyomtatvany-

irodaszer 25.360 Ft, telefon ktg. 443.665 Ft, belfoldi utazasi ktg. 63.120 Ft, bank ktg. 88.600 Ft,

reprezentaci6 ktg., kiilf6ldi utazas ktg. 260.017 Ft, targyi eszkoz beszerzes 1.298.620 Ft, karbantartas

ktg. 604.885 Ft, szakkonyv 65.000 Ft, emleklap, serleg, zaszl6 348.050 Ft, sajat gepkocsi hasznalat

ktg. 176.690 Ft, etel-ital fogyasztas 676.270 Ft, gombavasarlas 65.000 Ft, digitalis nyomtatas

239.995 Ft, tagi hitel visszafizetes 34.025 Ft, belepok 1.700 Ft, posta ktg. 17.110 Ft, gravirozas

72.000 Ft, ajandektargy 2.940 Ft, V AGOEMT Kft. elmaradt szamlakiegyenlites 9.375 Ft.

Koltsegek osszesen: 4.691.032 Ft.

Osszesen nem fizetett tagdij: 130.000 Ft. Tagi hitel: 105.000 Ft.

Ki nem fizetett szamla: 0 Ft.

Zar6penzkeszlet: 1.238.709 Ft.

20 I O-ben a Magyar Szarvasgombasz Szovetseg merleg szerinti eredmenye 5 eFt volt.

A Szovetseg bevetelei nem haladtak meg az ad6mentes ertekhatart.

Kapcsolatok bovitesevel, tamogatasok keresevel igyekeztiink forrasaink koret boviteni.

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

tevekenyseget terveziink, valamint a tagdij befizetes fegyelmenek szigoritasat.
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