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Hungarikumok és a minőség

A „Minőség és Megbízha-
tóság” szakfolyóirat e füze-
te kiemelten foglalkozik a 
Hungarikum Gyűjtemény-
be és a Magyar Értéktárba 
bekerült válogatott nem-
zeti értékeinkkel. A ma-
gyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. Törvényt az 

Országgyűlés ötpárti egyetértéssel alkotta meg 
azzal a céllal, hogy megfelelő jogi keretet adjon 
a magyarság egésze számára fontos értékek azo-
nosításához, gyűjtéséhez és dokumentálásához, 
lehetőséget biztosítva a minél szélesebb körben 
való megismertetésükhöz, megőrzésükhöz, vé-
delmükhöz. A jogszabály egy már működő, szé-
les körű civil kezdeményezésnek, a „hungarikum 
mozgalom”-nak (amelyben az EOQ MNB is közre-
működik) kíván támogató jogi keretet biztosítani.

A „hungarikum” olyan megkülönböztetésre, ki-
emelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különle-
gességével és minőségével a magyarság csúcstelje-
sítménye. Fontos szabály, hogy az értékek azono-
sítása, gyűjtése egy alulról fölfelé építkező piramis 
mentén a helyi, települési, megyei, szakágazati, 
külhoni értékek azonosítása felől halad a kiemelt 
nemzeti értékek, végül a hungarikumok felé. A 
hungarikumok és nemzeti értékek tehát olyan szí-
vünkhöz közel álló kincsek, amelyek erősítik a ma-
gyarság összetartozását és egyben pozitív irányban 
formálják az országunkról kialakított képet.

Gyaraky Zoltán „A nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló szabáloyzás, mint nem-
zeti tudatot erősítő, nemzetegyesítő eszköz” című 
cikke összefoglaló jelleggel teszi transzparenssé e 
fontos témakört.

E füzetben beszámolunk a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által támogatott és nagy érdek-
lődést kiváltó „Hungarikumok és a minőségi 
követelmények” konferenciánkról, amelyen 6 
hungarikumot részleteiben bemutattak, va-

lamint a kapcsolódó kiállításról, amelyen 25 
hungarikumot és kiemelt nemzeti értéket kiál-
lító kapott helyet. Erre a rendkívül sikeres ren-
dezvényre 2014. május 14-én a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Darányi Ignác termében került 
sor. A füzet képes beszámolót közöl erről, majd 
18 hungarikum és 6 kiemelt nemzeti érték le-
írását és fényképét szerepelteti. Cikket közöl a 
hungarikum pályázatok eredményeiről és ta-
pasztalatairól, valamint a hungarikumok hatá-
ron túli (elsősorban szerbiai megítéléséről).

A közlésre kerülő további cikkek közül külön 
említést érdemelnek az auditálás tapasztalatai-
ról és továbbfejlesztéséről készült dolgozatok, 
melyeket hazai és amerikai szerzők készítettek. 
Ezek a a kiskereskedelmi láncok élelmiszer-be-
szállítóinak auditálásával, valamint a felülvizsgá-
lók ellenőrzésével foglalkoznak. Az angol nyelvű 
cikk, amely az ISO 9001-es szabvány több éve fo-
lyó revíziójának első eredményeit taglalja, szintén 
komoly érdeklődésre tarthat számot.

Örvendetes, hogy egyre nagyobb számban ké-
szülnek beszámolók EOQ MNB szakbizottsági 
rendezvényekről, amelyek jelentős érdeklődés 
mellett zajlanak. Ezeken a minőséggel kapcsola-
tos, megvitatásra érdemes aktuális témák kerül-
nek napirendre, amelyeken keresztül folytatódik 
az EOQ MNB egyik hagyományos ismeretterjesz-
tő tevékenysége. E füzet ismerteti az EOQ MNB 
2014. évi Közgyűlésén elhangzottakat, amelyen 
az új Civiltörvényből és az új Polgári Törvény-
könyvből adódó változások miatt az EOQ MNB 
Alapszabályának 10. módosított változata került 
beterjesztésre, megvitatásra és elfogadásra. A 
Közgyűlés ugyancsak elfogadta a közhasznúsági 
mellékletet és azokat a dokumentumokat, ame-
lyek a közhasznúság fenntartásának kérelmezé-
séhez szükségesek. Fontos közlemény a „Minő-
ség-Innováció 2014” pályázat ismertetője is.


