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Ramana Maharshi (1879-1950) - indiai filozófus / indian philosopher

Erőfeszítések nélkül nincs siker. 
Azok, akik sikeresek, sikerüket 

a kitartásnak köszönhetik.

No one succeeds without effort... 
Those who succeed owe their 

success to perserverance.

z
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Cananga odorata2
015 év elején kezdeményezé-
semre 15 ember összeült, és 
egy beszélgetés keretén belül 
elgondolkodott azon, hogy mi-
ként lehetne hivatalos formát 

adni az aromaterápiának. Valamiféle szer-
vezetben gondolkodtunk. Hónapokkal ké-
sőbb és sorozatos megbeszéléseket köve-
tően 2015 szeptemberében immár 16-ra 
bővülten meg is alapítottuk az Aromatera-
peuták Magyarországi Egyesületét, röviden 
AME-t. Aromaterapeutaként, egy ilyen jelle-
gű szakmai fórum létrehozása személyes és 
régi vágyam volt. Boldog lehetek, hogy 15 
másik ember csatlakozott az elképzeléshez. 
Nem kell felsorolnom az Egyesület összes 
meghatározott célját, de kiemelném, hogy 
elsősorban a holisztikus aromaterápia nép-
szerűsítését tűztük ki célul. Miért pont a ho-
lisztikus aromaterápiát? Azért, mert a holisz-
tikus gondolkodás megengedő, befogadó és 
demokratikus. Bár a holisztikus gondolkozás 
a test, lélek és szellem hármasát együttesen 
képviseli, az Egyesület az aromaterápia vilá-
gában élő további sokszínű módszereket is 
elfogadhatónak és támogathatónak tekinti. 
Hagyományosan, és hozzáteszem néha-
néha e módszereket egymástól alapjaiban 
különbözőnek feltüntetni hajlamos trendek 
szerint létezik az úgynevezett brit vonal, a 
francia vonal és a klinikai aromaterápia. De 
ne feledkezzünk meg az aromakológiáról 
(az illatok tudománya) sem, ami ugyan nem 
feltétlenül csak természetes eredetű és te-
rápiás illóolajokat használ, de a szagláson át 
az érzelmeinkre hatva mégis rokon ág. Ezek 
mellett, attól függetlenül, hogy melyik vo-
nalról beszélünk, említsük meg a számtalan 
különböző foglalkozást, melyek magában, 
vagy kiegészítésként az aromaterápiát világ-

szerte aktívan alkalmazzák: aromaterapeuta, 
masszőr, jógaoktató, kozmetikus, lábápoló, 
tesztkezelő, kinezológus, pszichoterapeuta, 
hospice dolgozó, reflexológus, gyerekor-
vos, jógaoktató, kórházi nővér, bába, a ter-
mészetgyógyászok különböző képviselői, 
energetikával gyógyító sőt még homeopa-
ta is. Elnézést ha valakit kifelejtettem, de a 
felsoroltakat még talán tíz-húsz vagy talán 
több szakmával is ki tudjuk egészíteni. Hát 
ha ennyi ember használja az aromaterápiát, 
akkor nem tévedhetnek nagyot. Ennyiféle 
szakma együtt vagy külön is a terápia holisz-
tikusságát bizonyítja. Mint amikor elkezdünk 
járni... kis cipő. Ez van most nekünk. Aztán 
amikor már lábra állunk, akkor lesz nagyobb, 
és nagyobb lépéseket is tehetünk.

Csak remélni tudom, hogy a 21. szá-
zad elején a technológiának köszönhető-
en az információáramlás gyorsabban és 
könnyebben eljuttatja az érdeklődőknek a 
tudásanyagot, mert a tudás a kulcs ahhoz, 
hogy jobban megérthessük önmagunk és 
környezetünk működését. Feltéve, ha az 
információ hiteles. Az AME pedig a hiteles-
séget tűzte zászlajára. Ezért nagy örömmel 
fogadtuk, hogy három külföldi szakember 
is elfogadta az AME által felajánlott tisz-
teletbeli tagságot. Jade Shutes amerikai 
aromaterapeuta és oktató, akinek én is kö-
szönhetem a tudásom, Gabriel Mojay an-
gol-amerikai aromaterapeuta, akupunktőr 
és oktató, illetve Jan Kusmirek, aki a 
Fragrant Earth cég alapítója, oktató. Jan 
közreműködésének és lobbikapcsolatai 
kiaknázásának köszönhetően a  nyolc-
vanas években átalakított brit egészség-
ügyi törvény, megfelelő előképzettség 
feltételéhez kötve megengedi, hogy az 
egészségügyi dolgozók az aromaterápiát 

alkalmazzák a szülészeteken, hospice há-
zakban, traumatológiákon és ambulanciá-
kon. Reméljük Magyarországon is eljön az 
idő, amikor az aromaterápia elnyeri méltó 
helyét.

Az Egyesület, az alapítók akaratával 
egyetértésben az Aromatika magazint sa-
ját szakmai fórumának tekinti. Az elmúlt 
két évben a szerkesztőség, a cikkírók és a 
segítőink áldozatos munkájának köszön-
hetően a magazint ingyenesen letölt-
hették az érdeklődők. A magazin további 
működéséhez, a technikai feltételek meg-
szerzéséhez azonban anyagi támogatásra 
van szükségünk, ezért a magazint mostan-
tól némi anyagi ellenszolgáltatás fejében 
tölthetik le Olvasóink. Az AME szakmai 
tagsága pedig a tagsági juttatások része-
ként kapja az aktuális számot, ami szakmai 
fejlődésükben támogatja őket.

Itt szeretném megköszönni minden 
cikkírónknak az eddigi segítségét és kü-
lönösen Dr. Babulka Péternek az elmúlt 
két évben végzett áldozatos munkáját. Pé-
ter a következő időszakban tudományos 
munkájának szenteli ideje nagy részét, ám 
reméljük mihamarabb ismét olvashatjuk 
részletes és élvezetes gyógynövényes cik-
keit. Az EXTRA kiadásban pedig egy igen 
összeszedett, és kiemelkedően fontos cik-
kel járul hozzá a mai magyar aromaterápi-
ás körkép és a kereskedelemben kapható 
illóolajok bemutatásához.

Illatos üdvözlettel

Hollódi Gergely
főszerkesztő
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I
llatokon innen vagy túl, bármerre is 
járjanak, azt gondolom, hogy olyan 
hírrel ajándékozhatjuk meg Önö-
ket, amely mérföldkő lesz a magyar 
aromaterápia történetében. Bár 

történelmet hivatalosan nem jegyeztünk 
még, mostantól azonban megkezdhetjük a 
számlálást. Ezt pedig azért állíthatom biz-
tosan, mert hivatalosan is megoszthatom 
Önökkel, hogy 2015 szeptemberben meg-
alakult, októberben pedig bejegyzésre 

került az Aromaterapeuták Magyarországi 
Egyesülete.

Az Egyesület megjelölt fő célja, hogy 
önkéntességi és demokratikus elvek alap-
ján szerveződve oktatási, ismereterjesz-
tési és azzal kapcsolatos tevékenységek 
lebonyolítását folytassa. Nem véletlenül 
választotta az alapítók csoportja e célt a 
legfontosabbnak, hiszen ma Magyarorszá-
gon az aromaterápia gyerekcipőben jár. 
Sok a félreértelmezés és a félrevezetés, a 
féligazság vagy  teljesen nonszensz értel-
metlenség.

Jade Shutes, az amerikai aromaterá-
pia alapjainak lefektetésében is szerepet 
játszó aromaterapeuta Jane Goodall Amíg 
élek, remélek (Atheneum kiadó, 2000) 
című könyve alapján írta: „Szeretnénk, hogy 
mindig emlékezzenek rá: lehetőségünk van 
rá, hogy megválasszuk, hogyan bánunk a 
testünkkel, milyen gyógyszerrel kezeljük, mi-
lyen étellel-itallal tápláljuk, és milyen leve-
gőt szívjunk. Ha élünk a szabad döntés jogá-
val, ha mi választhatjuk meg a gyógymódot, 
amivel kezeljenek, és ha mindig szem előtt 
tartjuk, hogy a természet milyen csodálatos 

Tisztelt Olvasók!
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eszköztárral ajándékozott meg bennünket, 
akkor képessé válunk, és másokat is képes-
sé tehetünk arra, hogy gyógyulásunkhoz 
olyan orvosságokat válasszunk, amelyek 
nem ellenünk, de szervezetünkkel harmó-
niában hatnak. Igenis van rá lehetőségünk, 
hogy az ismereteket terjesszük, s talán vala-
mikor ismét az emberek saját kezébe kerül 
önnön gyógyulásuk kiszolgáltatottság nél-
kül. Ennek alapkövét viszont az oktatás, az 
ismeretterjesztés képezi.” Vagyis az oktatás 
és az ismeretterjesztés mint alapvető cél 
valóban fontos szerepet játszhat mindany-
nyiunk gazdagodására.

A továbbiakban megjelölt célok első 
pontja szerint az Egyesület arra szervező-
dött, hogy a nagyközönséget megismer-
tesse a valódi és holisztikus szemléletű  

aromaterápiával, annak jótékony hatása-
ival, hatékony és biztonságos használa-
tával. Itt kiemelném a holisztikus jelzőt. 
Többen megjegyezték, hogy a holisztikus 
aromaterápia inkább az angol típusú vo-
nalat képviseli, nem olyan, mint a klinikai-, 
vagy a francia típusú aromaterápia. Való 
igaz, hogy nem olyan. Azonban a holisz-
tikus aromaterápia alapvetően nagyobb 
halmazt jelent, inkább befogad mint kizár, 
így szélesebb közönségnek jelenthet al-
ternatívát.

Magyarországon egyelőre az aroma-
terápia nem külön ága a természetgyógyá- 
szatnak, jelenleg a fitoterápia részét ké-
pezi, és sajnos azt kell mondanunk, hogy 
igen csekély ez irányú ismeret szerepel a 
tananyagban. Azonban a fitoterápia elve-

ivel összhangban az aromaterápia is ma-
gáénak vallja a régi hippokratészi elvet: 
’primum no nocere’ vagyis ’elsőként nem 
ártani’. Ezt minden aromaterapeutának 
szem előtt kell tartania, az AME szakmai 
tagjaként pedig az etikai kódexben is 
megjelölt kötelességeként betartania. 
Ugyanakkor tudjuk, hogy jó kezekben és 
felelősen gondolkodó terapeuta kezében 
az aromaterápia eszközei egy nem erősza-
kos, ám inkább szelíd alternatív gyógymó-
dot testesítenek meg.

Az AME célja - amellett, hogy az ok-
tatást, és az információáramlást segítse -, 
hogy jó kapcsolatot tartson fenn a jövő-
ben a hivatalos szervekkel, az oktatáspo-
litikával, a kutatásban fontos szerepet be-
töltő tudományos szervezetekkel. Az AME 

Dr. Babulka Péter aláírja az 
Egyesület alapszabályát
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erősíteni szeretné a kiemelkedő etikus vi-
selkedést, és az aromaterápia oktatásának 
integritására törekszik.

Fontosnak tartjuk, hogy az aromate-
rápiában használatos alapanyagokat elő-
állító – ide értve a hazánkban lassan de 
biztosan fejlődő illóolaj lepárló cégeket, 
és a partizán/artizán lepárlókat is – cé-
gekről megfelelő információval lássuk el 
a téma iránt érdeklődőket és a nagykö-
zönséget is egyaránt. Kiemelten figyelünk 
arra, hogy a jó gyártási gyakorlat részét ké-
pezze az előállító cégek tevékenységének, 
hiszen az kulcsszerepet tölt be a minőség 
szempontjából.

Mint nonprofit szervezet, számunk-

ra is fontos a támogatás és a nemzetközi 
kapcsolatok, hiszen az akár földrészeken 
átívelő kapcsolattartás mindig csak gazda-
gíthatja a tudástárat és a látókör szélesíté-
sét. Együttműködésre törekszünk minden 
a fenntarthatóságot támogató és azt elő-
mozdító szervezettel és céggel.

Az AME elutasítja a vásárlók meg-
tévesztésével kereskedő cégeket és tá-
mogatja a tudatos vásárlói szokásokat. A 
tudatos vásárlói szokás pedig nem csak 
belülről fakadhat, hanem aktív részét ké-
pezi az információ szolgáltatás is. Vagyis 
a döntés lehetőségének megmutatása, az 
alternatívák felkínálása az informált dön-
tés alapját képezik.

Ezért az AME szándéka az illóolajok, 
továbbá az aromaterápiában használatos 
alapanyagok integritásának megőrzése. 
Különösen fontos ez akkor, amikor a mo-
dern orvostudomány és a gyógyszeripar is 
egyre gyakrabban kacsingat a természetes 
alapanyagok és hatóanyagok alkalmazásá-
nak lehetősége felé.

Az AME kiemelten fontosnak tartja, 
hogy a megfelelő információk átadásával 
az aromaterápia biztonságos használa-
tát támogassa. A mai globális világban 
az internet kulcsfontosságú szerepet tölt 
be. Egyre többen használják az internetet 
információ begyűjtésére és tájékozódás-
ra. Azonban sajnálatos módon rengeteg 
félrevezető információval is teletömik az 
internetet, a laikus és megfelelő ismere-
tekkel nem rendelkező felhasználó nehe-
zen tudja eldönteni a tartalom hitelessé-
gét vagy valódiságát. Azért az AME célja, 
hogy ezt a hiányosságot hiteles, és meg-
bízható forrásokkal támogassa és segítse 
a gyakorló terapeutákat és az érdeklődő 
nagyközönséget.

Magyarország, bár sokan nem tudják, 
igen régi hagyományokkal rendelkezik az 
illatok világában. Mai napig ismerik és szá-
mon tartják az ún. Magyar Királyné Vizét 
(Hungary Water), amit bár ma már legin-
kább parfümként aposztrofálnak, erede-
tileg gyógyírnek számított. A középkori 
alkimisták és füves emberek is tisztában 
voltak az aromás- és egyéb gyógynövé-
nyek jótékony és gyógyító hatásaival. 
Évszázadokon át születtek meghatározó 
füves könyvek, kompendiumok és leírá-
sok. A mai hatályos Gyógyszerkönyvben 
is számos illóolaj szerepel, mint alkalmaz-
ható szer. Noha az aromaterápia relatíve új 
jövevényszavunk, hiszen a francia erede-
tit is csupán 1937-ben alkotta meg Jean-
Maurice Gattefossé francia parfümgyáros, 
elődeink a szó ismerete nélkül is alkal-
mazták e terápia alapjait...

Ma Magyarország szintén élen jár a 
gyógynövény termesztésben, feldolgozás-
ban, kereskedelemben, és számos gyógy-
hatású készítményt állít elő és exportál is. 
Az illóolajok pedig szerves részét képezik 
számos készítménynek. Sajnálatos módon 
hazánkban elég kevés cég foglalkozik ezek 
előállításával, ez valószínűleg részben a 
tapasztalat hiányának is köszönhető. Elter-

Kökény Réka, az Egyesület vezetőségi tagja
Fotó: © DK Photography, Dercsényi Kornél
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jedtebb, hogy a világ egyéb tájairól, nagy-
kereskedelmi árakon vásárolnak fel illó-
olajakat. A messziről jött ember pedig azt 
mond ami neki kedves. Vagyis a megfelelő 
kontroll gyakran hiányzik, az átadott do-
kumentumok valódiságát csak műszeres 
analitikai vizsgálatokkal lehet bizonyítani, 
amely költségeit viszont kevesek tudják 
viselni. Reméljük és bízunk benne, hogy 
ez a helyzet megfordul, hiszen annyi érté-
kes és jó minőségű alapanyag áll rendel-
kezésünkre kis hazánkban is, amelyekkel 

részben az aromaterápiával foglalkozók 
igényeit ki lehetne elégíteni.

Az AME két kategóriában várja a szer-
vezethez csatlakozni kívánókat. A szak-
mai vagy rendes tagság a már valamilyen 
aromaterápiás képzésben részt vetteknek 
kínál tagsági viszonyt, a másik kategória a 
támogatói kategória, amely azoknak szól, 
akiket érdekel az aromaterápia, de nem 
szakmaszerűen szeretnék azt űzni.

Az AME első elnökeként szeretnék 
minden terapeutát, természetgyógyászt, 

szakembert, egészségügyi dolgozót és a 
téma iránt érdeklődőt arra buzdítani, hogy 
csatlakozzon az Aromaterapeuták Magyar-
országi Egyesületéhez, hogy együtt tehes-
sünk az aromaterápia népszerűsítésért és 
jövőjéért. Bízom benne, hogy az egyesület 
erős alapokat képes építeni, és e szelíd és 
hatékony alternatív terápia sikerre számít-
hat a jövőben.

Hollódi Gergely

elnök

...Ha élünk a szabad 
döntés jogával, ha mi vá-
laszthatjuk meg a gyógymó-
dot, amivel kezeljenek, és 
ha mindig szem előtt tart-
juk, hogy a természet mi-
lyen csodálatos eszköztárral 
ajándékozott meg bennün-
ket, akkor képessé válunk, 
és másokat is képessé tehe-
tünk arra, hogy gyógyulá-
sunkhoz olyan orvosságokat 
válasszunk, amelyek nem el-
lenünk, de szervezetünkkel 
harmóniában hatnak. Igenis 
van rá lehetőségünk, hogy 
az ismereteket terjesszük, 
s talán valamikor ismét az 
emberek saját kezébe kerül 
önnön gyógyulásuk kiszol-
gáltatottság nélkül. Ennek 
alapkövét viszont az oktatás, 
az ismeretterjesztés képezi.

Hajdúné Molnár Katalin, az Egyesület titkára 
Fotó: © DK Photography, Dercsényi Kornél
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Tiszeletbeli tagjaink
(honorary members)

Az Aromaterapeuták Magyarországi Egyesülete és tagsága üdvözli, hogy a számukra az 
Egyesületünk által felajánlott Tiszteletbeli Tagságot a nemzetközi aromaterápia ismert és elis-
mert űttörői elfogadták. Büszkék vagyunk rá, hogy Jade Shutes, Vivian Lunny, Gabriel Mojay, és 
Jan Kusmirek évtizedekre visszanyúló tapasztalatukkal támogatják az első magyar aromaterápiás 
szervezetet!

The Association of Hungarian Aromatherapists and its members are warmly welcoming that our 
friends of aromatherapy, well-known and widely acknowledged internationally have accepted 
our offer for an Honorary Membership of our Association. We are proud to have Jade Shutes, Viv-
ian Lunny, Gabriel Mojay and Jan Kusmirek are supporting the Asscociation with their long time 
experience in the field of aromatherapy.

12.1. Tiszteletbeli tag lehet az a hazai vagy külföldi ter-
mészetes személy, aki az aromaterápia ügyét szakmai tu-
dásának, tapasztalatának és gyakorlatának megfelelően 
hazai és nemzetközi szinten egyaránt kiemelkedően kép-
viseli és személye köztiszteletben áll.

12.1. The honorary member of the Association may be a 
Hungarian or foreign natural person, who, with their pro-
fessional knowledge, experience and practice, oustand-
ingly represent the case of aromatherapy nationally and 
internationally and who is well-acknowledged.

Az Aromaterapeuták Magyarországi Egyesületének alapszabályából

Translated from the Statues of the Association of Hungarian Aromatherapists
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G
abriel Mojay először 
te rmészetgyógyásza-
tot tanult 1978-ban, 
majd shiatsuval és keleti 
gyógyászattal foglalko-

zott. 1988-ban fejezte be a Hagyományos 
Kínai Orvoslás és akupunktőr tanulmánya-
it, szerzett diplomát és Brit Akupunktőr 
Tanács tagja lett.

Aromaterápiás tanulmányait Piérre 
Franchomme és Dr. Daniel Pénöel francia 
mestereknél és a Natural Oils Research 
Association (melynek elnöke: Dietrich 
Wabner professzor) kereteiben végezte. 
Magánpraxisában Gabriel az illóolajok te-
rápiás hatásaira alapozott módszert kom-
binálja a gyógynövény terápiával és az 
aromaterápiás akupunktúrával. 1990 óta a 
londoni székhelyű Institute of Traditional 
Herbal Medicine and Aromatherapy 
(ITHMA) iskola igazgatója.

1990 Gabriel felállította a Kép-
zett Aromaterapeuták Szakmai Listáját 
(Register of Qualified Aromatherapists), 
és az Aromaterápiás Szervezetek Tanácsá-
nak (Aromatherapy Organisations Council 
– AOC) első elnöke lett. 1992-ben meg-
szervezte az AOC Illóolajok és biztonsá-
gos használat (Essential Oils and Public 
Safety) elnevezésű konferenciát, amelyen 
a toxikológiában és az illóolaj kereske-
delemben elismert szakértők adtak elő 
a közönségnek az illóolajok biztonságos 
használatával kapcsolatosan. Ez a kon-
ferencia alapozta meg az Aromatherapy 
Trade Council (kb. Illóolaj Kereskedelmi 
Tanács) megalakulásához vezető utat. 
Gabriel az International Federation of 
Professional Aromatherapists (IFPA) aro-
materápiás szakmai szervezet alapítója 
volt 2002-ben, majd alelnök lett, és a ki-
adványokért és konferenciákért felelős 
bizottságot vezette.

Gabriel számos országban szerepelt 
szakmai előadóként a National Association 
for Holistic Aromatherapy (USA), az Alliance 

of International Aromatherapists (USA), a 
Pacific Institute of Aromatherapy (USA), a 
Canadian Federation of Aromatherapists 
(Kanada), a British Columbia Association 
of Practicing Aromatherapists (Kanada), az 
International Federation of Professional 
Aromatherapists (Egyesült Királyság), a 
Tisserand Institute (Egyesült Királyság), 
a Czech Association of Aromatherapists 
(Csehország), és az Essential Oil Resource 
Consultants (Franciaország) szervezetek 
által rendezett konferenciákon.

Gabriel a Shiatsu ~ the complete guide 
című könyv társszerzője és a méltán nép-
szerű Aromatherapy for Healing the Spirit 
könyv szerzője. Ez utóbbi könyv az illó-
olajok pszichés hatásait vizsgálja meg a 

test-lélek kapcsolat keleti filozófiával kap-
csolatos összefüggéseiben.

Gabriel számos szakmai cikke jelent 
meg olyan vezető, aromaterápiával, termé-
szettel és egészségüggyel foglalkozó folyó-
iratokban, mint az International Journal of 
Aromatherapy, az Aromatherapy Quarterly 
(Egyesült Királyság), a Positive Health 
(Egyesült Királyság), a NAHA Aromatherapy 
Journal (USA), az Aromatic Thymes (USA), 
az Aromatopia (Japan) és az International 
Journal of Clinical Aromatherapy (Francia-
ország). Jelenleg az International Journal 
of Clincal Aromatherapy (IJCA) nemzetközi 
aromaterápiás szaklap szakértő munkatár-
sa és a botanica2016 nemzetközi konfe-
rencia nagykövete.

gabriel mojay 
LicAc, CertEd, FIFPA
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J
ade az angliai Dorkingban talál-
ható Raworth College of Natural 
Medicine főiskolán szerzett dip-
lomát holisztikus aromaterápiá-
ból, holisztikus masszázsterápiá-

ból, anatómiából és fiziológiából, valamint 
reflexológiából, emellett az International 
Therapist Examing Board (ITEC – Nemzet-
közi Terapeuta Vizsgaközpont) diplomáját 
is megszerezte. A Jan Kusmirek által fém-
jelzett Fragrant Studies vezető oktatójától 
tanult, és elvégezte a Purdue University 
keretein belül az illóolajokkal foglalkozó 
mesterkurzust. Fitoterapeuta diplomáját 
Erin Groh mesterterapeutánál szerezte 
emellett Anne Williams Spa Bodywork 
(Spa kezelések) tanfolyamán szerzett ok-
levelet.

Jade több mint  két évtizede tanul-
mányozza és gyakorolja a természetgyógy-
ászatot, és egyike volt azon úttörőknek, 
akik az Egyesült Államokban népszerűsí-
teni kezdték az aromaterápiát. Aromaterá-
piát több mint 25 éve tanít.

Masszőröknek, manuálterapeuták- 
nak, kozmetikusoknak, szociális mun-
kásoknak, nővéreknek és egészségügyi 
dolgozóknak tervezett és oktatott aroma-
terápiát. Olyan nagy nevű iskolákban is 
oktatott, mint a Bastyr University, Duke 
University (továbbképzéseken), Ashmead 
College, San Diego Hospice és sok egyéb 
helyszínen az Egyesült Államokban és 
Kanadában. Az Egyesült Államokban, Ka-
nadában, Angliában és Japánban történt 
utazásai során a helyi aromaterápiás gya-
korlatokat és üzleti modelleket vizsgálta. 
Aktív szerepet vállalt az amerikai aromate-
rápiás oktatási standardok kidolgozásában, 
a ’Synergia 97’ nevű, az észak-amerikai ok-
tatási irányelvek javítására létrehozott kon-
ferencia megalapítója. Számos tanulmányt 
jelentetett meg, a témát jól ismerő előadó-
ként számos helyre rendszeresen invitálják. 
Első könyvét az amerikai Prentice Hall kiadó 
2007-ben Aromatherapy for Bodyworkers 

címmel jelentette meg. 2000–2003 és 
2012–2014 között a NAHA, azaz a National 
Association for Holistic Aromatherapy – 

JADE shutes 
B.A., Dipl. AT

„Mindig támogatója voltam, hogy egészségmegőrzéshez és -meg-
előzéshez természetes gyógymódokat használjanak az emberek. Hiszem, 
hogy az önmagunk felett történő rendelkezésben az oktatás és tanulás  
kulcsszereppel bír, továbbá meggyőződésem, hogy az aromaterápia segít-
séget nyújthat az egyénnek, hogy a természet gyógyító erejét és szépsé-
gét megtapasztalhassa.”

Amerikai Holisztikus Aromaterápiás Szö-
vetség – elnöke.
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bemutatkozik Az AME Első vezetősége
Szerencsésnek mondhatom magam mert hosszú, és számos foglalkozásban eltöltött idő után olyan dolgot 

csinálhatok, amely életem passziója lett. Tudattalanul, de az élet valószínűleg a megfelelő időben vezetett oda, 
hogy aromaterápiával foglalkozzak. A tudás megszerzésével másoknak is segíthetek egy teljesebb élet elérésé-
ben, úgy, ahogy mások segítettek nekem. Az AME megalakulásával egy régi álmom vált valóra.

Első diplomámat a József Attila Tudományegyetem CETT szakán angol nyelvtanárként szereztem meg. Hosszú 
éveken át a reklámiparban dolgoztam, majd, az USA-ba költöztem, ahol 2008-ban szereztem meg gyógymasszőri 
diplomámat a Seattle-i Cortiva Intézetben, ugyanebben az évben fejeztem be a már korábban elkezdett aro-
materápiás mestervizsgámat a Jade Shutes által fémjelzett East-West Shool for Herbal and Aromatic Studies 
iskolában. Itthon elvégeztem a fitoterápiát, így a megszerzett tudással komplex képet alkothatok az illólajokról és 
az egyéb növényi kivonatok jótékony hatásairól. Vallom, hogy a holisztikus szemlélettel történő gondolkodással 
nagyobb eredményt lehet elérni az alternatív gyógyászat terén. A mai globalizált világban az internet rengeteg 
információval látja el az embereket, de jól meg kell nézzük, hogy mit olvasunk. Ezért tartom fontosnak a megfe-
lelő tájékoztatást. Célkitűzésem, hogy hazai és külföldi előadók résztvételével mihamarabb megszervezhessük 
az első magyarországi aromaterápiás konferenciát. Szakmai tagságok: NAHA, AIA, IFPA, AMTA.

Mátra lábánál egy zárt közösségben nevelkedtem. Belém ivódó néphagyományaink, legdrágább kincse, a 
népi gyógymódok és a növények ismerete, szeretett családom ajándéka. Tanulmányaim során persze, a tudo-
mány világa kellő gőggel vértezett fel, hogy szinte elfelejtsem, megtagadjam az ember egységességét, test- szel-
lem-lélek harmóniáját, természettel való együtt „működés” fontosságát. Szerencsére gyermekeink születésekor  
holisztikus gondolkodású gyermekorvos, védőnő és nagymamák segítségével, ismét felfedeztem a természet 
gyógyító, szelíd, de hatásos erejét. Azóta folyamatosan képezve  magam, számtalan képzésen  át, csodálatos 
tanáraim segítségével jutottam el az illóolajok varázslatos világáig.

Az AME titkáraként fontosnak tartom az aromaterápiával kapcsolatos hiteles információk átadását, a mód-
szertan iránt érdeklődőktől, az aromaterapeutákon át, a termékeket előállítókig. Remélem, munkám során segít-
ségére lehetek minden egyesületi tagnak a biztonságos, felelősségteljes, ember és természet központú munká-
jának végzésében, az aromaterápiát a mai oktatási rendszerbe történő mihamarabbi beillesztésében, a hiteles, 
átlátható egészségmegőrző, gyógyító munkát végző szakemberek képzésének elősegítésében.

Iskoláim: ELTE Kémiai Intézet, Paracelsus Heilpraktiker-Schule, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző 
Intézet, CEDH Hungária Kft., Hieronymus Bock Hagyományos Gyógynövényismereti Iskola, Természetes Gyógy-
módok Egyesülete, Aroma Botanica Aromatherapy.

Első diplomámat a Külkereskedelmi Főiskolán szereztem 1993-ban. Majd önszorgalomból elvégeztem a 
Közgazdaságtudományi Egyetem vállalatgazdálkodási szakát, így lettem közgazdász 1999-ben. Meghatározó 
munkaéveimet egy középvállalat vezetésével töltöttem.

Mindig foglalkoztatott az egészség természetes megtartásának gondolata. 2004-ben a természe-
tes egészségmegőrző módszerek felé fordultam. Megismerkedtem a színterápiával, a különböző masz-
százsokkal. 2007-ben alternatív mozgás- és masszázsterápiából vizsgáztam az ETI-ben. Közben energe-
tikai gyógyítást és szemléletfejlesztést tanultam Gill Wright kurzusain. A masszázs kapcsán eljutottam 
az illóolajokig, ami rögtön szerelemmé vált. Így több évi tanulás és gyakorlás után vizsgát tettem Feller 
Adrienne Aromaterapeuta Intézetében. Tanulmányaimat a Jade Shutes iskoláját Magyarországon kép-
viselő Aroma Botanica-nál folytattam. Jelenleg saját blogomat vezetem, ahol aromaterápiával és szem-
léletfejlesztéssel foglalkozom, valamint illóolajaimmal, keverékeimmel segítem a hozzám fordulókat.  
Úgy érzem, Magyarországon az emberek többsége számára még ismeretlen terület az aromaterápia, ezért 
rendkívül fontos mérföldkőnek tartom az AME megalakulását, amely tevékenységével szélesebb körben is 
megismertetheti a nagyközönséggel az illóolajok és aromavizek csodálatos működését és hatékonyságát, va-
lamint szakmai továbbképzéseket kínálhat a szakemberek számára.

Kökény Réka

gazdasági 
vezető

Hajduné
Molnár
Katalin

titkár

Hollódi
Gergely

elnök
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Gondolatok az illóolajokról, 
az aromaterápiáról és az 

aromaterápiás készítmények 
használatáról

Dr. Babulka Péter
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E 
lőször 1990-ben a Magyar-
Francia Fitoterápiai Alapítvány 
által gyógyszerészek és orvo-
sok részére szervezett buda-
pesti továbbképzésen hallot-

tam előadást Paul Goetz francia orvostól 
az illóolajok terápiás alkalmazási lehető-
ségeiről, ajánlott napi adagjairól, aromate-
rápiás készítményekről, aromatogramról, 
aromaindexről, az illóolajok minőségével 
kapcsolatos elvárásokról és azok nem 
kívánt mellékhatásairól [megj.: az alapít-
vány 2000-es megszűnésig francia elnöke 
Goetz doktor (Strasbourg), magyar elnöke 
Rácz Gábor marosvásárhelyi gyógyszerész 
professzor, jómagam pedig titkára voltam]. 
Az azóta eltelt időben több, mint 50 olyan 
termék [gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítmény, (natúr)kozme-
tikai készítmény, fertőtlenítő hatású lég-
frissítő spray, szúnyogriasztó, takarmány 
kiegészítő készítmény] fejlesztésében, 
illetve hazai és külföldi engedélyezteté-
sében vettem aktívan részt, melyek ha-
tóanyagként kizárólag vagy részben illó-
olajat tartalmaznak. Az illóolajok kémiai 
vizsgálataival egyetemi oktatóként, majd 
kutatás-fejlesztési vezetőként közel tíz 
éven át foglalkoztam. A felsoroltak mel-
lett illóolajokkal végzett humán vizsgála-
tokban vettem, illetve veszek részt (ELTE 
PPK Egészségfejlesztési és Sporttudomá-
nyi Intézet) és 2002 óta tagja vagyok az 
„illóolajos tanulmányokat” rendszeresen 
közzé tevő Phytothérapie: de la recherche 
à la pratique című folyóirat tudományos 
tanácsadó testületének (főszerkesztője Dr. 
Paul Goetz, kiadó: Lavoisier). Fitoterapeuta 
képesítés birtokában 2014-ben elvé-
geztem az East-West School for Herbal 
& Aromatic Studies 101-es - holisztikus 
szemléletű - aromaterápiás alapozó tan-
folyamát.

A fentebb jelzett szakmai háttér és 
tapasztalatszerzés birtokában úgy érzem, 
hasznos lehet, ha megosztom a magazin 
Olvasóival az illóolajokkal, aromaterápiá-
val és az aromaterápiás készítményekkel 
kapcsolatos néhány gondolatomat, külö-
nös figyelmet szentelve arra, hogy vázla-
tos képet adjak az illóolajok hazai forgal-
mazásáról és annak anomáliáiról, valamint 

Az aromaterápiáról és irányza-
tairól dióhéjban

Bevezetés az illóolajok minőségével és különböző 
célú alkalmazhatóságával kapcsolatos 
kérdésekről.

Hangsúlyozni szeretném, hogy egyet-
len cégnek sem vagyok képviselője, így füg-
getlenül, minden anyagi érdekeltség és el-
kötelezettség nélkül van lehetőségem arra, 
hogy gondolataim papírra vessem és közzé 
tegyem, illetve adott kérdésekben esetle-
gesen bíráló észrevételeket fogalmazzak 
meg olyan formában, hogy jelzem azokat 
a pontatlanságokat, jogszabályoknak és a 
termékekkel kapcsolatos elvárásoknak meg 
nem felelő dolgokat, amelyek nehezítik az 
illóolajok vásárlásakor a döntéshozatalt, az 
illóolajok és aromaterápiás készítmények 
használatát, illetve az aromaterápia valós 
értékeinek megítélését.

Bízom abban, hogy cikkem sokak szá-
mára hasznos lesz és az Aromaterapeuták 
Magyarországi Egyesülete célkitűzéseinek 
megfelelően segíteni fogja az aromate-
rápia különböző irányzatainak képviselői 
között a közeledést és a párbeszédet; gon-
dolatébresztő lesz azok számára is, akik 
nem szakemberek, hanem „csupán” olyan 
Olvasók, akik az egészséges életmód és 
a természetes anyagok használata iránt 
érdeklődnek; és talán ahhoz is adhat tám-
pontokat, hogy megértsük, miért nehéz 
feladat az aromaterápia hazai elfogadta-
tása.

Az aromaterápiával foglalkozók kö-
rében egyöntetűen elfogadott az, hogy 
az aromaterápia kifejezést René-Maurice 
Gattefossé kozmetikai vegyész használ-
ta először 1937-ben, az Aromathérapie: 
Les Huiles essentielles hormones végétales 
címmel megjelent könyvében, melyben 
komoly hangsúlyt helyezett az illóolajokat 
alkotó összetevők – szerkezetük alapján 
történő – rendszerezésére és tulajdonsá-
gainak bemutatására. Gattefossé az aro-
materápiát a klasszikus, hatóanyag orien-
tált, allopátiás terápia részeként tekintette, 
de tudott az illóolajok idegrendszerre ki-
fejtett kedvező hatásairól és kozmetikai 
alkalmazási lehetőségeiről is. Könyvében 
említést tesz arról is, hogy az illóolajokat 
a gyógyszerészeti gyakorlatban már évszá-
zadokkal korábban is használták (ennek a 
ténynek később, az illóolajok minőségé-
nek tárgyalásakor lesz jelentősége).

Az aromaterápiának időközben kü-
lönböző irányzatai alakultak ki. Fontosab-
bak az orvosi-, a holisztikus- és a populáris 
aromaterápia. Mellettük érdemes megje-
gyezni azt is, hogy komoly kutatások foly-
nak a masszázs és az aromaterápia együt-
tes alkalmazásakor jelentkező kedvező 
hatások megismerésére, illetve az illóola- 

Muskotályzsálya (Salvia sclarea)
a szüléskori állapotokra
Fotó: © Dr. Babulka Péter
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Néhány gondolat az aromaterá-
pia magyarországi helyzetéről

Magyarországon jelenleg az aroma-
terápia nincs a szakminisztériumok által 
rendeletileg elfogadott   egészségügyi el-
látásban hivatalosan alkalmazható gyógy-
módok között, ennek ellenére számos  

jok kozmetikai használatának tudományos 
alátámasztására is. E két területen gyűjtött 
pozitív tapasztalatok és széleskörű hasz-
nálat alapján akár önálló irányzatnak is te-
kinthetjük a masszázs- és a kozmetikai aro-
materápiát. Az előbbinek több helyen is 
jelentősége lehet a klinikai gyakorlatban 
(pl. szüléskori- és posztoperatív állapotok, 
illetve mozgásszervi betegségek kezelése; 
palliatív terápiák kiegészítése, hospice el-
látás), az utóbbinak pedig a szépségápo-
lásban.

Az aromaterápiában általában két 
„iskolát” tartanak számon, az angol és a 
francia iskolát. Az angol aromaterápiás is-
kola fontos jellemzője, hogy az illóolajok 
használatakor azok szaglószerven és a bő-
rön keresztül történő bejuttatását helyezi 
előtérbe (az Egyesült Államokban is ez az 
aromaterápiás irányzat az elfogadott). Ez 
utóbbi esetben az illóolajok egyes készít-
ményekben leggyakrabban alkalmazott 

Pacsuli (Pogostemon cablin) 
- a kozmetikai aromaterápia 

egyik kedvence 
Kép: © Dr. Babulka Péter

koncentráció tartománya 2-5 % között 
van. Az illóolajokat belsőleg nem alkalmaz-
zák, de így is sokféle lehetőség kínálkozik 
az egyes betegségek kezelésére. Ezzel el-
lentétben a francia aromaterápiában az il-
lóolajok belélegzésén alapuló módszerek 
alkalmazása mellett külsőleg és belsőleg 
egyaránt használják az illóolajokat vagy 
azok keverékeit (pl. kapszulák formájá-
ban). Az alkalmazott illóolaj koncentráció 
a kezelt betegség jellegétől és súlyossá-
gától függően meghaladhatja az 50%-ot 
(és elérheti a 100%-ot is), így azokkal 
célzott és kifejezett terápiás hatásokat 
(pl. antimikrobiális, görcsoldó, epehajtó, 
szorongásoldó) lehet elérni, melyek adott 
hatóanyag(ok)hoz (illóolaj összetevőkhöz) 
köthetők. Mindkét iskola képviselői azt 
vallják, hogy néhány illóolaj kivételével 
azokat hígítatlanul nem ajánlott alkalmaz-
ni, és ez érthető is a számos illóolaj bőrt 
érzékenyítő és -irritáló hatásainak isme-
retében (l. Aromatika magazin 2015.2.3. 
számában Kristina Bauer cikkét). Az emlí-
tett két iskola mellett feltétlenül említést 
kell tenni arról, hogy Németországban is 

nagyon magas színvonalú aromaterápiás 
képzések folynak, kitűnő szakkönyvek áll-
nak a téma iránt érdeklődő szakemberek 
rendelkezésére, az illóolajokat és az illó-
olajos készítményeket pedig igen széles 
körben alkalmazzák a terápiás gyakorlat-
ban is, így bár ezt az aromaterápiás iskolák 
tárgyalásakor nem szokták tenni, szüksé-
gesnek tartom, hogy ne feledkezzünk el a 
német aromaterápiás iskoláról sem, mely 
szemléletében a francia aromaterápiához 
áll közelebb.

A ceyloni fahéj kéreg 
(Cinnamonum zeylanicum)

illóolaja erős allergén tulajdonságú 
Kép: © Dr. Babulka Péter
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let és humán vizsgálat támasztja alá azt, 
hogy az illóolajoknak és az azok haszná-
latán alapuló aromaterápiának nemcsak 
a betegségek megelőzésében, a közérzet 
javításában van létjogosultsága, hanem 
számos betegség önálló vagy kiegészítő 
kezelésében is. Erre nagyon jó példaként 
hozható föl az, hogy ma több olyan, kizá-
rólag illóolajat, illetve illóolajat és illóolaj 
összetevőket tartalmazó, standardizált 
gyógytermék (pl. kapszula, bevont tab-
letta, belsőleges oldatos cseppek, lég-
zéskönnyítő mellkenőcs, masszázsolaj) 
van forgalomban hazánkban, melyek el-
sősorban légúti-, emésztőrendszeri- és 
mozgásszervi panaszok esetén nyújtanak 
a szintetikus gyógyszerkészítményekkel 
szemben természetes alternatívát a bete-
gek számára.

A fenti példa említése kapcsán jegy-
zem meg, hogy az a különféle képzéseken, 
tanfolyamokon és könyvekben is leírt ál-
lítás, miszerint Magyarországon (a magyar 
gyakorlatban) tilos az illóolajok belsőle-
ges alkalmazása, nem igaz, azt semmiféle 
jogszabály nem tiltja (!), és a borsosmenta 
illóolaj mellett az Országos Gyógyszeré-
szeti Intézet (OGYI, ma Országos Gyógy-
szerészeti- és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet, OGYÉI) által elfogadott terápiás 
indikációval forgalomban lévő, hatóanyag-
ként kizárólag illóolajat tartalmazó – máj- 
és epepanaszok, illetve vese- és húgyúti 
megbetegedések, valamint légúti pana-
szok elleni – készítmények is ennek az ál-

aromaterapeuta végez gyógyítói tevé-
kenységet, illetve hirdeti szolgáltatásait, a 
képzésen tanultak alapján pedig belsőle-
ges használatra is ajánlanak illóolajat és il-
lóolajat tartalmazó készítményeket (megj.: 
a cikk szerzője és a magazin szerkesztősége 
egyaránt örömmel venné mindazok jelent-
kezését, akik az aromaterápia egészség-
ügyben alkalmazható gyógymódként tör-
ténő elfogadtatását már kezdeményezték a 
szakminisztériumoknál vagy bármely ható-
ságnál, és konkrét tényekkel alátámasztva 
beszámolnának az e téren szerzett tapasz-
talataikról. Minden ezzel kapcsolatos infor-
máció nagyon hasznos lenne a most alakult 
Aromaterapeuták Magyarországi Egyesüle-
tének alapító okiratában megfogalmazott 
hasonló célok megvalósításához).

A természetgyógyászati tevékeny-
ség gyakorlásának egyes kérdéseiről 
szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet fog-
lalkozik a fitoterápia képzésével, illetve a 
fitoterapeuta végzettséggel rendelkező 
egészségügyi szakdolgozók működési fel-
tételeivel. A fitoterápiai képzésben és a 
vizsgakérdésekben  csupán érintőlegesen 
van szó az aromaterápiáról és az egyes il-
lóolajok terápiás alkalmazhatóságáról, de 
az ott megszerzett tudás semmiképpen 
nem elegendő ahhoz, hogy azzal  bárki 
is aromaterapeutaként gyógyító munkát 
végezhessen. Az ilyen gyógyító tevékeny-
ség végzéséhez nagyon komoly és alapos 
élettani, növénykémiai stb. ismeret, illetve 
gyakorlati tapasztalat szükséges. Ezt tá-
masztják alá azok a hazai – egészségügyi 
végzettséghez nem kötött – aromaterape-
uta képzések (l. Panarom Aromaterapeuta 
Intézet és az East-West School for Herbal 
& Aromatic Studies), ahol több száz órás, 
egymásra épülő elméleti és gyakorlati ok-
tatás keretében folyik a képzés, majd az 
azt követő sikeres vizsgák után adnak iga-
zolást arról, hogy a tanfolyamot elvégzők 
használhatják az aromaterapeuta nevet. Az 
előbbi a francia, az utóbbi az angol aro-
materápiás irányzatot képviseli. Mellettük 
a téma iránt érdeklődőknek különböző, 
rövidebb - hosszabb időtartamú tanfolya-
mokon is lehetőségük van ismerkedni az 
illóolajokkal és az aromaterápia alapjaival, 
illetve az otthoni alkalmazások sokféle és 
hatékony módjával.

Sajnos a rendeletben foglalt 

fitoterapeuta képzés és az ahhoz kapcso-
lódó vizsgakövetelmény nem olyan szintű, 
hogy az ott szerzett ismeretek alapján egy 
fitoterapeuta a hivatalos egészségügyi 
ellátásban kellő felkészültséggel tudjon 
dolgozni. Erre az alapos anatómiai-, életta-
ni-, kórélettani-, gyógyszerelési stb. isme-
reteik birtokában leginkább a téma iránt 
érdeklődő orvosoknak van meg a lehe-
tőségük, ám – tanfolyami tapasztalataim 
alapján – számukra is nagyon komoly gon-
dot jelent a készítmények sokaságában 
és sokféleségében (növényi gyógyszer, 
gyógytermék, étrend-kiegészítők) való 
tájékozódás (a 2004 óta regisztrált ét-
rend-kiegészítő készítmények száma meg-
haladja a 16.000-et!). Emellett a készítmé-
nyek jelentős részének hamis állításokat 
tartalmazó reklámjai, illetve a gyógyszerek 
és egyéb készítmények között is várható 
ismert és ismeretlen kölcsönhatások szin-
tén nehezíthetik a növényi szerek bizton-
ságos használatát.

Később látni fogjuk azt, hogy – az ét-
rend-kiegészítők forgalmazásához hason-
lóan – az illóolajok esetében is igen sok 
kedvezőtlen jelenséggel állunk szemben, 
hiszen egyaránt találunk terápiás célra 
alkalmas, magas minőségi követelmé-
nyeknek megfelelő (és emiatt érthetően 
nem olcsó), illetve olyan, illóolajként üz-
letekben vagy interneten keresztül for-
galmazott, rendkívül olcsó (és gyakran 
egységáras) „termékeket”, amelyeknek 
kevés közük van a természetes és 100% 
tisztaságú  illóolajokhoz. Ez egyáltalán 
nem segíti elő azt, hogy az illóolajok és az 
aromaterápia iránt érdeklődő, de abban 
még kellően nem jártas „laikus” vásárlók 
nyugodtan és biztonsággal használjanak 
minden forgalomban lévő illóolajat. Az 
aromaterapeuták esetében lényegesen 
könnyebb a helyzet, hiszen ők rendszerint 
a képzést végző cégek által forgalmazott, 
vagy az általuk javasolt illóolajokat hasz-
nálják.

Nagyon szerencsés lenne, ha az aro-
materápia a fitoterápiához hasonlóan a 
minisztériumi rendelet által elfogadott 
terápiák közé tartozna, majd bekerülhet-
ne az egészségügyi ellátásba és a klinikai 
gyakorlatba (l. Franciaország, Németor-
szág, Belgium), ugyanis számos tudomá-
nyos bizonyíték, hatásvizsgálat, állatkísér-

Emellett a készítmények 
jelentős részének hamis ál-
lításokat tartalmazó reklám-
jai, illetve a gyógyszerek és 
egyéb készítmények között is 
várható ismert és ismeretlen 
kölcsönhatások szintén ne-
hezíthetik a növényi szerek 
biztonságos használatát.
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lításnak mondanak ellent! Az említett állí-
tást cáfolja emellett az is, hogy a jelenleg 
érvényben lévő Szabványos Vényminták 
gyűjteményében (Formulae Normales VII. 
kiadás, 2003) két olyan készítmény (Gutta 
carminativa, Gutta cholagoga) is hivatalos, 
amelyek hatóanyagként illóolajokat tar-
talmaznak és belsőlegesen alkalmaznak, 
valamint az, hogy a VII. Magyar Gyógyszer-
könyvben hivatalos illóolajok belsőleges 
használatára vonatkozóan ajánlott napi 
adagok találhatók! A fentiek egyértelmű-
en jelzik azt, hogy valótlan az az állítás, 
hogy a hatóságok ellenzik az illóolajok és 
az aromaterápia alkalmazását. Az viszont 
valóban igaz, hogy a levegőillatosítóként, 
kozmetikai alapanyagként vagy kozmeti-
kumként – hatóságoknál bejelentett vagy 
azok megkerülésével és a jogszabályok 
figyelmen kívül hagyásával – forgalomba 
kerülő és nem minden esetben ellenőr-
zött, ismeretlen összetételű illóolajokra 
vagy „illóolaj jellegű termékekre” nem 
tüntethető fel olyan terápiás indikáció, 
ami belsőleges alkalmazást feltételez (ez-
zel azonban vannak olyan forgalmazók, 
akik egyáltalán nem törődnek). 

Az illóolajok hazai engedélyezteté-
sével és forgalmazásával kapcsolatban 
mindenképpen hasznos tudni azt is, hogy 
bármely, ma illóolajat forgalmazó cégnek 
1987-től több mint 20 éven át volt lehető-
sége illóolajok és illóolajos készítmények 
gyógytermékként történő engedélyezte-
tésére, illetve a terápiás indikációval el-
látva történő forgalomba hozatalára és a 
belsőleges alkalmazás elfogadtatására is 
(!), ahogy azt a fentebb említett példák is 
meggyőzően igazolják. Ezt azonban az il-
lóolajokat forgalmazó cégek – minden bi-
zonnyal kereskedelmi megfontolásokból, 
a nagyobb haszon reményében – nem tet-
ték meg (jómagam is több cégnek javasol-
tam illóolajokat tartalmazó készítmények 
ilyen formában történő engedélyezteté-
sét)! Az említett termékek iránt érdeklődő 
Olvasók a következő honlapcímeken talál-
hatnak bővebb tájékoztatást a kizárólag il-
lóolajokat, illetve az illóolajokat és illóolaj 
összetevőket, valamint a növényi kivona-
tok mellett illóolaj(ok)at is tartalmazó ké-
szítményekről: www.novenyigyogyszer.hu,  
www.gyogytermektar.hu.

Szintén az illóolajok és az aromaterá-

Borsmenta (Mentha x piperita)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

piás készítmények terápiás alkalmazható-
ságát támasztják alá azok az állatkísérletes- 
és humán vizsgálatok is, amelyek rangos és 
magas impaktfaktorú orvosi szaklapokban 
(!) jelentek és folyamatosan jelennek meg 
napjainkban is. Ilyen vizsgálatokról termé-
szetesen fito- és aromaterápiás szaklapok-
ból is rendszeresen értesülhetünk, azonban 

az orvosok megnyeréséhez véleményem 
szerint nagyon fontos lépés lehet, ha elő-
ször arra hívjuk fel a figyelmüket, hogy az 
általuk olvasott, vagy a szakmai fejlődésük-
höz elengedhetetlen tájékozódást biztosító 
szakfolyóiratokban is szép számmal vannak 
illóolajokat érintő kutatásokról és aromate-
rápiás alkalmazásokról szóló közlemények.
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a megfelelő ár/költség viszony jelenti a 
szabályozó erőt, míg a negyedik szinten 
dolgozó szervezetek a felhasználók látens, 
ki nem mondott igényét célozzák meg. A 
szintek egymásra épülnek, az átjárhatósá-
got közöttük a folyamatos javítás biztosít-
ja. Nincs a világon olyan szervezet, amely 
csak a negyedik szintnek megfelelő termé-
ket, szolgáltatást állít elő. Olyan sajnos van, 
amelyik csak az első szint elérésére képes. 
De az az életképes szervezet, amelyik ren-
delkezik a negyedik szint elérésének a ké-
pességével.

A minőséggel és minőségbiztosí-
tással foglalkozó több tanulmányban ta-
lálható definíciók szerint a minőség egy 
termék vagy szolgáltatás azon jellemzői-
nek összessége, amelyek alkalmassá teszik 
a vele szemben rögzített és elvárt igények 
teljesítésére. Ez a megfogalmazás egyesíti 
a szabványalapú és a piaci alapú minő-
ségi gondolkodást, ugyanis a termékkel 
szembeni igényeket szabványok rögzítik, 
az elvárásokat viszont maguk a vevők fo-
galmazzák meg.

Mielőtt azonban az illóolajok minő-
ségével, minősítésével kapcsolatos isme-
reteim és gondolataim összefoglalnám, 
érdemes megnéznünk, azt, hogy mit érte-
nek a minőség ellenőrzéssel és -biztosí-
tással foglalkozó szakemberek a minőség 
terminus technicus alatt (felhasznált for-
rások: http://www.pro-qaly.hu/minoseg-
definicioi-117.html; http://193.224.76.2/
downloads/konyvtar/digitgy/20022/vszt/
turcsany.html, http://www.tankonyvtar.
hu/hu/ ta r ta lom/tamop425/0032_
fogyasztovedelem/ch02s02.html):

DEMING: „Termékek és szolgáltatások 
azon tulajdonsága, hogy megfelelnek ki-
mondott és kimondatlan igényeknek”.

DUTSCKE: „A minőséget a tényleges 
és az előírt érték vagy pedig a tényleges és 
a határérték (felső, illetve alsó tűréshatár) 
összehasonlításával lehet megítélni.”

FEIGENBAUM: „A minőség a termék, 
szolgáltatás mindazon értékesítési, terve-
zési, gyártási jellemzőinek teljes összetett-
sége, amely által a termék és szolgáltatás 
használat során kielégíti a vevő elvárásait.”

GROOCOCK: „A minőség valamely 
termék vagy szolgáltatás jellemzői és tu-
lajdonságai összességének alkalmazkodási 
foka a vevő szükségleti követelményeinek 
összességéhez, annak az árnak és szállítási 
feltételeinek a határai között, amelyeket a 
vevő hajlandó elfogadni”.

HOFFMANN: „Létezik objektív minő-
ség, mely mérhető (kémiai, fizikai, mecha-
nikai stb.) tulajdonságokat vesz figyelem-
be; szubjektív minőség, amelynél az adott 
terméket vagy szolgáltatást az igények 
kielégítésére való alkalmasságának foko-
zatai szerint értékeljük; ha a vásárlóerő ha-
tását is vizsgáljuk, eljutunk az ökonomikus 
minőséghez.”

JURAN: „Kifejezi azt, hogy valamely 
meghatározott termék vagy szolgáltatás 
milyen mértékben elégíti ki egy bizonyos 
fogyasztó, felhasználó igényeit.” 

SHIBA (és a japánok) négy szintjét ha-
tározták meg a minőségnek. Az első szint a 
szabványnak, előírásnak való megfelelés, 
a második szint a vevők ismert igényének 
való megfelelés, a harmadik szinten már 

A minőség fogalmáról és meg-
határozásáról

Tasmániai eukaliptusz 
(Eucalyptus globulus) 

Kép: © Dr. Babulka Péter

Az illóolajokkal kapcsolatos mi-
nőségi elvárásokról és az illó-
olajok jellemzéséről

A fentiek alapján az illóolajok minősé-
gével kapcsolatban mindenképpen leszö-
gezhetjük, hogy attól függően, hogy azokat 
milyen céllal kívánják a forgalmazók piacra 
juttatni, más és más minőségi jellemzőket 
tartalmazó bizonylatokkal kell ellátni azo-
kat, és minden esetben tartalmazniuk kell 
az organoleptikus jellemzők (illat, íz) mel-
lett az olajok fontosabb fiziko-kémiai jel-
lemzőit (pl.: dermedéspont, gyulladáspont, 
relatív sűrűség, optikai forgatóképesség, 
alkoholban való oldhatóság, az illóolajok 
főbb összetevői; ez utóbbiak ismerete nél-
kül a biztonságtechnikai adatlapokat nem 
lehet elkészíteni!). Természetesen külön-
bözőek lehetnek a minőségi elvárások egy 
gyógyszerészeti-, aromaterápiás-, kozmeti-
kai-, élelmiszeripari-, takarmányozási-, ál-
latgyógyászati-, növényvédelmi-,vagy ház-
tartás-vegyipari célra felhasználni kívánt 
illóolaj, vagy illóolaj összetevőkből készí-
tett „illóolaj jellegű termék” vagy „parfüm” 
esetében.

Az illóolajok terápiás célú alkalmazá-
sával kapcsolatban a különböző aromaterá-
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megismerkedni és tanulmányozni azokat 
a bizonylatokat, melyeket a gyártó/for-
galmazó cégektől kaptam meg. Több cég 
illóolajait a gyakorlatban is alkalmaztam 
(és alkalmazom ma is), és illóolajok minő-
ségbiztosítási munkájában is aktívan részt 
vettem. Tapasztalom szerint több, illóola-
jokat nagyobb mennyiségben és különféle 
célokra (aromaterápiai-, gyógyszerészeti-, 
kozmetikaipari-, élelmiszeripari-) forgalma-
zó európai cég egyértelműen különbséget 
tesz aromaterápiás- és kozmetikai minőség 
között. Az első esetben az olaj megfelel 
valamennyi fentebb leírt elvárási pontnak, 
és ez a „magasabb” minőség az árban is je-
lentkezik. Természetesen a bio minősítésű 
illóolajok ára lényegesen magasabb azoké-
nál, amelyek ilyen tanúsítvánnyal nem ren-
delkeznek. A második esetben az illóolajok 
természetes és szintetikus összetevőket 
is tartalmaz(hat)nak, mivel így tudják biz-
tosítani azt, hogy a kozmetikai elvárások-
nak megfelelő illatú (módosított) olajhoz 
jussanak a vásárlók. Ugyancsak külön ka-
tegóriaként kezelik az élelmiszeripari fel-
használásra szánt illóolajokat, melyeknek 
nemcsak az élelmiszerek ízesítésében, ha-
nem a tartósításukban is egyre nagyobb je-
lentőségük van, a kifejezett anitimikrobiális 
és antioxidáns hatásuknak köszönhetően 
(erről a Tallózó című rovatomban rendsze-
resen közlök híreket).

A fentiek alapján elfogadhatónak és 
szükségesnek tartom, hogy abban az eset-
ben, ha egy adott illóolaj valóban megfelel a 
terápiás céloknak, és azt kellő hitelességgel 
igazolni lehet (l. a fentebb tárgyalt elvárási 
pontokat), akkor használható legyen az ’aro-
materápiás célra alkalmas’ minőség jelző. 
Ennek a jelzőnek a használatát két okból 
is indokoltnak látom: 1) az illóolajokat erős 
hatású anyagoknak kell tekintenünk, hiszen 
az ajánlott napi adagjuk az esetek többsé-
gében 100-500 mg közötti tartományban 
van, ezért a fitoterápiai gyakorlatban forte 
fitoterapeutikumoknak számítanak, 2) a for-
galomban lévő illóolajok többsége nem hi-
vatalos egyetlen gyógyszerkönyvben sem, 
így azok nem kaphatják meg a gyógyszer-
könyvi minőség jelzőt, ami mindenképpen 
segíti az adott illóolaj – az előírt belsőleges 
és külsőleges adagok betartása melletti – 
biztonságos terápiás alkalmazását.

Jómagam úgy vélem – és ezzel sze-

piás iskolák képviselői által meghatározott 
fontosabb elvárások (vagy minőségi kritéri-
umok) a következőkben foglalhatók össze:

- az illóolaj előállításánál használt nö-
vény botanikai azonosítása történjen meg, 
és pontosan ismert legyen az is, hogy az 
olajat milyen eljárással és az adott növény 
mely részéből állították elő,

- az olaj előállításához felhasznált nö-
vények lehetőleg vadon élő állományból 
és tiszta környezetből, illetve ellenőrzött 
ökológiai termesztésből származzanak, és 
ismert legyen a gyűjtés és a termesztés he-
lye (legalább ország szinten),

- az illóolajok vízgőz-desztillációval 
vagy préseléssel történt kinyerése után az 
olajhoz ne adjanak hozzá semmiféle anya-
got (beleértve az illóolajban egyébként 
összetevőként előforduló természetazonos 
komponenseket sem!),

- az olajak illata feleljen meg az al-
kalmazni kívánt célnak (a terapeuták erre 
különös figyelmet fordítanak például a ba-
ba-mama aromaterápiában, a várandósok 
kezelésénél vagy a hospice ellátásban),

- az olajat előállító cégtől beszerez-
hetők legyenek az illóolajok fontosabb 
tulajdonságait magába foglaló minőségi 
bizonylatok (beleértve az illóolajok pontos 
összetételét is) és biztonságtechnikai adat-
lapok, valamint a természetességre és tisz-
taságra vonatkozó nyilatkozatok,

- rendelkezésre álljanak az illóolajok 
használatát segítő és az adott jogszabá- 
lyoknak megfelelő vásárlói vagy szakem-
ber tájékoztatók (beleértve a használatra 
vonatkozó fontosabb figyelmeztetéseket).

A fentiekkel kapcsolatban meg-
jegyezném azt is, hogy – környezet- és 
biodiverzitás védelmi megfontolásokból – 
lehetőleg ne használjunk olyan illóolajokat, 
melyeket a veszélyeztetett növényfajok kö-
zött számon tartott növényekből állítanak 
elő (ilyen például a Brazíliában honos ró-
zsafa - Aniba roseodora Ducke; http://www.
iucnredlist.org/details/33958/0), kivéve 
akkor, ha a forgalmazó kellő hitelességgel 
tudja igazolni azt, hogy az olajat termesz-
tett növényekből állították elő (a névha-
misításokra és pontatlanságokra később 
visszatérek)!

Kutatási-, termékfejlesztői- és okta-
tási munkáim során több mint 50 cég illó-
olajaival volt alkalmam valamilyen szinten 

Az illóolajok (marketing-) 
placebo hatásait jelenleg is 
több kutatócsoport vizsgálja. 
Ezen hatásokkal kapcsolatban 
azt mindenképpen meg kell 
jegyezni, hogy az illóolajok al-
kalmazásakor a csak ezen ha-
tásokra történő hagyatkozás 
nagyon komoly etikai kérdé-
seket vet fel!
rintem sokan egyetértenek –, hogy bármi-
lyen terápiás célra csak az arra megfelelő 
gyógyszer, növényi készítmény vagy illóolaj 
alkalmas, és ezalatt értem azok gyógyszeré-
szeti minőségét (azaz a hatóanyag összeté-
telének lejárati időn belüli stabilitását: az 
összetevők mennyiségének és a köztük lévő 
arányok változatlanságát), illetve terápiás 
minőségét (azt, hogy azzal az adott terápiás 
hatást – pl. antimikrobiális, görcsoldó, gyul-
ladáscsökkentő, nyugtató, szorongásoldó – 
szakszerű alkalmazás és adagolás mellett el 
lehet érni). Nehezen tudom elképzelni azt, 
hogy egy „X” névvel ellátott és illóolajnak 
nevezett, de többnyire természetazonos és 
szintetikus összetevőket, vagy csak szinte-
tikus összetevőket tartalmazó, kozmetikai 
vagy háztartás vegyipari termék (a gya-
korlatban ez utóbbit a gyártók parfümnek 
vagy illatolajnak nevezik) alkalmas lenne 
arra, hogy azt aromaterápiás célra kellően 
biztonságosan használjuk.

Természetesen az régóta jól ismert 
tény, hogy a nagyon kis mennyiségben be-
lélegzett illóolajok esetében nem mindig 
mutathatók ki objektív módszerekkel mér-
hető ’farmakológiai hatások’ (pl. vérnyo-
mást emelő vagy csökkentő, szívfrekven-
ciát fokozó, nyugtató), mégis számolhatunk 
közérzet- és hangulatjavító, illetve különfé-
le elvárt hatásokkal és placebo-reakciókkal 
is (ezt utóbbiakkal kapcsolatban l. Köteles 
Ferenccel írt cikkünket (Aromatika Magazin 
2014. 1.2.). Az illóolajok (marketing-) place-
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bo hatásait jelenleg is több kutatócsoport 
vizsgálja. Ezen hatásokkal kapcsolatban azt 
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az 
illóolajok alkalmazásakor a csak ezen hatá-
sokra történő hagyatkozás nagyon komoly 
etikai kérdéseket vet fel!

A terápiás célra alkalmas illóolajok 
kapcsán említést kell tenni arról, hogy ha-
zánkban van olyan – MLM-es hálózatban 
működő – cég (doTerra), amelyik illóolajait 
’terápiásnak minősített illóolaj’-ként hirdeti 
(Certified Therapeutic Graded Essential Oil, 
CTPG EO), azonban ennek hitelességét az 
Egyesült Államokban és másutt is többen 
cáfolják, különböző webes oldalakon hív-
va fel a figyelmet arra, hogy ez a megjelö-
lés a fogyasztók számára félrevezető. Ami 
ennél is fontosabb az az, hogy az Egyesült 
Államok Élelmiszer-biztonsági és Gyógysze-
részeti Hivatala (FDA) levélben hívta fel a 
cég figyelmét a jogsértésre (!), mely levél a 
következő internetes címen olvasható:

h t t p : / / w w w . f d a . g o v / i c e c i /
enforcementactions/warningletters/2014/
ucm415809.htm. E cég illóolajaival kap-
csolatban még azt is érdemes megjegyezni, 
hogy azokat rendszerint hígítatlanul alkal-
mazzák, ami ellenkezik az említett három 
fontos aromaterápiás iskola által alkalma-
zott gyakorlattal és komoly veszélyek for-
rása lehet. Ezekről például Christine Bauer 
már említett  cikkében is olvashatunk.

Az illóolajokat nem aszerint minősí-
tik az egyes hatóságok, hogy azok terápi-
ás vagy nem terápiás minőségűek, ez így 
nem létezik! A terápiás célú alkalmazásra 
való megfelelőséget jelzi például az, hogy 
a hazai szakhatóság (OGYI) több cég illó-
olajának (teafa, borsosmenta), illóolajat 
tartalmazó cseppkészítményének vagy 
kapszulájának gyógytermékként törté-
nő forgalomba hozatalát engedélyezte. 
Hasonló módon volt lehetőség például 
azon illóolajok gyógytermék piacra tör-
ténő bevitelére, amelyek mai illóolajos 
gyógytermékek fontos összetevői (az em-
lítettek mellett ilyen illóolajok a kamilla-, 
kömény-, édeskömény-, boróka-, rozma-
ring-, tengerparti fenyő-, és az eukalip-
tusz), gyógyszerkönyvekben hivatalosak 
vagy különböző gyógynövény értékelő 
monográfiákban találhatók meg (ezek szá-
ma elérheti a 40-et!). A doTerra illóolajok 
esetében is arra hivatkozott az FDA, hogy a 

Szegfűszeg drog (Eugenya caryophyllata)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

webes oldalakon és marketinges anyago-
kon szereplő indikációk csak gyógyszerek 
esetében használhatók (!), így azokat az 
e termékcsoportnak megfelelő előírások 
alapján kell törzskönyveztetni. Az FDA te-
hát nem ad ki termékre/gyógyászati célra 
alkalmas anyagra olyan tanúsítványt, hogy 
az ’terápiás’ anyag (ezt más országok szak-
hatóságai sem teszik meg), hanem ponto-
san meghatározza azt a termékkategóriát, 
ahova a terápiás vagy más céllal alkalmaz-
ható termék/anyag (ezen esetben illóolaj) 
besorolható (pl. gyógyszer, kozmetikum), 
ha megfelel az előírásoknak.

Az illóolajok ‘aromaterápiás minő-
ség’ jelzővel történő ellátásakor azoknak 
meg kell felelniük a terápiás célra alkal-
mas anyagokkal kapcsolatos elvárásoknak 
(beleértve az anyaghoz csatolt szakember 
és betegtájékoztatókat is!) és összhang-
ban kell lenniük azokkal az aromaterápiás 
iskolák által meghatározott elvárásokkal, 
amit korábban már említettem.

Az illóolajok minőségének jellem-

zésére gyakran használnak különféle 
nemzeti- és nemzetközi szabványokat (l. 
korábbi magyar szabványt - MSZ; francia 
szabvány előírást - AFNOR, nemzetközi 
szabványok - ISO; ez utóbbiakban példá-
ul a világ különböző pontjain termesztett 
Citrus-olajokra vonatkozó előírások is 
megtalálhatók), gyógyszerkönyveket (Ph. 
Hg. VIII., Ph. Eur 8.) és -kompendiumokat, 
illetve gyártói minőségi bizonylatokat (ún. 
technikai adatlapokat, házi szabványokat). 
Ezek arra jók, hogy megtudjuk belőlük azt, 
hogy a megvásárlásra kínált illóolajok mi-
lyen organoleptikus és fiziko-kémiai tulaj-
donságokkal bírnak, melyek a főbb és szá-
munkra fontos összetevői, tartalmaznak-e 
allergén és egyéb, nem kívánt összetevő-
ket, illetve arra, hogy bármikor ellenőriz-
hessük azt, hogy az általunk megvásárolt 
illóolaj mindig megfelel-e annak a minő-
ségnek, amit az eladó kínál, és amit mi 
vevők elfogadtunk. Emellett hasznos arra 
is, hogy a vásárláskor ellenőrizhessük azt, 
hogy az adott illóolaj megegyezik-e azzal, 
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Keskenylevelű levendula (Lavandula angustifolia)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

amit mintaként kaptunk (és így az átvehe-
tő), illetve az azokban foglalt paraméterek 
rendszeres ellenőrzésével nyomon követ-
hessük azt, hogy történik-e hosszabb idejű 
tárolás során olyan változás az olajunkban, 
ami a kémiai összetevők mennyiségének 
és arányainak változásával, módosulásával 
(pl. egyes komponensek oxidálódásával) 
igazolhatóan minőség romláshoz vezet. 
Természetesen hozzáértő szakemberek 
számára a kedvezőtlen változások egysze-
rű organoleptikus és fizikai vizsgálatokkal 
is jól észlelhetők.

Az utóbbi időkben több olyan be-
szélgetésben volt részem, ahol azt ta-
pasztaltam, hogy az aromaterapeuták 
körében többen határozottan elutasítják 
a gyógyszerkönyvi-, AFNOR- vagy egyéb 
szabványok alapján minősített illóolajo-
kat, azt hangoztatva, hogy azok nem ter-
mészetes, hamisított illóolajok és terápiás 
célra nem alkalmasak, és terápiás célra 
kizárólag az ökológiai gazdaságokban ter-
mesztett vagy ellenőrzötten tiszta élő-

helyről begyűjtött növényekből előállított 
illóolajokat tartják megfelelőnek. Ezzel 
kapcsolatban érdemes megjegyezni azt, 
bár ezt sokan nagyon jól tudják, hogy az 
illóolajokat jóval az aromaterápia „meg-
születése előtt” használták, és mind az 
orvosi, mind a gyógyszerészeti gyakorlat-
nak fontos részei voltak. Példaként említ-
hetem azt az Alexander Cannontól szár-
mazó és a British Medical Journal 1927-es 
számában megjelent cikket, melyben 
arról számolt be, hogy egy bengáliai te-
lepülésen sikeresen alkalmaztak illóolaj 
keveréket kolerás betegek kezelésében. 
Hasonlóképpen jó tudni azt is, hogy az 
1871-ben kiadott első Magyar Gyógyszer-
könyvben 20-féle illóolaj volt hivatalos, 
a ma érvényben lévő gyógyszerkönyvben 
pedig 24 illóolaj cikkely található. Több 
olyan illóolajunk is van (pl. borsmenta, 
fahéj, levendula, szegfűszeg), amely 144 
év óta szerepel a gyógyszerkönyveinkben 
és azokból olyan készítményeket állítot-
tak és állítanak elő, majd használnak fel 

galenusi gyógyszerek és gyógytermékek 
előállítására, melyekkel betegek százez-
reinek gyógyulását lehet(ett) elősegíteni. 
Gyógyszerészettörténeti érdekességként 
jegyezném meg azt is, hogy Kazai Endre 
Gyógyszerészeti Lexiconának III. kötetében 
(Nagybánya, 1900) 78 illóolajat ismertet, 
jelezve ezzel azt, hogy a 19. századi (!) 
gyógyszerészi gyakorlatnak fontos része 
volt az illóolajok használata. Az említettek 
átgondolása mellett úgy vélem, hogy az 
sem lehet kérdéses, hogy a második világ-
háborúban használt teafaolaj, vagy a Jean 
Valnet katonaorvos által gangrénás sebek 
gyógyításra használt illóolajok nem ellen-
őrzött ökológiai termesztésből származó, 
‘különlegesen finom illatú’, adott mikroklí-
mával rendelkező termőhelyhez köthető 
illóolajok voltak, mégis nagyon hatéko-
nyan tudták azokat a betegek életének 
megmentésére és gyógyítására használni. 
Emellett azt gondolom, hogy azzal is so-
kan egyetértenek, hogy a ma terápiás vagy 
kozmetikai céllal illóolajat, illóolaj keve-
réket vagy hidrolátumot használni kívánó 
emberek igényeit nem lehet kizárólag a 
fentebb említett forrásokból biztosítani, 
arra viszont igenis szükség van, hogy a 
nem ilyen helyről származó termékeket 
kellő biztonsággal lehessen a terápiákban 
alkalmazni.

A több évszázados gyógyszerészeti-, 
fitoterápiai- és újabban az aromaterápiás 
alkalmazások kedvező tapasztalatai alap-
ján – ahogy azt már fentebb is említettem 
– ma is jelentős számban folytatnak – na-
gyon szigorú protokollok betartása mellett 
– humán vizsgálatokat olyan illóolajokkal 
és standardizált készítményekkel, melyek-
nél a minőségvizsgálatok alapjai a gyógy-
szerkönyvek előírásai, és „ennek ellenére” 
nagyon sok esetben sikerült igazolni azok 
megbízható terápiás alkalmazhatóságát. 
Ezek alapján fel kell tennem azt a kérdést, 
hogy vajon azok az illóolajokat forgalmazó 
cégek, akik megvetik vagy elutasítják, illet-
ve „leszólják” a gyógyszerkönyvi előiratok 
alapján történő illóolaj minősítést, kiön-
tenék-e és terápiás célra alkalmatlannak 
tartanák-e az általuk forgalmazott és ki-
emelkedő vagy különleges minőségűként 
kínált illóolajaikat, ha kiderülne azokról, 
hogy megfelelnek az AFNOR, az ISO vagy 
valamely gyógyszerkönyvben lefektetett 
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Egy kis piaci szemle

Miután több éve tartok illóolajokról, 
illetve azok otthoni és aromaterápiás al-
kalmazási lehetőségeiről előadást, gyakor-
ta találkozom azzal a kérdéssel, hogy „me-
lyik illóolaj” vagy „melyik cég illóolaja jó”? 
A kérdésre a válasz megadása nem olyan 
egyszerű, mint ahogy azt gondolnánk. 
Természetesen más minőségű illóolajra 
van szükség abban az esetben, ha azt bel-
sőleg kell alkalmazni vagy egy kisbaba/
kisgyermek légúti panaszaira kell légzés-
könnyítő mellápoló olajat készítenünk, 
illetve problémás bőrének ápolására kell 
használnunk, és más minőségű illóolaj le-
het alkalmas egy relaxációt elősegítő für-
dővízbe, vagy légfrissítés céljára. Ahogy 
azt a bevezető gondolatok után jeleztem, 
különféle aromaterápiás irányzatok van-
nak, beleértve a populáris aromaterápiát 
is. Úgy gondolom, hogy a közérzetjavító 
célú illóolaj alkalmazásokhoz (pl. szauna, 
aromafürdő, légfrissítés stb.) nem feltétle-
nül szükségesek aromaterápiás minőségű 
illóolajok, melyeknek 10 ml-e több ezer 
forintos kiadást is jelenthet, amit nem min-
denki tud megfizetni, és nem szükséges 
aromaterápiás minőségű illóolajat szap-
pankészítésre használni. Tehát a felhasz-
nálási cél lehet az egyik olyan szempont, 
amit mérlegelni lehet és mérlegelnek is 
az emberek, amikor illóolajat vásárolnak, 
figyelembe véve az anyagi lehetőségeiket 
(részben az emberek anyagi háttere is az 
oka annak, hogy több cég és magánvállal-
kozás alacsony áron forgalmaz illóolajat, 
vagy illatkeverékeket, illatolajokat). Több 
olyan hallgatóm is volt, akik üzletükben 
vagy webáruházukban különböző cégek 
illóolajait forgalmazzák, és az a tapasztala-
tuk, hogy a vevők jelentős része egy adott 
összegnél többet egyszerűen nem képes 
költeni illóolajokra, így gyakran a legol-
csóbb terméket vásárolják meg, hiába kí-
nálják nekik a drágább – és az általuk jobb 
minőségűnek és sokkal gazdaságosabban 
használhatónak ítélt – illóolajokat. Be kell 
látnunk, hogy nem minden ember vagy 
család engedheti meg magának azt, hogy 
3-4 (vagy 15) ezer forintos illóolajokból 
10-15 db-os készlete legyen otthon, és azt 
használja levegő- vagy fürdővíz illatosítá-
sára, vagy drága aromaterápiás kezelése-

Több olyan hallgatóm is 
volt, akik üzletükben vagy 
webáruházukban különböző 
cégek illóolajait forgalmaz-
zák, és az a tapasztalatuk, 
hogy a vevők jelentős része 
egy adott összegnél többet 
egyszerűen nem képes költe-
ni illóolajokra, így gyakran a 
legolcsóbb terméket vásárol-
ják meg, hiába kínálják nekik 
a drágább – és az általuk 
jobb minőségűnek és sokkal 
gazdaságosabban használ-
hatónak ítélt – illóolajokat.

minőségi előírásnak, és elhallgatnák-e 
ezeket a tényeket. Gyanítom, hogy nem.

A fentiekkel kapcsolatban meg sze-
retném még említeni azt is, hogy az öko-
lógiailag ellenőrzött  körülmények között 
termesztett és előállított, vagy az ellenőr-
zötten tiszta és természetes környezetből 
begyűjtött növényi részekből előállított – 
természetes és 100% tisztaságú – illóola- 
jok gyártóinak is készíteniük kell stabilitás-
vizsgálatok eredményein is alapuló „házi 
szabványt”, amelyek rögzítik és garantál-
ják azt, hogy az évente előállított, csupán 
10-50 liter illóolaj minősége a többéves 
termesztési és gyűjtési, illetve illóolaj 
minőségi vizsgálatok eredményei alapján 
(!) hosszú távon is megfelelnek azoknak 
az előállító által megállapított és termék-
minőséget befolyásoló paramétereknek 
(organoleptikus- és fiziko-kémiai jellem-
zők, gázkromatográfiás profil, allergén 
összetevők mennyiségére vonatkozó ada-
tok), amit a vevő (pl. egy aromaterapeuta) 
elfogadott (feltéve, hogy közvetlenül on-
nan veszi az illóolajat)!

Cikkem tematikáját tekintve talán itt 
van leginkább helye azon észrevételem 
megemlítésének, hogy a „különleges és ki-
emelkedő minőségűnek, sajátos illatúnak 
és összetételűnek, bio- és nem mérgező 
összetevőjűnek” nevezett illóolajokat for-
galmazók és azok használatát előtérbe 
helyezők gyakran hangoztatják, hogy ezen 
illóolajokból sokkal kevesebb szükséges 
egy adott terápiás hatás eléréséhez, mint 
egy gyógyszerkönyvi vagy más minősítésű 
illóolajból. Erre én egyetlen tudományos 
vizsgálatot vagy az aromaterápiás gya-
korlatban elvárható módon dokumentált 
esettanulmányt nem találtam (!). A válasz 
erre várhatóan az, hogy „ki se próbálnék 
más olajat”. Ösztönösen felvetődik ben-
nem  az a kérdés, hogy akkor mi alapján 
lehet biztonsággal állítani azt, hogy egy 
aromaterapeuta által preferált cég adott 
illóolajának hatása jobb, mint például egy 
olyané, amit a gyógyszerészi gyakorlatban, 
fitoterápiában és humán vizsgálatokban 
is eredményesen és biztonságosan lehet 
alkalmazni? Az illóolajok terápiás hatása 
talán cégfüggő? Úgy vélem, hogy nem! 
Sokkal inkább attól függ, hogy megfelel-e 
az alkalmazási – ezen esetben a terápiás 
célnak – vagy nem!

ket vegyen igénybe.
Az árak kérdésével kapcsolatban 

annyit mindenképpen érdemes megje-
gyezni, – anélkül, hogy az árképzés elem-
zésébe részletesebben belemennénk –, 
hogy azon cégek, amelyek évente több 
tíz- vagy százezer üveg illóolajat értéke-
sítenek, azok ugyanazt az aromaterápiás-, 
gyógyszerkönyvi- vagy kozmetikai mi-
nőségű illóolajat lényegesen kedvezőbb 
áron tudják megvásárolni, mint a kisebb 
cégek, vagy egyéni vállalkozók, így a pi-
acra vitt termékeik árai is kedvezőbbek. 
Ugyanez vonatkozik a felhasználói tájé-
koztatók elkészíttetésére vagy a karton 
csomagolóanyagokra is. Tehát önmagában 
az, hogy valami olcsóbb, nem jelenti au-
tomatikusan azt, hogy rosszabb minőségű. 
Igaz lehet ez például olyan olajokra, ahol 
egy külföldről behozott – aromaterapeu-
ták körében elfogadottan jó minőségű –, 
de kisebb mennyiségben, szűk körben for-
galmazott és egy hazai cég által lényege-
sen nagyobb mennyiségben forgalmazott 
illóolaj ára közt nincs lényegesen nagy ár-
eltérés. Ha viszont az áreltérések nagyok, 
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pl. többszörösek vagy sokszorosak, akkor 
ott megkérdőjelezhető a lényegesen ala-
csonyabb árú illóolajok természetessé-
ge, illetve 100%-os tisztasága (ez utóbbi 
gyakran tapasztalható pl. a virágolajoknál). 
A túlságosan alacsony, csupán néhány 
száz forintos áraknál hangsúlyozottabban 
kell gondolnunk arra, hogy azok magukba 
foglalják a töltés, a csomagolóanyagok és 
csomagolás költségeit; a vállalkozás álta-
lános költségeit, beleértve a marketing-
költségeket is, amelyek ’elvihetik’ az ár 
akár 70%-át is. Akkor vajon mennyi marad 
az illóolaj megvásárlására és mennyi az ér-
tékesítési haszon?

E néhány bevezető gondolat után 
vessünk egy pillantást a hazai „illóolaj pi-
acra”. Áttekintésem természetesen nem 
egy piaci elemzéseknél elvárhatóan pon-
tos és az adatokat táblázatokba rendezett 
és statisztikai módszerekkel kiértékelt 
részletes tájékoztatás, csupán egy olyan 
piaci tájékozódási munka eredménye, 
melynek köszönhetően, több mint 20.000 
adat gyűlt össze az illóolajat forgalmazó 
cégek/magánvállalkozások nevéről, a cím-
kéken és csomagolóanyagokon feltünte-
tett magyar/latin nevekről (megj.: az adott 
kemotípusú illóolajokat is önálló illóolaj-
ként kezeltem), a kiszerelési egységekről, 
árakról, és részben a megadott minőségi 
jellemzőkről. Ezek összegyűjtését elsősor-
ban magam számára tartottam fontosnak, 
hogy a magam és mások részéről felve-
tődő kérdésekre válaszolni tudjak, illetve 
jelezni tudjam azt, hogy hol látok olyan, 
vásárlók felé vélhetően szándékosan vagy 
kellő szakmai ismeret hiányában közölt 
pontatlan információkat az illóolajok mi-
nőségéről és várható terápiás hatásaikról, 
mindeközben figyelembe véve azt, hogy a 
forgalmazók ma különböző jogszabályok 
előírásait követve vagy az azok kínálta le-
hetőségek megkerülésével forgalmaznak 
illóolajokat.

Hazánkban ma több, mint 30 cég for-
galmaz késztermékként vagy lédig áruként 
megvásárolt, majd  Magyarországon kisze-
relt illóolajokat és illóolaj keverékeket. 
Az utóbbi években nemcsak magam kép-
zése miatt, hanem oktatási célból is több 
cégnek, többféle minőségű és árfekvésű 
illóolaját vásároltam meg, és használtam 
is azokat, részben terápiás céllal, részben 

a kozmetikai készítmények körébe sorol-
ható termékek előállítására, illetve azért, 
hogy legyen némi áttekintésem arról, hogy 
a gyártók/forgalmazók milyen formában 
reklámozzák termékeiket és azokat milyen 
információkkal látják el.

Az egyedi illóolajok száma eléri a 
250-et. Az illóolajokat a gyártók/forgal-
mazók gyógytermékekre, kozmetikumok-
ra, kozmetikai alapanyagokra vonatkozó 
előírásoknak többé-kevésbé megfelelően 
hozzák forgalomba, illetve – gyártói fele-
lősséget vállalva – többé-kevésbé köve-
tik a fogyasztóvédelmi törvényben előírt, 
termékek forgalomba hozatalával kapcso-
latos elvárásokat. Emellett vannak olyan 
illóolajok (vagy illóolajként forgalmazott 
illatolajok), melyek az elérhető informá-
ciók alapján nem felelnek meg semmiféle 
jogszabálynak, vagy a fogyasztóvédelmi 
előírásoknak. Fontosabb forgalmazási he-
lyek: saját üzlet (pl. Primavera, Herbária), 
gyógyszertárak, bioboltok, tanfolyami 
képzések, kis és nagykereskedések, üzlet-
láncok, webáruházak és internet.

Mielőtt néhány példával szemlél-
tetném, hogy milyen hiányosságokat és 
pontatlanságot találtam az illóolajokkal 
kapcsolatos információ közlésekben, 
hasznosnak tartom, ha áttekintjük, melyek 
azok a legfontosabb információk és egyéb 
szempontok, amit minden forgalmazónak 
meg kellene adnia:
- az illóolaj kinyerésére gyűjtött vagy ter-
mesztett növény magyar és latin neve; a 
felhasznált növényi rész és az előállítás 
módjának a megnevezése,
- minőségre vonatkozó információk,
- az illóolajat forgalmazó cég elérhetőségi 
adatai (cím, telefon, stb.): nélkülözhetet-
len adatok, hiszen bármilyen baleset ese-
tén (lenyelés- többnyire kisgyermekeknél 
fordul elő; nagy mennyiségben történő 
bőrre kerülés stb.) a forgalmazónál táro-
landó adatok (minőségi bizonylatok, ösz-
szetevők, biztonságtechnikai adatlapok 
- MSDS) adhatnak megfelelő támpontot az 
elsősegélyt nyújtó orvosnak, illetve ezek 
ismeretének birtokában a balesetet szen-
vedett saját maga is mérlegelheti azt, hogy 
szükséges-e orvoshoz fordulnia,
-  tárolás körülményeinek megadása,
- gyártási szám: nélkülözhetetlen adat, hi-
szen csak ez alapján lehet vitás esetekben 

tisztázni azt, hogy egy-egy adott illóolaj-
nak milyen a minősége, illetve azt, hogy 
okozhatott-e az nem kívánt mellékhatást 
(kartondobozon, üvegen),
- felhasználhatóság (év / hónap) pontos 
megadása minden csomagolási egységen 
(kartondoboz, üveg),
- legyen az üvegben szűkítőbetét, és le-
hetőség szerint „bababiztos” zárókupak is: 
ez megakadályozhatja azt, hogy nagyobb 
mennyiségben jusson a kisgyermekek 
szájába az illóolaj, ha szülői felelőtlenség 
miatt lecsavarják a kupakot és szájukhoz 
veszik az üveget (sajnos több alkalommal 
is kaptam kórházban dolgozó gyermek-
orvosoktól vagy felelőtlen édesanyáktól 
S.O.S. telefonhívásokat ilyen gyermekbal-
esetek miatt),
- használatra vonatkozó fontosabb figyel-
meztetések: a használat előtti allergiateszt 
elvégzésének ajánlása; gyermek elől gon-
dosan zárja el; hígítatlanul ne használ-
ja; szembe, szájba és nyálkahártyára ne 
kerüljön; illetve mi a teendő akkor, ha ez 
utóbbi mégis megtörténne.

Ezek ismeretében a teljesség igénye 
nélkül lássunk néhány példát azokra a 
pontatlanságokra, vásárlókat tájékoztató 
információ hiányosságaira, illetve a minő-
séggel kapcsolatos jogos kifogásokra, me-
lyeket fontosnak tartok megemlíteni:

1) Az illóolaj kinyerésére gyűjtött vagy 
termesztett növény magyar és latin nevé-
nek, a felhasznált növényi rész és az előállí-
tás módjának megnevezése:

Sajnos itt elég sok pontatlanságot 
tapasztaltam, amiben részben szerepet 
játszik az is, hogy az illóolajok neveinek 
megadásakor lehetséges az, hogy a kü-
lönböző cégek ugyanazon növény adott 
részeiből nyerik ki az illóolajat, azonban 
más és más társnevet használnak, köztük 
olyanokat is, ami ma a botanikai szakiroda-
lomban nem elfogadott fajnév  [a botani-
kai nevek használata terén a legbízhatóbb 
és legtöbb fajnevet tartalmazó forrásnak 
a The Plant List adatbázist tartom (http://
www.theplantlist.org/]. Az esetek jelentős 
részénél az említettek ellenére és némi 
hozzáértéssel lehet tudni (illetve ki lehet 
nyomozni), hogy mely növényfajokról van 
szó. Lássunk néhány példát a pontatlansá-
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Rózsafa (Aniba rosaeodora)
Fotó: By Christma chota Mendoza (Own work) [CC BY-SA 
4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons

Indiai citromfű (Cymbopogon citratus)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Citromfű (Melisa officinalis)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

gokra és téves információkra:
• RózSAFA ILLóOLAJ (Aniba 

roseodora): mint említettem, Brazíliában 
honos veszélyeztetett faj (Aniba roseodora 
Ducke.), ezért több magyarországi cég 
ma már nem forgalmazza a feldarabolt 
fatörzsből előállított, linaloolban gazdag 
illóolaját (1 kg olaj előállításához leg-
alább 100 kg fa szükséges). Rózsafaolajjal 
kapcsolatban igen „érdekes” információt 
találtam az interneten: „A rózsafaolaj meg-
tévesztő nevével ellentétben nem a rózsa 
fájából, hanem a Convolvulus nemzetség-
hez tartozó Kanári-szigeteki növényfajok, 
a C. scoparius és a C. virgatus szárából 
(„lignum rhodium”) desztillált illóolaj. - for-
rás: http://www.biobolt.e-tar.hu/biobolt/
details/1356/r%C3%B3zsafaolaj-10-ml) 
(megj.: az egyik faj egy alacsony termetű, 
lágyszárú növény, a másik egy kisebb ter-
metű cserje). Van aki indiai rózsafaolaj né-
ven, de a brazíliai faj latin- és francia ne-
vét adja meg a csomagolóanyagon (http://
webshop.cosmio.hu/illoolajok/234-
indiai-rozsafa-bois-de-rose-illoolaj-10-
ml.html) (megj: az interneten az áll, hogy 
nincs raktáron, de augusztus végén az üz-
letben még láttam). Az indiai rózsafa olajat 

szolgáltató, Indiában és Iránban honos 
örökzöld fa neve: Dalbergia sissoo DC.

• CITROMFű ILLóOLAJ (Melissa 
officinalis): az orvosi citromfű (Melissa 

officinalis L.) leveleiből az illóolaj kiho-
zatal rendkívül alacsony (!), így a valóban 
természetes és 100%-ban tiszta illóolaj 
ára igen magas. Jó példák erre a Farfalla 
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által forgalmazott tiszta, illetve hígított 
citromfű olajok:  Melissa (tévesen: Citrom-
fű) illóolaj 10%, (90% Alkohol) - Melissa 
officinalis (Farfalla), kbA (megj.: ellenőrzött 
biotermesztésből való), 5 ml (5200 Ft); 
Farfalla Citromfű 1 ml (6638 Ft). Ezen árak 
ismeretében kérdőjeleket vet fel, vagy kell, 
hogy felvessen nemcsak a szakemberek-
ben, hanem a citromfűből előállított illó-
olaj minőségében és árában kevésbé jára-
tos emberekben is a következő két illóolaj 
termékajánlás: 1) Citromfű illóolaj BIO* 
(Cymbopogon flexuosus), 10 ml (664 Ft) – 
forrás: http://www.elemental.eu/hu/237-
citromfu-illoolaj-bio.html [megjegyzések: 
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) 
W.Watson = dél-nyugat indiai citromfű; a 
bio termesztésű- és előállítású olajok ára 
legalább 50%-al drágább, az ilyen minő-
sítéssel nem rendelkezettnél], 2) Citromfű 
olaj (Melissa officinalis) 350 Ft/10 ml - 
Karsai Renáta (www.termeszetesilloolajok.
hu). Többek között ezen szélsőséges ada-
tok alapján lehet a fogyasztónak némileg 
tájékozódni a citromfű illóolajok kínálatá-
ban.

• VIRÁG ILLóOLAJOK (pl. rózsa, 
jázmin, narancsvirág, ilang-ilang) eseté-
ben, figyelembe véve a gyűjtéskori rend-

Narancsvirág (Citrus aurantium)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Jázmin (Jasminum officinale)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Közönséges ánizs (Pimpinella anisum)    Fotó: © Dr. Babulka Péter

kívül nagy kézimunka igényt és a csekély 
illóolaj kihozatalt, véletlenül sem várhat-
juk azt, hogy olcsó illóolajokhoz jussunk. 
Rózsa esetén az olcsóbb, de nem olcsó 
illóolajok rózsa abszolútot, vagy hígított 
rózsaolajat takarhatnak, ha figyelembe 
vesszük pl. a Primavera rózsaolajának az 
árat (cca. 11000 Ft/ml – fajtól és eredettől 
függően). Egy kirívó példa a virág illóolajok 
közötti piaci árkülönbségekre: a Primavera 
eredettől függően 1 ml neroli (narancsvi-
rág) illóolajat 5400- és 6500, a Mayam 2 

ml-t 3.391 Ft-ért kínál az Interneten, ezzel 
szemben a Karsai Renáta által forgalma-
zott ’kiváló minőségű’ narancsvirág illóolaj 
10 ml-ének az ára mindössze 350 Ft! Az 
ilang-ilang illóolaj árak közötti különbsé-
gek kevésbé mérvadóak, ugyanis a forgal-
mazók nem minden esetben ugyanazt a 
terméket forgalmazzák (Extra, complete, I, 
II, III; sajnos ezt sokan nem tüntetik fel!), 
de a túlságosan olcsó olajok mindenkép-
pen gyanút kelthetnek az emberben.

• ÁNIzS ILLóOLAJ: ánizs illóolaj 
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Csillagánizs (Illicium verum)
Fotó: © Arria Belli
www.flickr.com/photos/arriabelli
Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Atlaszcédrus (Cedrus atlantica)
Közönséges ciprus 
(Cupressus sempervirens)
Közönséges boróka 
(Juniperus communis)
 
Képek: © Dr. Babulka Péter

Képek sorrendben felülről lefelénéven kétféle olaj van forgalomban, eze-
ket a gyógyszerkönyv elkülöníti. Az egyi-
ket a közönséges ánizs (Pimpinella anisum 
L.), a másikat a Kínában honos csillagánizs 
(Illicium verum Hook.f.) terméséből ál-
lítják elő (megj.: az európai és a magyar 
gyógyszerkönyvekben önálló cikkelyként 
található meg ez a két illóolaj). Az előb-
biből előállított illóolaj hozama legalább 
50%-al alacsonyabb, mint az utóbb em-
lített fajé, ráadásul az adott területre eső 
terméshozam is lényegesen alacsonyabb 
a közönséges ánizs esetében, így érthető, 
hogy a közönséges ánizs illóolajának ára 
lényegesen magasabb. A pontatlanságok-
ra, téves információ közlésre álljon itt egy 
néhány példa: a Panarom és a Primavera 
által forgalmazott közönséges ánizsola-
jok a fentebb leírtakat támasztják alá, 
így az olajak árai az alábbiak (PNR: 4599 
Ft/10 ml - http://www.aromabolt.hu/
Anizs-Pimpinella-anisum-illoolaj-10ml-
Panarom; PRV: 3085 Ft/5 ml). Az Aromax 
által kínált, csillagánizsból (Illicium verum) 
előállított olaj ára 1.150 Ft/10 ml (http://
aromax.hu/hu/termekeink/reszletek/
anizsolaj/). A fentiekkel szemben a 
Neuston Healthcare interneten keresztül 
kínált ánizsolajának (Pimpinella anisum) 
ára 439 Ft/10 ml (http://www.neuston.
hu/product/33-anizs-illóolaj-10-ml?gcli
d=CIuS6sCX3ccCFaEewwodKiMBFw). Ez 
alapján joggal kérdezhetjük, hogy vajon 
milyen olaj lehet abban az üvegben, amit 
a Neuston kínál, valóban lehet-e tiszta és 

természetes ’közönséges’ ánizs illóolaj?
• ÉDESKÖMÉNy ILLóOLAJ 

(Foeniculum vulgare Mill.): ezen illóolaj 
esetében kevés az a forgalmazó, amelyik 
megadja azt is, hogy az illóolajat a keserű- 
vagy az édes édesköményből állítják elő 
(ez utóbbiak közé tartozik a Farfalla, és az 
ex Aroma Botanica/Fragrant Earth). Ezt az 
információt a gyógyszerkönyvek is meg-
adják!

Több olyan illóolaj is van, melyek 
esetében nehéz a pontos tájékozódás, 
részben az illóolajokat szolgáltató növé-
nyek keveredése (l. levendulák), a fajok 
és növénynevek megadása közötti pon-
tatlanságok (l. CIPRUS-, CÉDRUS- ÉS FE-
Nyő fajokat, ahol az angol nevekben sok 
az átfedés!), illetve a termesztett fajok- és 
fajták sokfélesége miatt (erre különösen 
jó példák a Citrus-illóolajok).

A botanikai azonosításokkal és a 
kemotípusokkal kapcsolatban a menta fa-
jokat, és a borsmenta illóolajat hoznám fel 
példaként: a menta nemzetségbe (Mentha) 
tartozó fajok botanikai neveinek száma – 
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az említett adatbázis szerint – 1105 (!), és 
ebből mindössze 42 az elfogadott fajnév 
(!), a többi vagy az elfogadott fajok társne-
ve, vagy nem elfogadott név! Borsmenta 
illóolaj esetében nagy különbségek van-
nak az Egyesült Államokban vagy Kínában 
óriási területeken termesztett és nagy tö-
megben előállított illóolajok, illetve az eu-
rópai országokban kis(ebb) vagy nagyobb 
területeken termesztett állományokból 
előállított illóolajok között. Sokféle bors-
menta illóolajat használtam, illetve illa-
toltam, és azt tapasztaltam, hogy több for-
galmazó (pl. Panarom, Primavera, Fragrant 
Earth) borsmenta illóolajai engem az After 
Eigth csokoládéra emlékezetnek, illatuk 
lágyabb és kevésbé emlékeztet a mentol 
illatára, mint azt sok más borsmentaolaj 
esetében érezhetünk. Ezért minden bi-
zonnyal a magasabb mentil-acetát és az 
alacsonyabb mentol-tartalom a felelős. 
Számomra nehezen érthető, hogy miért 
nincs a borsmenta illóolajnak legalább 2 
vagy akár több kemotípusa.

2) A minőségre vonatkozó informáci-
ók terén igen vegyes a kép. A gyártók több-
sége használja a minőségre vonatkozó 

‘100 % természetes és tiszta’ jelzőket, így 
a fogyasztó érthetően az olcsóbb olajat 
igyekszik megvenni. Van olyan cég, ame-
lyik használja a ‘terápiás’ minőség jelzőt 
(Panarom, Farfalla), illetve a megfelelő mi-
nőséget Demeter és Nature tanúsítványok-
kal garantálják, ezzel sugallva azt, hogy 
terápiás célra alkalmasak (l. Primavera, 
Farfalla - ellenőrzött biogazdálkodásban 
termesztett, ill. nem szennyezett helyről 
származó növényekből előállítottak). Eze-
ket az illóolajokat az aromaterapeuták és 
a natúr kozmetika iránt elkötelezettek, il-
letve azok, akik az árát meg tudják fizetni, 
szívesen használják. Több cég garantálja a 
gyógyszerkönyvi minőséget (ez csak kor-
látozott számú illóolajra érvényes, ugyan-
akkor egyértelmű, hogy mely illóolajokra 
vonatkozhatnak, és bárki számára köny-
nyen ellenőrizhető, hogy mit várhatnak 
az illóolajoktól). Sajnos pl. a Farfalla ese-
tében semmiféle összetételre vonatkozó 
információt nem adnak ki (pedig az ilyen 
magas árfekvésű és terápiás célra aján-
lott olajok esetében ez elvárható lenne; 
és ilyen információt kérésünk ellenére a 
Panaromtól se kaptam meg). A Farfalla il-
lóolajok címkéi olyan információkkal van-

nak ellátva, amit a veszélyes anyagoknál 
vagy a kozmetikai alapanyagoknál szok-
tak használni. Ilyen információkat nem 
találhatunk meg a Panarom, a Primavera 
és más – termékeiket kozmetikumként 
vagy levegőillatosítóként – forgalmazók 
illóolajainak csomagolóanyagain. Ennek 
oka a következő lehet: attól függően ke-
rül információ az illóolajokra, hogy a 
gyártók/forgalmazók milyen formában 
– engedéllyel, illetve nem engedélykö-
teles formában, de adott jogszabályok-
nak megfelelően, vagy ezeket kikerülve 
– viszik a termékpiacra. Ha kozmetikai 
alapanyagként vagy veszélyes anyagként 
engedélyeztet egy cég – akár egy terápi-
ás minőségű – illóolajat, akkor a jogsza-
bályok szerint olyan veszélyekre utaló 
jelzéseket kell feltüntetni, amelyek egy 
5 ml-es üvegben lévő illóolaj használata 
esetében kevésbé életszerűek, azonban 
kellő szakmai információk (szakember- 
és betegtájékoztató) hiányában könnyen 
okozhatnak nem kívánt, kedvezőtlen ha-
tásokat. Az említett jelek sajnos riasztóak 
lehetnek a fogyasztók/felhasználók szá-
mára, és nem biztos, hogy elősegíti az illó-
olajok szakszerű terápiás alkalmazást.

Frissen lepárolt fenyő illóolaj
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Lucfenyő (Picea abies) az Őrségben
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Fenyő illóolaj lepárlás  közben
Fotó: © Dr. Babulka Péter
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3) Csomagolóanyag felirat, a termékek 
információkkal való ellátása (l. a fentebb 
leírt igénypontokat).

Sajnos e téren nagyon nagy hiá-
nyosságok vannak több forgalmazónál is. 
Például nem mindenki adja meg annak a 
növénynek a latin nevét, amely növényből 
készült az illóolaj, hiányoznak a használat-
ra vonatkozó fontos figyelmeztetések, és 
nem megfelelőek a felhasználhatóságra 
vonatkozó adatok (pl. vannak belsőleges 
használatra utaló indikációk stb.).

A fentebb leírtak alapján tehát min-
denképpen fontosnak tartom a tudatos vá-
sárlói és információ felhasználói magatar-
tást ahhoz, hogy megtaláljuk magunknak 
a felhasználási célnak (terápia, kozmetikai 
felhasználás, levegőillatosítás, közérzetja-
vítás stb.) számunkra leginkább jónak vélt 
és a „pénztárcánk vastagságának” is meg-
felelő illóolajat. Ez természetesen időt, 
költséget igénylő feladat, amiben benne 
foglaltatnak a csalódások is, éppúgy, mint 
bármilyen más termék esetében.

Az aromaterápia hazai elfogadtatá-
sával kapcsolatban nagyon sok akadályo-
zó problémát látok, amibe beletartozik 
az egymástól eltérő irányzatok terápiás 
megközelítésmódja, az illóolajok belső-
leges alkalmazhatóságával kapcsolatos 
eltérő álláspontok, a forgalmazók eltérő 
érdekei, az illóolaj termékpiacon találha-
tó rendezetlenség (pl. levegő illatosító-
ként forgalomba hozott, de terápiás célra 
ajánlott illóolajok forgalmazása vagy az 
illóolajok minőségbiztosításának hiánya), 
valamint az is, hogy az illóolaj forgalmazók 
elhalasztották azt a 2 évtizeden keresztül 
fennálló lehetőséget, hogy termékeiket 
gyógytermékként, terápiás indikációkkal 
hozzák forgalomba. A felsoroltak alapján 
talán nemcsak bennem, hanem másokban 
is felvetődik a következő kérdés: hogyan 
tájékozódjon egy orvos, egy terapeuta, 
vagy egy szakhatóság szakembere az il-
lóolajok terápiás alkalmazhatóságáról és 
egészségügyi ellátásba történő bevoná-
sáról (és nem arról, hogy csak adott cégek 
illóolajai használhatók egyedi terápiára!), 
amikor egy-egy illóolajról akár 30-40 -féle 
terápiás hatást írnak le, konkrét indikációk, 
külső és belső napi adagok, alkalmazási 
módok nélkül (l. a különféle képzési anya-

gokat, interneten elérhető információkat), 
melyek adott egységre vonatkoztatható 
árai között akár 100-szoros árkülönbségek 
is vannak?

A felsoroltak ellenére bízom és bíz-
nom kell abban, hogy a most megalakult 
Aromaterapeuták Magyarországi Egyesüle-
tének tagjai, hosszú évek nagyon sok mun-
kájával és külföldi társaságoktól szerzett 

tapasztalatok segítségével sokat tudnak 
tenni azért, hogy az aromaterápia hazánk-
ban idővel az elfogadott terápiás eljárások 
közé tartozhasson. E munkához különö-
sen hasznosnak és iránymutatónak tar-
tom az ausztriai társaság (Österreichische 
Gesellschaft für wissenschaftliche 
Aromatherapie und Aromapflege) munká-
jának megismerését.

Rozmaring (Rosmarinus officinalis L.)
Fotó: © Dr. Babulka Péter
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Pirosló hunyor (Helleborus purpurescense)
Fotó: © 2016 Hajdu Kata


