
M E G H Í V Ó  
a Gyógynövénykutató Intézet Kft. tisztelettel meghívja Önt 

A vidék orvossága: a gyógynövény 
(vidékfejlesztési gyógynövényprogramok szükségessége, 

magas hozzáadott értékő termékek elıállításával) 
szakmai rendezvényére. 

Tisztelt Farkas Úr! 

Hazánk fejlıdése nagyrészt a Vidék fölemelkedésével történhet. Ehhez programok kellenek. Reálisak. 

A magyar gyógynövény az 1990-es évekig több tízezer munkahelyet jelentett. A rendszerváltás után 
eltelt több mint 20 esztendı alatt azonban a hazai gyógynövényágazat mély válságba került, elvesztette 
korábbi jelentıs világpiaci részesedését. A gyógynövényágazat mai teljesítı- és foglalkoztatási 
képessége a rendszerváltást megelızı idıszakhoz képest a töredékére esett vissza, jelentısége 
marginalizálódott, pusztán „gyarmatáruvá” silányult, alapanyag- és nyersanyag-ellátó bázissá süllyedt 
az importır – fıként európai – gyógynövény-feldolgozó piacok irányába. 

Ugyanakkor a világpiacon az egyik legdinamikusabban fejlıdı szektor a természetes alapú, magas 
hozzáadott értékő áruk – mint a növényi gyógyszer, gyógytápszer, gyógyhatású étrend-kiegészítı, 
kozmetikai termékek – piaca. Fejleszteni csakis ott lehet, ott szabad, ahol piaci kereslet van. Ebben a 
szektorban folyamatos, évente 10%-ot meghaladó mértékő a világpiaci növekedés. A hazai ipar 
szereplıi képesek, vagy képessé tehetık e magas hozzáadott értékő termékek elıállítására. 

A Gyógynövénykutató Intézet kötelességének tudja, hogy az 1915-tıl közel 100 éve folyamatosan 
elismert szakmai elfogadottságának erejével egyik kezdeményezıje legyen a hazai 
gyógynövényágazat megújulásának azért, hogy a gyógynövényvertikum ismét a nemzetgazdaság 
haladó hagyományokat folytató, megbecsült és hasznos agrár-ipari-egészségügyi szereplıje lehessen. 

A lehetıségeket és teendıket szakmai fórumon kívánjuk megvitatni. 

A rendezvényen az alábbi szervezetekre és véleményformáló képviselıikre, illetve szakembereikre 
számítunk: 

– Miniszterelnökség: tárcák feletti felügyeleti koordináció, kormányprogram kidolgozása; 
– Vidékfejlesztési Minisztérium: agrárgazdaság, élelmiszer-szabályozás, természetmegırzés, 

környezetpolitika, vidékfejlesztési programok; 
– Nemzetgazdasági Minisztérium: iparpolitika, egészségipar, foglalkoztatáspolitika, stratégia 

kidolgozása;  
– Belügyminisztérium: közfoglalkoztatás és logisztika; 
– Nemzeti Erıforrás Minisztérium:  jogszabályalkotás, GYEMSZI OGYI  jogalkalmazás, 
– Kistérségi projektek képviselıi:  mintaprojektek, LEADER-programok, Szociális szövetkezetek, 

TÖOSZ; 
– Gazdasági szereplık:  regionális Hangya-2010 Gazdaságfejlesztı Klaszterek, 

gyógynövényalapanyag-elıállítók, termékgyártók, érdekvédelmi szervezetek; 
– Ágazati Terméktanácsok. 

Kérjük, hogy hozzászólásával, alkotó véleményével és állásfoglalásával támogassa a 
gyógynövényvertikum fölemelkedését.  

A rendezvény idıpontja: 2013. május 8. 1000 

A rendezvény helye:  Gyógynövénykutató Intézet Kft., 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4. 
 info@gynki.hu 

 
Budakalász, 2013. április 9.        

Pallos József Péter 
ügyvezetı 


