
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2014. február 26-án a Magyar Mikológiai Társaság közgyűlésén az ELTE 
TTK Biológiai Múzeum, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c földszint 
termében.  
Jelen vannak: jelenléti ív szerint.  
 
Dr. Jakucs Erzsébet elnök:  
Köszöntötte a jelenlévőket. A 18.00 órára meghirdetett közgyűlést megnyitotta. 
Megállapította, hogy a társasági törvény szabályai szerint a másodszorra összehívott 
közgyűlés megtartható, határozatképes.  
Dr. Jakucs Erzsébet:  
Jegyzőkönyv vezetésére felkérte Szilvásy Editet.  
Ismertette a napirendet, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak, annak 
kiegészítésére nem tettek javaslatot.  
1. Beszámoló a 2013. év munkájáról. 
2. Kérdések, problémák megbeszélése. 
3.  A beszámoló elfogadása. 
4.  Könyvjutalom sorsolása a védett gombák adatbázisába adatot feltöltők között. 
5.  Beszámoló az induló Funga Hungaric@ programról 
 
A tagság néma felállással tisztelgett a közelmúltban elhunyt tagtársak emléke előtt 
(Görgényiné Czudor Gizella valamint Jobbágy Kálmánné és Tóth Sándor tiszteletbeli 
tagok).  
  
Jakucs Erzsébet:  
Beszámoló a 2013. év munkájáról 

 Működés, előadások 
 Mikológiai közlemények (51/2), Magyar Gombász (2 szám) 
 tagnyilvántartás (511 tag)  – postázás 
 Könyvtárköltöztetés 
 a honlap megújításának folyamata 
 

A 2013-as évi programok:  
Az utolsó OKJ-s gomba-szakellenőri tanfolyam 1 csoportban 25 fővel indult.  
A szokásos őszi gombakiállítás megrendezésre került 420 faj került bemutatásra.  
A védett gombák és csigagombák fotópályázat eredményei, mindkét kategória 1-3 
helyezett fotóinak bemutatása.  
Emlékezetes események: Sárospatakon Szemere László emlékszoba avatása, az 
erdélyi gombásztábor Katrosán.  
A védett gombák adatgyűjtése továbbra is folyik, 9 fajról, 14 adatközlő 28 adatot 
küldött be.  
A Társaság éves költségvetése 5.720 ezer Ft bevétellel és 4.200 ezer Ft kiadással 
zárult, vagyis az éves mérleg pozitív (1.520 e Ft). 
A Társaság vagyoni helyzete: 2.945 ezer Ft folyószámlán, 4.301 ezer Ft lekötött 
betétben van, vagyis az összes vagyon 7. 246 ezer Ft 
Az Elnök javaslatot tett a Mikológiai Társaság tiszteletbeli tagjának megválasztani 
Büki József könyvtárost. A javaslatot a jelenlévők egyhangúan, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadták.  
 



 
A vezetőség arról határozott, hogy a Mikológiai Közleményeket két folyóiratra bontja. 
A Clusiana csak angol nyelven jelenik meg, on-line folyóiratként és csak kifejezetten 
magas tudományos színvonalú cikkeket közöl.  
A Mikológiai Közlemények magyar nyelven, nyomtatott és on-line formában jelenik 
meg. A nyomtatott formát a tagság postán keresztül kapja meg. Tartalma is megújul, 
elsősorban a magyar vonatkozások, hazai eredmények, a társasági élet eseményei 
kerülnek benne publikálásra. Mindkét folyóiratból évente 1-1 szám jelenik meg.  
A Magyar Gombász továbbra is évente kétszer jelenik meg.  
Ez évi terveink:  
Új honlap ingyenes elkészítését vállalta április végére egy volt tanfolyami hallgatónk, 
Zettisch Róbert cége. Az eddig megjelent Mikológiai Közlemények digitalizálása 
elkészült, hamarosan honlapunkon keresztül elérhető.  
Az idén két helyszínen indítunk gomba-szakellenőri tanfolyamot, Budapesten és 
Őriszentpéteren, jogszabályi problémák miatt egyelőre nem OKJ-s képzésben.  
Társasági kirándulást 2014. szeptember 19-21 között szervezünk Kárászra. A 
szállások magánházaknál lesznek, központunk a faluházban lesz.  
Megkezdjük a pályázatot nyert Funga Hungaric@ adatbázis kiépítését.  
Folytatjuk a magyar-latin gombanevek szótárának elkészítését. 
 
Hozzászólások, javaslatok elhangzása után Dr. Jakucs Erzsébet a beszámoló 
elfogadásáról kért kézfenntartással döntést.  
A beszámolót a jelenlévők 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadták.  
 
A szünetben kisorsolták az 5.000 Ft-os könyvvásárlási utalványt a védett gombák 
adatbeküldői között, melyet Tulogdi Áron nyert el.  
 
Dr. Jakucs Erzsébet:  
Ismertette a Funga Hungaric@ programot. 
A program célja: a Magyarországon eddig gyűjtött, fungáriumi mintákkal dokumentált 
nagygombák adatbázisának létrehozása. A munkát a Basidiomycota altörzs fajaival 
kezdjük. Az adatbázis felhasználási területe tudományos, ismeretterjesztő és 
természetvédelmi lesz. Az adatbázis Drupal rendszerű, on-line feltölthető lesz. Csak 
dokumentált adatokat tartalmazhat. A rendszertani beosztás és nomenklatúra a 
Mycobank legújabb megnevezéseit követi. Legtöbb mező, tulajdonság listából lesz 
választható. Feltöltésre csak az MMT adhat engedélyt. Az adatfeltöltő adatait 
sajátként vagy publikusként kezelheti.  
Az adatok hozzáférési szintje adminisztrátori, regisztrált felhasználói és látogatói 
(nyilvános) lesz. Az adatbázis a jövő kutatásainak alapja lesz.  
 
A programmal kapcsolatos kérdések, javaslatok elhangzása után Dr. Jakucs 
Erzsébet megköszönte a részvételt és a közgyűlést bezárta.   
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