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Kedves Olvasó!

Ha valaki járja az országot, egészen csodás 

dol go kat figyelhet meg. Szeged környékén 

pél dá ul azt, hogy hatalmas táblákon egészen 

külön le ges rózsákat termelnek a helyiek. 

Gyön gyös környékén pedig valószínûleg a 

leg szebb krizantémokat nevelik az ország-

ban a hozzáértô asszonyok. E munka óriási 

szak ér tel met igényel. Valóságos szakmai tit-

ko kat, amelyekre féltôn vigyáznak tudóik, 

és csak legbizalmasabb családtagjaiknak 

fedik fel ôket. Ez is oka lehet annak, hogy 

bizo nyos babonák is kialakulnak e titkok 

kö rül. Jól ismert ezek közül az, amely sze-

rint igazán nagy, fehér és teljesen gömbölyû 

virá got csak az a krizantémbokor hoz, ame-

lyet marhavérrel öntöznek. Azt körülbelül 

min den ki tudja, hogy ez mese, de a hozzá 

nem értô is kiértheti a mesébôl, hogy bizony 

a szép virág termesztéséhez különleges szak-

ér te lem szükségeltetik.

A Közösség intenzív fejlôdési szakaszá-

ban – 1980 után – a dísznövénytermesztést 

is óriá si növekedés jellemezte. „Tulipán or-

szág ban”, azaz Hollandiában például 60 szá-

za lék körüli volt a bôvülés, Spanyolor szág ban 

pedig az említett idôszakban 270 szá za lék-

kal nôtt a termesztôterület nagysága. Német-

or szág viszont a díszfaiskolák terü le té nek 

gya ra pítását illetôen vitte el a pál mát, 130 

szá za lékos eredményével. 

Valószínûleg ennyi példa is elegendô 

ahhoz, hogy világossá váljon: az Európai 

Unió ban a virág- és dísznövénytermesztés 

egy ál ta lán nem elhanyagolható tevékeny-

ség, tisz tes jövedelmet hoz. Kérdés, hogy 

vajon ver seny ké pesek lesznek-e termelô ink 

ezen a területen. Annyi bizonyos, hogy szá-

mos ter mék elôállításában igen nagy sze re-

pet fog játszani a már meglévô szaktudás. 

Jól mutat ja ezt rózsatôexportunk, amelyben 

máris igen sikeresek vagyunk. Ámde igen 

kö rül te kin tô nek kell lennünk, hiszen például 

a vágott virágok európai piacán olyan tró-

pu si (kolumbiai, kenyai stb.) versenytársak-

kal kell megküzdenünk, akiknek nem kell 

fû te niük, és a hazainál jóval olcsóbb mun ka-

erô vel dolgoznak. Ugyanakkor bizo nyo san 

ver seny ké pe sek lehetnek díszfáink, fa cse-

me té ink, fôleg, ha a mainál nagyobb, kor sze-

rûbb és spe cia li zá ló dott üzemekben termelik 

ôket. És per sze nem szabad visszariadnunk 

az újí tá sok tól sem: ma már egyre többen 

en ged he tik meg maguknak, hogy „kész” 

fá kat te le pít se nek új házuk kertjébe. Terme-

lô ink nek ilyen igényeket is ki kell tudniuk 

elé gíteni.
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1.  A dísznövénytermesztés 
alakulása és helyzete

napjainkban

Az Európai Unióban több mint 80 ezer hektá-

ron és közel 80 ezer gazdaságban termeszte-

nek dísznövényeket. Az ágazathoz kapcso ló-

dó tevekénységek szerteágazók (vágott 

virág, vágott zöld, cserepes virág, díszfaisko-

la, éve lô, egy- és kétnyári, balkonnövények 

stb.), ennek következtében a termelési ada-

tok is nagyon sokfélék. Az ágazat helyzeté-

nek bemutatásakor az AIPH (Kertészek 

Nem zet kö zi Szövetsége)1 évkönyvét vettük 

ala pul. A 2001-es évkönyv fôbb mutatószá-

mai alap ján a következô jellemzô változások-

ról kell szólni.

Vágott és cserepes dísznövényt Olasz-

or szág ban és Hollandiában termesztenek 

a leg na gyobb területen: több mint 8000 

hek tá ron. Spanyolországban, Angliában és 

Né met or szág ban 7000 hektár feletti, Fran-

cia or szág ban közel ugyanekkora a termesztô-

te rü let, míg a többi tagállamban nem éri el 

a 2000 hektárt. Az 1980-as évhez képest 

1998-ra Hollandiában 50–60 százalékkal, 

Németországban mintegy 25 százalék kal 

bôvült a termesztésbe bevont terület nagy-

sá ga, ezt követôen megállt a gyarapodás. 

Ebben az idôszakban Spanyolországban 

270 százalékkal, közel háromszorosára, 

míg Bel gi um ban 30, Dániában és Angliában 

10–20 szá za lék kal nôtt a termesztôterület. 

Nap jaink ban – az elôzô évekhez hasonlóan 

– eny he csök ke nés vagy stagnálás tapasztal-

ható a vágott virág termesztésében, s a vál-

lal kozások szá ma is csökkent. 

A cserepes virág termesztését 2001-ben 

– éppúgy, mint az elôzô esztendôkben – po zi-

tí vabb trend jellemezte. Hollandiában a növe-

kedés mértéke meghaladta az 5 szá za lé kot, 

további négy országban pedig 1–4 százalék 

volt, míg a többi EU-tagállamban stagnált a 

ter mesztés. A vállalkozások száma csupán 

két országban (Belgiumban és Norvégiában) 

emel kedett 5 százalékkal, másutt azonos 

szinten maradt.

A holland dísznövényágazatban 1995-

ben be ve zet ték a környezetkímélô termelési 

szab ványt (a Milien Projekt Sierteel-t, rövi-

I.  Dísznövény szakágazat
az Európai Unióban

1 Association Internationale des Producteurs de L’Horticulture
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den az MPS-t), amely azt célozza, hogy a 

dísz nö vé nye ket a legkisebb mérté kû kör nye-

ze ti ter he lés mellett állítsák elô. Je len leg a 

hol land áru felét már ilyen rendszerben ter-

mesz tik. 

A díszfaiskolai termesztés Németország-

ban 1980–1997 között 130 százalékkal, 

közel 14 ezer hektárra nôtt, míg 2000-re 

12 ezerre csökkent. A faiskolákban több 

mint 300 millió díszfát és díszcserjét, vala-

mint 18 millió rózsatövet neveltek, a rózsa-

ala nyok száma meghaladta a 30 milliót. Fran-

cia or szág ban a díszfaiskolák területe 1980 

óta 11–12 ezer hektár. Ugyancsak jelentôs 

az olasz termesztés is. Hollandiában 1980 

óta két és félszeres növekedés figyelhetô 

meg. 2001-ben a 6200 hektáros területbôl 

a dísz fa 3250, a díszcserje 2450, a ró zsa 

500 hek tár ral részesedett. Angliában az 

el múlt húsz évben közel azonos területen 

ter mesz te nek díszfaiskolai növényeket.

A világ legnagyobb virághagyma-termesz-

tô je Hollandia: a 22 618 hektár közel felén 

tu li pán hagy mát termesztenek. Emellett 

je len tô sebb kultúra a liliom (4952 hektár), 

a kard vi rág (1454 hektár), a nárcisz (1880 

hek tár), a jácint (1171 hektár), valamint 

mint egy 600 hektáros területtel a sáfrány 

és a nô szi rom. Hollandiát Anglia követi a 

sor ban: 4062 hektáron termesztenek virág-

hagy mát, ebbôl 3527 hektáron nárciszt, 73 

hek tá ron pedig kardvirágot. 

Franciaország 1990-ben 728 hektáron ter-

mesztett virághagymát. Az elmúlt években 

a virághagyma termôterülete és a termelési 

érték egyaránt emelkedett Hollandiában és 

Franciaországban, Angliában azonos szinten 

maradt, Belgiumban viszont csökkent.

Az egynyári palánták és a balkonnövények 

ne ve lé se Németországban 1684 hektár 

fedett és 567 hektár szabadföldi területen 

folyik. Évente mintegy 700 millió balkon nö-

vényt, 445 millió egynyári palántát és 2, 5 

millió darab kaktuszt értékesítenek. Olasz or-

szág ban évente 26 millió muskátlit, 17 millió 

petú niát és kankalint, 15 millió cikláment és 

ne báncs virágot termesztenek. Finnország-

ban 38 millió egynyári virágpalánta mellett 

4 mil lió muskátlit értékesítenek. Hollandiá-

ban 455 hektáron nevelnek egynyári virág-

pa lán tát.
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Általánosságban elmondható, hogy az Euró-

pai Unió tagállamaiban az elmúlt években 

nem változott sem a dísznövénytermesztés 

területe, sem a termelés értéke, így a piacok 

kiszámíthatók. A szakágazatba befektetett 

tôke nagysága enyhén növekedett, az árak 

csekély mértékben emelkedtek. Nagyobb túl-

kí ná lat (5 százalék feletti) alig volt, a piaci 

kereslet általában stagnált, csupán néhány 

ország mutatott némi elmozdulást.

2.  A vágott virág
kereskedelme

Az ITC (Nemzetközi Kereskedelmi Központ)2 

ál tal a vágott virágok fôbb piacairól ké szí tett 

ta nulmány3 adatai szerint 1995-ben 87 or-

szág exportált vágott virágot, s az export 56 

szá za lé kát Hollandia bonyolította. A fej lô dô 

or szá gok részaránya a világke res ke de lemben 

28 százalék volt (Kolumbiáé 14 szá za lék).

1. táblázat. A holland virágárveréseken 2001-ben a legnagyobb értékben forgalmazott virágok.

Növény
Bevétel

millió euró 

Változás

%

Eladott 

mennyiség

millió szál

Változás

%  

Átlagár 

2001

Euró

Átlagár 

2002

Euró

Vágott virág

Rózsa 653 + 1,5 3200 + 2,1 0,20 0,20

Krizantém 289 - 7,6 1500 + 7,4 0,19 0,22

Tulipán 177 + 0.4 1100 + 0,3 0,16 0,16

Liliom 156 + 5,2 393 + 5,1 0,40 0,40

Gerbera 103 + 4,7 705 + 9,1 0,15 0,15

Cserepes dísznövények

Phalaenopsis 49 + 30 10 + 19 5,06 4,63

Ficus 41 - 6 24 - 7 1,68 1,67

Kalanchoe 35 + 6 57 + 1,3 0,62 0,60

Dracaena 35 + 13 17 - 0,3 2,08 1,83

Krizantém 27 - 2 32 - 5,8 0,83 0,80

Forrás: VBN (Holland Virágárverések Szövetsége) Statistiekboek 2001.

2 International Trade Centre UNCTAD/WTO

3 Cut Flowers: A study of major markets
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A rózsa volt a legkeresettebb áru a világpia-

con (23 százalék), ezt követte a szegfû (15 

szá zalék), a krizantém (10 százalék) és az 

orchidea (2 százalék). Ezek a fajok tették ki 

a világ vágott virág kereskedelmének felét. 

Az importpiacok közül Németországban 

1 275 millió szál, az Egyesült Államok ban 

777 millió szál rózsa talált vevôre. Ezt kö vet-

te Hollandia és Franciaország. Az ame ri kai 

pia con a hosszú szárú, nagyvi rá gú faj ták vol-

tak ke re set tek, míg Európában a kis vi rá gú 

fajták iránt mutatkozott nagyobb kereslet. 

A rózsa termesztésében és ex port já ban már 

hosszú ideje Hollandia vezeti a sort, a máso-

dik és a harmadik helyen Kenya és Zimbab-

we áll. A fejlôdô országok termesztésének 

erô sö dé se szá mot te vôen befolyásolja a pia-

cot, s ez a jövôben is igaz lesz. A rózsater-

mesz tés egyre inkább a melegebb, olcsó 

mun ka erô vel ellá tott, költségtakarékosabb 

Af ri ká ba helye zô dik át.

Szegfûbôl az Egyesült Államok impor-

tálta a legtöbbet, utána Anglia, majd Német-

or szág kö vet kezett. Az európai piac legfôbb 

ellátója Hollandia (739 millió szál), Kolum-

bia (591 millió szál), Spanyolország (308 

millió szál), Kenya (303 millió szál), Izrael 

(125 mil lió szál) és Törökország (107 mil-

lió szál) volt. 

A hat legnagyobb felvevôpiacra irányuló 

import értéke 1991-ben 2618 millió dollár, 

1995-ben 2945 millió dollár volt, ez a teljes 

virág ke res ke de lem 80 százalékát tette ki. 

A szál lí tá sok 35 százaléka Németországba, 

15 szá za lé ka az Egyesült Államokba, 10 szá-

za lé ka Angliába, 10 százaléka Francia or szág-

ba, 6 szá zaléka Hollandiába és 4 százaléka 

Svájc ba irányult.

2. táblázat. Az Európai Unió virágbehozatala 1998–2002 között, tonnában.

Exportáló országok 1998 1999 2000 2001

Kenya 29718 35725 40630 43371

Izrael 40812 33889 37269 28275

Zimbabwe 14439 16937 19843 19503

Kolumbia 18928 16500 18570 17512

Ecuador 9387 11862 13069 13429

Egyéb 26753 27907 28158 29504

Harmadik országokból összesen 140527 142820 157539 151594

Forrás: EUROSTAT
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A harmadik országokból 1998-ban 140 ezer 

ton na virág került az Európai Unió pia cai ra, a 

2000-es 12 százalékos növeke dé st köve tô en 

kismértékben visszaesett a be ho za tal (2. táb-

lázat). Tö ret len fejlôdést mutat a kenyai vi rág-

ex port, több mint 145 százalékos bôvüléssel. 

Ugyan ez igaz Ecuadorra is (143 százalék). 

Mindeközben 2001-re az izraeli termelés és 

kivitel nagymértékben visszaesett, az 1998-

as szint 69 százalékára. A kisebb exportáló 

or szá gok között Uganda e négy év alatt több 

mint kétszeresére, míg Tanzánia másfél sze re-

sé re emelte az EU-ba irányuló kivite lét.

Kolumbia a világ második legnagyobb 

ex por tá ló ja Hollandia után, részesedése a 

vi lág ke res ke de lem bôl 14 százalék. A vágott 

virá got szinte teljes egészében fóliasátrak-

ban ál lít ják elô. A legnagyobb mennyiségben 

a ha gyo má nyos szegfût és spray szegfût (44 

szá za lék) termesztik. Nagy mennyiségben 

ne vel nek még rózsát (29 százalék) és kri zan-

té mot (12 százalék). Az ország kivitelének 

16 szá za lé ka az Európai Unióba kerül.

Izrael a világ harmadik virágexportôre. 

Ko lum biá val ellentétben itt sok kis gazda ság-

ban termelik a vágott virágot, fôként rózsát, 

spray szegfût, fátyolvirágot és viaszvirágot. 

Az export 63 százaléka Hollandiába, 15 szá-

za lé ka Németországba kerül.

Kenya 103 millió dolláros kivitelének fele 

Hol lan diá ba, 20–30 százaléka Német or szág-

ba, 10 százaléka Angliába irányul. A leg na-

gyobb tételben a szegfût (spray és ha gyo má-

nyos fajták) termesztik, amelyet a rózsa, a 

só vi rág és más, kötészetben használt virág-

fé lék követnek. Néhány nagy termesztô elô-

re elkészített csokrokkal látja el az angol és 

más európai bevásárlóközpontokat. 

Ecuador a világ leggyorsabban növekvô 

vágottvirág-termesztôje. A rózsát megköze-

lí tô leg ezer hektáron nevelik. Ismeretes, 

hogy a vi lá gon a legjobb minôségû az ecua-

dori hosszú szárú rózsa.

3.  Dísznövény-kereskedelem 
az EU-tagállamokban 

Németország a világ legnagyobb vágott-

virág-im por tô rei közé tartozik, a behoza-

tal ér té ke meg haladja az egymilliárd dollárt, 

ebbôl 86 szá za lék kal Hollandia részesedik. 

Az egy fôre jutó virágvásárlás a legmagasab-

bak közt van a világon. Mind az értéket, 

mind a mennyiséget tekintve a rózsa (1275 

mil lió szál) a legjelentôsebb importáru, ezt 

kö ve ti a szeg fû (700 millió szál), majd a kri-

zan tém (300 millió szál). Németország 56 

or szág ból importál vágott virágot. Hollan-

dia, Olaszország, Spanyolország, Kenya, Izra-

el és Kolumbia mellett – igaz, szerény (300 

ezer dolláros) értékben – Magyarország is a 

szál lí tók között van.

A német fogyasztók egész évben vásárol-

nak virágot, a kiskereskedelmi virágárak ala-
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cso nyak. A legnépszerûbb a vegyes csokor, 

ezt követi a rózsa és a szeg fû. A fô beszerzé-

si helyek a hagyomá nyos vi rág-kiskereskedé-

sek, számuk 15 ezer re tehe tô. Ezek adják el 

a virágok há rom ne gye dét, 13 százalék utcai 

piacokon talál gaz dá ra, és ugyanilyen mennyi-

sé gû árut szu per marketekben értékesítenek. 

A leg je len tô sebb nagybani piacok Hamburg-

ban, Düssel dorf ban, Kölnben és Berlinben 

ta lál ha tók.

Anglia – az USA és Németország után 

– a világ harmadik legnagyobb vágottvirág-

importôre (360 millió dollár). Az import-

ban itt is Hollandia vezet 60 százalék feletti 

részesedésével, amit Izrael követ a téli sze-

zon jelentôs szállításaival. A szegfû (760 

millió szál) mellett a rózsa (170 millió szál) 

és a krizantém behozatala érdemel említést.

Az igényeket a vi rág üzletek 39 százalék-

ban, a szupermarke tek 25 százalékban, az 

utcai árusok 14 szá za lék ban és a kertészeti 

árudák 8 százalék ban elégítik ki. Az új Cov-

ent Garden az egyedüli virágra specializáló-

dott nagybani piac. 

Franciaország 350 millió dolláros behoza-

talából több mint 80 százalékkal részesed-

nek a holland beszállítók. A nagy lélekszámú 

országban alacsonyabb az egy fôre esô vi rág-
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vásárlás, mint a többi nyugat európai ál lam-

ban. A legfontosabb importáruk a ró zsa 

(260 millió szál), a szegfû (153 millió szál) 

és a krizantém (134 millió szál).

Az országban 13 nagybani piac látja el a 

kis ke res ke dô ket. A virágüzletek és az utcai 

elá ru sí tó helyek száma folyamatosan csök-

ken, míg a szupermarketekben és a kerté sze-

ti árudákban értékesített virág mennyisége 

és értéke folyamatosan emelkedik. 

A felsorolásból Hollandia sem hagyható 

ki, hiszen behozatalának értéke meghaladja 

az évi 300 millió dollárt. Az ország fôként 

ró zsát (732 millió szál) és szegfût (515 mil-

lió szál) importál. Fontosabb beszállítói Izra-

el (30 százalék), Kenya (20 százalék) és 

Zimbabwe (12 százalék).

A virág közel fele virágüzletekben, 20-20 

százaléka szupermarketekben és ben zin ku-

tak nál talál gazdára. Hollandiában nincs 

nagy bani piac, itt a virág 90 szá za lé ka ár ve-

ré si csarnokokban kerül a kis ke res ke dôk-

höz. A három legnagyobb árverési csarnok: 

az Aalsmeer Flower Auction, a Naaldwijk és 

a Rijnsburg Flora.

4.  A dísznövénypiac és az 
egyes dísznövénytermékek 
minôségének szabályozása 

az unióban 

4.1.  A dísznövénytermékek
közös piacszervezése

A Tanács 234/68 EGK rendelete – az élô-

nö vények és egyéb növények, mint hagy-

ma, gumó, hagymagumó, gyöktörzs, vágott 

virá gok és vágott zöldek közös piacszer ve-

zé sé nek létrehozásáról – a dísznövény szak-

ágazat piacszabályozásának alaprendele te, 

amely meghatározza mindazokat az esz kö-

zö ket, amelyekkel a piac zavartalan mûködé-

se biz to sít ha tó.

Az élônövények és egyéb dísznövények, 

hagymák, gumók, hagymagumók, gyöktör-

zsek, vágott virágok és vágott zöldek (a 

to váb biak ban: dísznövények) termesztése 

a Kö zös ség egyes területein nagy jelentôség-

gel bír, és a gazdák jövedelmének jelenté-
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keny for rá sa, így a rendelet olyan intézkedé-

se ket hatá roz meg, amelyek elôsegítik e 

ter mé kek értékesítését, az állandó, szilárd 

piaci viszonyok fenntartását. 

A közös piacszervezés egyik ilyen intéz ke-

dé se a minôségi szabványok bevezeté se, ame-

lyek lehetôvé teszik a minôségileg nem meg-

fe le lô áru kizárását a piacról, és elô se gí tik a 

tisztességes versenyen alapuló ke res ke del mi 

kapcsolatok létrejöttét, valamint a ter mék-

elô ál lí tás jöve del me zô sé gé nek emelkedését. 

Az áru minô sé gi osz tá lyo zá sá ra, csoma go-

lá sá ra, kül sô megjelenésére és jelölésére e 

ter mé kek vonat ko zásában a rendelet szab vá-

nyo kat hatá roz meg, valamint megálla pít ja 

e szab vá nyok alkalmazási területét. Azokat 

a ter mé ke ket, amelyekre szabvány vo nat ko-

zik, csak akkor lehet bemutatni, fel aján la ni 

eladásra, értékesíteni, szállítani vagy bár-

mi lyen más módon értékesíteni, ha azok 

meg fe lel nek a rá vonatkozó szabványnak. 

A kötelezô szab vány alá esô termékek ese-

tében a rek lám anya gok ban, katalógusok-

ban, árjegy zé kek ben – azaz, ahol ár is szere-

pel – a termék meg je lö lé sét (fajtanevét) és 

osztályozott mé re tét is fel kell tüntetni.

E termékek minôségellenôrzését is el kell 

végezni. A tagállamok feladata a szabvá nyok 

be tar tá sá nak ellenôrzése, az ellenôrzô ha tó-

sá gok mun ká já nak összehangolása, vala-

mint a szab vá nyok egységes értelmezésének 

és al kal ma zá sá nak biztosítása. A tagállamok 

tá jé koz tat ják a Bizottságot és a többi tag ál-

la mot az egyes termékeket ellenôrzô ható-

ság ne vé rôl és címérôl.

A virághagymák harmadik országokba 

irá nyu ló exportja a Közösség fontos bevételi 

for rá sa. Kivitelük megszilárdítása és fejlesz-

té se érde ké ben stabilizálni kell az árakat, 

ezért a ren delet minimumárak meg ha tá ro-

zá sát írja elô. Kimondja, hogy a Közös Vám-

ta ri fa 06. 01. fejezetébe tartozó termékek 

ex port ja esetén – még az értékesítési sze-

zon elôtt – évente egy vagy több minimu m-

árat kell meghatározni. 

A Közös Vámtarifa alkalmazása segíti a 

virág ke res ke de lem piacszervezését, eszkö-

zei vel ko or di nálja és egységesíti a harmadik 

or szá gok ból származó importot. Kizárólag 

a Közös Vám tarifa szerinti egységes vám-

téte lek alkal mazhatók. A rendelet kimond-

ja, hogy a Közös Vámtarifa 6. fejezetébe 

tar to zó dísz nö vény ter mé kek re vonatkozóan 

szük sé ges a közös piacszervezés, amely 

minô sé gi szab vá nyok ból és kereskedelmi 

sza bá lyok ból áll. Emellett magában foglalja 

az unió egy sé ges belsô piacán belül a vámok 

el tör lé sét is. 

A közösségi piac védelme és a rendkívü-

li za va rok elhárítása érdekében a rendelet 

fel ha tal maz za a Közösséget az exportot és 

az impor tot szabályozó intézkedésekre. Az 

egyes tagállamok harmadik országokkal 

szem ben alkalmazott importszabályozását – 
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a koordinálás és az egységesítés érdekében 

– a Bizottság javaslatára a Tanács hagyja 

jóvá. Ha az import vagy az export miatt 

a közös piacon zavar keletkezik, intézked-

nek annak elhárítása érdekében. A Tanács a 

Bizott ság javaslatára meghatározza azokat 

az ese te ket, amelyekben az egyes tagálla-

mok vé de kezô intézkedéseket hozhatnak. 

A Római Szerzôdés megengedi, hogy a 

tag ál la mok nemzeti támogatásokat nyújtsa-

nak, de tiltja azokat a támogatásokat, ame-

lyek sér tik a dísznövényekre vonatkozó 

közös piac sza bá lyo zás érdekeit. A vázolt 

intéz ke dé sek megvalósítására a rendelet a 

tag ál la mok képviselôibôl álló szakbizottság 

lét re ho zá sát írja elô, amely elôsegíti a szo-

ros együtt mû kö dést a tagállamok és az Euró-

pai Bizott ság között. A rendelet ismerteti a 

szak bi zott ság eljárásrendjét is.

A kereskedelem ösztönzésére a felsorolt 

ter mé kek vonatkozásában a következô közös-

sé gi intézkedések hozhatók:

• minôségjavító és keresletösztönzô intéz-

ke dések;

• a termelés és az értékesítés jobb szer ve-

zé sének elôsegítését célzó intézkedések;

• a piaci ártrendek regisztrálását megköny-

nyítô intézkedések.

4.2.  Szabványokat létrehozó
EGK rendeletek 

Az Európai Unió dísznövényekre vonatko-

zó minôségi szabványait a Tanács ma is 

ha tá lyos, 1968-as rendeletei alkották meg. 

(Amennyi ben egy területet rendeleti úton 

sza bá lyoz nak, akkor nem szükséges és tilos 

ugyan olyan tartalmú nemzeti szabványo kat 

lét re hozni. A rendeletek közvetlenül hatályo-

sulnak a tagállamokban.)

A Tanács 315/68 EGK rendelete a hagy-

mák, hagymagumók, gumók és gyöktörzsek 

(a továbbiakban: virághagymák) minôségi 

szab vá nyait hozta létre. A szabvány a rende-

let hatálya alá tartozó, a Közös Vámtarifa 

06. 01. pontjában felsorolt termékekre mini-
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mum kö ve tel mé nye ket határoz meg, vala mint 

a ma for galomban lévô fajokra és faj ták ra 

vo nat ko zóan részletes méretelôíráso kat tar-

tal maz, pontosan szabályozva a külsô meg je-

le né st, a csomagolást és megjelölést is.

A Tanács 316/68 EGK rendelete a friss 

vágott virágok és a friss vágott zöldek 

minô ségi szab vá nyá nak bevezetését írja 

elô. A ren de let módosításai és kiegészítései 

a cso ma go lást és a külsô megjelenést (802/

71 EGK ren de let), valamint a jelölést (309/

79 EGK ren de let) illetôen hoztak változást. 

A ren de let 1976-ban kibôvült az Asparagus 

sprengeri és Asparagus plumosus minôségi 

szab ványával (1155/76 EGK rendelet). Hatá-

lya kiter jed: 

• a Közös Vámtarifa 06. 03. számú alfeje ze-

té nek „A” pontjában felsorolt friss termé-

kek re – virágokra és virágzatokra, ezek 

bim bói ra, vágottan, kötészeti és díszítési 

célra;

• a Közös Vámtarifa 06.04. számú alfeje ze-

té nek „A” II. pontjában felsorolt friss ter-

mé kek re – levélzetre, levelekre, ágakra 

és más növényi részekre, virág és virág-

bim bó nélkül.

Ezeket a termékeket 1968. július 1-jétôl 

csak akkor lehet a Közösségben a kereskede-

lem külön bö zô szintjein forgalmazni, harma-

dik or szá gok ból importálni, vagy azokba 

expor tál ni, ha megfelelnek a minôségi szab-

vá nyok nak. Az egyes tagországok en ge dé-

lyez hetik, hogy bizonyos harmadik orszá-

gok ba tör té nô kivitel esetén eltérjenek a 

szab vá nyok tól.

4.3.  Eltérések a minôségi szabványoktól

A Bizottság 801/71 EGK rendelete felha tal-

maz za a tagállamokat arra, hogy meghatá-

ro zott intézkedéseket hozzanak a minôségi 

szab vá nyok tól való eltérésre vonatkozóan, a 

friss vágott virág harmadik országba irá nyu-

ló exportja esetén. A rendelet – hivatkozva 

a 316/68 EGK rendelet 2. cikkelyének 2. 

be kez dé sé re, amely lehetôvé teszi, hogy a 

tag ál la mok bizonyos harmadik országokba 

irá nyu ló exportnál eltérjenek a szabványok-

tól – felhatalmazza a tagországokat arra, 

hogy a csomagolás és a megjelenítés tekinte-

té ben eltérjenek a hivatkozott rendelet elô írá-

sai tól (1. melléklet VI. A. pont), amennyi ben 

a friss vágott virágot az Egyesült Államokba 

vagy Kanadába exportálják.

A Bizottság 537/70 EGK rendelete felha-

tal maz za a tagállamokat arra, hogy meghatá-

ro zott intézkedéseket hozzanak a minôségi 

szab vá nyok tól való eltérésre vonatkozóan a 

virág hagy mák harmadik országokba irá nyu-

ló export ja esetén. A rendelet – hivatkoz va 

a 315/68 EGK rendelet 2. cikkelyének 2. 

be kez dé sé re – felhatalmazza a tagországo-

kat arra, hogy eltérjenek a hivatkozott rende-

let elô írásaitól, de kizárólag a méret vonatko-

zá sá ban, a melléklet szerinti feltételekkel és 
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ha tá rok kal, a következô termékek eseté-

ben: Freesia Ragioneri, Freesia Refracta 

Alba, Freesia Buttercup, Gladiolus, nagyvi-

rá gú, Gladiolus primulinus, Gladiolus Her-

aut, Gladiolus Papillon, Iris „Wedgwood”, Iris 

reticulata, Tulipa, Tulipa „Cordell Hull”, Tuli-

pa „American Flag”, Tulipa „Montgomery”. 

4.4.  Minimum exportárak
meghatározása

A Bizottság 1767/68 EGK rendelete a virág-

hagy mák harmadik országokba irányuló ki vi-

te lé re vonatkozó minimum exportárak rend-

szerérôl szólva kimondja, hogy – a 234/68 

ren de let 7. cikkelyének megfelelôen – min-

den év október 31-ig meg kell határozni a 

kö vet ke zô évre vonatkozó minimum export-

ára kat. Ez alól kivételt képeznek a Begonia, 

a Sinningia, a Gladiolus, a Dahlia és a Lilium 

fajok, amelyeknél azt legkésôbb de cem ber 

31-ig kell megállapítani. Ez alatt az ár alatt 

tilos árut megvételre felkínálni, har ma dik 

országba értékesíteni vagy szállítani. Kész-

pénz fi ze tés esetén legfeljebb 2 szá za lék kal 

lehet az árat csökkenteni. Annál a ter mék-

nél, amelyre nem határoztak meg minimum 

export árat egy méretre, a termékre megha-

tározott legalacsonyabb minimumárat kell 

figye lembe venni. A kísérô okmányokon fel 

kell tüntetni a termék árát és méretét, a cso-

ma golás, és a biztosítás költségét, valamint 

más kapcsolódó költségeket. 

4.5.  Dísznövényvásárlást
növelô intézkedések

A Bizottság 832/97 EK rendelete részletes 

szabályokat fogalmaz meg az élônövény- 

és vi rág kereskedelem ágazatban a Tanács 

2275/96 EK rendeletében bevezetett külön-

le ges intézkedések alkalmazására vonatko zó-

an. A jogszabály, hivatkozva a tanácsi rende-

let 1. cikkelyére, amely kimondja, hogy mind 

a Közösségben, mind külföldön növelni kell 

az élônövény- és a dísznövényvásárlást, e cél 

elé ré se érdekében különféle programok elin-

dí tá sá ra ad módot. (Ugyanígy a közös piac-

szer ve zés rôl szóló 234/68 EGK rendelet is 

meg en ge di a keresletösztönzô intézkedé se-

ket.) Emellett rámutat arra, hogy ezek az 

in téz ke dé sek csak megfelelô stratégia men-

tén érik el a kívánt eredményt. A prog ra mok 

egy más sal összefüggô, eredményre csak 

együt te sen vezetô, a termesztést segí tô, azt 

a piaci igényekhez közelítô intézkedés cso ma-

gok, amelyek a következô intézkedéseket 

fog ják össze:

• reklámkampányok a rádióban, a televízió-

ban, a sajtóban, plakátokon; 

• információs kampányok az elárusító 

helye ken;

• kiállításokon való részvétel, és az arról 

szó ló tudósítások, valamint különbözô 

ren dez vények;

• audiovizuális információs anyag elôállítá-

sa és közzététele;
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• PR (public relations)-szervezetek véle-

mény  for má ló és a széles nyilvánosságot 

meg szó lí tó kampányai;

• módszertani anyagok elkészítése.

További kiegészítô intézkedések:

• piaci tanulmányok és fogyasztói felmé ré-

sek;

• a marketingkutatás eredményeinek is mer-

te té se a piaci szereplôkkel;

• a csomagolás és a megjelenés fejlesztése.

A felsorolt intézkedésekre a Közösség hoz zá-

já ru lást ad a tagállamoknak, a rendelet az e 

cél ra elôirányzott összeg 1997. évi, tagálla-

mok közötti felosztására is kitért. (Míg Hol-

lan dia a keret 29,6 százalékát kapta meg 

– 4, 32 millió ECU-t –, Németország pedig 

annak 17,6 százalékához jutott hozzá, addig 

Por tu gá lia, Írország és Luxemburg mind-

össze 0,68 százalékkal részesedett a keret-

bôl.) A támogatás a kiválasztott intézkedés 

tény le ges költségének legfeljebb 60 százalé-

ká ig vehetô igénybe. 1997–1999-ig ezen 

in téz ke dé sek re nemzeti és térségi támo-

gatásokat is engedélyeztek, a teljes összeg 

20 szá za lékáig. E támogatásfajtát az élônö-

vény- és dísz nö vény-kereskedelem olyan sze-

rep lôi vehetik igénybe, akik az ágazat egy 

vagy több területén tevékenykednek, így 

pél dá ul a ter melôi szervezetek vagy terme-

lôi egye sü le tek, a kereskedôi szervezetek, 

illet ve a szö vet sé gek. Az igénylést minden 

év már cius 31-ig kell benyújtaniuk. 

A rendelethez kapcsolódik a mezôgazdasági 

ter mé kek belsô piacon történô megismerte-

té sével és promóciójával kapcsolatos intézke-

dé sek rôl szóló 2826/2000 EK rendelet. Ez 

kimond ja, hogy a Közösség finanszíroz hat ja 

a mezô gazdasági termékekkel kapcsola tos 

tá jé koz tató és promóciós intézkedé se ket. 

Ezek azon ban nem helyezhetnek elô tér be 

egyes már kákat, és nem ösztönöz he tik 

egyes ter mé kek fogyasztását azok szár ma-

zá si helyé re való hivatkozással. Az intézkedé-

sek egye bek között a következôket foglalhat-

ják ma guk ban:

• PR-tevékenység, promóció és reklám, 

amely a közös ségi termékeknek külö nö-

sen olyan sa já tos ságaira hívja fel a figyel-

met, mint a ter mé kek minôsége, a sajátos 

ter me lé si módok, a címkézés és a kör nye-

zet kímélése;

• részvétel országos és európai jelentôségû 

ren dez vényeken, vásárokon és kiállításo-

kon, különösen a közösségi termékek 

imá zsát javí tó stan dok segítségével;

• tájékoztató intézkedések, különös tekin-

tet tel a védett származás-megjelölések 

(PDO), a védett földrajzi megjelölések 

(PGI) és a garan tált hagyományos speciali-

tá sok (GTS), a biogazdálkodás, a címké-

zés közösségi rend sze ré re;

• promóciós és tájékoztató intézkedések 

ered mé nyeit felmérô és értékelô tanulmá-

nyok.
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Az intéz ke dések hatálya alá esô szektoro-

kat a következô szempontok szerint kell 

ki vá lasz tani:

• hívják fel a figyelmet az érintett termé kek 

minôségére, sajátos jellemzôire, kü lön le-

ges termelési módszereire, kör nye zet vé-

dô jellegére;

• egy, a fogyasztókat tájékoztató címkézési 

rendszer, valamint termék-nyomonköve-

tési és -ellenôrzési rendszerek megvalósí-

tá sa;

• az egyes szektorok specifikus vagy rövid 

távú problémáinak kezelése;

• tájékoztassák a közvéleményt a Közösség 

PDPO/PGI, GTS és biogazdálkodási prog-

ram jai ról.

A Bizottság kétévente összeállítja a témák 

és a termékek listáját, majd megalkotja a 

kivá lasz tott ágazatra és termékre vonatko-

zó stratégiai iránymutatásokat, amelyekkel 

a ja vas la tok nak összhangban kell lenniük. 

Fel so rol ja az általános utalásokat – mint 

célok, témák, intézkedések típusai, program 

idô tar tama, rendelkezésre álló közösségi 

hozzájárulás felosztása piacok és intézke-

déstípusok szerint –, amelyeket az iránymu-

tatásoknak tartalmazniuk kell.

Az érintett ágazatot képviselô szakmai 

vagy szakmaközi szervezetek összeállítják 

a leg feljebb 36 hónapra vonatkozó tájékoz-

ta tó és promóciós programot, a tagállamok 

vál lal ják, hogy hozzájárulnak a prog ram 

fi nan szí ro zá sá hoz, és megküldik a Bizott-

ság nak – csa tol va véleményüket – a ki vá-

lasz tott prog ra mok listáját. A közösségi 

hoz zá já ru lás mér té ke nem haladhatja meg a 

tény le ges költségek 50 százalékát (kivéve a 

ta nul má nyok készítését, ez esetben a tá mo-

ga tás mértéke 100 százalék is lehet). A tag-

ál la mok a tényleges költség 20 százalékát 

fe de zik, a fennmaradó részt a javaslattevô 

szer ve ze tek állják.

5.  Kereskedelemmel
kapcsolatos jogszabályok

A Bizottság 1524/98 EK rendelete részletes 

szabályokat határoz meg speciális intézke-

dések alkalmazására a francia tengerentúli 

megyék javára a gyümölcsök, a zöldségek, 

az élô növények és virágok vonatkozásában. 

A 3763/91 EGK rendelet termelési támoga-

tást vezetett be e területre vonatkozóan. 

A 489/97 EK rendelet részletes szabályokat 

fogalmaz meg a dísznövény-termesztési és 

-értékesítési támogatást illetôen. A többlet-

tá mo gatást a 2200/96 EK rendeletben elis-

mert termelôi szervezetek és az 1360/78 

EGK rendeletben elismert termelôi csopor-

tok kaphatják. A rendelet részletezi a támo-

ga tás igénylésének módját is. 

A Tanács 4088/87 EGK rendelete ked-

vez ményes vámok kivetésének feltételeit 

ha tá roz za meg a virágkereskedelem árui nak 
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Ciprusról, Izraelbôl és Jordániából szár ma-

zó behozatalára. A Közösség és a felsorolt 

országok között létrejött egyezmények le he-

tô vé teszik, hogy kedvezményes vámokat 

alkal maz zanak a Közösségbe irányuló ró zsa- 

és szegfûimportnál. A vámkvóták a jelzett 

államokból származó teljes vágottvirág-

importra vonatkoznak. Egy származási 

ország egy meg ha tá ro zott termékére csak 

akkor érvé nyes a ked vez mé nyes vám, ha a 

be ho zott ter mék ára legalább 85 százaléka 

a közös ségi termelôi árnak. Az importter-

mék árát a rep re zen ta tív közösségi import-

piaco kon álla pít ják meg, a kedvezményes 

vám levo ná sa nélkül. 

A kedvezményes vámot akkor függesz-

tik fel és alkalmazzák a Közös Vámtarifa 

sze rinti vámot, 

• ha a reprezentatív importpiacokon egy 

adott származási ország egy adott ter-

mé ké nek ára, a mennyiség legalább 30 

szá za lé kát figyelembe véve – amelyre az 

ár elérhetô –, két egymást követô piacna-

pon a közösségi termelési ár kevesebb 

mint 85 százaléka, vagy

• ha az importtermék ára – a jegyzett 

mennyi ség legalább 30 százalékát figye-

lem be véve – a reprezentatív importpia-

con 5–7 sikeres piacnapból három napon 

ke resz tül alacsonyabb az elôbbi szintnél. 

A kedvezményes vámot újból bevezetik az 

adott származási ország adott termékére, 

ha a behozott termék ára (a vám levonása 

nélkül) – a Közösség reprezentatív piacain 

jegy zett mennyiség legalább 70 százalékát 

figyelembe véve – a közösségi termelési 

árnak legalább a 85 százaléka a felfüggesz-

tés óta eltelt idôszak két sikeres piacnapján, 

az elôbbi elsô pont szerint számolva, vagy 

három sikeres piacnapján, az elôbbi második 

pont szerint kalkulálva.

A Bizottság 700/88 EGK rendelete rész-

le te sen szabályozza a Ciprusról, Izraelbôl 

és Jordániából származó bizonyos virágok 

Kö zös ség be irányuló, egyezmény szerinti 

import ját. A Bizottság – figyelembe véve 

a 4088/87 EGK rendelet 5. cikkelyének 1. 

pont ját – kedvezményes vámokat határoz 

meg a Ciprusról, Izraelbôl és Jordániából 

szár ma zó hagyományos és spray szegfû, 
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vala mint a kis- és nagyvirágú rózsa vonat-

ko zá sá ban akkor, ha az importár megfelel a 

közös ségi termelôi árak alapján kiszámított 

minimumárnak. A termelôi árakat az átlagos 

árú, I. osztályú, Pilot-fajták alapján állapítják 

meg, amelyek a legjobban reprezentálják a 

Közösség termelését. Kiszûrik a túl nagy 

áringadozásokat azáltal, hogy – a 4088/87 

ren delet 3. cikkelyének megfelelôen – nem 

veszik számításba azokat az árakat, ame-

lyek egy hároméves idôszak figyelembevé-

telével több mint 40 százalékkal eltérnek az 

adott piac átlagáraitól.

A rendelet felsorolja a legnagyobb forgal-

mat bonyolító, figyelembe veendô import- 

és ter me lôi piacokat (importpiacok: Német-

or szág ban Köln és Neuss; Franciaországban 

Rungis; Hollandiában Aalsmeer és Westland; 

Angliában: Covent Garden; termelôi piacok: 

Né met or szág ban Neuss; Franciaországban 

Hycres-Ollioules, Nice és Rungis; Olasz or-

szág ban Pescia és San Remo; Hollandiában 

Aalsmeer és Westland). 

A Bizottság 358/89 EGK rendelete ugyan-

csak ked vezményes vámtételeket vezet be a 

Ma rok kó ból származó nagyvirágú rózsára. 

A 3005/88, a 3175/88, a 3552/88 és a 

4078/88 EGK tanácsi rendeletek közös-

ségi vám kvó ták alkalmazását teszik lehet-

ôvé a Ciprusról, Jordániából, Marokkóból és 

Izra elb ôl származó friss vágott virágokra és 

virágbimbókra. A 3557/88 EGK bizottsági 

rendelet a rózsa és a szegfû vonatkozásá-

ban állapít meg közösségi termelôi árakat 

a felsorolt országokból származó importtal 

kapcsolatosan. 

A Bizottság 396/2002 EK rendelete a 

Kaná ri-szigetek vonatkozásában határoz 

meg kü lön le ges intézkedési lehetôségeket a 

zöld ség-, a gyümölcs- és a dísznövény (élô-

nö vény- és virág-) ágazatokban. A Tanács 

1454/2001 EK rendeletének 9. cikkelye 

lehe tô vé teszi értékesítési támogatás nyúj-

tását a Ka ná ri-szigetek piacán. A támoga-

tás mér té két az egyes termékek átlagos 

értékét ala pul véve szabják meg, beleértve 

a ter mék ka te gó riánként megállapított éves 

mennyi sé gi korlátokat is. A rendelet rész-

lete sen szabályozza a támogatás odaítélé-

sét is, az elosztásnál különbséget téve – a 

gyümölcs- és a zöldség ága zat közös piac-

szervezésérôl szóló 2200/96 EK rendelet-

ben meghatározott – terme lôi szer vezetek 

és más termesztôk között. A mennyiségek 

túllépése esetén intézkedé se ket irányoz 

elô, továbbá biztosítja a mennyi sé gi korlá-

tok betartását és a támogatás fel té te lei nek 

teljesülését.

4 Forrás: Pete Andrásné, Országos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet
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A rendelet II. melléklete tartalmazza a virá-

gok ra és az élô növényekre vonatkozó adato-

kat. A termékeket a Kombinált Nómenkla-

tú ra alapján A, B, C kategóriákba, átlagos 

érté kük alapján pedig különbözô csoportok-

ba sorolja, és meghatározza a mennyiségi 

kor lá tokat, valamint az adható támogatás 

mér té két.

6.  Megvalósult programok

Az Európai Unióban több, a dísznövény ága za-

tot érintô fejlesztés valósult meg bizott sá gi 

határozatok alapján. Így például a 355/77 

EGK rendelet a friss és a feldolgo zott me zô-

gaz da sá gi termékek elôállítási fel té te lei nek 

fej lesz té sét szolgálta; Németországban, Raj-

na-Pfalz tartományban (86/616 EGK ha tá ro-

zat) és Észak-Rajna-Vesztfáliában (80/1326 

EGK hatá ro zat) a termékek gyûjtését, osz tá-

lyo zá sát, feldolgozását, raktározását, ke ze-

lé sét, csomagolását fejlesztették; Hamburg 

vidé kén egy nagybani piacot építettek át 

(82/872 EGK határozat). Ugyanígy például 

a föld gáz ra átálló hajtató kertészek Hollan-

diá ban kedvezményes adót fizettek a 85/

215 EGK határozat alapján. 

7.  A dísznövény szakágazatot 
érintô további szabályok

7.1.  A dísznövény szaporítóanyagra 
vonatkozó szabályozás4

Az 1991/682 EK irányelvet felváltó 1998/

56 EK tanácsi irányelv a dísznövény szapo rí-

tó anyagok forgalomba hozataláról rendel ke-

zik. Meghatározza:

• a dísznövény szaporítóanyag, a forgal ma-

zó, a forgalmazás, az illetékes hatóság és 

a tétel fogalmát;

• a szaporítóanyag-forgalmazókra (ter me-

lôk re, kereskedôkre) vonatkozó kö ve tel-

mé nye ket;

• a regisztrációra (engedélyre) köteles for-

gal ma zók körét (a dísznövény készárut 

vég fel hasz ná ló nak értékesítôkre nem ter-

jed ki a regisztrációs kötelezettség, azon-

ban ezeknek is meg kell felelniük az irány-

elv kö ve tel ményeinek);
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• a szaporítóanyag-forgalmazást és jelö lést; 

• az engedményes és a harmadik ország-

ban ter melt szaporítóanyagra vonatkozó 

kö ve tel ményeket; 

• az illetékes hatóság által elvégzendô ellen-

ôr zé si feladatokat és általános rendel ke-

zé se ket;

• a Dísznövény Szaporítóanyag Tanács el já-

rás rendjét.

Az irányelv hatálya nem terjed ki a kísérleti, 

tudományos, nemesítési vagy génmegôrzési 

célt szolgáló növényanyagra. 

Az 1993/63 EGK bizottsági irányelv a 

dísz nö vény szaporítóanyagot forgalmazó 

üze mek és berendezéseik ellenôrzését sza bá-

lyoz za. Tételesen meghatározza:

• az ellenôrizendô forgalmazók körét (a 

ki zá ró lag viszonteladással foglalkozókra 

nem vonatkozik az irányelv);

• az illetékes hatóság ellenôrzési felada-

tait;

• a forgalmazó által kötelezôen vezetett 

ter mesz té si adatok, nyilvántartások és a 

ter mesztési folyamat kritikus pontjainak 

(ki in du lási növényanyag származása, 

mi nô sé ge, a vetés, a tûzdelés, a cserepe-

zés, az ül te tés, a termesztéstechnológia, 

az ápo lás, a sza po rí tás, a növényvédelem, 

a cso ma go lás, a tá ro lás és a szállítás rész-

le tei) ellen ôr zését;

• a minôségvizsgálathoz szükséges minta-

vé tel, ellenôrzés, kiértékelés felügyeletét.

Az 1993/49 EGK bizottsági irányelv a dísz-

nö vény szaporítóanyagokkal szemben tá-

masz tott kö ve tel ményekrôl rendelkezik. Az 

1999/67 EK bizott sági irányelv módosí tá sa 

ér tel mé ben a 3. cikkely 1. pontja (a hely szí ni 

el len ôr zés alkal mával a dísznö vény sza po rí tó-

anyag nak men tes nek kell lenni a melléklet-

ben fel so rolt kór oko zók tól és kártevôktôl) 

és a 4. cikkely 1. pontja (a dísznövény szapo-

rí tó anyag nak ki elé gí tôen nemzetség-, faj- 

vagy faj ta azo nos nak és homogénnek kell len-

nie) maradt érvényben. 

Az 1999/67 EK bizottsági irányelv az 

elôbb ismertetett irányelvben megfo gal-

ma zott, a dísznövény szaporítóanyagokkal 

szem ben támasztott követelmények módosí-

tá sá ról ren del kezik. Hatályon kívül helyezte 

az 1993/49 EGK bizottsági irányelv 1 2. cik-

ke lyét, a 3. és a 4. cikkely 2–4. pontját, illet-

ve az irányelv 5–6. cikkelyét. 

Az 1993/78 EGK irányelvet felváltó 1999/

68 EK bizottsági irányelv a dísznövény sza po-

rí tó anyagot for gal ma zók által vezetendô dísz-

nö vény sza po rí tó anyag fajtalistáról ha tá roz. 

Tar tal maz za a dísz növény szaporító anyagot 

for gal ma zók által kötelezôen vezetett nyil ván-

tar tás (faj ta lis ta) részleteit: a fajta nevét, szi no-

ni máit, a faj ta fenn tar tá sá ra, sza po rí tá sá ra vo-

nat ko zó tech no ló gia részle te it, a faj ta le írást (a 

faj ta el is me rés hez szük sé ges be je len tô lap rész le-

tes ségi szintjének meg fe le lô en), a faj ta ha son ló 

faj ták tól való kü lön bö zô sé gé nek le írá sát.
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Az 1999/66 EK bizottsági irányelv a dísz nö-

vény szaporítóanyag megjelölésének és do ku-

men tá ciójának kívánalmairól ren del ke zik. 

Rész le te zi a dísznövény szapo rí tó anya got 

for gal ma zók által kötelezôen hasz ná lan dó 

címkén vagy bizonylaton (nö vény út le vé len) 

feltüntetendô adatokat: az EU minô sé gi jel-

zést, a tagállam kódját, az ille té kes hatóság 

kód ját, a forgalmazó regisztrációs számát, 

egye di sor- vagy tételszámot, botanikai 

nevet, fajtamegjelölést, mennyiséget stb.

7.2.  Növény-egészségügyi szabályozás 

A Tanács 2000/29 EK irányelve – a növé-

nyek vagy növényi termékek károsítóinak 

Közös  ség be való behurcolása és Közössé-

gen belüli terjedése elleni védelmi intézke dé-

sek rôl – a növény-egészségügyi szakterület 

ke ret jog sza bá lya, amely szigorú elôírásokat 

tar tal maz a következô területekre vonatko-

zó an: 

• a károsítók Közösségen belüli mozgá-

sa nyomán bekövetkezô terjedése elleni 

növény-egészségügyi intézkedések; 

• a károsítóknak Franciaország más ré szei-

bôl a francia tengerentúli megyékbe, 

vala mint for dít va, a francia tengerentúli 

me gyék bôl Fran cia or szág más részeibe 

tör té nô be hur co lása elleni növény-egész-

ség ügyi intézkedések;

• a károsítóknak Spanyolország más ré szei-

bôl a Kanári-szigetekre, valamint fordít-

va, a Kanári-szigetekrôl Spanyolország 

más részeibe történô behurcolása elleni 

növény-egészségügyi intézkedések. 

A belsô piacon a harmadik országokból szár-

ma zó termékeket elvileg a Közösségbe tör té-

nô elsô belépésükkor kell növény-egészség-

ügyi ellen ôr zésnek alávetni. Amennyiben az 

el len ôr zés eredménye kielégítô, a termé keket 

növényútlevéllel kell ellátni, amely biz to sít ja 

azok szabad mozgását az unió terü le tén. 

A növényegészségügy hazai rendszere a 

csat la ko zás után némileg megváltozik. A ter-

melôk majd az EU egységes piacára ter mel-

nek, s így egységes elôírások vonat koz nak 

rájuk. A tanácsi irányelv értelmében az ellen-

ôr zé sek re – a belsô határok megszû né sé nek 

következtében – a termôhelyeken kerül sor. 

Az ellen ôr zésköteles termékek termelôi és 

for gal mazói nyilvántartásra kötelezettek, s 

egye di nyilvántartási számot kapnak, amely 

alap ján lehetôvé válik a növényútlevél kibo-

csá tá sa.
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Hazánkban közel ötezer dísznövényfajt ter-

mesz te nek, ebbôl 1865 fajt díszfaisko la te rü-

le tén nevelnek, 1756 szabadföldi lágy szá rú 

növény, míg üveg és fólia alatt mintegy 1207 

ter mesz té sét végzik.

E szakterület hazánk legintenzívebb ker-

té szeti ágazata: 2001-ben 2400 hektár sza-

bad földi és 320 hektár fedett területen 44 

milliárd forint értékû árut állítottak elô, 8–

10 ezer család megélhetését biztosítva. Az 

ága zat külkereskedelmi mérlege passzív, 

expor tunk 2,6 milliárd forint, importunk 8 

mil liárd forint volt. Legfôbb exportcikke ink: 

a rózsa tô, a szárazvirág, a faiskolai ter mé-

kek; legfontosabb importcikkeink: a vágott 

virág, a virághagyma, a virágmag, a szapo rí-

tó anyag és a dugvány. 

Az üvegházi dísznövénytermesztés tôke-

sze gény, az üvegházak nagy része elavult, 

nem alkalmas a pontos idôzítésre, a mûsza-

ki-tech ni kai háttér korszerûtlen, magasak a 

fû té si költségek. További fejlesztésre van 

szük ség a technológiák, az áruvá készítés, 

a mar ke ting, valamint a környezetvédelem 

terü le tén. Európa nyugati felén általánosan 

elter jedt a kôgyapotos termesztés, amely-

nek eredményeként a hozamok 20 százalék-

kal is magasabbak lehetnek. Ma már Magyar-

or szá gon is terjed ez a módszer. Jelentôs 

tar talék rejlik a termálenergia kiaknázásá-

ban és felhasználásban.

Megszûnt a védôvám, amely 1999-ben 

még 35 százalék körül mozgott, s védelmet 

nyúj tott az importtal szemben. Míg eddig 

a nyu ga ti áru csak a hazai importôrökön 

ke resz tül került be az országba, addig az 

uniós csat la ko zást követôen a külföldi keres-

ke dô maga hoz hat ja be az árut, ezáltal vár-

ha tó an csök ken a hazai importôrök szá ma. 

E ne héz sé gek leginkább az üvegházi dísz nö-

vény ter mesz tést érintik, ahol amúgy is a leg-

na gyobb a konkurencia. 

A szabadföldön termeszthetô dísznövénye-

ket illetôen jobbak a magyar termesz tôk esé-

lyei. A dísz fa is ko lai nevelés (beleértve a 

ró zsa tô ter mesz tést is), a száraz virág és 

a vi rág mag ter mesz tés a csatlakozás után is 

vár ha tó an fej lô dô ké pes marad. Jók a kilátá-

sok a cse re pes dísznövény termesztés és a 

pa lán ta ne ve lés területén is. 

A díszfaiskolai termesztésben fontos az 

egyes faiskolák növekedése, szakosodása, az 

érté ke sí tett mennyiség bôvítése, valamint a 

megbízható minôség folyamatos biztosítása. 

Nagy szükség lenne új, várostûrô és betegsé-

gek nek ellenálló hazai fajtákra, azonban a 

II.  Dísznövény szakágazat
Magyarországon
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fa is ko lák java része nem eléggé tôkeerôs 

ahhoz, hogy a nemesítési munkát felvállal-

has sa. A kül föld rôl behozott fajták ára meg-

le he tô sen magas, e fajták sokszor nem is 

fe lel nek meg a hazai klimatikus viszonyok-

nak, ho no sí ta ni kell azokat. Emelkedik a 

sza ba dal mi ol ta lom mal védett fajták száma 

(fô ként a rózsa ese té ben). A magyar dísz fa is-

ko lai ter mesz tés – beleértve a ró zsa tô ter me-

lést is – az EU-csatlakozás után vár ha tó an 

ver seny ké pes marad. A kedvezô hazai klí má-

nak és a jó ta laj nak, az olcsó, jó mun ka erô-

nek kö szön he tô en versenyképes áron, rela-

tív ala csony tô ke igény mellett termesztik a 

fa is ko lai növé nye ket. Jelenleg kedvezôk az 

export le he tô sé gek is.

A jövôben nagyobb szerepet kap a faisko-

lák tô ke kon cent rá ció ja, amely meg nyil vá-

nul hat te rü let nö ve ke dés ben, a termesztô 

be ren de zé sek kor sze rû sí té sé ben, speciális 

esz kö zök vá sár lá sá ban stb. Ennek eredmé-

nye kép pen – na gyobb árumennyiség és ol-

csóbb áru elô ál lí tá sá val, gazdaságosabb 

ter me lés sel – biz to sab bá válik a faisko lák 

pia con ma ra dá sa. Szá mí tá sok szerint ah-

hoz, hogy egy dísz fa is ko la egy családot el-

tart son, te rü le té nek hoz zá vetôleg 5 hektár-

nak kell lennie. 

A faiskolák termékszerkezetének kialakí-

tá sakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

vevôk zöme a konténeres, szinte egész évben 

kiül tet hetô, jól szállítható növényeket kere si, 

s egy re kisebb a szabadgyökerû növények 

iránti kereslet. Nagy az igény a méretben elté-

rô szaporítóanyag iránt, az egyéves cseme-

téktôl a sokszor átültetett, 15–20 éves fákig. 

A jövôben valószínûsíthetô, hogy növe ked ni 

fog az idôs, többször iskolázott nö vé nyek 

iránti kereslet. Jelenleg a faiskolák a hazai 

igényeket e növényekbôl – fôként a lom bos 

fákat illetôen – még ki tudják elégí te ni.

Az utóbbi idôben egyre nagyobb a keres-

let a kis termetû, törpe, miniatürizált növé-

nyek iránt, amelyek balkonládába, tetôkert-

be, szik la kert be, edényekbe vagy akár a 

te me tôk be ül tet hetôk. E növénycsoportnál is 

vár ha tó a kereslet további növekedése. Már 

most is igen nagy az igény az örökzöld nö vé-

nyek iránt, bár a hazai flórába, tájba a lom-

bos fák és cserjék sokkal inkább beleillenek.
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A rózsatôtermesztés elvileg a díszfaiskolai 

te vé kenység részét képezi, valójában azon-

ban elkülönült szakterület. Hazánkban éven-

te 2–3 millió rózsatövet termelnek, mintegy 

30–35 hektáron. A tövek 75–80 százalé kát 

Szôregen és környékén, családi gazda sá gok-

ban nevelik. A nagyüzemek közül az alsó te ke-

re si és a borbási faiskolában 200–300 ezer 

dara bot termesztenek. A rózsatövek 90 szá-

za lé ka nyugati exportra kerül, 10 százaléku-

kat belföldön értékesítik. 

Évelô dísznövényeket jelenleg 10–15 

hek tá ron ter mesz te nek, 1218 fajból 2–2,5 

millió dara bot állítanak elô. Felhasználási 

terü le tük az igényes közparkok, zöldtetôk, 

bal kon lá dák, sziklakertek és temetôk.

A szárazvirágnak alkalmas fajok elsôsor-

ban a meleg nyarat és a könnyen felmelege-

dô, laza talajokat kedvelik. Termesztésük és 

fel dol go zásuk munkaigényes. Hazánkban 

30–40 hek tá ron, közel 500 fajt nevelnek. 

A ter mesz tett mennyiség több mint felét kül-

föld re szállítják. A szárazvirágok feldolgo zá-

sa felfutóban van, mintegy 15 százalék kerül 

így exportra. 

A hagymás-gumós növények mintegy 65 

faját 50–60 hektáron termesztik, elsôsor-

ban az Alföldön, a Dunakanyarban és Debre-

cen ben.

Napjainkban a dísznövénytermesztôk 

érde ke it 14 szövetség, egyesület képviseli. 

Az együt tes fellépés, az összefogás, a közös 

lob bi zás rend kí vül fontos. Az országban 

már mû köd nek nagyméretû és tôkeerôs kül-

föl di ér de kelt sé gû üzemek, s egyre nagyobb 

ki hí vást je len te nek a nagy áruházláncok 

(OBI, Bricostore), a gartencenterek, a cso-

mag kül dô szol gá la tok (Starkl, Siebert, Wil-

lemse) is.

A környezô országok piacain is érdemes 

ér té ke s ít ési bázisokat kiépíteni, amelyeket 

folya ma to san áruval kell ellátni, szükség ese-

tén akár importból is. A magyar igény két-

sze re se-háromszorosa is elôállítható.

5 Forrás: Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg

6 Forrás: Galambosi Bertalan: Possibilities and limitations for herbs production in nordic countries, 2002. (A gyógynövénytermesz-

tés lehetôségei és korlátai az északi államokban)

7 Forrás: Marktbericht 3. évf. 3. szám

8 Forrás: A-SNAPP (Agribusiness in Sustainable Natural African Plant Products) honlap, Market riport on herbs and spices, 2000. 

(Gyógy- és fûszernövényekrôl készült piaci jelentés) 
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Napjainkban egyre népszerûbbek a termé sze-

tes anyagok, a gyógynövénytermé kek szer te 

a világon reneszánszukat élik. A gyógy nö vé-

nye ket mint gyógyító, egészség meg ôr zô 

növé nye ket évszázadok óta gyûjtik és ter-

mesz tik, már a középkorban nyíltak a kolos-

to rok kertjében, az árutermelés kiala ku lá sa 

azonban csak a múlt század végére tehe tô.

1.  Gyógynövénytermesztés 
és -kereskedelem az unióban

Az Európai Unió tagállamaiban mintegy 70 

ezer hektáron termesztenek gyógy-, aroma- 

és fûszernövényeket. Az ide sorolt növények 

köre tagállamonként változik. A legnagyobb 

termesztô Franciaország 24 ezer hektárral, 

de jelentôs még Spanyolország 20 ezer hek-

tár ral, valamint Németország, Ausztria és 

Finn or szág is. Franciaországban elterjedt a 

magas alkaloid tartalmú mák gyógyászati 

célú ter mesz tése, valamint a parfümgyár-

tás hoz szükséges illóolaj-elôállítás. Német-

or szág ban több mint 8000 hektáron nevel-

nek gyógynövényeket, 1998-ban 12 faj (a 

pet re zse lyem, a kamilla, a máriatövis, az 

orbánc fû, a metélôhagyma, a majoránna, az 

édes  kö mény, a kapor, a borsmenta, a homok-

tövis, a torma és a bodza) adta a termesz tés 

több mint 78 százalékát5. A legfon to sabb 

termôterületek Bajorország és Tü rin gia. 

A skan di náv államok közül Finnor szág6 

tûnik ki, ahol fôként hidegtûrô növénye ket 

– pél dá ul lestyánt, köményt, angelikát, men-

tát, izsó pot és ánizst – termelnek. A ter mô-

te rü let nagysága 2002-ben elérte az 5000 

hektárt, organikus termesztés pedig 150 

hektáron folyt.

Az Európai Unió gyógynövény-szükség-

le té nek számottevô részét ma is import-

ból fede zi. A európai gyógynövénypiacokon 

1200–1300 gyógynövény drog jelenik meg, 

közel 90 százalékuk gyûjtésbôl származik. 

A tíz leg na gyobb értékben forgalmazott 

gyógy nö vény a páfrányfenyô (ginkgó), az 

orbánc fû, a szágópálma, a macskagyökér, a 

gin zeng, a fokhagyma, a kasvirág, a vadgesz-

te nye, a poloskavész és a barátcserje7. Az EU 

pia cai nak legjelentôsebb beszállítói: Bul gá ria, 

Magyar or szág, Lengyelország, Cseh or szág, 

Hor vát or szág és Románia. Napjainkban egy-

re inkább a minôség az elsôdleges szem pont.

Egy 2000-ben készült tanulmány sze-

rint8 a gyógy- és fûszernövénypiacok te lí tet-

tek, az alapanyagpiacok is áruval ellátot tak, 

egyes termékekbôl nagy készletek hal mo-

III.  Gyógynövény szakágazat
az Európai Unióban
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zód tak fel. Ez különösen igaz az Echinacea 

purpureára (a kasvirágra) és a Hypericum 

per fo ra tum ra (a közönséges orbáncfûre): 

ezek bôl nagy a túltermelés, ennek megfelelô-

en az árak is nagyon alacsonyak. Az Echi-

nacea purpurea drogot 2000-ben 1 dollár/

kilo gram mos áron, a gyökeret kilónként 8 

dol lár ért vá sá rol ták fel. A Hypericum ára 

ked ve zôbb volt a világpiacon az Echinaceáé-

nál, kilón ként 2–6 dollárért vásárolták, a 

hi pe ricin tar ta lom tól függôen. A hagyomá-

nyo san ter mesz tett drog ára 2 dollár alatt 

volt. A fû szer piacon hiány mutatkozott sze-

re csen dió ból és kardamomtermésbôl, utób-

bi ból a skandináv államokban fogyasztják 

a leg töb bet. 

Az elmúlt idôszakban egyre nagyobb a 

ke res let a gyógy- és a fûszernövénypia co kon 

az or ga ni kus termékek iránt. Ezek ára is ked-

ve zôbb, mint a hagyományos termé ke ké.

2.  Gyógynövény tartalmú 
termékek kategóriái és 

szabályozásuk az unióban

Az Európai Unióban nincs a gyógynövény ter-

mé kek re vonatkozó, egységes piacsza bá lyo-

zás. A drogokat az érvényes gyógyszerkönyvi 

elô írásoknak és szabványoknak megfelelôen 

az egyes tagállamok maguk minôsítik.

A Tanács 65/65 EGK irányelve alap ján 

– amelyet minden tagállam nemzeti sza bá lyo-

zá sá ba beépítettek – a gyógyszereket piacra 

kerülésük elôtt engedélyezni kell. A növényi 

ere de tû gyógyszereket szinte minden tagál-

lam ban a gyógyszerek közé sorolják, s alap-

ve tô en az azokra vonatkozó általános sza bá-

lyo zás alá esnek. Ez megfelel az irány elv ben 

(„Quality of Herbal Remedies”) fog lal tak nak, 

amely nek elôírásai, valamint a 75/318 EGK 

irány elv alap ján e termékeket a minô ség, a 

ha tá sos ság és a biztonság szem pont jából 

vizs gál ni és engedélyezni kell. A „Quality of 

Herbal Medicinal Products” – amely ren del-

ke zik a növényekrôl, a növényi ré szek rôl és 

az ezek bôl készült készítmé nyek rôl, ame lye-

ket fôleg terápiás és profi lak ti kus, be teg sé-

get meg elô zô jelzéssel látnak el és kínálnak 

– nem rég hatályon kívül he lyez te a korábbi 

irányelvet. 
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A 65/65 EGK irányelv szerint gyógyszernek 

minôsül minden olyan anyag vagy anyagkom-

bináció, amely emberi vagy állati betegségek 

el há rí tá sá nak eszköze. Továbbá kimondja, 

hogy minden olyan anyagot vagy anyagkom-

binációt gyógyszernek kell tekinteni, amely 

megfelel ennek a kritériumnak, és amelyet 

az emberi, illetve az állati szervezetre vonat-

ko zó orvosi diagnózis felállítása során, vagy 

a gyó gyu lás érdekében, vagy az emberi, illet-

ve az állati testfunkciók javítására vagy be fo-

lyá so lá sá ra alkalmaznak. A növényi tartal-

mú gyógy sze re ket akkor nem sorolják be 

gyógy szer ként, ha élelmiszerként, kozmeti-

kum ként stb. használják fel azokat, és nem 

beteg sé gek gyógyítására, elhárítására, vagy 

test funk ciók javítására, illetve befolyáso lá sá-

ra al kal maz zák. E növényi készítményekre 

vo nat ko zó an nem szükséges az illetékes 

ható ság jóváhagyása. 

A Tanács 92/73 EGK irányelve alapján 

a ho meo pátiás készítményeket sem gyógy-

szer ként kell besorolni. Annak ellenére, 

hogy a 65/65 EGK irányelv meghatározta 

a gyógy sze rek alap ve tô kritériumait, nehéz 

meg húz ni a ha tár vo na lat a gyógyszer és a 

nem gyógy szer kategória között. A növényi 

ter mé ke ket gyógy szer ként sorolják be, ha 

te rá piás vagy be teg sé get megelôzô utalás-

sal van nak ellát va. A nem gyógyszer készít-

mé nyek közé sorolt termékeket a legtöbb 

eset ben élel mi szer ként vagy kozmetikum-

ként veszik nyil ván tar tás ba, akkor is, ha 

ese ten ként far ma kológiai tulajdonsággal ren-

del kezô nö vényt is tar tal maz nak. (Például 

Belgiumban a szen na ter mést élelmiszerként 

lehet ér té ke sí teni.) 

A növényi tartalmú gyógyszerek feldolgo-

zá sa során minden tagállam figyelembe 

ve szi a Tanács 75/319 EGK irányelvét: a 

nö vé nyi tar tal mú gyógyszerek kiindulási 

anya gát az Európai Gyógyszerkönyv alapján 

vizs gál ják.

A Tanács 92/27 EGK irányelve a meg je lö-

lés rôl és a csomagolásról beépült a tagálla-

mok jogrendjébe. A nemzeti követelmények 

a növényi tartalmú gyógyszerekre vonatko-

zó megjelölést illetôen megegyeznek a gyógy-

szerekre vonatkozó követelményekkel.

A Tanács 92/28 EGK irányelve a reklámo-

zás ról rendelkezik, s felöleli mind a növényi 

tar tal mú, mind a gyógyszerként engedélye-

zett ter mékeket. Probléma különösen az 

egész ség vé dô termékek esetében adódhat, 

ame lye ket nem gyógyszerként engedélyeztek. 

A Tanács 92/25 EGK irányelve a gyógy-

sze rek nagykereskedelmérôl alapvetôen min-

den gyógy szerre és minden engedélye zett 

növé nyi tartalmú gyógy szer ké szít mény re 

egy aránt vonatkozik. A növényi tar tal mú 

gyógy sze rek kis ke res ke del me Bel gi um ban, 

Fran cia or szág ban, Gö rög or szá gban, Ír or-

szág ban, Olasz or szág ban, Luxem burg ban, 

Por tu gá liá ban és Spa nyol or szág ban a gyógy-
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szer tá rak ra korlátozódik. Dániá ban, Német-

or szág ban, Finnországban, Ang liá ban, Hol-

lan diá ban, Ausztriában és Svéd or szág ban 

azon ban bizonyos növényi tartal mú gyógy-

sze rek más kereskedelmi csator nákon 

ke resz tül is értékesíthetôk.

1995. december 20-án a Miniszterek 

Taná csa felszólította az Európai Bizottsá-

got, hogy vizsgálja meg a növényi tartalmú 

gyógy szer ké szít mé nyek aktuális helyzetét 

az Euró pai Unió ban. A Tanács fô célja ezzel 

az egész ség védel me, a gyógyszeripar fej lô-

dé sé nek és e ter mé kek Közösségen belüli 

sza bad ke res ke del mének biztosítá sa volt. 

1996. április 23-án a Miniszterek Tanácsa 

újabb ha tá ro za tot hozott, amelyben fel kér te 

a Bizott sá got, hogy a tagállamokkal együtt-

mû ködve vizsgálja meg a nem en ge dély kö-

te les növényi termékek elôállí tói nak helyze-

tét. Az Euró pai Parlament 1996. április 

16-i hatá ro za tá ban felkérte a Bizott sá got, 

hogy tegyen javaslatot a növényi és a homeo-

pátiás gyógy szer ké szít mé nyek érté ke sí té sé-

nek fej lesz té sé re, és egy, a hagyo má nyos 

gyógy szer ké szít mények értékelését végzô 

külön le ges ható ság létrehozására. A Tanács 

75/319 EGK irány elve szerinti köl csö nös elis-

me ré si eljá rás 1998. január 1-jén kö te le zô-

vé vált, és szük ség volt a növényi tartalmú 

gyógy sze rek meghatározására. Az Európai 

Bizott ság pályázatot írt ki egy tanulmány 

elké szí té sére. Ennek fô céljait a következôk-

ben jelölték meg:

• a növényi tartalmú gyógyszerek aktuális 

jogi helyzetének tisztázása a tagállamok-

ban a 65/65 EGK, a 75/318 EGK, vala-

mint a 75/319 EGK tanácsi irányelvek 

be épí tésének figyelembevételével;

• a valóságos értékelési gyakorlat összeha-

son lítása a tagállamokban a minôség, a 

ha tá sos ság és a biztonság szempont já-

ból, különös tekintettel a Tanács 65/65 

EGK irányelve 4. 8 (a) (ii) cikkelye szerin-

ti kivételek alkalmazására;

• a jogi helyzet, valamint a növényi tartal-

mú gyógyszerek értékelésének egységesí-

té se a Tanács 75/319 EGK irányelve sze-

rin ti kölcsönös elfogadás céljából;

• javaslattétel arra vonatkozóan, hogyan 

le het az egész sé get a legjobban megóv-

ni a növé nyi tartalmú gyógyszerkészítmé-

nyek Európai Unión belüli szabad moz gá-

sá nak engedélyezésével. 

A tanulmány elkészítésére az AESGP9 (Köz-

célú Gyógyszerészeti Különlegességek Euró-

pai Egye sülete) kapott megbízást.

Az 1998-ban elkészült tanulmány áttekin-

tette a gyógynövények és azok készítményei-

9 Association Européenne des Spécialités Pharmaceutiques Grand Public



27

nek meghatározását és szabályozását az 

egyes tagállamokban, azzal a céllal, hogy 

– a ta nul mány helyzetértékelését figyelem-

be véve – egyszerûsítsék a szabályozást, s 

a Kö zös sé gen belül egy, a tagállamok által 

el fo gad ha tó, egységes szabályozás alakul-

has son ki a növé nyi tar talmú gyógyszerekre 

vo nat ko zóan. 

A Növényi tartalmú gyógyszerek az Euró-

pai Unióban címû tanulmány fonto sabb 

meg ál la pí tá sai a következôk. Az EU-tag ál-

la mok ban megtalálhatók a növényi tar tal-

mú gyógy sze rek, bár jelentôségük or szá-

gon ként eltérô. Nem képeznek egységes 

cso por tot: vagy elismert gyógyszerek, ame-

lyek nek hatá sos ságát klinikai tesztek, illetve 

bib lio grá fiai ada tok támasztják alá, vagy 

nem zeti fel hasz ná lásuktól függôen cseké-

lyebb hatás sal rendelkezô termékek. Jólle-

het, e két kate gória sok tagállamban létezik, 

szá mos különb ség mutatkozik a termékek 

ho va tar to zá sát és engedélyezését illetôen. 

A tanulmány szemlélteti, hogy a 65/65 

EGK irányelv megjelenésével a gyógy szer-

ké szít mé nyek ugyan egységes szabályozás 

alá ke rül tek, az egyes tagállamok gyakorla-
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ta mégis eltérôen alakult. Az eltérések meg-

szün tetését célozza az Európai Parlament és 

a Tanács 2001/83 EK irányelve az emberi fel-

hasz nálásra alkalmas gyógyszerkészítmé nyek 

közös ségi kódjáról, amely hatályon kívül he-

lyez te a korábban említett összes irány elvet 

(II. melléklet), de azok beépítésre kerül tek az 

új jogszabályba. A könnyebb tá jé ko zó dást a 

III. mellékletben található meg fe le lô sé gi táb-

lá zat segíti, amely mutatja, hogy a ha tá lyon 

kívül helyezett irányelvek egyes részei az új 

irányelv mely cikkelyébe épültek be. 

Az irányelv 1. cikkelyében meghatározza 

a gyógyhatású termék fogalmát: olyan a nyag 

vagy anya gok kombinációja, amely emberi 

be teg ség kezelésére vagy megelôzésére 

hasz nál ha tó, illetve az anyag maga, amely 

lehet nö vény, növényi rész vagy kivonat 

is. A 2. cik kely tar tal mazza a hatálya alatt 

álló ter mé kek körét: az irányelv rendelkezé-

sei az olyan, iparilag elôállított, emberi fel-

hasz ná lás ra szánt gyógyhatású termékekre 

vo nat koz nak, amelyek a tagállamok piacán 

kerül nek forgalomba. A 3. cikkely azokat a 

ter mé ke ket sorolja fel, amelyekre nem vonat-

ko zik a direktíva, így

• azokra a gyógyhatású termékekre, ame-

lye ket orvosi recept alapján a gyógy szer-

tár ban egyénileg készítenek el;

• azokra a gyógyhatású termékekre, ame-

lyeket a gyógyszerkönyv elôírásai alapján a 

gyógy szertárban készítenek el, és a gyógy-

szerész közvetlenül a páciensnek szán;

• kutatás-fejlesztési célra szánt gyógyhatá-

sú termékek;

• félkész termékek, amelyeket további fel-

dol gozásra szánnak stb.

Az irányelv átfogja még – egyebek között 

– az értékesítési engedélyezést, az értékesí-

té si engedélyre vonatkozó eljárást, az enge-

dé lyek közös elismerését, a gyártást és a 

be ho za talt, a címkézést és a csomagolást, a 

gyógy hatású termékek osztályozását, nagy-

ke res kedelmét és reklámját is.

Az Európai Parlament és az Európai 

Bizott ság 1997-ben javasolta, hogy hozza-

nak létre egy, a növényi eredetû gyógyszer-

ter mé kekkel foglalkozó munkacsoportot. 

A Gyógy nö vénytermékek Minôsítésének 

Euró pai Hivatala10 (EMEA) elnök-igazgatója 

ja vas la tá ra a hivatalnál felállítottak egy ad 

hoc bizott sá got, amely e termékek minôsé-

gé nek, biztonságának és hatásosságának 

kérdésével foglalkozott. A Tanács 2309/93 

EGK rendeletében megfogalmazott feladato-

kat 1999 óta a hivatal látja el, amelynek 

tevé keny ségi területei az EMEA honlapján 

olvas hatók.

10 European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

11 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
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3.  A gyógynövények
gyûjtésének szabályozása

A gyógynövények gyûjtését az Európai Unió 

a vad fajok védelmén keresztül korlátozza, s 

a gyûjtött gyógynövények importját a vadon 

ter mô gyógynövények kereskedelmének 

kor lá to zásával szabályozza. Az 1973-ban 

meg kö tött, a vadon gyûjtött veszélyez te-

tett fajok nemzetközi kereskedelmérôl szó-

ló egyez mény11 a vad fajokat A–D listába 

so rol ja. 

A Tanács 338/97 EK rendelete a vadon 

élô állat- és növényfajok kereskedelmének 

sza bá lyo zása által biztosított védelmérôl 

szi go rúbb kereskedelmi-ellenôrzési intézke-

dé se ket hozott a Közösség külsô határain. 

Ezen intézkedések meghozatalát az egysé-

ges piac létrejötte indokolta, hiszen a belsô 

hatá ro kon megszûnt az ellenôrzés. A rende-

let objektív kritériumokat határozott meg 

arra vonatkozóan, hogy mely természeti 

állat- és növényfajok sorolhatók be a mellék-

le tei be. Hatálya az A–D mellékletekben felso-

rolt fajokra terjed ki. 

Az A és B mellékletben felsorolt, veszé lyez-

te tett fajok Közösségbe történô behozata lá-

nak feltétele a szükséges ellenôrzések teljesí-

té se, és a rendeltetési hely szerinti tagállam 

hatósági szervezete által kiadott behozatali 

engedély elôzetes bemutatása a behozatal 

helye szerinti határ menti vámhivatalban. 

A C és D mellékletben sorra vett, kevésbé 

ve szé lyez te tett fajoknál is teljesíteni kell az 

ellen ôr zé se ket, valamint elôzetesen be kell 

mu tat ni a behozatali nyilatkozatot. A Közös-

ség bôl történô export, vagy re-export ese-

tén – az ellen ôr zések teljesítése mellett – a 

le lô hely szerint illetékes tagállamban eljáró 

ható ság által kiadott exportengedélyt, vagy 

a re-export iga zolást elôzetesen be kell 

mu tat ni abban a vámhivatalban, ahol az 

ex port for ma li tá sok teljesítése megtörténik 

mind egyik melléklet vonatkozásában. A ren-

de let sza bá lyozza még az eltéréseket, a tran-

zi tot és számos más területet.

E rendeletet módosította a Bizottság 

2307/97 EK rendelete, amelynek A, B, C, D 

mel lék le tei léptek a módosított jogszabály 

ugyan ezen mellékleteinek helyébe.
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A Bizottság 1808/2001 EK rendelete a 

338/97 EK rendelet végrehajtására vonatko-

zó részletes elôírásokat tartalmazza. A rende-

let az engedélyek és az igazolások iránti 

ké rel mek elbírálását illetôen, továbbá az 

emlí tett dokumentumok kiállítására, érvé-

nyes sé gé re és használatára vonatkozóan 

rész le tes elôírásokat és kritériumokat tar tal-

maz. Továbbá ûrlapmintákat mutat be, utasí-

tá so kat és magyarázatokat ad az import- és 

az exportengedélyek, valamint a re-export 

iga zo lá sok vonatkozásában. Emellett rész-

le tes sza bá lyo kat állapít meg – egyebek 

között – a mes ter ségesen szaporított nö vény-

fa jok egye dei re, a fajok egyedeinek jelö lé sé re 

vonat ko zó an.

4.  A gyógynövénytermesz-
tést segítô szabályozások 

A Tanács 1765/92 EGK rendelete egy új 

tá mo gatási formát vezetett be, amely lehetô-

vé tette az egyes szántóföldi növények ter-

me lôi számára, hogy a pihentetett területek 

után területalapú támogatásban részesülje-

nek. Késôbb ennek helyébe lépett a Tanács 

1251/1999 EK rendelete, amely az egyes 

szán tó föl di növények termelôi számára 

támo ga tá si rendszert hozott létre. E rende-

let 6. cik ke lyé nek (3) bekezdése lehetôvé 

te szi a pihen tetett területek hasznosítását 

az elsôd le gesen nem emberi vagy állati 

fo gyasz tásra szánt termékek Közösségen 

be lü li elôállítására szolgáló anyagok termelé-

sé re, feltéve, hogy eredményes ellenôrzési 

rend sze re ket alkalmaznak. 

A területpihentetésbe bevont területek 

hasz nosíthatók gyógynövény-alapanyag ter-

me lé sé re, annak részletes szabályait a Bizott-

ság 2461/1999 EK rendelete tartalmazza. E 

ren de let lehetôvé teszi, hogy a pihentetett 

te rü le te ken – hatékony ellenôrzés mellett 

– kizá ró lag a nem közvetlenül emberi vagy 

álla ti fogyasz tásra szánt termékek gyártá sá-

hoz szükséges gyógynövény-alapanyagot ter-

messze nek (kivéve levendulát és zsályát), a 

ren de let ben meghatározott feltételek között. 

A III. melléklet sorolja fel az alap anya gok ból 

elô ál lít ható késztermékeket, az I., illet ve a II. 

mel léklet pedig a termeszthetô alap anya gok 

körét írja le.

Az ellenôrizhetôség érdekében a mezô gaz-

da sá gi termelô (kérelmezô) és az elsôdleges 

fel dol gozó, illetve begyûjtô az I. melléklet-

ben sze replô termesztett alapanyagokra 

köte le zô szerzôdést köt, amely része a te rü-

let ala pú támogatás iránti kérelemnek, s be 

kell mutatni az illetékes hatóságnak. A szer-

zô dé sek hatálya alá tartozó terüle te ken 

be takarított alapanyagok teljes mennyi sé gét 

az elsôdleges feldolgozóhoz, illetve a begyûj-

tô höz kell szállítani. A rendelet a begyûjtôre, 

illet ve az elsôdleges feldolgozóra nézve is 

szi go rú elôírásokat tartalmaz. A begyûjtô 
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a szállítást követôen 40 munkanapon belül 

tájékoztatja az illetékes hatóságot az elsôd-

le ges feldolgozó nevérôl és címérôl. Az elsôd-

leges feldolgozó a kézhezvételtôl számított 

ugyancsak 40 munkanapon belül tájékoztat-

ja az illetékes hatóságot a részére alapanya-

got szállító begyûjtô nevérôl és címérôl, a 

nyers anya gok mennyiségérôl és típusáról, 

vala mint a szállítási idôpontokról. Továbbá 

az alapanyagok és az azokból készült ter mé-

kek Közösségen belüli szállításának egyes 

mûveleteit is ellenôrzés alá kell vonni annak 

érdekében, hogy garantált legyen a nyomon 

követ he tôség, és e rendelet elôírásainak 

al kal ma zá sa. 

A II. mellékletben felsorolt alapanyagok azzal 

a feltétellel termelhetôk pihentetett terü le te-

ken, ha azokat a III. mellékletben talál ha tó 

kész ter mé kek elôállítására szánják. Itt a 

támo ga tás ra való jogosultsághoz ele gen-

dô a támo gatási kérelemmel egyidejû leg 

benyúj tani egy írásbeli nyilatkozatot arról, 

hogy a szó ban forgó alapanyagokat csak a 

III. mel lék let nek megfelelô célokra hasz no sít-

ják, illet ve értékesítik. Arról is rendelkezik, 

hogy az e célra nyújtott támogatás mellett 

ál ta lá ban ne legyen adható más közösségi 

támo gatás.

A rendelet elôírásainak betartását a tag ál-

la mok hatóságai ellenôrzik, és évente továb-

bítják a Bizottsághoz az ezzel bevezetett 

rend szer értékeléséhez szükséges összes 

infor má ciót.

Ez a támogatási forma számos uniós 

ország ban fellendítette a gyógynövényter-

mesz tést, s mintegy 6000 hektárt érintett. 

A terü let ily módon való hasznosításával hek-

tá ron ként 70–80 ezer forint/hektár terület-

ala pú támogatás kapható.

5.  A szakágazatot érintô 
egyéb szabályozások

A Tanács 1257/1999 EK rendelete az Euró-

pai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia 

Alap ból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támo gatásról szól. A beruházási támogatás 
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meg könnyíti a mezôgazdasági termékek fel-

dolgozásának és forgalmazásának javítását 

és ésszerûsítését, és ezáltal hozzájárul e ter-

mé kek versenyképességének és hozzáadott 

értékének növeléséhez. A támogatás mérté-

ke az 1. célkitûzés alá tartozó (fejlôdésben 

lemaradt) régiókban a támogatható beru há-

zás értékének maximum 50 százaléka, a 

többi régióban legfeljebb 40 százaléka.

A Tanács 2092/91 EK rendelete fog lal-

ko zik az organikus termékek elôállításával. 

Ezek a közösségi piacokon kedvezô áron 

ér té ke sít he tôk. Termesztésük kevésbé inten-

zív föld használattal jár, így hozzájárulhat a 

kör nye zet védelméhez és a vidéki környezet 

meg ôr zé sé hez. A rendelet meghatározza a 

mi ni mális alap követelményeket a termékek 

vo nat ko zá sában, továbbá a terme lés alap el-

veit, a mû ve lési módszereket, jelentôs kor lá-

to zá so kat ír elô a trágyázást és a nö vény vé-

dô sze rek használatát illetôen. Meg ha tá roz za 

a termékek jóváhagyására vo nat ko zó alap el-

ve ket, kitér a termékek meg je lö lé sé re, cso-

ma go lá sá ra, valamint a ter me lés és az ér té ke-

sít és minden szakaszát fel öle lô ellen ôr zés re. 

Rendelkezik a harmadik or szá gok ból szár-

ma zó behozatal és a termékek Kö zös sé gen 

belüli szabad mozgása te kin te tében is.
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A gyógy- és fûszernövény szakágazat több 

mint 150 ezer embert foglalkoztat, szociális 

szerepe jelentékeny. A vidékfejlesztési prog-

ra mok keretében két fô irányvonal lehetsé-

ges a fejlesztésére. Az ágazatnak egyrészt a 

vidé ki munkahelyteremtésben és a lakosság 

megtartásában lehet szerepe, hiszen alterna-

tív jövedelem-termelési lehetôséget kínál az 

ott lakóknak, másrészt az életminôség és 

egész ség ügyi színvonal javításában (például 

az egész ség kul tú rá ra alapozott idegenforgal-

mi rendszer megteremtése, a gyógyturiz-

mus). Míg az elôbbi – fôként a gyógy nö-

vény gyûj tés sel, de akár a termesztés, a 

fel dol go zás és csomagolás elsajátításával is 

– az alul kép zet tek számára jelenthet meg ol-

dá st, addig az utóbbi a feldolgozott, minô-

ségi ter mé kei nk hazai elhelyezésében, vala-

mint a ter me lés re ráépülô iparágak további 

kié pí té sé ben segíthet.

A szakágazat elismertetése szempont já-

ból fontos az a tény, hogy 1915-ben Magyar-

or szá gon alakult meg a világ elsô gyógy-

nö vény-kísérleti állomása. Munkájának 

kö szön he tô en a húszas években a Tiha nyi-

fél szi ge ten meg kez dô dött a levendula tele pí-

té se, s egy re több hungarikum termék tette 

híres sé ha zán kat. A jól szervezett állomás 

tevé keny sé ge nyomán hazánk Európa veze-

tô gyógy nö vény ter mesz tô országává vált. 

Ter mé keink még ma is elismertek és kere-

set tek a nemzetközi piacokon. Az ága zat be-

csült termelési értéke 12–15 milliárd fo rint, 

amely feldolgozva ennek többszöröse. A ter-

mesz tett és gyûjtött drog mennyisége közel 

50 ezer tonna, amelynek 60–70 száza lé kát 

kül föl dön értékesítjük. Évente 80–100 ton-

na illó ola jat állítunk elô. Ma Magyar or szá gon 

45–50 ezer hektáron termesztenek gyógy-

nö vé nye ket (25 ezer hektáron mustárt, 10 

ezer hek táron koriandert, 15–18 ezer hektá-

ron mákot stb.). 

Az ország agro-ökológiai adottságai alap-

ján kiválóan alkalmas minôségi áru elôállítá-

sá ra, több száz gyógynövényfaj megtalálja a 

szá má ra szükséges feltételeket. Európában 

mint egy 600 gyógy- és fûszer nö vény ho nos, 

ha zánk ban 330 gyógyhatású fajt tar ta nak 

szá mon. Az Európai Unió országaihoz ha son-

ló an Ma gyar országon is több nö vény faj, köz-

tük 30 gyógynövény vált veszélyeztetetté. 

Sza bá lyoz ni szükséges a gyûjtés feltételeit a 

védett fajok, illetve a természetvédelmi terü-

le tek tekintetében. 

Hazánk a több évtizedes nemesítô munka 

ered ményének köszönhetôen világviszony lat-

IV.  Gyógynövény szakágazat
Magyarországon
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ban is elsô helyen áll a gyógynövényfajták 

szá mát tekintve. Jelenleg 37 fajból 72 álla-

mi lag elismert fajtával rendelkezünk, ezek 

szá ma évrôl évre növekszik. A követke zô 

idôszakban további 30–40, ma még gyûj-

tött faj válhat eredményesen termeszt he-

tô vé. A világpiacon a nagy teljesítményû, 

magas hatóanyagtartalmú fajtákat keresik. 

A gyógynövénytermesztésben alternatív 

lehe tô ség lehet az ökológiai gazdálkodásra 

való áttérés és a környezetkímélô techno ló-

giák alkalmazása. A magyar gyógy- és fûszer-

növények versenyképességének megôrzése 

érde kében szükségesnek látszik az unióban 

már általánosan mûködô önkéntes minôség-

biz to sítási rendszer bevezetése, mind az 

alap anyag elôállításban (GAP-helyes termelé-

si gya kor lat), mind a feldolgozásban (GMP, 

GLP). A HACCP minôségbiztosítási rendszer 

és az EU-ban kidolgozott ISO EN 9000 rend-

szer be ve zetése nagy szerepet kap termé ke-

ink uniós elfogadtatásakor. 1992 óta az unió 

pia cain fontos a termékek eredetének meg je-

lö lé se, származásának földrajzi meg ne ve zé se 

is. A magyar termékek piacra segítésénél eze-

ket a szempontokat is figyelembe kell venni. 

Az európai piacokon hosszú távon csak az 

iga zol tan jó minôségû, alacsony áron kínált 

ter mékek értékesíthetôk. A piacpolitika kiala-

kí tá sa kor nem csak az exportot kell szem 

elôtt tartania, hiszen az egészséges élet mód, 

a falusi turizmus a hazai felvevôpia cot is fo ko-

za to san bôvíti. 

Hazánk gyógynövénytermesztési hagyo-

mányainak és kutatási eredményeinek kö-

szön he tô en a gyógynövény szakágazat vár-

ha tó an a jövô ben is versenyképes marad, s 

Ma gyar or szág a csatlakozást követôen sze-

rep hez juthat a Közösség ágazati sza bá lyo zó-

rend sze ré nek kiépítésében is.
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1.  Dísznövény

AIPH (International Association of 

Horticultural Producers)

Fôtitkár: Mr. Ton Blom

P. O. Box 280

2700 AG Zoetermeer, Hollandia

E-mail: tblom@vbn.nl 

Internet: http://www.aiph.org 

Bundesverband der Österreichischen Gärtner

Draschestr. 13–19, 1239 Wien, Österreich 

E-mail: office@gartenbau.or.at

Zentralverband Gartenbau e.V.

Godesberger Alee 142-148, Postfach 201463

53175 Bonn-Bad Godesberg, Germany 

E-mail: zvg-bonn.umwelt@g-net.de

ITC International Trade Center UNCTAD/WTO

Palais des Nations

1211 Geneva 10. Switzerland 

E-mail: itcreg@intracen.org

2.  Gyógynövény

ICMAP (International Counsil for Medicinal 

and Aromatic Plants)

E-mail: info@icmap.org

EUROPAM

(European Herb Growers Association)

FNPAPAM, 49 Avenue de la Grande Armée - 

75116 Paris - Franciaország.

EMEA (European Agency for the Evaluation 

of Medicinal Products)

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, 

E 14 4HB, UK

Tel: (44-20) 74 18 84 00,

Fax: (44-20) 75 23 70 51

E-mail: mail@emea.eu.int

Internet: http://www.emea.eu.int 

ESCOP (European Scientific Cooperative on 

Phytotherapy) 

Argyle House, Gandy Street, Exeter, Devon

EX4 3LS, United Kingdom

Internet: http://www.escop.com

Association of Delegates of the Professional 

Organizations of Producers and Collectors 

of Medicinal and Aromatic Plants of the EEC

6bd Marechal-Joffre, F-91490 Milly-la-

Foret, France

European Confederation of Distributors, 

Producers and Importers of Medicinal Plants

23 Rue du Peintr Lebrun,

F-78000 Versailles, France

V.  További információforrások
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AESGP (Association Européenne des Spéci-

alités Pharmaceutiques Grand Public)

Avenue de Tervuren, 7

B-1040 Brussels – Belgium

Tel: +32 2 735 51 30,

Fax: +32 2 735 5222

E-mail: info@aegsp.be 

Internet: http://www.aegsp.be

ONIPPAM

(Office national interprofessionnel des plan-

tes á parfum, aromatiques et médicinales)

5 rue du Maréchal Foch, 04130 VOLX

Internet: http://perso.wanadoo.fr/

onippam.net/
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Szenci Gyôzôné

vezetô fôtanácsos

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium

Fûben, fában orvosság van – tartja a régi szólás. S hogy mennyi igazság van 

a hajdani bölcsességben, azt mi sem mutatja jobban, mint a gyógynövények 

napjainkban tapasztalható reneszánsza. Hazánkban azonban az említett 

szólásról soha nem feledkeztek el. Magyarországon alapították a világ 

elsô gyógynövény-kísérleti állomását 1915-ben. Ennek volt az eredménye, 

hogy a húszas években már igen számottevô volt gyógy- és fûszernövény 

exportunk. Akkorra már betelepítették a Tihanyi-félszigetet levendulával 

és számos olyan gyógynövényt exportáltunk, amely hungarikumnak számí-

tott. Vezetô gyógynövénytermesztô országgá lettünk tehát, és szerencsére 

napjainkban is annak számítunk. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 

nyomán a verseny nyilván tovább nô, ám számos kedvezmény erôsít heti a 

magyar termelôk pozícióját.


