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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat a Pilis-Dunakanyar UNESCO világörökséggé nyilvánításának 

támogatásáról, további helyszínek javaslata mellett. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2022. március 29-én dr. Vitályos Eszter Képviselő-asszony arról tájékoztatta a 
polgármestert, hogy az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetséggel az Átölel a Pilis-
Dunakanyar Egyesületen keresztül kezdeményezni szeretnék a Pilis-Dunakanyar 
UNESCO világörökséggé nyilvánítását. 
 
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM 
rendelet szerint a Pilist és a Dunakanyart, benne Budakalászt, két világörökség 
várományos helyszín kapcsán is érinti már, melyekről Visegrád 2018-ban készült 
örökségvédelmi hatástanulmánya alábbiakat írja. 
 

- „ A római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza 

A Limes már világörökségi védelem alatt lévő szakaszai: A Hadrianus-fal (Egyesült Királyság). 

1987-ben vált UNESCO világörökségi helyszínné 2000-ben szakmai javaslat született arra 

vonatkozóan, hogy az érintett Részes Államok a skóciai világörökségi helyszín egyfajta 

kiterjesztéseként a Római Birodalom teljes limesének világörökséggé nyilvánítása érdekében 

terjesszék fel a limesnek az országuk területére eső szakaszát az így Frontiers of the Roman 

Empire megnevezéssel kialakuló nemzetközi sorozathelyszín részeként. 2005-ben 

Németországban az egykori Germania Superior és Raetia provinciák együttesen 550 km 

hosszú limes-szakasza, majd 2008-ban a mintegy 40 km hosszú Antoninus fal (Egyesült 

Királyság) is a Világörökség részévé vált. A Ripa Pannonica magyarországi szakasza 

csaknem 415 km hosszúságban húzódik Rajkától Sátorhelyig. A várományos világörökségi 

helyszín 124 részhelyszínt tartalmaz, amelyek a határszakasznak kiválasztott, reprezentáns 

funkcionális elemei: két légióstábor két-két katonavárossal és polgárvárossal (Aquincum, 

Brigetio), 18 segédcsapat tábor a hozzájuk tartozó, topográfiailag azonosítható polgári 

településekkel együtt. 

- Pilis és Visegrádi-hegység, királyi erdő a visegrádi királyi központtal, valamint a 

Kesztölc, Klastrom-puszta pálos kolostor 

A Dunakanyarban a vulkáni eredetű Visegrádi-hegység a Duna túlsó oldalán fekvő 

Börzsönnyel alkot egységet, a Pilis a Dunántúli-középhegység mészkő- és dolomitvonulatának 

legmagasabban kiemelkedő tagja. E két hegység közötti törésvonal Pomáz, Pilisszentkereszt 

és Pilisszentlélek vonalában jelentkezik. E két hegységet azonos jellegű erdőtakaró fedi, a 

középkori források ezt az egész területet Pilis névvel illetik. A Pilis a Magyar Királyság 

„közepén” (medium regni) helyezkedik el, amely nagyrészt megegyezik az egykori Pilis 

vármegye, valamint a mai Duna-Ipoly Nemzeti Parknak a Dunától délre eső területével. A 

terület „peremén” helyezkednek el a középkori Magyarország legfontosabb városai: 

Esztergom, a legkorábbi királyi székhely (1249-ig) és érseki székhely; Visegrád, amely 1323-

tól az 1410-es évekig királyi székhely; Buda, a 15. századtól az ország fővárosa; valamint 

kissé távolabb (Székes) Fehérvár, Szent István városa, a magyar királyok koronázó és 

temetkezőhelye. A Pilis, európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű történeti táj, amely 

– az évszázadok során bekövetkezett, a lényegét nem érintő változásokkal együtt – 

egyedülállóan fennmaradt példája a középkorban kialakult királyi birtok- és erdőterület-
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komplexum jellegzetes területhasználatának. Kialakulása nagy valószínűséggel a magyar 

államszervezés idejére tehető: egy 1009-ben kiállított dokumentum nevezi meg Visegrádot, 

mint a terület központját (egy 1187-ben kiadott oklevél már a király saját erdejeként említi). A 

királyi központok (Esztergom, Visegrád) épített helyszíneit is beleértve, a Pilis területét a 

középkor teljes időszakában egységesen szervezett működtetés és területi elhatárolás 

jellemezte. Középkori település- és tájtörténete a sajátos királyi erdőbirtoklás folyománya, 

amelynek elsődleges célja a királyi udvar vadhússal való ellátása volt, ugyanakkor a királyi 

családok tagjai személyesen is vadásztak erdeikben. Mindez kihatással volt a terület 

településszerkezetére is. Ennek következtében teljesen hiányoznak a terület belsejében a 

hegyvidékekre egyébként általánosan jellemző középkori magánvárak, és erdőterületen belül 

is csak kevés, elsősorban az erdő-funkcióval összefüggő szolgáltatásokat biztosító falusi 

település létesült. 

A történeti adatok szerint királyi házak, vadászházak épültek az erdőterületen belül, más 

testületek, személyek birtokszerzését teljesen kizárták, vagy korlátozták. Kivételt csak egyes 

egyházi intézmények, elsősorban a királyi alapítású, gazdasági és spirituális központokként a 

királyi hatalom különleges megjelenési formájának is tekinthető kolostorok jelentettek.  

A történelmi jelentőségénél fogva kiemelkedően fontos szimbolikus tartalmakat hordozó 

terület, mint történeti táj, a természeti adottságaival (a Duna folyam igen változatos 

morfológiájú szakasza), és a romjaikban is látványos építészeti alkotásaival számos 

képzőművészeti és irodalmi alkotás tárgya. Hasonlóan fontos szerep jutott e területnek a 

műemléki, örökségi értékek megbecsülése terén kibontakozó törekvéseket illetően. A 

visegrádi és esztergomi épített örökség kiemelkedő szerepet játszott a magyarországi 

műemlékvédelem kialakulásában; a több mint száz évre visszanyúló védelem, az egymásra 

rétegződő helyreállítások a műemlékvédelmi irányzatoknak, koncepcióknak és 

rekonstrukcióknak nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő jelentőségű tárházát 

képezik. A Magyarország Régészeti Topográfiája program nyomán Pilis területe, régészeti 

szempontból az egyik legjobban ismert része Magyarországnak. A középkori régészeti 

lelőhelyek és a hozzájuk kapcsolható írott forrásanyag feldolgozása nagyon részletes 

településtörténeti és tájhasználati információkat szolgáltatott. A középkori királyi erdőterület 

„státusza” sajátos védelmet jelentett bizonyos természeti értékek vonatkozásában, a Pilis 

területe pedig a magyar természetjáró mozgalom (Dobogókő, Eötvös Loránd menedékház) 

létrejöttében is fontos szerepet kapott és ezzel a természetvédelem egy korai jelentős 

példájának tartható. A Pilis, hegyeinek és völgyeinek szépségével, élővilágának 

gazdagságával érdemelte ki, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park (1997) részeként a 

legmagasabb szintű természetvédelmi oltalomban részesüljön.” 

 
Fentieket kiegészítve – a Pilis történeti emlékeit kutató dr. Lánszki Imre javaslatait is 

figyelemébe véve – további budakalászi, illetve Budakalász környéki helyszíneket 

tartunk érdemesnek.  

A Pálos kolostor Budakalász határában (valamint Pomáz Pilisszentlélek, 
Pilisszentlászló, Budajenő, Budaszentlőrinc területén), vélelmezett Árpád-
kori leletek  

 

A kereszténység felvétele után, a XI-XII. században számos rend betelepítésével 

igyekeztek a regnáló királyaink a római pápa akaratát képviseltetni a Magyar Királyság 

teljes területén. A pálos rend alapítását Özséb esztergomi kanonok nevéhez fűzik, aki 
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1246-ban hat társával együtt elvonult a Pilis erdőrengetegébe, s a mai Kesztölc-

Klastrompuszta, Pilisszentlélek térségében remete életet éltek.  

Ekkorra már a Mecsek után a Bakony, Börzsöny és a Mátra erdeiben egyre több pálos-

ház alakult. Özséb szerzetes társai 1262-63-ban IV. Orbán pápához már 

egyházalapítási kérelemmel fordultak. Templomaik, kápolnáik, barlangfülkéik, 

halastavaik szinte valamennyi pálos kolostor helyszínén fellelhetőek. Rendtartásuk 

eredete visszanyúlik a thébai Első Remete Szent Pál remetesége idejéig, kinek Nagy 

Lajos király által Velencéből hozott vörösmárvány ereklyetartóját Lőrinc pálos 

generális (1300-25) által vezetett budaszentlőrinci pálos kolostor sírkápolnájában 

helyezték el, és Özséb halála (1270) után a XIII. század végén szentelték fel.  

A budaszentlőrinci pálos kolostor a mai Szabadság- (Sváb)- hegy és a Hárs-hegy 

közötti nyereg területen fekszik, Zolnay László a XX. század második fele 

középidőszakában nagyszerű feltáró munkát végzett ezen a területen. A Hárs-hegyet 

korábban Szent Pál (Paul) néven jegyezték írott és rajzolt dokumentumokban 

egyaránt. Szépen felújították a Pilisszentlélek határában épült, vélhetően még Özséb 

idejében alapított, de csak a XIV. század elején felszentelt pálos kolostort is. Már nem 

ennyire mutatós a korábbi Kékes (Kekes) falu határában lévő piliszentlászlói pálos 

kolostor. A Pomáz határában Sashegyi Sándor régész idejében kibontott Insula Pilup 

néven azonosított pálos épületet ma az avatatlan nem leli meg. Hasonló a helyzet a 

térítés idején a Fehéregyháza területén alapított, de Mátyás idején 1480- 83 között 

pápai hozzájárulással a pálosoknak felújított épületegyüttessel is.  

Nyomait csupán a növénytársulás változása formázza meg: a nádas a két kutat, az 

évelő kétszikűek az épületeket, falakat és a falon kívüli kápolnát a sekrestyével. A 

pálosok mintegy háromszáz éves működése során kezdetben 88, Mátyás király idején 

közel 140 kolostort laktak be, rendkívül nagy hatással voltak a XIV. - XV. század 

kulturális és gazdasági fejlődésére, így a pálosok által legsűrűbben lakott Pilis 

környezetére is.  

Budakalász régészeti lelőhelyei 

A Luppa-szigetnél történt feltárás során került elő az a lelet, melyet Budakalászi-szekér 

néven tartanak nyilván, s mely a világon az első tárgyi bizonyítéka a 

kerékábrázolásnak, ahol ezt funkciója szerint jelenítette meg az ember. A mintegy 5-6 

ezer éves lelet az un. badeni kultúrához tartozó péceli kultúra hagyatéka, méltán 

szerepel az őstörténet legritkább relikviái között. 

A Barát-patak torkolatában és környékén, a város Kálvária-dombján, a Berdó- és 

Szadove-dűlőkben megszámlálhatatlan az a rézkort követő bronz és vaskori 

leletanyag, melyet innen ástak elő. A Megyeri híd építésének előmunkálatai során a 

Luppa-sziget és a Barát-patak közötti területen a korábbit jóval meghaladó számú sír 

került elő, az eraviszkusz, szarmata és avar korból. 

 A római limes Kalász előtt vezetett Szentendre felé, közben két római őrtorony is 

mutatta e hely fontosságát. A hely pedig az a gázló, ami a mai Káposztásmegyer és 

Békásmegyer között volt a Dunán, mely hadászati szempontból oly fontos volt 

valamennyi itt élő vagy átvonuló nép számára. 
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A gázlót Gesta Hungarorumában Anonymus Magyar-révnek nevezi, ekként ír róla: „ A 

Révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el, mert a hét 

fejedelmi személy. ott hajózott át a Dunán. Másnap pedig Árpád vezér bevonult Attila 

király városába.” 

A Barát-patak völgyében alig tíz esztendeje tártak fel egy, a honfoglalás korában „élő” 

falu maradványait. A 90-es évek elején Soproni Sándor az Ajmenica fennsík északi 

oldalában a XI. századból származó őskohót azonosított, ahol vasat, aranyat, ezüstöt 

állítottak elő és üveget is fújtak. A Kevélyek barlangjaiban, zsombolyaiban őskori, ókori 

és honfoglalás kori leleteket egyaránt felleltek. Ugyanakkor nemcsak Budakalász, 

hanem a szomszédos települések ( Üröm, Borosjenő, Csobánka, Pomáz) határában 

is hasonló gyakorisággal kerültek felszínre épített környezetre utaló alakzatok. Ilyen a 

Pilisborosjenőtől a Fehér-hegy felé vezető hadi út (futóárok), a Majdánon és a Taván-

dűlőben lévő ókori épület-maradványok, az Üröm határában lelt újkőkori kőbalta. 

A korabeli Üröm, Borosjenő és Kalász települések közös határpontja a Barát-patakot 

tápláló három forrás vizének találkozási helye volt. Innen indultak a hivatalosan 

jegyzett határjárások ( 1324-ben, 1355-ben és 1367-ben) egy kővel kirakott úton, mely 

egy hegyen át Kalászt érintve Buda irányába 

tartottak. Ezen az előhegyen állt az újabb, de még nem hivatalos kutatások szerint 

Vetus Buda és a források találkozása alatt fejedelmi sírok vélelmezhetőek. 

Ezen javaslatokon kívül felmerült még a  

Magyar Királyi Gyógynövénykísérleti Állomás, jelenlegi nevén 

Gyógynövény Kutató Intézet 

mint kiemelkedő, 107 éves történelmi háttérrel rendelkező intézmény. 

Az Intézet falain belül kezdődött meg a magyar gyógynövényügy gyakorlati és 

tudományos megalapozása, a gyógynövény minősítési rendszer kialakítása, 

bevezetése és elismertetése, a hazai gyógynövénykutatás elindítása és európai 

színvonalúvá fejlesztése. A Gyógynövény Kutató Intézetet az 1. sz. mellékletben 

csatolt anyag részletesen bemutatja. 

A budakalászi dunai partszakasz  
 

Az előző helyszínekhez hasonlóan a budakalászi Duna-partot is illőnek tartjuk a 

kezdeményezéshez. A budakalászi dunai partszakasz egyedülálló természeti értéket 

képvisel, méltó a világörökségi értékmeghatározásra is. Többféle védelem alatt áll: 

része a Nemzeti/Országos Ökológiai Hálózatnak; része az Európai Unió által 

létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózatnak (Natura 2000); HUDI20034 Duna 

és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, jó része pedig helyi 

védettséget is élvez.  

Az itt található védett galériaerdő a budakalászi Duna-part különlegessége. A környező 

táj nem lenne képes erdő fenntartására, de itt a Duna segítségével a galériaerdő jól 

fejlődhet mivel a hordalékos talaj termékenyebb. Jobb vízelvezetésű, mint a környező 

területek talaja és jobb a vízutánpótlása. A galériaerdők kiterjedése az emberi 

https://termeszetvedelem.hu/natura-2000-altalanos-tudnivalok/
http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/Vedett_teruletek/Natura2000/Fabian_Zsofi/jovahagyott_fenntartasitervek/HUDI20034_Duna_fenntartasi_terv.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91
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tevékenység következtében világszerte csökken. A budakalászi dunai partszakaszon 

is megfigyelhetőek az emberi beavatkozások, amelyek veszélyeztetik a kialakult 

ökológiai rendszert.  

 
Melléklet: 1. sz. melléklet Gyógynövény Kutató Intézetről szóló anyag   
Fentiek ismeretében alábbi határozati javalatot kérem elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Átölel a Pilis-
Dunakanyar Szövetséggel az Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesületen keresztül 
kezdeményezni kívánt javaslatot, mely szerint legyen a Pilis-Dunakanyar az UNESCO 
világörökség része. 
A képviselő-testület kiemelten javasolja az alábbi helyszínek felvételét világörökségi 
várományosként:  
 

- vélelmezett Árpád-kori leletek; a Pálos kolostor Budakalász határában (valamint 
Pomáz Pilisszentlélek, Pilisszentlászló, Budajenő, Budaszentlőrinc területén),  

- Budakalász régészeti lelőhelyei; 
- Gyógynövény Kutató Intézet;  
- a budakalászi dunai partszakasz. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert jelen döntés kezdeményezők felé történő 
közlésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2022. április 14. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



              

 A Gyógynövény Kutató Intézet évszázados története 
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A Gyógynövény Kutató Intézet évszázados története 

 

A 19. század végén és a 20. század elején a Magyar királyi Földmívelésügyi 

Minisztérium sorra alapította a minőségvizsgáló intézeteket. 1894-ben Kolozsváron 

hozta létre a M. kir. Állami Vetőmagvizsgáló Állomást. Páter Béla, az Állomás 

vezetője itt indította el a gyógynövények magyarországi intézményes kutatását. Az 

Állomáshoz kapcsolódóan Gyógynövény Telepet létesített, amely 1904-ben 

Gyógynövénykisérleti Állomássá minősült át. Páter Béla és Irk Károly kir. vegyész az 

Állomást gyógynövényvizsgáló kémiai laboratóriummal  és kisérleti területtel 

bővítette. 

 

Dr. Páter Béla (1860-1938) a kolozsvári Gyógynövénykisérleti Állomás igazgatója 

 

1913-14-ben Páter Béla a kolozsvári Gyógynövénykisérleti Állomás igazgatója, és Irk 

Károly királyi vegyész javaslatot terjesztettek fel a Földmívelésügyi Minisztériumhoz, 

Gyógynövénykisérleti Állomás létesítésére Budapesten. Javaslatukat azzal 

indokolták, hogy a magyar gyógynövény kereskedelem és az export majdnem 

kizárólag Budapesten bonyolódik le, ezért a kolozsvári Állomás a földrajzi távolság 

miatt alig tudott a gyakorlati munkába és a kereskedelembe bekapcsolódni, ami a 

világháború alatt kezdett nagy mértékben fellendülni.   

 

Az első világháború okozta súlyos gyógyszer és teahiány fokozta a gyógynövények 

iránti igényt, ekkor FM a 90514/915 számú rendelkezéssel döntött a budapesti 
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Gyógynövénykisérleti Állomás felállításáról, melyet a háborús viszonyok és a 

szakemberhiány miatt az Ampelológiai Intézethez csatolt. 

 

Az FM 53917/915 számú ügyirattal Dr. Irk Károly kir. vegyészt, az Országos Chemiai 

Intézet és Vegykisérleti Állomásról áthelyezte a Gyógynövénykisérleti Állomásra és 

megbízta az Állomás vezetésével.  

 

Az Ampelológiai Intézet igazgatója saját személyi állományából rendelte Irk Károly 

mellé Augustin Béla segédvegyészt és Dános Béla gyógyszerészt. 

 

Rendkívüli erőfeszítések közepette indult meg a szakmai munka, melyet katonai 

behívások, Irk Károly betegsége, a szükséges felszerelés hiánya akadályozott. 

Ennek ellenére az 1917-18. évi jelentésben már a gyógynövény telepek 

kialakításáról,  a gyógynövénygyűjtés és termesztés beindításáról számoltak be.  

 

 

Augustin Béla (1877-1954) a budapesti Gyógynövénykisérleti Állomás főigazgatója 

 

1918-ban Augustin Béla királyi vegyész kinevezést kapott az Állomás vezetésére, Irk 

Károly kivált az intézményből, majd a Gyógynövénykisérleti Állomás vezetését 

Augustin Béla vette át.  
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Augustin Béla irányításával kezdődött meg a magyar gyógynövényügy gyakorlati és 

tudományos megalapozása, a gyógynövényminősítési rendszer kialakítása, 

bevezetése és elismertetése, a hazai gyógynövénykutatás elindítása és európai 

színvonalúvá fejlesztése.  

 

 

 

A Gyógynövénykisérleti Állomás Herman Ottó úti épülete (1920–1944) 

 

Nagyarányú propagandatevékenység indult meg a gyógynövénygyűjtés és a 

gyógynövénytermesztés népszerűsítésére. Augustin Béla és Darvas Ferenc számos 

népszerű kiadványban, termesztési útmutatókban, és a havonta megjelenő Herba c. 

folyóiratban adott szakmai tájékoztatást a gyűjtőknek, beváltóknak, termesztőknek. 

Az ország 25 pontján állítottak fel a gazdáknak kísérleti és termelő telepeket.  

 

A magyar gyógynövényügy gyakorlati kibontakozását és fejlődését a M. kir. 

Földművelésügyi Minisztérium számos rendelettel szabályozta: 

 1919-ben, szabályozta a gyógynövény forgalmazást. 

 1920-ban, létrehozta a Gyógy-és Ipari Növényforgalmi Irodát Darvas Ferenc 

vezetésével. Feladatává tette a drog beváltói  és nagykereskedői engedélyek 
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kiadását, a felvásárlói árak meghatározását, export szállítási és import 

behozatali engedélyek kiadását. 

   Az Iroda büntető szankciókat is alkalmazhatott. 

  1923-ban, rendelettel írta elő a Gyógynövénykisérleti Állomás  általi kötelező 

minőségvizsgálatot az export gyógynövény tételeknél is. 

  1936-ban, a Gyógynövénykisérleti Állomás szerveként megalakul a 

Gyógynövény Kirendeltség, FM ezzel felszámolta a szervezeti és szakmai 

különállást. 

 1939-ben, rendelettel írta elő a Gyógynövény Nagykereskedői Szakvizsga 

Bizottság felállítását. 

 

 

Giovannini Rudolf (1891-1963) a Gyógynövény Kirendeltség igazgatója 

 

A Gyógynövénykisérleti Állomás szerveként működő Gyógynövény Kirendeltség 

vezetésével az elismert szakembert, Giovannini Rudolfot bízták meg. 1936-ban 

életbe lépett a Kirendeltség ügyviteli szabályzata. 

A Gyógynövénykisérleti Állomás és a Gyógynövény Kirendeltség összehangolt 

működésével Augustin Béla, Giovannini Rudolf, Rom Pál, Boros Ádám, Szathmáry 

Géza, Száhlender Károly évtizedes oktató-nevelő munkájával, állandó ellenőrzéssel 

elérte egy megbízható, szakképzett beváltói és nagykereskedői kar kialakulását. Az 

államilag ellenőrzött, megjelölt minőséggel, fémzárral és zárjeggyel ellátott export áru 
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példaértékű volt az egész világon. Magyarország a „legjobb mérsékelt égövi 

gyógynövényszállító” kitüntető elismerésben részesült.   

A Gyógynövénykisérleti Állomás kutatói bázisán nagy jelentőségű, az Állomásnak 

világhírnevet hozó kutatások indultak.  

 Kabay János és Kelp Ilona kutatásai az Állomáson indultak a mákalkaloidok 

mákszalmából történő előállítására, mely hamarosan világhírnevet 

eredményezett a fiatal kutatóknak. 

 Békésy Miklós Kossuth-díjas tudós anyarozstermesztési kutatásai 1934-ben 

szabadalmaztatott eljáráshoz vezettek.     

 Introdukciós kutatások indultak külföldi gyógynövényfajták honosítására, a 

hazai spontán előforduló fajok termesztésbe vonására. Erre az időszakra esik 

a tihanyi levendulaállomány telepítése. 

 1922-ben kezdődött Szathmáry Géza igazgatóhelyettes sok évtizedes 

munkássága, a gyógynövénytermesztés alapjainak lerakása, az országos 

termesztés megindítása, a Digitalis lanata, Datura innoxia, Ricinus 

sanquineus, Lavandula angustifolia  honosítása, kultúrába vétele, majd üzemi 

méretű termesztése.  

 

A hazai gyógynövénykutatás eredményei és a minősítési rendszer működtetése 

nemzetközi elismerést váltott ki. Ennek bizonyítéka, hogy az Európai gyógynövény-

érdekeltségek II. nemzetközi kongresszusát 1928-ban Budapesten rendezték meg. A 

Kongresszuson Augustin Béla beszámolt Magyarország tudományos munkásságáról 

a gyógynövényügy terén.  

Augustin Béla 1938-ban nyugállományba vonult, de továbbra is, 1954-ben 

bekövetkezett haláláig segítette az Állomás munkáját. Az Állomás vezetését 

Száhlender Károly gyógyszerész a Gyógyszerészeti Tanszék főadjunktusa vette át. 

1941-ben FM az Állomás megnevezését M. kir. Gyógynövénykisérleti Intézet névre 

változtatta. 

 

A háborús konjunktúra ismét nagy kihívások elé állította a Gyógynövénykisérleti 

Állomást. A megnövekedett minősítési, szaktanácsadói feladatok mellett nagy 
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szükség volt a gyógyszeripari alapanyagok: ricinus, Digitalis, anyarozs, illóolajok 

fokozott előállítására is. 

 

Az eredményesen, jól szervezetten működő Intézetet fénykorában érte a teljes 

összeomlás. 1944-ben az ország hadszíntérré vált, leégett a Herman Ottó úti épület, 

elhunyt Száhlender Károly igazgató, megszűnt a Herba folyóirat kiadása, elégett a 

nagy enciklopédikus mű a Magyar Gyógynövények nyomdakész kézirata.     

 

 

Boros Ádám egyetemi tanár (1900-1973) a Gyógynövény Kutató Intézet igazgatójaA 

 

1945-ben, az ostrom utáni legnehezebb időkben kapott kinevezést Boros Ádám 

egyetemi tanár az Intézet vezetésére. 

A működésképtelen Intézet minősítő laboratóriumait az Országos Chemiai Intézet 

fogadta be, míg a Kereskedelmi Kirendeltség az FM-ben működött. 

1951-ben a kormány szétválasztotta a hatósági ellenőrzési és a kutatási feladatokat. 

Létrehozta Az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetet, ezen belül a 

Gyógynövényminősítő Osztályt és alosztályként az Illóolaj Laboratóriumot. Az 

osztályok vezetésével a kiváló szakembereket, Giovannini Rudolfot és Rom Pált 

bízták meg. 
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1951-ben a Gyógynövény Kutató Intézet a Dániel úti épületbe költözött és nagy 

erőfeszítések közepette megkezdődött a működés beindítása az anyarozs, a virágos 

növények és a növénykémiai osztályokon.  

 

 

A Gyógynövény Kutató Intézet Dániel úti épülete (1950-1973) 

 

Tétényi Péter professzor irányításával kezdődött meg 1957-ben az intézeti kutatás 

újjászervezése, a gyógyszeripari kapcsolatrendszer kialakítása, a gyógyszeripar  

biológiai  kutatási háttérintézménnyé válása. 

 

Tétényi Péter professzor (1924-2009) a Gyógynövény Kutató Intézet igazgatója 
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Tétényi Péter 1957-ben átvéve az Intézet vezetését, megkezdte az Intézet 

infrastruktúrájának kiépítését. 

 1958-ban 150 kh kísérleti tér létesül Budakalászon. 

 1959-ben benyújtotta és az FM elfogadta a budakalászi kutatóbázis 

beruházási tervét. 

 1961-től Daránypusztán, az üzemi kísérletek lebonyolítására bázisgazdaság 

állt rendelkezésre. 

 1962-től az Intézet szerkesztésében jelenik meg a Herba Hungarica című 

szaklap. 

 

1958-tól folytatódott az Intézetben az anyarozs, a mák, és az illóolajos növények 

kutatása, újabb növényfajok kultúrába vétele, akklimatizációja, továbbra is Dr. 

Békésy Miklós professzor és Dr. Szathmáry Géza igazgatóhelyettes vezetésével. 

Megindultak a gyógynövény alapkutatások: 

 Kemotaxonómiai kutatások Tétényi Péter vezetésével. 

 A gyógynövények elterjedését meghatározó ökológiai tényezők, fiziológiai 

sajátságok, környezet-tolerancia kutatások Máthé Imre akadémikus 

irányításával. 

 Növényélettani, majd biokémiai kutatások a gyógynövény fajok 

hatóanyagainak képződési törvényszerűségeinek vizsgálatára Dr. Vágújfalvi 

Dezső kandidátus vezetésével. 

 Új hatóanyagok növényekből történő izolálása Tyihák Ernő professzor 

vezetésével. 

 A szaprofita anyarozs alkaloid kutatások Molnár György tudományos 

munkatárs vezetésével.   

 Megalakult és hamarosan nagy létszámmal működött a növényi minták 

sorozatvizsgálatát végző ún. rutin analitikai labor, Szabó Zoltánné vegyész 

vezetésével. 

 1967-ben, Tétényi Péter igazgató kezdeményezésére, a gyógyszeripar 

támogatásával, az Intézetet a Nehézipari Minisztérium felügyelete alá 

helyezték. A főhatósági kötődés még szorosabbá tette a kutatási 

együttműködést a gyógyszergyárakkal. Az állandóan fokozódó növényi 
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alapanyag igény kielégítése ekkor már csak intenzív nagyüzemi termesztéssel 

volt biztosítható. 

 Megkezdődtek a gyógynövények üzemi termesztésének agrotechnikai, 

gépesítési és agrokémiai kutatási munkái Dr. Földesi Dezső, Tréfás Lajos, Dr. 

Sváb Jánosné kandidátus és Dr. Nagy Ferenc munkásságával. 

 

1970-ben - az Intézet alaptevékenységéről 1949-ben leválasztott és az OMMI-hoz 

csatolt – Gyógynövényminősítő Osztály, 20 év után ismét a Gyógynövény Kutató 

Intézet irányítása alá került. 

1976-ban megjelent a 37/1976. MT rendelet és a 2/1978. NIM végrehajtási rendelet, 

mely a gyógynövények és illóolajok minősítését szabályozta. 

Az MT rendelet az Intézet feladatává tette: 

 a gyógynövények és illóolajok tételenkénti minősítő vizsgálatát és zárolását, 

 a tételek kereskedelmi forgalmazásának engedélyezését vagy megtiltását, 

 a belföldi kereskedelmi forgalmazás ellenőrzését, 

 a gyógynövény felvásárlói képzést és a vizsga megszervezését, 

 tevékenységéhez hatósági jogkört biztosított.  

 

Jelentős esemény volt a GYNKI új Kutatóközpontjának ünnepélyes felavatása 1973. 

július 5-én. Ez Tétényi Péter igazgató intézetépítő, ismételt intézetalapító 

munkásságának kiemelkedő eredménye. 

 

 

A Gyógynövény Kutató Intézet budalalászi kutatóközpontja 
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Tétényi igazgató tovább erősítette az Intézet gyógyszeripari kapcsolatrendszerét. 

Ekkor indultak azok a célirányos kutatások, melyek eredményeként kialakultak a 

mák, a digitalis, az anyarozs és az amzónia nagyüzemi termesztési rendszerek, 

biztosítva a gyógyszergyárak drogalapanyag igényét. 

 

1982-ben az eredményesen működő és jelentős vagyonnal rendelkező Gyógynövény 

Kutató Intézet elvesztette önállóságát. 

Az Ipari Minisztérium az Intézet vagyonát szétosztotta a 6 magyar gyógyszergyár 

között, azzal a kikötéssel, hogy hozzák létre a GYNKI Közös vállalatot. 

A Magyar Gyógyszeripari Egyesülés a GYNKI Közös vállalat vezetésével Tétényi 

Pétert és helyetteseit, Bernáth Jenőt és Kertész Istvánt bízta meg, az irányítást 

végző Igazgatótanács elnökévé Orbán Istvánt, az EGYT akkori vezérigazgatóját 

nevezte ki. 

 

A GYNKI kv. a továbbiakban már vállalatként működött, így a kutatóintézetekre 

vonatkozó kedvezményeket elvesztette. Különösen hátrányossá vált az import 

eszközök beszerzése, ami a műszerpark elavulásához vezetett.   

 

1984-ben jelentős tudományos eseménye volt Intézetünknek és Tétényi professzor 

tudományos munkásságának a Kemotaxonómiai Botanikus Kert megnyitása. A FIP 

1984. évi kongresszusának keretében, 30 ország 150 szakemberének részvételével 

Dahlgren svéd  professzor nyitotta meg a Kertet.   
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A Kemotaxonómiai Botanikus Kert 

  

1986-tól az Intézet nagy műszeres korszerűsítési programot hajtott végre a 

Biotechnológiai Kutatási Osztály kialakítására és működtetésére Dr. Kiniczky Márta 

vezetésével. 

Az anyarozskutatásban további sikereket értünk el az anyarozstörzsek 

nemesítésével és az új, szúrásnélküli termesztési eljárás hímsteril gazdanövényen 

történő bevezetésével a hozamok meghaladták az 1 tonna/ha álomhatárt, Dr. 

Kiniczky Márta kandidátus, Dr. Vásárhelyi Gyöngyvér és Dr. Zámbó István kutatási 

munkájával. 

 

Preparatív kémiai kutatások eredményeként számos növényi hatóanyagot izoláltunk 

és küldtünk farmakológiai vizsgálatokra a gyógyszergyáraknak Kernóczi Lajosné dr. 

Zöld Zsuzsanna vegyész és Dr. Szilágyi Imre kandidátus vezetésével. 

 

Megkezdődött a gyógynövény alapú készítmények fejlesztése, a Peponen kapszula, 

Allitera kapszula, Resculini tinktúra, növényi kozmetikumok, ételízesítő 

fűszerkeverékek, homoktövis készítmények fejlesztésével, Dr. Zámbó István és 

Kernóczi Lajosné dr. Zöld Zsuzsanna fejlesztési munkáival. 
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1986-ban a génbank üzembe helyezésével génrezervációs és biodiverzitás 

kutatások indultak, Dr. Bernáth Jenő és Dr. Dános Béla vezetésével. 

 

Tétényi Péter professzor 1990-ben kérte nyugállományba helyezését. Igazgatói 

irányítása alatt a Gyógynövénykutató Intézet sikeresen és eredményesen működött. 

Irányító szerepet töltött be a gyógynövény ágazatban és részesévé vált a hazai és 

nemzetközi tudományos közéletnek. 

Kiemelkedő eredmények születtek a digitalis, mák, anyarozs, mustár és az illóolajos 

növények kutatásában. 

Az Intézet hatóanyagra nemesített fajtáival, szabadalmaival, termesztési 

rendszereivel, analitikai kémiai és hatóanyag izolációs tevékenységével a 

gyógyszeripar biológiai háttérintézményévé és a gyógynövénykutatás egyik, 

világszerte elismert központjává vált. 

 

 

Nyiredy Szabolcs akadémikus (1950-2006) a Gyógynövény Kutató Intézet Rt. elnök igazgatója 

 

Nyiredy professzor irányításával 1990-ben kezdődőtt meg a Gyógynövény Kutató 

Intézet részvénytársasággá alakítása, az intézeti tevékenység diverzifikálása. 

Nyiredy professzor 1990-től 2006-ban bekövetkezett haláláig 16 éven át sikeresen és 

eredményesen vezette Intézetünket, bekapcsolva a gyógyszerészet hazai és 

nemzetközi vérkeringésébe.  
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1990 októberében – igazodva a magyar gyógyszeripari vállalatok tulajdonformájának 

átalakulásához – megkezdődött az Intézet részvénytársasági formába történő 

átalakítása. 

Ezzel a döntéssel Intézetünk megkezdte fennállásának egyik legnehezebb időszakát. 

1991. január 1-én Intézetünk részvénytársasággá alakult át.  

Az Rt. Alapító tagjai: Alkaloida Vegyészeti Gyár, Biogal Gyógyszergyár Rt., Chinoin 

Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Egis Gyógyszergyár, Richter Gedeon 

Rt., Reanal Finomvegyszergyár és a 110 ha földterület beapportálásával a Magyar 

Állam, az ÁV Rt. képviseletében. 1994-ben az ÁV Rt. alaptőke emelésére került sor, 

ezzel az Intézet 25 %+1 szavazattal, tartós állami tulajdonú céggé vált. 

A részvénytársasági forma ellenére Intézetünk tevékenysége alapvetően megőrizte 

kutatási-fejlesztési jellegét. 

 

Nagy erőfeszítéseket tettünk az Intézet infrastruktúrájának fejlesztésére, az analitikai 

– kémiai műszerpark kiegészítésére és korszerűsítésére, és a gyógyszergyártás 

tárgyi feltételeinek kialakítására. 

1994-ben kiadott első gyógyszergyártási engedélyünk az Intézet Extrakciós 

üzemében gyógyszerkönyvi tinktúrák gyártására és csomagolására terjedt ki. A 

rendelkezésünkre álló gyártóhely bővítésére és korszerűsítésére nem volt lehetőség, 

így kértük tulajdonosaink hozzájárulását új Gyógyszergyártó Üzem létesítésére.  

A 2004-ben megvalósult GMP konform új Gyógyszergyártó Üzem az intézeti 

erőforrások legstabilabb pillére lett. 
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2006-ban Nyiredy Szabolcs akadémikus tragikusan korai halálát követően, a 

Gyógynövény Kutató Intézet Zrt. tulajdonosai a 100 hektár földvagyont 

Ingatlanhasznosító Zrt.-be, a tevékenységet pedig Kft.-be szervezték át, és 

értékesítését vagy felszámolását határozták el.  

 

2008 óta a Gyógynövénykutató Intézet Kft. a PannonPharma Cégcsoport tagjaként, 

önállóságát megtartva, Pallos József Péter ügyvezető igazgató irányításával, 

százéves szellemi örökségének bázisán működik tovább, a Duna-Ipoly Nemzeti 

Parkhoz tartozó védett, 5 hektáros természetvédelmi területén. 




