
Egy természetes 

integrátor: a 

gyógynövény 

Tóth Katalin  

helyettes államtitkár 

 

Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős  

Helyettes Államtitkárság 

 

Földművelésügyi Minisztérium 

 



 Kárpát-medence – páratlan ökológiai 

értékekkel megáldott 

 

 



Egészségtudatos életmód 

gyógynövények és feldolgozott 

gyógynövénytermékek iránti kereslet 

évente 5-7 százalékkal növekszik 

óriási a verseny 

minőségi termék 

alapanyag helyett feldolgozott termék 

(magasabb hozzáadott érték) 

 



Magyarország 

az előállított, gyűjtött és termesztett 

gyógynövény drogtömeg évente mintegy 

15-20 000 tonna száraz drog 

a gyógynövénygyűjtés- és termesztés 

becsült együttes értéke évi 10 milliárd 

forint 

20-25 ezer foglalkoztatott az ágazatban 



Gyógynövények gyűjtése Magyarországon 

- a gyűjthető 120-130 gyógynövényfajból 

rendszeresen mintegy 70-80 faj gyűjtése történik 

- gyűjtés hatósági engedély nélkül folytatható, a 

felvásárlása azonban engedélyhez kötött 

- gyógynövények szakszerű, kontrollált keretek 

közti gyűjtése           munkalehetőség           

elmaradottabb vidéki térségek népességmegtartó 

szerepe, szociális feszültségek enyhítése 
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Termesztés 

A gyógy-és aromanövények termesztőterülete 18-21 ezer 

hektár Magyarországon 

 az úgynevezett klasszikus értelemben vett gyógynövények 

termesztőterülete mindössze 2-4 ezer hektár közé tehető a három 

legjelentősebb gyógyszer- és élelmiszeripari növény (mák, 

héjnélküli tök, mustár fajok) termőterületei nélkül  

 Magyarországon is hatalmas potenciál van az ágazatban 



 Székelyföld 

 A gyógynövény ágazat, mint Székelyföld egyik lehetséges 

kitörési pontja 

 nagy mennyiségű alapanyag 

 szennyező faktorok nagyon alacsony foka 

 a gyűjtés és a termesztés szempontjából kedvező: sok parcella, 

sok kaszáló és legelő, erdős terület 

 változó gazdálkodási módok, illetve életvezetés (biogazdálkodás,  

egészséges élelmiszerek fogyasztásának igénye, helyi termékek 

divatja, egészségtudatos táplálkozás) 



A gyógynövény, mint integrátor  

Szinergia teremtése a következő területek között: 

 biogazdálkodás; 

 egészséges életvitel népszerűsítése; 

 természetismeret (lakosság körében, iskolákban);  

 térségi gyógynövénykultúra rehabilitációja; 

 turizmushoz való kapcsolódás; 

 programszerű ismeretterjesztés (képzés); 

 wellness programokhoz való kapcsolódás;  

 helyi kezdemémyezési és foglalkoztatási programok 

facilitálása 

 

 



2015. Külhoni gazdaságfejlesztési program 

 FM ennek keretében elkészíti a külhoni agrárfejlesztési tervet 

 

 önálló programjavaslat a külhoni gyógynövényágazat támogatása 

 a vajdasági és kárpátaljai gazdaságfejlesztési program elindult 

 Erdély esetében is várható 

 

 



Az ágazat jövőképe, céljai, 

versenyképességének feltételei 
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 munkahelyteremtés (szülőföldön maradás) 

 vállalkozásfejlesztés – új alapokra helyezett termesztői és 

gyűjtési hálózat 

 oktatás, képzés – közép- és felsőfokú képzés, illetve 

felnőttképzés fejlesztése 

 fajtahasználat és termesztés 

 gyógynövénygyűjtés – jogi és adminisztrációs feltételek 

oktatása és biztosítása 

 gyógynövény: kutatás-fejlesztés és innováció 

 értékesítés, export-és piacfejlesztés 

 minőség-ellenőrzés és minőségvédelem 

 
 



 

 
Köszönöm a figyelmet!  

 


