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A kormány tizenkét éve nem 
dolgozta ki azokat a ren-
deleteket, amelyek lehető-

vé tennék a különben hatályban 
levő gombatörvény alkalmazá-
sát. A jogszabály tervezetét a 
László Kálmán Gombászegye-
sület dolgozta ki, majd 2006-
ban a parlament elfogadta. A 
2006/30-as törvény szabályozza 
a gombaárusítást, előírja, hogy a 
piacokon gombaszakértőket kell 
alkalmazni, akik bevizsgálják az 
eladásra szánt erdei gombát, va-
lamint az eladóknak rendelkez-
niük kell valamilyen engedéllyel. 
A törvény 9. cikkelye kimond-
ja, hogy az engedély típusnyom-
tatványát, a szakértő képzésére 
és tevékenységére vonatkozó 
szabályozást a mezőgazdasá-
gi minisztérium a törvény életbe 
lépése után 30 nap alatt ki kell 
dolgozza, ám ez azóta sem tör-
tént meg. „Teljes a káosz. Elfo-
gadtak egy törvényt, és nem lehet 
betartani” – mondta el a Krónika 
megkeresésére Zsigmond Győ-
ző, az egyesület elnöke. Rámuta-
tott, az elmúlt évek során annyi 
történt, hogy a mezőgazdasá-
gi minisztérium kiküldte a pi-
acoknak az árusítható gombák 
jegyzékét. Mégsem lehet törvé-
nyesen eljárni, mert aki a piacon 

árulna gombát, nincs honnan en-
gedélyt kiváltson. „Termelői en-
gedélyt a vadon termő gombára 
kiállítani abszurdum, az erdé-
szetek, közbirtokosságok kelle-
ne kiállítsanak egy bizonylatot, 
de nem teszik meg, arra hivat-
kozva, hogy nincs módszertan” – 
részletezte az egyesület elnöke.

A gombaszakértő alkalmazá-
sát szintén előírja a törvény, ám 
ez is nehezen kivitelezhető, hi-
szen ez a mesterség hivatalo-

san a szakmák jegyzékében sem 
szerepel. Az EU tagállamaiban 
elismert szakma, Romániában 
ezt nem lehetett megoldani, ho-
lott az országban még a varázsló 
is szerepel a szakmák jegyzéké-
ben – mondta Zsigmond Győző. 
Az egyesület több alkalommal is 
kérte a minisztériumtól a hely-
zet orvoslását, felhívva a figyel-

met arra, hogy a hatályban levő 
törvényt nem lehet alkalmazni, 
ám például a szakma elismerte-
téséhez olyan bürokratikus aka-
dályokat állítottak eléjük, ami 
meghaladta az önkéntes alapon 
működő egyesület lehetőségeit.

Különben a László Kálmán 
Gombászegyesület Erdély-szer-
te több tanfolyamot is szerve-
zett, épp azért, hogy segítsék a 
törvény alkalmazását, ám ezek 
iránt is lankadt az érdeklődés, 
amikor kiderült, hogy a szak-
értőket nem alkalmazzák. Ma-
rosvásárhelyen például közel 
harmincan szerezték meg a 
gombaszakértői oklevelet, de 
nem sikerült kiharcolni, hogy a 
piacokon bevezessék a gomba-
bevizsgálást.

Jelenleg csak a sepsiszent-
györgyi piacon működik be-
vizsgáló pont, az egyesület 
szakemberei naponta ellenőr-
zik a saját fogyasztásra, és az el-
adásra szánt gombát is. „Sokan 
jönnek, az emberek megszok-
ták, és bizony gyakran előfor-
dul, hogy kivesszük a mérgező 
gombát a kosárból” – fogalma-
zott Zsigmond Győző. Jelenleg 
a Székelyföldön borsgombának 
nevezett piruló galócának van 
szezonja, amit könnyen össze 
lehet téveszteni a súlyos mér-
gezést okozó párducgalócával. 
Levélben kerestük meg a mező-
gazdasági minisztérium sajtó-
osztályát, ám kérdésünkre, hogy 
mikor dolgozzák ki a rendele-
teket, melyek lehetővé teszik a 
hatályos törvény alkalmazását, 
még nem kaptunk választ.
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A minisztérium évek óta késik a törvényjavaslat kidolgozásával

A gombaszakértő mesterség hivatalosan nem szerepel a szakmák jegyzékében
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Tavalytól évi háromezer euróval 
támogatja a kormány azoknak a 
gazdáknak a tevékenységét, akik 
fóliasátorban vagy üvegházban 
termesztenek legalább 10 áras te-
rületen (ezer négyzetméteren) pa-
radicsomot. Követelmény a „de 
minimis” agrártámogatás elnye-
réséhez, hogy a paradicsomot ne 
főszenzonban értékesítsék, ha-
nem februártól június 15-ig, illetve 
a második ciklusban októberben, 
novemberben és decemberben. A 
mezőgazdasági tárca így próbál-
ja mérsékelni az utóbbi időben 
nagyon megnőtt paradicsomim-
portot, és helyzetbe hozni a hazai 
gazdákat.

Míg tavaly a legtöbb megyében 
nehézkesen, botladozva indult a 
program, idén több megyében is 
várakozáson felül jelentkeztek a 
gazdák, főleg a Kárpátokon túli, 
déli megyékben, de Dél-Erdély-
ben is. Az új agrártámogatásra 
a székelyföldi megyékben is fel-
figyeltek a termelők: a Nyárád-

mentén, Udvarhelyszéken és 
Háromszéken is bőven akadt je-
lentkező. Székelyföldön inkább 
az őszi ciklust választják a gaz-
dák. A paradicsom tenyészideje 3 
hónap, és mintegy 20-22 Celsius 
fokot kell biztosítani a növények 
fejlődéséhez.   

Sikeres a program Maros me-
gyében is, ahol a mezőgazdasági 
miniszter tavaly nyárom szemé-
lyesen kampányolt azért, hogy 
minél több gazda belevágjon. 
Amelyik településen a gazdák ta-
valy sikeres évet zártak, ott idén 
láthatóan sokkal több jelentkező 
akad a paradicsomtermesztésre. 
Könczei Csaba szerint az utóbbi 
években ez a szakminisztérium 
legsikeresebb „de minimis” prog-
ramja. Szó volt róla, hogy ezt más 
növényekre is kiterjesztik, de egy-
előre csak a paradicsom marad a 
kedvezményezett zöldségfajta a 
háztáji vagy ennél nagyobb gaz-
daságokban.
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Háromezer eurót érő 
paradicsomtermesztés

Tizenkét éve késlelteti a kormány a hatályos 

gombatörvény alkalmazását. Zsigmond Győző, 

a jogszabály tervezetét kidolgozó László Kálmán 

Gombászegyesület elnöke lapunknak értékelte a 

törvényt.

Gombászati káosz

Marosvásárhelyen 
nem sikerült kiharcol-
ni, hogy a piacokon 
 bevezessék a gomba-
bevizsgálást.




