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Az előadás összeállítása során kaptam meg Dr. Hatvani Nóra 
alábbi kérdéseit:
 hulladékok hasznosításával előállított gyógynövények 

feldolgozása, az erre vonatkozó szabályozás (vagy a másik 
oldalról közelítve: lehet-e hulladék anyagokat, 
melléktermékeket hasznosítani egyáltalán gyógynövények 
előállítása során?)

 melléktermékekből származó gyógyhatású kivonatok (van-e 
ilyen, és ha igen, az erre vonatkozó szabályozás eltér-e attól, 
ami a gyógynövényből származó kivonatra vonatkozik)

 gyógynövények feldolgozása során keletkező melléktermékek 
és ezek hasznosítási lehetőségeire vonatkozó jogszabályi háttér



Gyógynövény
Drog

Elsődleges 
feldolgozás

Tinktúra

Aroma-
növény 
feldolgozás

Magisztrális
készítmény

Gyógyszer

Gyógytermék

Orvostech-
nikai
eszközök

Étrend-
kiegészítő

Kozmetikum

Tea

Standardi-
zált extract

Aromák

Speciális 
gyógyászati célra 
szánt tápszer

Speciális 
gyógyászati célra 
szánt élelmiszer

Konfekcionált termékek

Termesztés
Begyűjtés

Feldolgozás

Gyógyító hatású Egyéb



A gyógynövény ágazat az átlagosnál összetettebb, sajátos szakmai 

terület. Sem a jogi szabályozás, sem az annak alapján kialakuló 

gyakorlat az elmúlt 13 évben nem volt képes megfelelően, 

racionálisan és célszerűen kezelni a termékkört. 



Gyógynövényeknek nevezzük a gyógyászati célokra 
használt növények.
Drognak nevezik a gyógynövény azon részeit, amelyek 
megfelelő előkészítés (szárítás, aprítás stb.) után gyógyászati 
célokra alkalmazhatóak.
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Válogatás, szárítás, 
tisztítás, vágás, őrlés

Tea

Folyékony készítmény, amit 
drogból tíz- vagy ötszörös 
mennyiségű kivonófolyadék
alkalmazásával végzett 
kivonással nyernek.

Folyékony, félszilárd vagy 
szilárd készítmény, ahol az 
ismert terápiás hatású 
összetevők mennyiségét –
elfogadható határértéken 
belül – adott értékre állítják 
be. (Felhasznált kivonószerek, 
hatóanyagok aszimmetriája)
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VIII. Gyógyszerkönyv

Illat- vagy aromaanyagokat 
tartalmazó növény.



Thalidomid Ergotamin
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Az a gyógyszer-készítmény, amelyet a gyógyszerész a 
gyógyszertárban a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv vagy a 
Szabványos Vényminta Gyűjtemény rendelkezései alapján, egyedi 
orvosi előírásra vagy a gyógyszerkönyv szerint nem erőshatásúnak 
minősülő anyagokból saját kezdeményezésére előállít.

Hagyományos növényi gyógyszer „Olyan növényi gyógyszer vagy 
annak kombinációja, amely a kizárólag az adott hatáserősségre és 
adagolásra jóváhagyott javallat alapján orvosi diagnózis, felügyelet 
és rendelvény nélkül alkalmazható; szájon át, külsőleg, illetve 
belélegezve használandó; irodalmi adatok vagy szakértői jelentések 
alapján megállapítható, hogy a kérelem alapjául szolgáló termék 
vagy a megfelelő referencia növényi gyógyszer a kérelem időpontját 
megelőzően legalább 30 éves időtartamon keresztül gyógyászati 
használatban volt, ebből legalább 15 évig az EGT területén.”

Az a termék minősül gyógyhatású készítménynek , amely természetes 
eredetű anyagot tartalmaz, kedvező biológiai hatása van, orvosi 
előírás nélkül is alkalmazható, előírásszerű alkalmazás esetén 
egészségi ártalmat nem okoz.

Definíció Jogszabályok

52/2005 
EüM

10/1987 
EüM

Magyar 
Gyógyszer

-könyv



Gyógyító hatású
konfekcionált termékek

Definíció Jogszabályok

„orvostechnikai eszköz lehet minden olyan eszköz, készülék, 
berendezés, anyag vagy más termék (…) amely (…) emberen 
történő alkalmazásra szolgál a következő célok megvalósítása 
érdekében: (…) betegség megelőzése, diagnosztizálása, 
megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése, 
(…) és rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy 
szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy 
metabolikus úton fejti ki, de működése ilyen módon 
elősegíthető”.

4/2009 
EüM

2017/745
EU

24/2003 
ESzCsM

609/2013 
EU

„olyan különleges eljárással vagy összetétellel készült élelmiszer, 
amely betegek – köztük csecsemőkorú betegek – étrendi ellátására 
szolgál, és kizárólag orvosi felügyelet mellett használható; ezen 
élelmiszer olyan betegek kizárólagos vagy részleges táplálására 
szolgál, akiknél a normál élelmiszerek vagy bizonyos azokban lévő 
tápanyagok vagy metabolitjaik felvétele, emésztése, felszívódása, 
feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, csökkent vagy zavart, 
vagy akiknél más orvosilag meghatározott tápanyagszükséglet áll 
fenn, amelynek étrendi ellátása nem oldható meg kizárólag a normál 
étrend megváltoztatásával , más különleges táplálkozási igényt 
kielégítő élelmiszerrel vagy e kettő kombinációjával.”

Orvostechni-
kai eszközök

Speciális 
gyógyászati célra 
szánt tápszer

Speciális 
gyógyászati célra 
szánt élelmiszer
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Kozmetikum

Egyéb konfekcionált termékek

A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló 
gyógyszerkészítmények, amelyekből főzéssel, forrázással vagy 
áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők.

Olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését 
szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat 
vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező 
anyagokat, egyenként vagy kombináltan. Tápanyagok alatt 
vitaminok, vagy ásványi anyagok értendők. Az étrend-kiegészítő 
jelölése, megjelenítése és reklámozása során tilos a terméknek 
betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen 
tulajdonságra utalni. A hatóanyag nem lehet negatív listán szereplő 
gyógynövény.

Definíció Jogszabályok

37/2004 
ESzCsM

1169/2011 EU

40/2001
EüM

1223/2009
EK

01/2002:1435
Gyógyszer-

könyv

Minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, 
hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és 
testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal 
és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag 
vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük 
megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása 
céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

A gyógynövény ágazat az átlagosnál összetettebb, 

sajátos szakmai terület. Sem a jogi szabályozás, sem 

az annak alapján kialakuló gyakorlat az elmúlt 13 

évben nem volt képes megfelelően, racionálisan és 

célszerűen kezelni a termékkört. 
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