
FELHÍVÁS! 

Az erdei melléktermékek – kiemelten az erdei gombafélék – erdőterületen történő gyűjtésével 

kapcsolatosan. 

Tisztelt Erdőjárók! 

Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt. területén érvényes – gyűjtéssel 

kapcsolatos – eljárás rendjéről. 

Az eljárási rend alapjául az érvényes Erdőtörvény szolgál, melynek értelmében az erdőterületen 

található gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény gyűjtése erdei haszonvételnek 

minősül, melynek gyakorlása az erdőgazdálkodó jogosultsága. Az erdei melléktermékek gyűjtése 

állami erdőterületen egy esetben kivételt képez: Az egyéni szükségletre történő gomba, 

vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése állami erdőterületen – vagyis a Pilisi Parkerdő Zrt. 

által kezelt területeken is – szabadon folytatható, ha az nem haladja meg a napi 2 kg-ot.  

Az egyéni szükséglet mértéke törvényileg szabályozott: 

- személyenként és naponta legfeljebb 2 kg 

Azonban az egyéni szükségletet meghaladó, vagy kereskedelmi céllal történő gyűjtés 

csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható. 

Az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalatai alapján ugyanakkor látható, hogy mostanra szükségessé 

vált az erdei gombák gyűjtésének – a Parkerdő területére vonatkozóan – egységes szabályozása, 

annak érdekében, hogy az erdőterületen található nem védett, ehető gombafajokkal fenntartható 

módon gazdálkodjunk a jövőben is, azaz, ne kerülhessen sor egyes területek esetleges 

túlhasználatára, bizonyos gombafajok mértéken felüli, kereskedelmi célú gyűjtésére. 

Ennek érdekében, a gombagyűjtési hozzájárulás 2015. május 20-tól - a kereskedelmi 

céllal, vagy személyenként napi 2 kg-ot meghaladóan történő gombagyűjtés esetén - a 

Parkerdő egyes erdészetei területére vonatkozóan kerül kiállításra, azaz egy hozzájárulás 

egy erdészet területét érinti. Az egyes erdészetekre vonatkozóan, a gombagyűjtésre alkalmas 

területek függvényében – maximált a kiadható hozzájárulások száma. Ennek megfelelően ezen 

hozzájárulásokat a továbbiakban az erdészeteknél szükséges megkérni, s így természetesen az 

elbírálás és a hozzájárulás kiadása is az erdészetnél történik. Mindehhez segítséget nyújt a 

mellékelt térkép, mely a Parkerdő 10 erdészetének elhelyezkedését, kezelt erdőterületeit ábrázolja. 

Az erdészetek elérhetőségi az alábbi linken elérhetőek. 

A gombagyűjtési hozzájárulás kiállításának díja – hasonlóan az előző évek gyakorlatához 

– 10.000 Ft + ÁFA, mely nem tartalmazza az erdészeti utakra történő behajtás 

engedélyezésének díját. A forgalom elől elzárt erdészeti utak csak behajtási engedély 

birtokában használhatók; a behajtási engedélyt ugyancsak az erdészetnél kell kérelmezni, melynek 

díja esetileg, a használt út, utak függvényében kerül megállapításra. 

A gombagyűjtési hozzájárulás személyre szóló, át nem ruházható, illetőleg egy kérelmező csak egy 

erdészetnél igényelhet hozzájárulást az adott szezonban. A hozzájárulás érvényessége minden 



évben május 1-től november 15-ig tartó időszakra vonatkozik, kivételt képez az idei év, mely 

esetben értelemszerűen a kérelmezés időpontja számít kezdő dátumnak. 

A földalatti gombák – szarvasgombák – gyűjtése a fentiektől eltérően, eseti elbírálás alá 

esik, az arra vonatkozó külön VM rendelet szerint. Az ezirányú kérelmeket továbbra is a 

Parkerdő visegrádi központjában kell benyújtani. 

Hasonlóképpen eseti elbírálás alá esik a gyógynövények, vadgyümölcsök gyűjtése iránti 

kérelem is, melyet szintén a Pilisi Parkerdő Zrt. visegrádi központjában kell benyújtani.  

Fontos további tudnivaló, hogy természetvédelmi területen történő bármilyen gyűjtéshez 

szükséges beszerezni a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának hozzájárulását is. 

Kérjük valamennyi, a témában érdekelt gombagyűjtéssel foglalkozót, hogy a 

továbbiakban a fent leírtak szerint legyenek szívesek eljárni! 

 
Bajnai Erdészet 
2525 Bajna 

Bem u. 7. 

tel: 06-33-447-144 

fax: 06-33-447-154 

e-mail: bajna@pprt.hu  

  
Budakeszi Erdészet 
2092 Budakeszi 

Telki út 

tel: 06-23-457-857 

e-mail: budakeszi@pprt.hu   

  
Budapesti Erdészet 
1021 Budapest 

Budakeszi út 91. 

tel: 06-1-391-0540 

fax: 06-1-391-0550 

e-mail: budapest@pprt.hu   

  
Gödöllői Erdészet 
2100 Gödöllő 

Csemetekert 13. 

tel: 06-28-515-730 

fax: 06-28-515-732 

e-mail: godollo@pprt.hu    

  
Pilismaróti Erdészet 
2028 Pilismarót 

Ady Endre utca 47. 

tel: 06-33-471-169 

fax: 06-33-471-190 

e-mail: pilismarot@pprt.hu    

  
Pilisszentkereszti Erdészet 
2098 Pilisszentkereszt 

Fő u. 5. 

tel: 06-26-347-528 

fax: 06-26-347-528 

e-mail: pilisszentkereszt@pprt.hu   

  
Ráckevei Erdészet 
2300 Ráckeve 

Erdész u. 4. 

tel: 06-24-513-320 

e-mail: rackeve@pprt.hu   

  
Szentendrei Erdészet 
2000 Szentendre 

Ulcisia köz 3. 

tel: 06-26-311-903 

fax: 06-26-310-769 

e-mail: szentendre@pprt.hu   

  
Valkói Erdészet 
2114 Valkó 

Szabadság u. 223. 

tel: 06-28-572-020 

fax: 06-28-572-021 

e-mail: valko@pprt.hu  

  
Visegrádi Erdészet 
2025 Visegrád 

Mátyás király u. 4. 

tel: 06-26-598-082 

fax: 06-26-598-084 

e-mail: visegrad@pprt.hu  
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