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 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról 
 

A Hungarikumok Gyűjteménye azokat a magyarság által 
teremtett szellemi, kulturális és anyagi alkotásokat 
összesíti, amit minden magyar magénak érez és tud 
világszerte 

Válogatott értékek, tudatosan rendszerezett gyűjtemény 
Nemzeti összetartozás, egység, nemzeti tudat erősítése 
A magyarság „nagykövetei” 
 



 
 
 
 
 

Hungarikum Bizottság 
 

Elnök: földművelésügyi miniszter  
Bizottság tagjai: törvényben meghatározott 

minisztériumok + MTA, MMA, SZNTH, MÁÉRT delegáltjai  
6+(1) szakbizottság 
 42 hungarikum  
 19 megyei értéktár 
368 településen működik települési értéktár bizottság 
Külhoni értéktár 101 külhoni értékkel 
Hungarikum védjegy 



Értékpiramis 

Hungarikumok
Gyűjteménye 

Magyar Értéktár 

Megyei  Értéktár 
 

Települési  Értéktár 

Ágazati
Értéktár 

Külhoni
Értéktár 

Nemzeti érték 

Kiemelkedő 
nemzeti érték 

Hungarikum 



Feladatok 

Azonosítani, összegyűjteni, megőrizni nemzeti 
értékeinket 

Gondoskodni megismerhetőségükről 
Minél szélesebb kör bevonása az értékgyűjtésbe 

(fiatalok, civilek, önkormányzatok) 
Élelmiszeripari, turisztikai, kultúrdiplomáciai, 

külgazdasági  haszon kiaknázása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eszközök 

 Elektronikus médiajelenlét: 
 
 www.hungarikum.hu  

 
 https://www.facebook.com/hungarikumokgyujtemenye  

 
 Többnyelvű kiadványok 
 Hirdetések 
 Rendezvények, roadshow-k 
 Pályázatok kiírása értékek gyűjtésére  
 

 
 

http://www.hungarikum.hu/
https://www.facebook.com/hungarikumokgyujtemenye
https://www.facebook.com/hungarikumokgyujtemenye
http://www.hungarikum.hu/


A hungarikumok tételeinek megoszlása – 42 db  
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Kulturális örökség  (21)

Agrár- és élelmiszergazdaság (13)

Egészség és életmód (2)

Ipari és műszaki megoldások (2)

Turizmus és vendéglátás (2)

Sport (1)

Természeti környezet (1)

Épített környezet (0)



 
 

Hungarikum Védjegy 
 
 
Hungarikumok Gyűjteményében szereplő tételek megismertetése, 
minőségük védelme érdekében 

 
 A védjegy tulajdonosa: Földművelésügyi Minisztérium 

 
 A védjegy használati jog elnyerése: pályázat útján – ingyenes 
 
Feltétele:  

• kiadványok, reklámok, ismertetők esetén: a dokumentum 
céljának, megjelenés helyének, megjelenítés módjának vizsgálata  
 

• termékek, szolgáltatások: az elvárható magas színvonal folyamatos      
fenntartása 



 A jól működő helyi gazdaság a vidék megmaradásának és fejlődésének alapja 
 

 Meg kell őrizni a hagyományos növény- és állatfajtáinkat 
 
 Támogatni kell tájegységeken belüli önálló, tradíciókon alapuló termelést + helyi 

piacok létrejöttét  
 

 Munkaalkalmakat teremtünk a helyi közösségek számára 
 
 Cél: a pénz a lehető legtovább a helyi közösségen belül forogjon 

 
 Szoros ellátási kapcsolat a közeli város lakosságával:  termelői-fogyasztói, város-

vidék kapcsolatok fejlesztését támogató helyi gazdaság 
 

 Globalizáció negatív hatásainak ellensúlyozására - egészséges termékek  
 
 

 
 

Helyi termékek  szerepe a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében  



 
 
 Pozitív  üzenet a nyilvánosság felé 
 
 Hírértéke van - ismertség növelése a szűkebb és a tágabb környezetben is 

 
  Lehetőség a fiatalok bevonására az  értékgyűjtésében 

 
  Közösségépítő funkciója van  

 
 Kapcsolódó rendezvények megszervezése, kiadványok elkészítése  

 
 Lehetőség a gazdasági haszon kinyerésére  

 
 

 
 

Helyi termékek lehetőségei az értéktárakba 
való bekerülésük után 



 
 

Pályázati kiírás megyei értéktárak támogatására 
 

 Cél: a megyei értéktárak (19 db) presztízsének 
növelése 
 

 A megyei értéktárak támogatása közvetve ösztönzi a 
települési értéktárak létrejöttét 
 

 Pályázati kiírás: települési értéktárak létrejöttének 
támogatása, meglévő települési értéktárak 
munkájának motiválása 



 
 
 
 

Települési értéktárak földrajzi eloszlása (368 db) 
 

 



 
 
 
 
 

Támogatási kategóriák 
 
 
 

 Önálló arculat kialakítása (logó, arculati kézikönyv) 
 Rendezvények 
 Kiállítások, vándorkiállítások, kiállítóterek 

létrehozása 
 Szakmai továbbképzések, konferenciák 
 Értékpontok kialakítása 
 Weboldal kialakítása 
 Népszerűsítő kiadványok megjelentetése 





Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 

www.hungarikum.hu 
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