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Közvetlen előzmények 
 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről 

Magyar Országgyűlés: 

• 1. Kinyilvánítja, hogy a hungarikumok megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek 

• 2. Felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a hungarikumok rendszerezését, valamint megőrzésének és 

hasznosításának lehetőségeit 

• 3. Felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a hungarikumok körébe tartozó, Hagyományok – Ízek – 

Régiók program keretében létrejött, a mezőgazdasági termékeket és élelmiszereket tartalmazó 

gyűjtemény bővítésének és hasznosításának  lehetőségét 

• … 

 122/2008. (XI. 28.) OGY határozat a hízott kacsából és libából 

előállított termékek védelméről 
Magyar Országgyűlés: 

… 

• 5. felkéri a Kormányt, hogy az országgyűlési határozatban deklarált hungarikumokról - ideértve a 

magyarországi hízott kacsa- és libamáj termelést - nyújtson be törvényjavaslatot az Országgyűlés 

elé 
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A törvény célja 
• azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket; 

• a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztéssel végezni; 

• gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről; 

• kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat; 

• minél szélesebb körben megismertetni a nemzeti értékeket és a 
hungarikumokat belföldön és külföldön; 

• gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről. 

2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról 
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magyar nemzeti érték – a magyarsághoz köthető felhalmozott 

és megőrzött  szellemi, anyagi, természeti, közösségi érték, 

vagy termék  

     A nemzeti érték lehet települési, megyei, országos, külhoni,   nemzetközi szinten 

elismert jelentőségű 

 hungarikum - kiemelésre méltó olyan nemzeti érték, amely 

jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és 

minőségével itthon és külföldön is a magyarság 

csúcsteljesítményét jelenti  

       

   Ez a mi arany tartalékunk! 

 

Nemzeti érték és hungarikum 
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A nagy kihívás 

Egyszerre érvényesüljön a magyarság egészére kiterjedő 

társadalmi önszerveződés és az egységes szellemet 

közvetítő, az azonosítást, rendszerezést, nyilvántartást, 

széles körű megismertetést, védelmet biztosító jogi 

szabályozás! 
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 felfutó rendszerben építkezik 

2 fő területről gyűjt 

• területi elv szerint – települési, megyei 

értéktárak 

• határon túl fellelhető értékek 

gyűjteményei 

 különös szabályok 

• közvetlen felvétel a Magyar Értéktárba 

• tv. által nemzeti értékek 

• tv. által hungarikumok 

Hungarikum 

Gyűjtemény 

Magyar Értéktár 
ágazati értéktárakkal, 

nemzetközi elismerésekkel 

Helyi  
Települési, Megyei 

Értéktárak 

Külhoni 

Értéktár 

Nemzeti értékek, hungarikumok - a szabályozás felépítése 
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Az építkezés folyamata 

 

 

Települési 
Értéktárak 

Bárki 

kezdeményezhet 

Települési Értéktár 

Bizottságok 

Megyei Értéktár 

Bizottságok 

Hungarikum Bizottság 

és 

Szakbizottságok 

MÁÉRT  

Szakbizottság 

Külhoni civil 

szervezetek 

Bárki 

kezdeményezhet 

Megyei 
 Értéktárak 

Hungarikumok 

Határon kívüli 
Helyi Értéktárak 

Külhoni  
Értéktár 

UNESCO listák 

Ágazati értékek 

Közösségi listák 

Nemzetközi listák 
Magyar Értéktár 

hungarikum kezdeményező 

Nemzeti értékek gyűjtése határon innen és határon túl 

különös 

szabályok 
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Hungarikum Bizottság, szakbizottságok 
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Hungarikum Bizottság 
A legfőbb grémium (16 fős testület) 

Elnök: vidékfejlesztési miniszter 

Delegált tagok: 

• a nemzetpolitikáért felelős miniszter által delegált 1, 

• a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1, 

• az igazságügyért felelős miniszter által delegált 1, 

• a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által delegált 1, 

• a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter által együttesen delegált 1, 

• az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter által 

együttesen delegált 1, 

• a turizmusért felelős miniszter által delegált 1, 

• a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által delegált 1, 

• a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált 1, 

• a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke által delegált 1, 

• a MÁÉRT által delegált 3, és 

• az Országgyűlés által delegált 2 
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Hungarikum Bizottság feladata 
• dönt nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéről; 

• működteti a Magyar Értéktár  magyar és angol nyelvű internetes oldalt; 

• gondoskodik arról, hogy a Magyar Értéktár az országmárka stratégia szerves részét 

képezze;  

• kiválasztja a Magyar Értéktárból a hungarikumokat, indokolt esetben dönt e minősítés 

visszavonásáról; 

• összeállítja a Hungarikumok Gyűjteményét; 

• véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét; 

• évente közzéteszi a Hungarikumok Gyűjteményét a Magyar Közlöny mellékleteként 

megjelenő Hivatalos Értesítőben, valamint internetes honlapon is; 

• javaslatot tesz a Kormánynak a hungarikumok fenntarthatóságáról és 

hasznosíthatóságáról; 

• pályázatokat ír ki a hungarikumok megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, 

megismertetésére, védelmére, a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére 

vonatkozóan; 

• évente konferencia-sorozatot szervez az érintett ágazatok és célterületek bevonásával. 
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Hungarikum Ágazati Szakbizottságok 
A Hungarikum Bizottság munkáját előkészítő, szakmai területenként szervezett 

tanácsadó, döntés előkészítő testületek 

Az adott szakterületen működő 

• államigazgatási szervek,  

• hatóságok,  

• tudományos testületek,  

• oktatási intézmények,  

• gazdasági és szakmai kamarák, valamint  

• szakmai szervezetek  

képviselőiből létrehozott testületek. 
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Hungarikum Ágazati Szakbizottságok 

 Ágazati szakbizottság elnevezése 

1. Agrár- és élelmiszergazdaság Szakbizottság 

2. Egészség és életmód Szakbizottság 

3. Ipari és műszaki megoldások Szakbizottság 

4. Kulturális örökség Szakbizottság 

5. Sport, turizmus és vendéglátás Szakbizottság 

6. Természeti és épített környezet Szakbizottság 

7. Hungarikum tanúsító védjegy Szakbizottság 
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Nemzeti értékek, hungarikumok megismertetése, 

kiemelése, védelme 
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Nemzeti értékek, hungarikumok központi szervezésű 

kommunikációja, védelme 

 Helyi, külhoni és magyar értéktárak elemeinek széles körű 

nyilvánosságot, megismerési és elismerési lehetőséget kell 

biztosítani  

• média kampányok, kiadványok, óriás plakátok, népszerűsítő 

rendezvények, fesztiválok, célcsoportos programok, vetélkedők, web-

lapok 

 

 Tanúsító Védjegyet kell létrehozni és működtetni 

 

 



15 

Hungarikum Tanúsító Védjegy 
A Hungarikumok Gyűjteményében szereplő termékek és szolgáltatások 

széles körben történő  

•  megismertetésének elősegítésére,  

• színvonaluk és minőségük folyamatos fenntartására  

A közvetett fogyasztói kommunikáció eszköze 

Pályázati úton szerezhető meg 

• a működtetés nem profitorientált 

A működési szabályzat garantálja az 

• elvárásoknak megfelelő magas minőségi színvonal fenntartását 

• a rendszeres független felügyeletet 

• a védjegyek használatával járó jogi védelmet 
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Pályázati támogatások 

Nemzeti értékek és hungarikumok tudományosan megalapozott 

kutatása, elemzése, értékelése  

Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, rendszerezése, 

hungarikum gyűjtemények fenntartása 

Nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, 

népszerűsítése hazai és nemzetközi rendezvényeken, írott és 

elektronikus kiadványokban 
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Szankció 
 A törvény nem intézkedik külön államigazgatási 

szankcionálási eljárásról 

 A fogyasztóvédelmi törvény alapján lehet eljárni a névvel való 

visszaéléssel, a fogyasztók megtévesztésével szemben 

 A védjegy törvény a tanúsító védjegyek használatával 

kapcsolatos visszaélések esetén biztosít jogorvoslatot 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=csal%C3%A1s%2C+vissza%C3%A9l%C3%A9s&source=images&cd=&cad=rja&docid=cpELb9_xl1IwXM&tbnid=TFq5-nQni2EL5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnapiaszonline.hu%2Fkorabbi%2Fbunugy%2F%3Foldal%3D148&ei=zhsuUZFCzriEB9aDgNgC&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNFvRynfT43WsHToWO_-x8J-kGK-Fg&ust=1362062511265916
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=libam%C3%A1j&source=images&cd=&docid=-1X4vrGnuQ0KQM&tbnid=4QSKNALG7k2GuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmuskakonyhaja.blogspot.com%2F2012%2F11%2Fsult-libamaj.html&ei=YyAuUfuNBsSwhAeXmoCICQ&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNEq3K-bpXvSgJlkkqq2wITlR0DlRw&ust=1362063829660765
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Köszönöm a figyelmüket!  


