Tisztelt Medvehagyma Gyűjtők!
Sajnos a medvehagyma (Allium ursinum) gyűjtésének lehetőségei mellett, a különböző programok szervezői elfelejtik a résztvevőkkel ismertetni a gyűjtés feltételeit. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén számtalan helyen találkozhatunk védett és nem védett helyen is ezzel a kora
tavasszal előbújó növénnyel, amelynek jótékony hatásáról számtalan helyen olvashatunk..
A védett illetve nem védett területeken is más szabályok vonatkoznak a gyűjtés lehetőségére.
Ezen szabályokat a 1996. évi LIII. törvény a természetvédelméről, valamint a 2009. évi XXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodáról, valamint az utóbbi jogszabály végrehajtási rendelete (153/2009. (XI. 13.) FVM rendelete az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXVII. Törvény végrehajtásáról) tartalmazzák.
Medvehagyma gyűjtésére az alábbi jogszabályi hivatkozások vonatkoznak.
Védett területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:
a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti
területen az igazgatóság végzi.
Nem védett területen, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXVII.
Törvény
Az erdei haszonvételek általános szabályai
68. § Erdei haszonvételnek minősül:
….
f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése;
69. § (1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai
sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti
értéket, valamint az erdei életközösséget.
(2) Az erdőgazdálkodó az erdei haszonvételeket e törvényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja.
(3) Az erdei haszonvételnek minősülő vadászati jog gyakorlására, hasznosítására a külön jogszabály rendelkezéseit az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4) A 68. § b), valamint d)–j) pontjai szerinti erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit – amenynyiben jogszabály másként nem rendelkezik – az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni.
(5) A földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetőek.
(6) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság – hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján – korlátozza vagy megtiltja
erdőben a cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak
gyűjtését.
(7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését.
Az egyéni szükséglet mennyiségének meghatározásáról az alábbi jogszabály rendelkezik:
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelete

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényvégrehajtásáról
Az erdei haszonvételek általános szabályai
41. § (1) Gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.
(2) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és
naponta legfeljebb
A) 2 kg gomba,
b) 2 kg vadgyümölcs,
c) 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül.
(3) Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható
Összefoglalva: védett területen történő gyűjtéshez (szedéshez) a Természetvédelmi Hatóság illetve a terület erdőgazdálkodójának engedélye szükséges, és e két engedély csak együtt érvényes.
Míg nem védett területen, ahol a terület állami tulajdonban van az egyéni szükségletnek (2kg/fő/nap)
megfelelő mennyiség gyűjtését a terület erdőgazdálkodója köteles tűrni, a nagyobb mennyiség gyűjtése
itt is az erdőgazdálkodó engedélyéhez kötött. Ha magántulajdonban lévő erdőben szeretnénk gyűjteni
szedni, akkor is a terület erdőgazdálkodójának engedélye szükséges.
Kérjük a fenti szabályokat szíveskedjenek figyelembe venni, és mielőtt medvehagyma gyűjtésre, szedésre indulnak tájékozódjanak a terület természetvédelmi besorolásáról.
Tisztelettel és köszönettel: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

