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Növényi drogok és növényi készítmények a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) és az Európai Gyógyszerkönyv (Ph. Eur.) 10.5 kötetében 
bekövetkezett változásoknak megfelelően – oktatási segédlet (2021. július 28.) 
 

Gyógyszerkönyvi latin drognév  Gyógyszerkönyvi magyar drognév  Drogot adó faj latin neve  Drogot adó faj magyar neve  
Cikkely  
helye 

Abelmoschi corolla*     

Absinthii herba   fehér üröm leveles vagy virágos hajtás  Artemisia absinthium  fehér üröm  Ph.Hg. VIII. 

Acaciae gummi   akáciamézga  
Acacia senegal  
Acacia seyal  

akácia  letöltés 

Acaciae gummi dispersione desiccatum  porlasztva szárított akáciamézga   
Acacia senegal  
Acacia seyal  

akácia  letöltés 

Acanthopanacis gracilistyli cortex*    Eleutherococcus nodiflorus   letöltés 

Achyranthis bidentatae radix*     

Agar  agar  Gelidium amansii  vörösmoszat   

Agni casti fructus   barátcserje termés  Vitex agnus-castus  barátcserje  letöltés 

Agni casti fructus extractum siccum  barátcserje termés száraz kivonat  Vitex agnus-castus    barátcserje  letöltés 

Agrimoniae herba   közönséges párlófű virágos hajtás  Agrimonia eupatoria  közönséges párlófű (apróbojtorján)  Ph.Hg. VIII. 

Akebia caulis akébia szár 
Akebia quinata  
Akebia trifoliata 

 letöltés 

Alchemillae herba   réti palástfű virágos hajtás  Alchemilla vulgaris réti palástfű  letöltés 

Allii sativi bulbi pulvis   fokhagymapor  Allium sativum  fokhagyma  letöltés 

Allium sativum ad preparationes 
homoeopathicas   

fokhagyma homeopátiás készítményekhez  Allium sativum  fokhagyma  Ph.Hg. VIII. 

Aloe barbadensis   barbadoszi aloé  Aloe barbadensis   barbadoszi aloé  letöltés 

Aloe capensis   tövises aloé  Aloe ferox  tövises aloé  letöltés 

Aloes extractum siccum normatum   aloé száraz kivonat, standardizált 
Aloe barbadensis 
Aloe ferox  

barbadoszi aloé  
tövises aloé  

letöltés 

Althaeae folium   orvosi ziliz-levél  Althaea officinalis  orvosi ziliz  Ph.Hg. VIII. 

Althaeae radix   orvosi ziliz-gyökér  Althaea officinalis  orvosi ziliz  Ph.Hg. VIII. 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/0307_Acaciae%20gummi_9_8_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/0308_Acaciae%20gummi%20dispersione%20desiccatum_9_0_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2432_uj_Acanthopanacis%20gracilistyli%20cortex_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/2309_Agni%20casti%20fructus%20extractum%20siccum_9_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/2309_Agni%20casti%20fructus%20extractum%20siccum_9_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/2472_Akebia%20caulis_9_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/1387_Alchemillae%20herba_9_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/1216_Allii%20sativi%20bulbi%20pulvis_9_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Aloe%20barbadensis_8_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/0258_Aloe%20capensis_9_0_ok.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Aloes%20extractum%20siccum%20normatum_10_0_kesz.pdf
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Amanita phalloides ad praeparationes 
homoeopathicas  

gyilkos galóca homeopátiás 
készítményekhez  

Amanita phalloides  gyilkos galóca  letöltés 

Amomi fructus*         

Amomi fructus rotundus*         

Amygdalae oleum raffinatum   finomított mandulaolaj  Prunus dulcis var. amara  keserű mandula  letöltés 

Amygdalae oleum virginale   natív mandulaolaj  Prunus dulcis var. dulcis  édes mandula  letöltés 

Amylum pregelificatum  hidegen duzzadó keményítő  
Solanum tuberosum  
Zea mays  
Oryza sativa  

burgonya  
kukorica rizs  

letöltés 

Anamirta cocculus ad praeparationes 
homoeopathicas  

cocculus hoemopátiás készítményhez  Anamirta cocculus (syn. A. paniculata)  halméregcserje  letöltés 

Andrographidis herba Andrographis herba Andrographis paniculata  letöltés 

Anemarrhenae asphodeloides rhizoma*  anemarréna rizóma  Anemarrhena asphodeloides  anemarréna  letöltés 

Angelicae archangelicae radix   orvosi angyalgyökér  Angelica archangelica  orvosi angyalgyökér  Ph.Hg. VIII. 

Angelicae dahuricae radix*  angelikafű gyökér Angelica dahurica     letöltés 

Angelicae pubescentis radix*  angelikafű gyökér Angelica biserrata    letöltés 

Angelicae sinensis radix*  kínai angyalgyökér Angelica sinensis kínai angyalgyökér letöltés 

Anisi aetheroleum   ánizsolaj  Pimpinella anisum  közönséges ánizs  letöltés 

Anisi fructus  ánizstermés  Pimpinella anisum  közönséges ánizs  letöltés 

Anisi stellati aetheroleum  kínai csillagánizstermés-olaj  Illicium verum  kínai csillagánizs  letöltés 

Anisi stellati fructus   kínai csillagánizs termés  Illicium verum  kínai csillagánizs  letöltés 

Arachidis oleum hydrogenatum   földimogyoróolaj, hidrogénezett Arachis hypogaea  földimogyoró  letöltés 

Arachidis oleum raffinatum   földimogyoróolaj, finomított  Arachis hypogaea  földimogyoró  letöltés 

Arnicae flos   árnika virág  Arnica montana  hegyi árnika  Ph.Hg. VIII. 

Arnicae tinctura   árnikatinktúra  Arnica montana  hegyi árnika  Ph.Hg. VIII. 

Astragali mongholici radix*  Astragalus mongholicus gyökér Astragalus mongholicus  letöltés 

Atractylodis lanceae rhizoma*         

Atractylodis macrocephalae rhizoma*         

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_8_kozlemeny/2290_Amanita%20phalloides%20ad%20preparationes%20homoeopathicas_9_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GYK2010/Amygdalaeoleumraffinatum.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Amygdale%20oleum%20virginale_8_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/Amylum%20pregelificatum_9_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Anamirta%20cocculus%20ad%20praep%20homoeopathicas_8_3_kesz_D.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2712_Andrographidis%20herba_9_3_kesz_teljes.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Amemarrhenae%20asphodeloide%20rhizoma_8_6_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2556_Angelicae%20dahuricae%20radix_9_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2557_Angelicae%20pubescentis%20radix_9_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_5_kozlemeny/Angelica%20sinensis%20radix_9_1_ujrakesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Anisi%20aetheroleum%207_0.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Anisi%20fructus_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Anisi%20stellati%20aetheroleum%207_0.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Anisi%20stellati%20fructus_10_0_kesz_form.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Arachidis%20oleum%20hydrogenatum_10_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/Arachidis%20oleum%20raffinatum_9_6_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2435_uj_Astragali%20mongholici%20radix_9_2_kesz.pdf
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Atropa belladonna ad praeparationes 
homoeopathicas  

belladonna homoeopátiás készítményekhez  Atropa belladonna  belladonna  letöltés 

Aucklandiae radix  aucklandia gyökér  Saussurea costus    letöltés 

Aurantii amari epicarpii et mesocarpii 
tinctura   

keserű narancs epikarpium és mezokarpium 
tinktúra  

Citrus aurantium subsp. aurantium  keserű narancs  Ph.Hg. VIII. 

Aurantii amari epicarpium et mesocarpium   keserű narancs epikarpium és mezokarpium   Citrus aurantium subsp. aurantium  keserű narancs  letöltés 

Aurantii amari flos   keserűnarancs-virág  Citrus aurantium subsp. aurantium  keserű narancs  Ph.Hg. VIII. 

Aurantii dulcis aetheroleum   édesnarancs-olaj  Citrus sinensis  édes narancs  Ph.Hg. VIII. 

Ballotae nigrae herba  fekete peszterce virágos hajtás  Ballota nigra  fekete peszterce  Ph.Hg. VIII. 

Balsamum peruvianum   perubalzsam  Myroxylon balsamum var. pereirae  perubalzsamfa  Ph.Hg. VIII. 

Balsamum tolutanum   tolubalzsam  
Myroxylon balsamum var. balsamum 
deleatus  

tolubalzsamfa  Ph.Hg. VIII. 

Belamcandae chinensis rhizoma*  leopárdliliom gyökértörzs 
Iris domestica 
(syn. Belamcanda chinensis) 

leopárdliliom letöltés 

Belladonnae folium   nadragulyalevél  Atropa belladonna  maszlagos nadragulya  letöltés 

Belladonnae folii extractum siccum 
normatum 

belladonnalevél száraz kivonat, standardizált Atropa belladonna  maszlagos nadragulya  letöltés 

Belladonnae folii tinctura normata nadragulyalevél-tinktúra, standardizált Atropa belladonna  maszlagos nadragulya  letöltés 

Belladonnae pulvis normatus  belladonna levélpor, standardizált Atropa belladonna  maszlagos nadragulya  letöltés 

Benzois sumatrani tinctura   szumátrai benzoétintktúra  Styrax benzoin  szumátrai benzoéfa  Ph.Hg. VIII. 

Benzoe sumatranus   szumátrai benzoé  Styrax benzoin  szumátrai benzoéfa  Ph.Hg. VIII. 

Benzoe tonkiensis  sziámi benzoé  Styrax tonkiensis  sziámi benzoéfa  letöltés 

Benzois tonkiensis tinctura  sziámi benzoétinktúra  Styrax tonkiensis  sziámi benzoéfa  Ph.Hg. VIII. 

Betulae folium  nyírfalevél  
Betula pendula  
Betula pubescens  

közönséges nyír  
molyhos nyír  

letöltés 

Bistortae rhizoma*  kígyógyökerű keserefű-gyökértörzs  Polygonum bistorta  kígyógyökerű keserűfű  Ph.Hg. VIII. 

Boldi folii extractum siccum  boldólevél száraz kivonat  Peumus boldus  boldó  letöltés 

Boldi folium   boldólevél  Peumus boldus  boldó  letöltés 

Boraginis officinalis oleum raffinatum  finomított borágó olaj  Borago officinalis  kerti borágó  letöltés 

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Atropa%20belladonna%20ad%20praeparationes%20homoeopathicas_9_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Aucklandia%20radix_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/8_2015%20kozlemeny_8_5%20anyaga/Aurantii%20amari%20epicarpium%20et%20mesocarpium_8_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/2561_Belamcandae%20chinensis%20rhizoma_UJ_10_3__kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Belladonnae%20folium_9_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Belladonnae%20folii%20extractum%20siccum%20normatum%209_2%20kemiai%20kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Belladonnae%20folii%20tinctura%20normata_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Belladonnae%20pulvis%20normatus_10_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Benzoe%20tonkinensis_8_6_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/1174_Betulae%20folium_9_0_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Boldi%20folii%20extr%20sicc_8_7_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Boldi%20folium_8_7_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Boraginis%20officinalis%20oleum%20raffinatum_10_0_kesz.pdf
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Bupleuri radix* buvákfű gyökér 
Bupleurum chinense  
Bupleurum scorzonerifolium 

 letöltés 

Calendulae flos   körömvirág  Calendula officinalis  körömvirág  Ph.Hg. VIII. 

Camelliae sinensis non fermentata folia Kínai teacserje nem fermentált levél Camellia sinensis kínai teacserje letöltés 

Capsici fructus   paprikatermés  
Capsicum annuum var. minimum  
Capsicum frutescens  

termesztett paprika  
cserjés (chili) paprika 

letöltés 

Capsici extractum spissum normatum  paprikakivonat, sűrű, standardizált 
Capsicum annuum var. minimum  
Capsicum frutescens  

termesztett paprika  
cserjés (chili) paprika 

letöltés 

Capsici oleoresina raffinata et normata  finomított és standardizált paprikaolaj  
Capsicum annuum var. minimum  
Capsicum frutescens  

termesztett paprika  
cserjés (chili) paprika  

letöltés 

Capsici tinctura normata  standardizált paprikatermés-tinktúra  
Capsicum annuum var. minimum  
Capsicum frutescens  

termesztett paprika  
cserjés (chili) paprika  

letöltés 

Carthami flos*  sáfrányosszeklice-virág  Carthamus tinctorius  sáfrányos szeklice  letöltés 

Carthami oleum raffinatum   finomított sáfrányosszeklice-olaj  Carthamus tinctorius  sáfrányos szeklice  letöltés 

Carvi aetheroleum  köményolaj  Carum carvi  konyhakömény  Ph.Hg. VIII. 

Carvi fructus   köménytermés  Carum carvi  konyhakömény  letöltés 

Caryophylli floris aetheroleum   szegfűszegolaj  Syzygium aromaticum  szegfűszegfa  letöltés 

Caryophylli flos   szegfűszeg  Syzygium aromaticum  szegfűszegfa  letöltés 

Centaurii herba   kis ezerjófű virágos hajtás  Centaurium erythraea  kis ezerjófű  Ph.Hg. VIII. 

Centellae asiaticae herba   ázsiai gázló virágos hajtás  Centella asiatica  ázsiai gázló  letöltés 

Cera alba  fehér viasz  Apis mellifera  házi méh  Ph.Hg. VIII. 

Cera carnauba   karnaubaviasz  Copernicia cerifera  karnauba pálma  letöltés 

Cera flava  sárga viasz  Apis mellifera  házi méh  Ph.Hg. VIII. 

Chaenomeles fructus*     

Chamomillae romanae flos   rómaikamilla-virág  Chamaemelum nobile  római kamilla  letöltés 

Chelidonii herba   vérehulló fecskefű virágos hajtás  Chelidonium majus  vérehulló fecskefű  Ph.Hg. VIII. 

Cinchonae cortex   vöröskínafa-kéreg  
Cinchona calisaya  
Cinchona ledgeriana  
Cinchona pubescens  

vörös kínafa  Ph.Hg. VIII. 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/2562_Bupleuri%20radix_10_5_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_6_kozlemeny/2668_Camelliae%20sinensis%20non%20fermentata%20folia_9_4_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2008/Capsici%20fructus.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2014_sz_kozlemenyhez/2_2014%20kozlemeny%20pdf_jei/Capsici%20extractum%20spissum%20normatum_8_0_kesz%20.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2014_sz_kozlemenyhez/2_2014%20kozlemeny%20pdf_jei/Capsici%20oleoresina%20raffinata%20et%20quantificata_8_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2014_sz_kozlemenyhez/2_2014%20kozlemeny%20pdf_jei/Capsici%20tinctura%20normata_8_0%20kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/2386_Carthami%20flos_8_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Carthami%20oleum%20raffinatum_10_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/1080_Carvi%20fructus_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_6%20anyaga%20pdf_ek_7_2012/Caryophylli%20floris%20aetheroleum_7_6_kesz_J.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_6%20anyaga%20pdf_ek_7_2012/Caryophylli%20flos_7_6_kesz_J.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Centella%20asiaticae%20herba_8_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Cera%20carnauba_8_6_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/0380_Chamomillae%20romanae%20flos_9_0_kesz.pdf
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Cinchonae extractum fluidum normatum  
vöröskínafa-kéreg standardizált folyékony 
kivonat  

Cinchona calisaya  
Cinchona ledgeriana  
Cinchona pubescens  

vörös kínafa  Ph.Hg. VIII. 

Cinnamomi cassiae aetheroleum   kassziafahéj-olaj  Cinnamomum cassia  kasszia (kínai) fahéj  letöltés 

Cinnamomi cortex   ceyloni fahéjfakéreg  Cinnamomum zeylanicum  ceyloni fahéjfa  Ph.Hg. VIII. 

Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum   ceyloni fahéjfakéreg-olaj  Cinnamomum zeylanicum  ceyloni fahéjfa  letöltés 

Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum  ceyloni fahéjfalevél-olaj  Cinnamomum zeylanicum  ceyloni fahéjfa  letöltés 

Citri reticulatae aetheroleum  mandarin-illóolaj  Citrus reticulata  mandarin  letöltés 

Citri reticulatae epicarpium et 
mesocarpium*  

mandarin epikarpium és mezokarpium  Citrus reticulata  mandarin  letöltés 

Citronellae aetheroleum   citronellaolaj  Cymbopogon winterianus  jávai citronella  letöltés 

Clematidis armandii caulis*  örökzöld iszalag szár Clematis armandii  örökzöld iszalag  letöltés 

Cocois oleum raffinatum   finomított kókuszolaj  Cocos nucifera  kókuszpálma  letöltés 

Codonopsidis radix pelyhes ázsiai harangvirág-gyökér Codonopsis pilosula pelyhes ázsiai harangvirág letöltés 

Coicis semen*    Coix lacryma-jobi subsp. ma-yuen   letöltés 

Colae semen   kóladiómag  
Cola acuminata  
Cola nitida  

kólafa  Ph.Hg. VIII. 

Colophonium  kolofónium  
Pinus nigra  
Pinus silvestris  

feketefenyő  
erdei fenyő  

Ph.Hg. VIII. 

Coptidis rhizoma* coptidis gyökértörzs 
Coptis chinensis  
Coptis deltoidea  
Coptis teeta 

 letöltés 

Coriandri aetheroleum  korianderolaj  Coriandrum sativum  kerti koriander  letöltés 

Coriandri fructus   koriandertermés  Coriandrum sativum  kerti koriander  letöltés 

Corydalis rhizoma*     

Crataegi folium cum flore   galagonya virágos hajtásvég  

Crataegus azarolus  
Crataegus laevigata  
Crataegus monogyna  
Crataegus pentagina  

azárol (francia) galagonya  
cseregalagonya  
egybibés galagonya  
ötbibés galagonya  

letöltés 

Crataegi folii cum flore extractum fluidum 
galagonya virágos hajtásvég folyékony 
kivonat 

Crataegus azarolus  
Crataegus laevigata  
Crataegus monogyna  

azárol (francia) galagonya  
cseregalagonya  
egybibés galagonya  

letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Cinnamomi%20cassiae%20aetheroleum_10_0_kesz_form.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Cinnamomi%20zeylanici%20corticis%20aetheroleum_10_0_kesz_form.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Cinnamomi%20zeylanici%20folii%20aethetoleum%207_0.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Cirti%20reticulate%20aetheroleum%207_0.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Citri%20reticulatae%20epicarpium%20and%20mesocarpium_8_7_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Citronellae%20aetheroleum%207_0.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2463_Clematis%20armandii%20caulis_9_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Cocois%20oleum%20raffinatum_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2714_Codonopsidis%20radix_9_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2454_UJ_Coicis%20semen_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/2715_Coptidis%20rhizoma_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/Coriandri%20aetheroleum_8_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/1304_Coriandri%20fructus_8_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/1432_Crataegi%20folium%20cum%20flore_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/Crataegi%20folii%20cum%20flore%20extractum%20fluidum_1864_10_3_kesz.pdf
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Crataegus pentagina  ötbibés galagonya  

Crataegi folii cum flore extractum siccum   galagonya virágos hajtásvég száraz kivonat  

Crataegus azarolus  
Crataegus laevigata  
Crataegus monogyna  
Crataegus pentagina  

azárol (francia) galagonya  
cseregalagonya  
egybibés galagonya 
ötbibés galagonya  

letöltés 

Crataegi fructus   galagonyatermés  
Crataegus laevigata  
Crataegus monogyna  

cseregalagonya  
egybibés galagonya  

Ph.Hg. VIII. 

Croci sativi stigma ad praeparationes 
homoeopathicas  

jóféle sáfránybibe homeopátiás 
készítményekhez  

Crocus sativus  jóféle sáfrány  letöltés 

Curcumae longae rhizoma  kurkuma gyökér  Curcuma longa  indiai kurkuma  letöltés 

Curcumae xanthorrhizae rhizoma   jávai kurkuma gyökértörzs  Curcuma xanthorrhiza  jávai kurkuma  letöltés 

Cyamopsidis seminis pulvis   guárbabmag-por  Cyamopsis tetragonolobus  guárbab  letöltés 

Cyathulae radix* cyathula gyökér Cyathula officinalis  letöltés 

Cynarae folium   articsókalevél  Cynara scolymus  articsóka  letöltés 

Cynarae folii extractum siccum  articsókalevél száraz kivonat  Cynara scolymus  articsóka  letöltés 

Delphinium staphisagria ad praeparationes 
homoeopathicas  

csípős szarkaláb homoeopátiás 
készítményekhez  

Delphinium staphisagria  csípős szarkaláb  letöltés 

Digitalis purpureae folium   pirosgyűszűvirág-levél  Digitalis purpurea  piros gyűszűvirág  Ph.Hg. VIII. 

Digitalis purpurea ad praeparationes 
homoeopathicas 

piros gyűszűvirág homeopátiás 
készítményekhez 

Digitalis purpurea  piros gyűszűvirág  letöltés 

Dioscoreae nipponicae rhizoma* Dioscoreae nipponicae rhizoma Dioscoreae nipponica  letöltés 

Dioscoreae oppositifoliae rhizoma*  kínai jamszgyökér  Dioscorea oppositifolia    letöltés 

Drynariae rhizoma*    Drynaria fortunei   letöltés 

Echinaceae angustifoliae radix   keskenylevelű kasvirág gyökér  Echinacea angustifolia  keskenylevelű kasvirág  letöltés 

Echinaceae pallidae radix   halványkasvirág-gyökér  Echinacea pallida  halvány kasvirág  letöltés 

Echinaceae purpureae herba   bíbor kasvirág virágos hajtás  Echinacea purpurea  bíbor kasvirág  letöltés 

Echinaceae purpureae radix   bíbor kasvirág gyökér  Echinacea purpurea  bíbor kasvirág  letöltés 

Ecliptae herba*    Eclipta prostrata   letöltés 

Eleutherococci radix   tajgagyökér  Eleutherococcus senticosus  tajgagyökér  letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/Crataegi%20folii%20cum%20flore%20extractum%20siccum_1865_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/Croci%20sativi%20stigma%20ad%20praeparationes%20homoeopathicas_8_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Curcumae%20longae%20rhizoma_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Curcumae%20xantorrhizae%20rhizoma_8_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/Cyamopsidis%20seminis%20pulvis.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/2998_Cyathulae%20radix_10_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_6_kozlemeny/1866_Cynarae%20folium_9_4_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_6_kozlemeny/2389_Cynarae%20folii%20extractum%20siccum_%209_4_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Delphinium%20staphisagria%20ad%20praeparationes%20homoeopathicas_8_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/2705_Digitalis%20purpurea%20ad%20praeparationes%20homoeoparhicas_9_6_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_8_kozlemeny/2890_Dioscoreae%20nipponicae%20rhizoma_9_5_biologia_kemia_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_7_kozlemeny/Dioscoreae%20oppositifoliae%20rhizoma_8_8_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2563_uj_Drynariae%20rhizoma_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/1821_Echinaceae%20angustifoliae%20radix_10_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/1822_Echinaceae%20pallidae%20radix_10_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/1823_Echinaceae%20purpureae%20herba_10_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/1824_Echinaceae%20purpurea%20radix_10_5_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2564_uj_Ecliptae%20herba_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Eleutherococci%20radix.pdf
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Ephedrae herba csikófark 
Ephedra sinica  
Ephedra intermedia 
Ephedra equisetina 

 letöltés 

Equiseti herba mezei zsurló meddő hajtás Equisetum arvense mezei zsurló Ph.Hg. VIII. 

Eucalypti aetheroleum   eukaliptuszolaj  
Eucalyptus globulus  
Eucalyptus polybractea  
Eucalyptus smithii  

eukaliptusz  letöltés 

Eucalypti folium   eukaliptuszlevél  Eucalyptus globulus  tasmániai eukaliptusz  letöltés 

Eucommiae cortex*  gumiszil kéreg Eucommia ulmoides    letöltés 

Evodiae fructus rutatermézű mézesfa-termés Tetradium ruticarpum rutatermézű mézesfa letöltés 

Fagopyri herba   közönséges pohánka virágos hajtás  Fagopyrum esculentum  pohánka  Ph.Hg. VIII. 

Filipendulae ulmariae herba   réti legyezőfű virágos hajtás  Filipendula ulmaria  réti legyezőfű  Ph.Hg. VIII. 

Foeniculi amari fructus   keserűédeskömény-termés  
Foeniculum vulgare subsp. vulgare var. 
vulgare  

keserű édeskömény  Ph.Hg. VIII. 

Foeniculi amari fructus aetheroleum  keserűédesköménytermés-olaj  
Foeniculum vulgare subsp. vulgare var. 
vulgare  

keserű édeskömény  Ph.Hg. VIII. 

Foeniculi amari herbae aetheroleum  keserűédesköményhajtás-olaj  
Foeniculum vulgare subsp. vulgare var. 
vulgare  

keserű édeskömény  letöltés 

Foeniculi dulcis fructus   édesköménytermés  
Foeniculum vulgare subsp. vulgare var. 
dulce  

édeskömény  Ph.Hg. VIII. 

Forsythiae fructus* bókoló aranyfa termés Forsythia suspensa bókoló aranyfa letöltés 

Frangulae cortex   kutyabengekéreg  Frangula alnus  kutyabenge  Ph.Hg. VIII. 

Frangulae corticis extractum siccum 
normatum   

standardizált frangulakéreg száraz kivonat  Frangula alnus  kutyabenge  letöltés 

Fraxini folium   kőrisfalevél  
Fraxinus excelsior  
Fraxinus oxyphylla  

magas kőris  
déli kőris  

Ph.Hg. VIII. 

Fraxini rhynchophyllae cortex*  kőrisfakéreg  Fraxinus rhynchophylla    letöltés 

Fucus vel ascophyllum   barnamoszattelep  
Fucus serratus  
Fucus vesiculosus  
Ascophyllum nodosum  

csipkézett barnamoszat  
hólyagos barnamoszat  
csomós moszat  

Ph.Hg. VIII. 

Fumariae herba   orvosi füstike virágos hajtás  Fumaria officinalis  orvosi füstike  letöltés 

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_7_kozlemeny/Ephedrae%20herba_8_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/0390_Eucalypti%20aetheroleum_10_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/Eucalypti%20folium_8_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2412_uj_Eucommiae%20cortex_9_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/Evodiae%20fructus_9_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Foeniculi%20amari%20herbae%20aetheroleum.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_4_kozlemeny/2720_Forsythiae%20fructus_10_4_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/8_2015%20kozlemeny_8_5%20anyaga/Frangulae%20corticis%20extractum%20siccum%20normatum_8_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Fraxini%20rhynchopyllae%20cortex_8_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Fumariae%20herba_9_2_kesz.pdf
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Ganoderma lucidum pecsétviaszgomba Ganoderma lucidum pecsétviaszgomba letöltés 

Gardeniae fructus nagyvirágú gardénia termés Gardenia jasminoides nagyvirágú gardénia letöltés 

Gastrodiae rhizoma* gasztrodia gyökér   letöltés 

Gentianae radix   tárnicsgyökér  Gentiana lutea  sárga tárnics  letöltés 

Gentianae tinctura   genciána tinktúra  Gentiana lutea  sárga tárnics  Ph.Hg. VIII. 

Ginkgonis folium   páfrányfenyőlevél  Ginkgo biloba  páfrányfenyő  Ph.Hg. VIII. 

Ginkgonis extractum siccum raffinatum  
et quantificatum  

száraz, tisztított és kvantifikált 
páfrányfenyőlevél-kivonat  

Ginkgo biloba  páfrányfenyő  Ph.Hg. VIII. 

Ginseng radix   ginzenggyökér  Panax ginseng  ázsiai ginzeng  letöltés 

Gossypii oleum hydrogenatum   hidrogénezett gyapotmagolaj  Gossypium hirsutum  gyapot  letöltés 

Graminis rhizoma   tarackbúza-gyökértörzs  Agropyron repens  tarackbúza  Ph.Hg. VIII. 

Guar galactomannanum guar galaktomannán Cyamopsis tetragonolobus  letöltés 

Guaranae semen Guarana mag Paullinia cupana guarana letöltés 

Hamamelidis cortex  nagylevelű csodamogyoró kéreg  Hamamelis virginiana  nagylevelű csodamogyoró  letöltés 

Hamamelidis folium Csak tartalomjegyzékben? nagylevelű csodamogyoró-levél  Hamamelis virginiana  nagylevelű csodamogyoró  Ph.Hg. VIII. 

Harpagophyti extractum siccum  ördögcsáklyagyökér száraz kivonat  
Harpagophytum procumbens  
Harpagophytum zeyheri  

ördögcsáklya  Ph.Hg. VIII. 

Harpagophyti radix   ördögcsáklyagyökér  
Harpagophytum procumbens  
Harpagophytum zeyheri  

ördögcsáklya  letöltés 

Hederae folium   borostyánlevél  Hedera helix  közönséges borostyán  Ph.Hg. VIII. 

Hedera helix ad preparationes 
homoeopathicas   

borostyán homeopátiás készítményekhez  Hedera helix  közönséges borostyán  letöltés 

Helianthi annui oleum raffinatum   finomított napraforgóolaj  Helianthus annuus  napraforgó  letöltés 

Hibisci sabdariffae flos   hibiszkuszvirág-csészelevél  Hibiscus sabdariffa  szudáni hibiszkusz (rozella) letöltés 

Hippocastani semen vadgesztenye-mag Aesculus hippocastanum vadgesztenye letöltés 

Hippocastani seminis extractum siccum 
normatum 

vadgesztenye száraz kivonat, standardizált Aesculus hippocastanum vadgesztenye letöltés 

Houttuyniae herba* Kaméleonvirág Houttuynia cordata  letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/3001_Ganoderma%20lucidum_10_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2565_Gardeniae%20fructus_9_0_ok.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/2721_Gastrodiae%20rhizoma_UJ_9_6_lekt.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/8_2015%20kozlemeny_8_5%20anyaga/Gentianae_8_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/1523_Ginseng%20radix_9_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Gossypii%20oleum%20hydrogenatum%207_0%20kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/Guar%20galactomannanum.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_6_kozlemeny/2669_Guaranae%20semen_9_4_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Hamamelidis%20cortex_8_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/Harpagophyti%20radix_9_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_8%20anyaga_Csillanak_pdf/Hedera_helix_ad_praeparationes_homoeopathicas_6_8.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GYK2010/Helianthiannuiolraff.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_4_kozlemeny/1623_Hibisci%20sabdariffae%20flos_10_4_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/1830_Hippocastani%20semen_9_0_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/1829_Hippocastani%20seminis%20extractum%20siccum%20normatum_9_0_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_6_kozlemeny/2722_Houttuyniae%20herba_biologia_kemia_9_4_kesz.pdf
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Hydrastis canadensis ad praeparationes 
homoeopathicas 

kanadai aranygyökér homeopátiás 
készítményekhez 

Hydrastis canadensis  kanadai aranygyökér  letöltés 

Hydrastis rhizoma   kanadai aranygyökér-gyökértörzs  Hydrastis canadensis  kanadai aranygyökér  letöltés 

Hyoscyamus niger ad praeparationes 
homoeopathicas  

beléndek homeopátiás készítményekhez  Hyoscyamus niger  beléndek  letöltés 

Hyperici herba   közönséges orbáncfű virágos hajtás  Hypericum perforatum  közönséges orbáncfű  letöltés 

Hypericum perforatum ad praeparationes 
homoeopathicas   

orbáncfű homeopátiás készítményekhez  Hypericum perforatum  közönséges orbáncfű  letöltés 

Hyperici herbae extractum siccum 
quantificatum  

közönséges orbáncfű száraz kivonat, 
beállított  

Hypericum perforatum  közönséges orbáncfű  letöltés 

Ipecacuanhae extractum fluidum normatum   standardizált ipekakuána folyékony kivonat  Carapichea ipecacuanha valódi hánytatógyökér letöltés 

Ipecacuanhae pulvis normatus  ipekakuána-gyökérpor, standardizált Carapichea ipecacuanha valódi hánytatógyökér letöltés 

Ipecacuanhae radix   ipekakuánagyökér  Carapichea ipecacuanha valódi hánytatógyökér letöltés 

Ipecacuanhae tinctura normata   standardizált ipekakuána tinktúra  Carapichea ipecacuanha valódi hánytatógyökér letöltés 

Isatidis radix*   festő csülleng gyökér  Isatis tinctoria festő csülleng  letöltés 

Juniperi aetheroleum   borókaolaj  Juniperus communis  közönséges boróka  letöltés 

Juniperi galbulus  borókabogyó  Juniperus communis  közönséges boróka  letöltés 

Lavandulae aetheroleum   levendulaolaj  Lavandula angustifolia  valódi (keskenylevelű) levendula  letöltés 

Lavandulae flos   valódilevendula-virág  Lavandula angustifolia  valódi (keskenylevelű) levendula  letöltés 

Leonuri cardiacae herba   szúrós gyöngyajak virágos hajtás  Leonurus cardiaca  szúrós gyöngyajak  Ph.Hg. VIII. 

Levistici radix   lestyángyökér  Levisticum officinale  lestyán  letöltés 

Lichen islandicus   izlandi zuzmó  Cetraria islandica  izlandi zuzmó  letöltés 

Ligustici chuanxiong rhizoma*     

Ligustici radix et rhizoma*     

Limonis aetheroleum   citromolaj  Citrus limon  citrom  Ph.Hg. VIII. 

Lini semen   házi lenmag  Linum usitatissimum  házi len  Ph.Hg. VIII. 

Lini oleum virginale   natív lenolaj  Linum usitatissimum  házi len  letöltés 

Liquiritiae extractum siccum ad 
saporandum  

ízesítőként felhasználható édesgyökér 
kivonat  

Glycyrrhiza glabra  igazi édesgyökér  Ph.Hg. VIII. 

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2500_Hydrastis%20canadensis%20ad%20preparationes%20homoeopathicas_9_0_ok.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GYK2010/Hydrastisrhizoma.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2091_Hyosciamus%20niger%20ad%20preparationes%20homoeopathicas_9_0_ok.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/1438_Hyperici%20herba_9_0_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2028_Hypericum%20perforatum%20ad%20praeparationes%20homoeopathicas_9_0_ok.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/Hyperici%20herbae%20extractum%20siccum%20quantificatum_9_0_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Ipecacuanhae%20extractum%20fluidum%20normatum_8_7_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Ipechachuana%20pulvis%20normatus_8_7_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Ipecachuana%20radix_8_7_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Ipecacuanhae%20tinctura%20normata_8_7_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/2566_Isatidis%20radix_UJ_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/3_4_2013%20kozlemeny%20pdf_jei/Juniperi%20aetheroleum_7_8_kesz_Jutka.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/1532_Juniperi%20galbulus_9_8_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_8_kozlemeny/1338_Lavandulae%20aetheroleum_9_5_biologia_kemia_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_8_kozlemeny/1534_Lavandulae%20flos_9_5_biologia_kemia_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/1233_Levistici%20radix_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_8%20anyaga_Csillanak_pdf/Lichen_islandicus_6_8.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/Lini%20oleum%20virginale_8_2_Judit_kesz.pdf
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Liquiritiae radix  igazi édesgyökér  Glycyrrhiza glabra  igazi édesgyökér  letöltés 

Lupuli flos  komlótoboz  Humulus lupulus  felfutó komló  Ph.Hg. VIII. 

Lycii fructus*  közönséges lícium-termés  Lycium barbarum  ördögcérna (lícium)  letöltés 

Lycopi herba* Lycopi herba Lycopus lucidus var. hirtus  letöltés 

Lythri herba   réti füzény virágos hajtás  Lythrum salicaria  réti füzény  Ph.Hg. VIII. 

Magnoliae biondii flos immaturus* liliomfa virágrügy Magnolia biondii  letöltés 

Magnoliae officinalis cortex*  hasznos liliomfa kéreg Magnolia officinalis    hasznos liliomfa letöltés 

Magnoliae officinalis flos*  hasznos liliomfa virág Magnolia officinalis    hasznos liliomfa letöltés 

Malvae folium  erdeimályva-virág  
Malva neglecta 
Malva sylvestris 

papsajtmályva  
erdei mályva  

Ph.Hg. VIII. 

Malvae sylvestris flos  erdeimályva-virág  Malva sylvestris  erdei mályva  Ph.Hg. VIII. 

Marrubii herba  orvosi pemetefű virágos hajtás  Marrubium vulgare  orvosi pemetefű  Ph.Hg. VIII. 

Matricariae aetheroleum   kamillaolaj  Matricaria recutita  orvosi székfű (kamilla) Ph.Hg. VIII. 

Matricariae flos  kamillavirágzat  Matricaria recutita  orvosi székfű (kamilla) letöltés 

Matricariae extractum fluidum   kamilla folyékony kivonat  Matricaria recutita  orvosi székfű (kamilla) Ph.Hg. VIII. 

Maydis amylum  kukoricakeményítő  Zea mays  kukorica  Ph.Hg. VIII. 

Maydis oleum raffinatum  finomított kukoricaolaj  Zea mays  kukorica  letöltés 

Mel  méz  Apis mellifera  házi méh  Ph.Hg. VIII. 

Melaleucae aetheroleum  teafaolaj  Melaleuca alternifolia  teafa  letöltés 

Meliloti herba  orvosi somkóró virágos hajtás  Melilotus officinalis  orvosi somkóró  Ph.Hg. VIII. 

Melissae folium  orvosicitromfű-levél  Melissa officinalis  orvosi citromfű  Ph.Hg. VIII. 

Melissae folii extractum siccum  orvosicitromfű-levél száraz kivonat  Melissa officinalis  orvosi citromfű  letöltés 

Menthae arvensis aetheroleum partim 
mentholum depletum  

csökkentett mentoltartalmú mezeimenta-olaj  Mentha canadensis  kanadai menta  Ph.Hg. VIII. 

Menthae piperitae aetheroleum  borsosmentaolaj  Mentha x piperita  borsosmenta  letöltés 

Menthae piperitae folium  borsosmentalevél  Mentha x piperita  borsosmenta  letöltés 

Menthae piperitae folii extractum siccum borsosmentalevél száraz kivonat Mentha x piperita borsosmenta letöltés 

Menyanthidis trifoliatae folium  vidrafűlevél  Menyanthes trifoliata  vidrafű (vidraelecke)  Ph.Hg. VIII. 

Millefolii herba  közönséges cickafark virágos hajtás  Achillea millefolium (Achillea collina?) közönséges cickafark  letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Liquiritiae%20radix%207_0.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2612_Lycii%20fructus_9_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_5_kozlemeny/Lycopus%20lucidus_2723_9_1_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2742_Magnoliae%20biondii%20flos_9_3_teljesen_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2567_uj_Magnoliae%20officinalis%20cortex_9_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2568_Magnoliae%20officinalis%20flos_9_3_teljesen%20kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/0404_Matricariae%20flos_9_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_8%20anyaga_Csillanak_pdf/Maydis_oleum_raffinatum_6_8.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Melaleucae%20aetheroleum%207_0.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/3-2011anyag%20Csillanak/Melissae%20folii%20extractum%20siccum.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_4_kozlemeny/Menthae%20piperitae%20aetheroleum_9_7_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Menthae%20piperitae%20folium_9_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/2382_Menthae%20piperitae%20folii%20extractum%20siccum_9_2.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/1382_Millefolii%20herba_8_2_kesz.pdf
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Morindae officinalis radix*  Gynochthodes officinalis  letöltés 

Moutan cortex* Fás bazsarózsa kéreg Paeonia x suffruticosa fás bazsarózsa letöltés 

Myristicae fragrantis aetheroleum  szerecsendióolaj  Myristica fragrans  szerecsendiófa  letöltés 

Myrrha  mirha  
Commiphora myrrha 
Commiphora spp. 

szomáliai balzsamfa  letöltés 

Myrrhae tinctura   mirha tinktúra  
Commiphora myrrha 
Commiphora spp. 

szomáliai balzsamfa  letöltés 

Myrtilli fructus recens  friss fekete áfonya termés  Vaccinium myrtillus  fekete áfonya  letöltés 

Myrtilli fructus recentis extractum siccum 
raffinatum et normatum  

friss fekete áfonya száraz kivonat tisztított, 
stantardizált 

Vaccinium myrtillus  fekete áfonya  letöltés 

Myrtilli fructus siccus  szárított fekete áfonya termés  Vaccinium myrtillus  fekete áfonya  letöltés 

Neroli aetheroleum  neroli-olaj  Citrus aurantium subsp. aurantium  keserű narancs  Ph.Hg. VIII. 

Niaouli typo cineolo aetheroleum niaoluli olaj Melaleuca quinquenervia niaouli Ph.Eur. 

Notoginseng radix*  hamisginzenggyökér  Panax pseudoginseng var. notoginseng  hamisginzeng  letöltés 

Oenotherae oleum raffinatum  finomított ligetszépeolaj  Oenothera biennis  parlagi ligetszépe  letöltés 

Oleae folium  olajfalevél  Olea europaea  olajfa  Ph.Hg. VIII. 

Oleae folii extractum siccum  olajfalevél száraz kivonat  Olea europaea  olajfa  Ph.Hg. VIII. 

Olibanum indicum  indiai tömjénbalzsamfa  Boswellia serrata  indiai tömjén  letöltés 

Olivae oleum raffinatum  finomított olívaolaj  Olea europaea  olajfa  letöltés 

Olivae oleum virginale   natív olívaolaj  Olea europaea  olajfa  letöltés 

Ononidis radix  tövisesiglice-gyökér  Ononis spinosa  tövises iglice  letöltés 

Ophiopogonis radix     

Opii extractum siccum normatum  standardizált ópium száraz kivonat  Papaver somniferum  kerti mák  letöltés 

Opii pulvis normatus   standardizált ópiumpor  Papaver somniferum  kerti mák  letöltés 

Opii tinctura normata  standardizált ópiumtinktúra  Papaver somniferum  kerti mák  letöltés 

Opium crudum  nyers ópium  Papaver somniferum  kerti mák  letöltés 

Origani herba  szurokfű levél és -virág  
Origanum onites  
Origanum vulgare subsp. hirtum  

ciprusi szurokfű  
görög szurokfű  

Ph.Hg. VIII. 

Orthosiphonis folium   jávaitea-levél  Orthosiphon aristatus var. aristatus jávai tea  letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_4_kozlemeny/2977_Morindae%20officinalis%20radix_10_4_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_6_kozlemeny/2474_Moutan%20cortex_9_4_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Myristicae%20fragrantis%20aetheroleum%207_0.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/1349%20Myrrha_9_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/1877_Myrrhae%20tinctura_9_2.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/Myrtilli%20fructus%20recens_9_6_lektkszhtiszta.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_4_kozlemeny/Myrtilli%20fructus%20rec%20extr%20sicc%20stand_9_7_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/1588_Myrtilli%20fructus%20siccus_10_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/2383_Notoginseng%20radix_9_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GYK2010/Oenotheraeoleumraffinatum.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_6%20anyaga%20pdf_ek_7_2012/Olibanum%20indicum_7_6_kesz_J.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7-2011pdf/Olivae%20oleum%20raffinatum.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7-2011pdf/Olivae%20oleum%20virginale.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/Ononidis%20radix_8_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/Opii%20extractum%20siccum%20normatum_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Opii%20pulvis%20normatus_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Opii%20tinctura%20normata_8_3_kesz_D.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Opium%20crudum_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Orthosiphonis%20folium_8_6_kesz.pdf
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Oryzae amylum  rizskeményítő  Oryza sativa  rizs  letöltés 

Paeoniae radix alba bazsarózsa fehér gyökér Paeonia lactiflora bazsarózsa letöltés 

Paeoniae radix rubra bazsarózsa vörös gyökér 
Paeonia lactiflora  
Paeonia veitchii 

 letöltés 

Papaveris rhoeados flos  pipacssziromlevél  Papaver rhoeas  pipacs  Ph.Hg. VIII. 

Passiflorae herba  észak-amerikai golgotavirág-hajtás  Passiflora incarnata  észak-amerikai golgotavirág  letöltés 

Passiflorae herbae extractum siccum 
észak-amerikai golgotavirág hajtás  
száraz kivonat 

Passiflora incarnata  észak-amerikai golgotavirág  letöltés 

Pelargonii radix  dél-afrikai muskátligyökér  
Pelargonium reniforme 
Pelargonium sidoides  

dél-afrikai muskátli  Ph.Hg. VIII. 

Persicariae tinctoriae folium*  festő csülleng-levél  Persicaria tinctoria  festő csülleng  letöltés 

Pini pumilionis aetheroleum  törpefenyő-olaj  Pinus mugo  törpefenyő  letöltés 

Pini sylvestris aetheroleum  erdeifenyő-olaj  Pinus sylvestris  erdei fenyő  Ph.Hg. VIII. 

Piperis fructus*         

Piperis longi fructus*  indiai hosszú bors  
Piper longum   
Piper retrofractum  

 letöltés 

Pisi amylum  borsókeményítő  Pisum sativum  zöldborsó cukorborsó  Ph.Hg. VIII. 

Plantaginis lanceolatae folium  lándzsásútifű-levél  Plantago lanceolata  lándzsás útifű  Ph.Hg. VIII. 

Plantaginis ovatae semen  egyiptomi útifűmag  Plantago ovata  egyiptomi útifű  Ph.Hg. VIII. 

Plantaginis ovatae seminis tegumentum  egyiptomi útifűmaghéj  Plantago ovata  egyiptomi útifű  Ph.Hg. VIII. 

Platycodonis radix*     

Polygalae radix  szenegagyökér  Polygala senega  szenega  Ph.Hg. VIII. 

Polygoni avicularis herba   madárkeserűfű virágos hajtás  Polygonum aviculare  madárkeserűfű   Ph.Hg. VIII. 

Polygoni cuspidati rhizoma et radix japán keserűfű gyökértörzs Reynoutria japonica japán keserűfű letöltés 

Polygoni orientalis fructus pulykaorrú keserűfű termés Persicaria orientalis pulykaorrú keserűfű letöltés 

Polygoni multiflori radix*         

Poria*         

Primulae radix   kankalingyökér  
Primula elatior  
Primula veris  

sudár / sugárkankalin  
tavaszi kankalin  

Ph.Hg. VIII. 

Prunellae spica*  közönséges gyíkfű-termés  Prunella vulgaris   közönséges gyíkfű letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/5_2015%20kozlemeny_8_4%20anyaga/Oryzae%20amylum_8_4_J_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2424_Peoniae%20radix%20alba_9_0_ok.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2425_Peonia%20radix%20rubra_9_0_ok.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/1459_Passiflorae%20herba_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/1882_Passiflorae%20herbae%20extractum%20siccum_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_2_kozlemeny/Persicariae%20tinctoriae%20folium_8_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/Pini%20pumilionis%20aetheroleum_9_8_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/2453_Piperis%20longi%20fructus_8_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2724_Polygoni%20cuspidati%20rhizoma%20et%20radix.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Polygoni%20orientalis%20fructus_9_2%20kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/2439_Prunellae%20spica_9_0_kesz.pdf
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Pruni africanae cortex  afrikaiszilvafa-kéreg  Prunus africana  afrikai szilvafa  letöltés 

Psyllii semen   nyálkás- és homokiútifű-mag  
Plantago afra  
Plantago indica  

nyálkás útifű  
homoki útifű  

Ph.Hg. VIII. 

Puerariae lobatae radix*   kudzu gyökér Pueraria lobata kudzu  letöltés 

Puerariae thomsonii radix*   kudzu thomson gyökér Pueraria thomsonii   kudzu thomson letöltés 

Quercus cortex   tölgyfakéreg  
Quercus petraea  
Quercus pubescens  
Quercus robur  

kocsánytalan tölgy  
molyhos tölgy  
kocsányos tölgy  

Ph.Hg. VIII. 

Rapae oleum raffinatum  finomított repceolaj  
Brassica campestris  
Brassica napus  

olajrepce  letöltés 

Ratanhiae radix  ratanhiagyökér  Krameria triandra  perui ratanhia  letöltés 

Ratanhiae tinctura  ratanhia-tinktúra  Krameria triandra  perui ratanhia  letöltés 

Rhamni purshianae cortex  kaszkarabokor-kéreg  Rhamnus purshiana  kaszkara  Ph.Hg. VIII. 

Rhamni purshianae extractum siccum 
normatum   

kaszkarabokor-kéreg kivonat, standardizált, 
száraz 

Rhamnus purshiana  kaszkara  letöltés 

Rhei radix   tenyeres- és orvosibarbara-gyökér  
Rheum officinale  
Rheum palmatum  

orvosi rebarbara  
tenyeres rebarbara  

Ph.Hg. VIII. 

Ricini oleum hydrogenatum   ricinusolaj, hidrogénezett Ricinus communis  ricinus  letöltés 

Ricini oleum raffinatum   ricinusolaj, finomított Ricinus communis  ricinus  letöltés 

Ricini oleum virginale   ricinusolaj, natív Ricinus communis  ricinus  letöltés 

Rosae pseudo-fructus  csipkerózsa-áltermés  
Rosa canina  
Rosa pendulina  

gyepű- (vad-) rózsa  
havasalji rózsa  

letöltés 

Rosmarini aetheroleum  rozmaringolaj  Rosmarinus officinalis  rozmaring  Ph.Hg. VIII. 

Rosmarini folium  rozmaringlevél  Rosmarinus officinalis  rozmaring  Ph.Hg. VIII. 

Rusci rhizoma  szúrós csodabogyó gyökértörzs  Ruscus aculeatus  szúrós csodabogyó  letöltés 

Sabalis serrulatae fructus  szabalpálmatermés  Serenoa repens  szabalpálma  Ph.Hg. VIII. 

Salicis cortex  fűzfakéreg  
Salix daphnoides  
Salix fragilis  
Salix purpurea  

boroszlánképű fűz  
törékeny fűz  
csigolya fűz  

letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Pruni%20africanae%20cortex_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_4_kozlemeny/2434_Puerariae%20lobatae%20radix_9_7_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_4_kozlemeny/2483_Puerariae%20thomsonii%20radix_9_7_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GYK2010/Rapaeoleumraffinatum.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Ratanhiae%20radix_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Ratanhiae%20tinctura%208_3_kesz_D.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/Rhamni%20purshianae%20extractum%20siccum%20normatum_9_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Ricini%20oleum%20hydrogenatum_10_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/Ricini%20oleum%20raffinatum_10_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_6_kozlemeny/Ricini%20oleum%20virginale_10_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_6_kozlemeny/1510_Rosae%20pseudo%20fructus_9_8_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_2_kozlemeny/1847_Rusci%20rhizoma_9_0_ok.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_8%20anyaga_Csillanak_pdf/Salicis_cortex_6_8.pdf
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Salicis corticis extractum siccum  fűzfakéreg száraz kivonat  
Salix daphnoides  
Salix fragilis  
Salix purpurea  

boroszlánképű fűz 
törékeny fűz csigolya fűz  

Ph.Hg. VIII. 

Salviae lavandulifoliae aetheroleum  spanyolzsálya-illóolaj  Salvia lavandulifolia  spanyol zsálya  letöltés 

Salviae miltiorrhizae radix et rhizoma*  vörösgyökerű zsálya gyökértörzs Salvia miltiorrhiza vörösgyökerű zsálya letöltés 

Salviae officinalis folium  orvosizsálya-levél  Salvia officinalis  orvosi zsálya  letöltés 

Salviae sclareae aetheroleum  muskotályzsálya-olaj  Salvia sclarea  muskotályzsálya  letöltés 

Salviae tinctura  orvosizsályalevél-tinktúra  Salvia officinalis  orvosizsálya  Ph.Hg. VIII. 

Salviae trilobae folium  hármaslevelűzsálya-levél  Salvia fruticosa  hármaslevelű zsálya  letöltés 

Sambuci flos  feketebodza-virág  Sambucus nigra  fekete bodza  Ph.Hg. VIII. 

Sanguisorbae radix*  őszi vérfű gyökér  Sanguisorba officinalis  őszi vérfű  letöltés 

Schisandrae chinensis fructus*  kínaikúszómagnólia-termés  Schisandra chinensis  kínai kúszómagnólia  letöltés 

Scutellariae baicalensis radix*  bajkáli csukóka gyökértörzs  Scutellaria baicalensis  bajkáli csukóka  letöltés 

Semecarpus anacardium ad preparationes 
homoeopathicas  

keleti kesufa termése homeopátiás 
készítményekhez  

Semecarpus anacardium  keleti kesufa  Ph.Hg. VIII. 

Sennae folium   szennalevél  
Cassia senna (Cassia acutifolia)  
Cassia angustifolia  

alexandriai / khartumi szenna 
tinnevelly szenna  

letöltés 

Sennae folium extractum siccum normatum  standardizált szennalevél száraz kivonat  Cassia senna  alexandriai szenna (anyalevél)  letöltés 

Sennae fructus acutifoliae  alexandriai szennatermés  Cassia senna (Cassia acutifolia)  alexandriai / khartumi szenna  letöltés 

Serpylli herba  mezei kakukkfű virágos hajtás  Thymus serpyllum  mezei (keskenylevelű) kakukkfű  letöltés 

Serratulae coronatae herba     

Sesami oleum raffinatum  finomított szezámolaj  Sesamum indicum  szezám  letöltés 

Silybi mariani extractum siccum raffinatum 
et normatum  

máriatövis száraz kivonat, tisztított, 
standardizált 

Silybum marianum  máriatövis  letöltés 

Silybi mariani fructus   máriatövis-termés  Silybum marianum  máriatövis  letöltés 

Sinomenii caulis*         

Soiae oleum hydrogenatum  szójaolaj, hidrogénezett  Glycine max szója  letöltés 

Soiae oleum raffinatum  szójaolaj, finomított 
Glycine max 
Glycine soja  

szója  letöltés 

Solani amylum  burgonyakeményítő  Solanum tuberosum  burgonya  letöltés 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Salviae%20lavandulifoliae%20aetheroleum%207_0.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_5_kozlemeny/Salviae%20miltiorrhizae%20radix%20et%20rhizoma_2663_9_1_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Salviae%20officinalis%20folium_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/7_0%20anyag-Csillanak/Salviae%20sclareae%20aethetoleum%207_0.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/1561_Salviae%20trilobae%20folium_8_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_4_kozlemeny/2385_Sanguisorbae%20radix_10_4_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_5_kozlemeny/Schisandrae%20chinensis%20fructus_9_1_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_4_kozlemeny/2438_Scutellariae%20baicalensis%20radix_10_4_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Sennae%20folium_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/8_2015%20kozlemeny_8_5%20anyaga/Sennae%20folii%20extractum%20siccum%20normatum_8_5_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Sennae%20fructus%20acutifoliae_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/1891_Serpylli%20herba_8_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_5_kozlemeny/Sesami%20oleum%20raffinatum_9_1_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/Silybi%20mariani%20extr%20sicc%20raf%20et%20norm_9_6_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2014_sz_kozlemenyhez/2_2014%20kozlemeny%20pdf_jei/Silybi%20mariani%20fructus_8_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Soiae%20oleum%20hydrogenatum_10_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Soiae%20oleum%20raffinatum_10_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2014_sz_kozlemenyhez/2_2014%20kozlemeny%20pdf_jei/Solani%20amylum_8_0_kesz.pdf
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Solidaginis herba  
kanadai és magas aranyvessző virágos 
hajtás  

Solidago canadensis 
Solidago gigantea  

kanadai aranyvessző  
magas aranyvessző  

Ph.Hg. VIII. 

Solidaginis virgaureae herba  közönséges aranyvessző virágos hajtás  Solidago virgaurea  közönséges aranyvessző  Ph.Hg. VIII. 

Sophorae flavescentis radix* félcserjés japánakác gyökér Sophora flavescens félcserjés japánakác letöltés 

Sophorae japonicae flos*  japánakác virág  
Styphnolobium japonicum 
(syn. Sophora japonica)  

japánakác  letöltés 

Sophorae japonicae flos immaturus*  japánakác rügy (bimbó)  
Styphnolobium japonicum  
(syn. Sophora japonica)  

japánakác  letöltés 

Spicae aetheroleum  széleslevelűlevendula-olaj  Lavandula spica  széleslevelű (portugál) levendula  letöltés 

Stephaniae tetrandrae radix*      

Stramonii folium  csattanómaszlag-levél  Datura stramonium  csattanó maszlag  letöltés 

Stramonii pulvis normatus   sztramónium levélpor, standardizált Datura stramonium  csattanó maszlag  letöltés 

Strychnos ignatii ad praeparationes 
homoeopathicas  

ignatia homeopátiás készítményekhez  Strychnos ignatii  ignácbab  letöltés 

Strychnos nux-vomica ad praeparationes 
homoeopathicas  

nux-vomica homoeopátiás készítményekhez  Strychnos nux-vomica  sztrichninfa  letöltés 

Tanaceti parthenii herba  őszi margitvirág virágos hajtás  
Tanacetum parthenium  
(syn.: Chrysanthemum parthenium)  

őszi margitvirág  letöltés 

Taraxaci officinalis herba cum radice  pitypang virágos hajtás gyökerekkel  Taraxacum officinale  pongyola pitypang  Ph.Hg. VIII. 

Terebinthinae aetheroleum  terpentinolaj  
Pinus pinaster  
Pinus massoniana  

tengerparti fenyő  
Masson (vörös erdei) fenyő  

letöltés 

Thymi herba   kerti- és spanyolkakukkfű-levél és -virág  
Thymus vulgaris  
Thymus zygis  

kerti (orvosi) kakukkfű  
spanyol kakukkfű  

letöltés 

Thymi typo thymolo aetheroleum timol típusú kakukkfűolaj  
Thymus vulgaris  
Thymus zygis  

kerti (orvosi) kakukkfű  
spanyol kakukkfű  

letöltés 

Tiliae flos   hársfavirágzat  
Tilia cordata  
Tilia platyphyllos  
Tilia x vulgaris  

kislevelű hárs  
nagylevelű hárs  
közönséges hárs  

letöltés 

Tormentillae rhizoma   vérontófű-gyökértörzs  Potentilla erecta  vérontófű  letöltés 

Tormentillae tinctura   tormentillatinktúra  Potentilla erecta  vérontófű  Ph.Hg. VIII. 

Tragacantha   tragakanta  Astragalus gummifer  mézgás csüdfű  Ph.Hg. VIII. 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/2440_Sophorae%20flavescentis%20radix_UJ_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Sophorae%20jap%20flos_8_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2015%20kozlemeny%208_3%20anyag%20pdf_jei/Sophorae%20japonicae%20flos%20immaturus_8_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_8_kozlemeny/2419_Spicae%20aetheroleum_9_5_biologia_kemia_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Stramonii%20folium_9_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/Stramonii%20pulvis%20normatus_9_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/Strychnos%20ignatii%20ad%20praeparationes%20homoeopathicas_9_3_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/Strychnos%20nux-vomica%20ad%20praeparationes%20homeopathicas_%209_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_4_kozlemeny/1516_Tanaceti%20parthenii%20herba_10_4_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_6_kozlemeny/Terebinthinae%20aetheroleum_9_4_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/Thymi%20herba_8_2_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2020_2_kozlemeny/Thymi%20typo%20thymolo%20aetheroleum_tiszta_10_0.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_2_kozlemeny/0957_Tiliae%20flos_10_3_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_8%20anyaga_Csillanak_pdf/Tormentillae_rhizoma_6_8.pdf
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Trigonellae foenugraeci semen  görögszénamag  Trigonella foenum-graecum  görögszéna  letöltés 

Tritici amylum  búzakeményítő  Triticum aestivum  közönséges búza  letöltés 

Tritici aestivi oleum raffinatum   finomított búzacsíraolaj  Triticum aestivum  közönséges búza  letöltés 

Tritici aestivi oleum virginale  natív búzacsíraolaj  Triticum aestivum  közönséges búza  letöltés 

Typhae pollis*     

Uncariae rhynchophyllae ramulus cum unis macskakarom szár Uncaria rhynchophylla macskakarom letöltés 

Urtica dioica ad praeparationes 
homoeopathicas   

nagy csalán homeopátiás készítményekhez  Urtica dioica  nagy csalán  Ph.Hg. VIII. 

Urticae folium  csalánlevél  Urtica dioica  nagy csalán  Ph.Hg. VIII. 

Urticae radix  csalángyökér  
Urtica dioica   
Urtica urens  

nagy csalán  
apró csalán  

letöltés 

Uvae ursi folium  orvosimedveszőlő-levél  Arctostaphylos uva-ursi  orvosi medveszőlő  Ph.Hg. VIII. 

Valerianae extractum aquosum siccum  
valeriána száraz kivonat, vizes kivonással 
készült  

Valeriana officinalis  macskagyökér  letöltés 

Valerianae extractum hydroalcoholicum 
siccum  

valeriána száraz kivonat, vizes-alkoholos  Valeriana officinalis  macskagyökér  letöltés 

Valerianae radix   macskagyökér  Valeriana officinalis  macskagyökér  letöltés 

Valerianae radix minuta  aprított macskagyökér  Valeriana officinalis  macskagyökér  letöltés 

Valerianae tinctura   macskagyökér-tinktúra  Valeriana officinalis  macskagyökér  letöltés 

Verbasci flos   ököröfarkkóró-virágpárta  
Verbascum densiflorum  
Verbascum phlomoides  
Verbasum thapsus  

dúsvirágú ökörfarkkóró  
szöszös ökörfarkkóró  
molyhos ökörfarkkóró  

Ph.Hg. VIII. 

Verbenae citriodoratae folium   citromverbéna-levél  Aloysia citriodora  citromverbéna  Ph.Hg. VIII. 

Verbenae herba  vasfűhajtás  Verbena officinalis  közönséges vasfű  Ph.Hg. VIII. 

Violae herba cum flore mezei- és vadárvácska virágos hajtás  
Viola arvensis  
Viola tricolor  

mezei árvácska  
háromszínű árvácska  

Ph.Hg. VIII. 

Zanthoxyli bungeani pericarpium* szecsuáni bors (perikarpium) Zanthoxylum bungeanum szecsuáni bors letöltés 

Zingiberis rhizoma  gyömbérgyökértörzs  Zingiber officinale  gyömbér  Ph.Hg. VIII. 

 

 

https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2019_2_kozlemeny/1323_Trigonellae%20foenugraeci%20semen_biologia_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2_2014_sz_kozlemenyhez/2_2014%20kozlemeny%20pdf_jei/Tritici%20amylum_8_0_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GYK2010/Triticaestivioleumraffinatum.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/GYK2010/Triticaestivioleumvirginale.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2018_2_kozlemeny/2729_Uncariae%20rhynchophyllae%20ramulus%20cum%20unis_9_3_teljesen%20kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2016_4_kozlemeny/Urticae%20radix_8_7_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_8%20anyaga_Csillanak_pdf/Valerianae_extractum_aquosum_siccum_6_8.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_2014_kozlemeny_pdf_ek_8_2/Valerianae%20extractum%20hydroalcoholicum%20siccum_8_2_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_5_kozlemeny/Valerianae%20radix_9_1_kesz.pdf
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_5_kozlemeny/Valerianae%20radix%20minutata_9_1_kesz.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/6_8%20anyaga_Csillanak_pdf/Valerianae_tinctura_6_8.pdf
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2021_4_kozlemeny/2656_Zanthoxyli%20bungeani%20pericarpium_10_4_kesz.pdf
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*A tradicionális kínai gyógyászatban (Traditional Chinese Medicine – TCM) használt gyógynövények nevei 
 

Gyógyszerkönyvi megnevezés  angol megnevezés  pinjin  szinogram  

Abelmoschi corolla  Abelmoschi corolla  huangshukuihua  黄蜀葵花 

Acanthopanacis gracilistyli cortex  Acanthopanax bark  wujiapi  五加皮  

Achyranthis bidentatae radix Achyranthes bidentata root  niuxi 牛膝 

Akebiae caulis  Akebia stem mutong 木通 

Amomi fructus  Amomum fruit  sharen  砂仁  

Amomi fructus rotundus  Round amomum fruit  doukou  豆蔻  

Andrographidis herba Andrographis herb chuanxinlian 穿心莲 

Anemarrhenae asphodeloides rhizome  Anemarrhena asphodeloides rhizome  zhimu  知母  

Angelicae dahuricae radix  Angelicae dahuricae radix  baizhi  白芷  

Angelicae pubescentis radix  Angelica pubescens root  duhuo  独活  

Angelicae sinensis radix  Angelica sinensis root   danggui  当归  

Astragali mongholici radix  Astragalus mongholicus root   huangqi  黄芪  

Atractylodis lanceae rhizoma   Atractylodes lancea rhizome  cangzhu  苍术  

Atractylodis macrocephalae rhizoma  Atractylodes rhizome, largehead  baizhu  白术  

Aucklandiae radix  Aucklandia root  muxiang  木香  

Belamcandae chinensis rhizoma  Belamcanda chinensis rhizome  shegan  射干  

Bistortae rhizoma   Bistort rhizome  quanshen  拳参  

Bupleuri radix Bupleurum root chaihu 柴胡 

Carthami flos  Safflower flower  honghua  红花  

Chaenomeles fructus Chaenomeles fruit Mu Gua 木瓜 

Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium  Mandarin epicarp and mesocarp  chenpi  陈皮  

Clematidis armandii caulis  Clematis armandii stem  chuanmutong  川木通  

Codonopsidis radix  Codonopsis root dangshen 党参 

Coicis semen  Coix seed  yiyiren  薏苡仁  

Coptidis rhizoma Chinese goldthread rhizome huang lian 黄连 

Corydalis rhizoma  Corydalis rhizome yan husuo  延胡索 
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Cyathulae radix  Cyathula root  chuanniuxi  川牛膝 

Dioscoreae nipponicae rhizoma Dioscorea nipponica rhizome chuanshanlong 穿山龙 

Dioscoreae oppositifoliae rhizoma  Dioscorea oppositifolia rhizome  shanyao  山药  

Drynariae rhizoma  Drynaria rhizome  gusuibu  骨碎补  

Ecliptae herba  Eclipta herb  mohanlian  墨旱莲  

Ephedrae herba Ephedra herb mahuang 麻黄 

Eucommiae cortex  Eucommia bark  duzhong  杜仲  

Evodiae fructus Evodia fruit  wuzhuyu 吴茱萸 

Ephedrae herba  Ephedra herb  mahuang  麻黄  

Forsythiae fructus Forsythia fruit lianqiao 连翘 

Fraxini rhynchophyllae cortex  Fraxinus rhynchophylla bark  qinpi  秦皮  

Ganoderma lucidum  Ganoderma 
lingzhi 
(reishi) 

灵芝  

(赤芝) 

Gardeniae fructus Gardeniae fructus zhizi 栀子 

Gastrodiae rhizoma Gastrodia rhizome tianma 天麻 

Houttuyniae herba Houttuynia herb yuxingcao 鱼腥草 

Isatidis radix   Isatis root  banlangen  板蓝根  

Ligustici chuanxiong rhizoma Szechwan lovage rhizome chuanxiong 川芎 

Ligustici radix et rhizoma  Ligusticum root and rhizome gaoben  藁本 

Lycii fructus  Barbary wolfberry fruit  gouqizi  枸杞子  

Lycopi herba  Lycopus lucidus herb zelan 泽兰 

Magnoliae biondii flos immaturus Magnolia biondii flower bud xinyi 辛夷 

Magnoliae officinalis cortex  Magnolia officinalis bark  houpo  厚朴  

Magnoliae officinalis flos  Magnolia officinalis flower  houpohua  厚朴花  

Morindae officinalis radix Morinda root bajitian 巴戟天 

Moutan cortex Moutan bark mudanpi 牡丹皮 

Notoginseng radix  Notoginseng root  sanqi  三七  

Paeoniae radix alba  Peony root, white baishao 白芍 

Paeoniae radix rubra  Peony root, red chishao 赤芍 
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Persicariae tinctoriae folium  Indigo plant leaf  liaodaqingye  蓼大青叶  

Piperis fructus  Pepper  hujiao  胡椒  

Piperis longi fructus  Long pepper  bibo  荜茇  

Platycodonis radix Platycodon root jiegeng 桔梗 

Polygoni cuspidati rhizoma et radix  Polygonum cuspidatum rhizome and root huzhang 虎杖 

Polygoni multiflori radix  Fleeceflower root  heshouwu  何首乌  

Polygoni orientalis fructus  Polygonum orientale fruit shuihonghuazhi 水红花子 

Poria  Poria  fuling  茯苓  

Prunellae spica  Common selfheal fruit-spike  xiakucao  夏枯草  

Puerariae lobatae radix  Kudzuvine root  gegen (yege)  葛根 (野葛)  

Puerariae thomsonii radix  Thomson kudzuvine root  fenge  粉葛  

Salviae miltiorrhizae radix et rhizoma  Salvia miltiorrhiza root and rhizome  danshen  丹参  

Sanguisorbae radix  Sanguisorba root   diyu  地榆  

Schisandrae chinensis fructus  Schisandra fruit  wuweizi (beiwuweizi)  五味子 (北五味子)  

Scutellariae baicalensis radix  Baical skullcap root  huangqin  黄芩  

Sinomenii caulis  Orientvine stem  qingfengteng  青风藤  

Sophorae flavescentis radix Lightyellow sophora root kushen 苦参  

2639 Sophorae japonicae flos  Sophora flower  huaihua  槐花  

Sophorae japonicae flos immaturus  Sophora flower-bud  huaimi  槐米  

Stephaniae tetrandrae radix  Fourstamen stephania root  
fenfangji  

(hanfangji)  

粉防己  

(汉防己)  

Typhae pollis Typhae pollen puhuang  蒲黃 

Uncariae rhynchophyllae ramulus cum uncis Uncaria stem with hooks gou teng 钩藤 

Zanthoxyli bungeani pericarpium Zanthoxylum bungeanum pericarp huajiao 花椒  
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