
Elfogadta a Hungarikum Bizottság a 2013. január 31-i ülésén 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
erejénél fogva a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek 

 

I. A Magyar Értéktár nemzeti értékei a szellemi kulturális örökség területéről1 

A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén2 szereplő nemzeti értékek: 

1.) A Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége 

2.) Busójárás Mohácson - maszkos farsangvégi télűző szokás 
3.) A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya 

4.) Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, 
tánc 

5.) Mezőtúri fazekasság 

6.) A magyar solymászat 

7.) A halasi csipkevarrás élő hagyománya 

8.) Matyó örökség – a hímzés, viselet, folklór továbbélése 

9.) Pünkösdi templomdíszítés Mendén 

10.) Tikver őzés Mohán. Maszkos, alakoskodó, farsangi szokás. 

11.) Emmausz Bólyban. Húsvéthétfői népszokás 
12.) A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya 

13.) Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet 

14.) Kassai-féle lovasíjász módszer 

 

II.  A Magyar Értéktár nemzeti értékei az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi 
lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás alapján3 

1.) Herendi porcelán 
2.) Budafoki zománcáru és Budafoki zománcedény 
3.) Bonyhádi zománcáru és Bonyhádi zománcedény 
4.) Szentgotthárdi kard és Szentgotthárdi kasza 
5.) Gércei alginit 
6.) Halasi csipke és Kiskunhalasi csipke 

 

III.  A Magyar Értéktár nemzeti értékei az agrárium területéről 

a) Közösségi oltalom alatt álló mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi 
árujelzői4 

Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM): 

• Alföldi kamillavirágzat 

• Hajdúsági torma 

                                                 
1 Forrás: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011  
2 Forrás: http://www.szellemiorokseg.hu/index.php?menu=elemek_a_jegyzekben&m=nemzeti 
3 Forrás: http://www.wipo.int/lisbon/en/about.html 
4 Forrás: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 
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• Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény 

• Makói vöröshagyma vagy Makói hagyma 

• Szegedi fűszerpaprika-őrlemény vagy Szegedi paprika 

• Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi 

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ): 

• Budapesti téliszalámi 

• Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász 

• Gönci kajszibarack 

• Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász 

• Magyar szürkemarha hús  

• Szőregi rózsatő 

Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló elnevezés: 
• Szentesi paprika (OFJ) 

 
b) Közösségi oltalom alatt álló szeszes italok földrajzi árujelzői5 

 
• Békési szilvapálinka 

• Gönc(z)i barackpálinka 

• Kecskeméti barackpálinka 

• Szabolcsi almapálinka 

• Szatmári szilvapálinka 

• Újfehértói meggypálinka 

• Göcseji körtepálinka 

• Pannonhalmi törkölypálinka, valamint 

• a „pálinka” és a „törkölypálinka” megnevezések. 
 

c) Közösségi oltalom alatt álló szőlészeti és borászati termékek földrajzi árujelzői6 

Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM): 

• Sopron 

• Pannonhalma 

• Mór 

• Neszmély 

• Etyek-Buda 

• Balaton 

• Balatonboglár 

• Balaton-felvidék 

• Balatonfüred-Csopak 

• Badacsony 

• Nagy-Somló 

                                                 
5 Forrás: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/4/0b/20000/11_2008_EK.pdf 
6 Forrás: http://boraszat.kormany.hu/termekleirasok 
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• Somlói 

• Káli 

• Tihany 

• Zala 

• Pannon 

• Pécs 

• Szekszárd 

• Tolna 

• Villány 

• Duna 

• Kunság 

• Hajós-Baja 

• Csongrád 

• Izsáki Arany Sárfehér 

• Eger 

• Mátra 

• Bükk 

• Debrői Hárslevelű 

• Tokaj 

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ): 

• Dunántúl 

• Balatonmelléki 

• Duna-Tisza közi 

• Felső-Magyarország 

• Zemplén 
 

d) Közösségi elismerés alatt álló hagyományos különleges termékek 

• Pozsonyi kifli 


