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A Hungarikum Mozgalom

 A 2000-es években egy egyedülálló kezdeményezés bontakozott ki

Magyarországon.

 Egy több irányból szerveződő, a magyarság értékeit összegezni,

rendszerezni kívánó mozgalom indult el azzal a céllal, hogy a magyar

nemzet értékeit összegyűjtse, értéktárakba rendezze.

 A mozgalom célja az értékek megfelelő védelme és nyilvántartása,

valamint az utókor számára történő megőrzése volt.

 Ezen törekvés hatására született meg végül a magyar nemzeti értékekről

és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, melyet az

Országgyűlés 2012. április 2-án fogadott el.
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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 kiemelkedő nemzeti 

értékeket és hungarikumokat;

minél szélesebb körben megismertetni ezeket belföldön és 

külföldön – nemzeti tudat és országimázs erősítése;

gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről;

 fejleszteni és a mindennapi életünk részévé tenni értékeinket.

2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról
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 nemzeti érték – a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, 

tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, szellemi és 

anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék;

 kiemelkedő nemzeti érték - nemzeti szempontból meghatározó 

jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti 

hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a 

világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, 

magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

 hungarikum - kiemelésre méltó olyan nemzeti érték, amely jellemző 

tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és 

minőségével a magyarság csúcsteljesítményét jelenti 

Ez a mi igazi arany tartalékunk!

Nemzeti érték és hungarikum
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A nagy kihívás
 Egyszerre érvényesüljön a magyarság egészére kiterjedő 

társadalmi önszerveződés (hungarikum mozgalom) és az

egységes szellemet közvetítő, az azonosítást, rendszerezést, 

nyilvántartást, széles körű megismertetést, védelmet biztosító

jogi szabályozás (kormányzati intézmény rendszer)!

 Közös kulturális, gazdasági értékeinkre alapozva töltsön be 

tudatformáló, nemzetépítő, nemzetegyesítő feladatot

Széchényi vagy Nagycenki hársfasor
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Mitől hungarikum a hungarikum törvény?

SAJÁTOS

 érték feltáró – rendszerező - közös ernyőt teremtő eszköz

 nem csak jogszabályok összessége – legalább 50% érzelem is

 hagyományt és érték tisztelet erősít, országimázst alakít 

MELYNEK LEGFŐBB EREDMÉNYE

 a nemzeti tudat újra építése

 a magyarság egészének összefogása

 egy nemzetegyesítő társadalmi-gazdasági átalakulás generálása

 az egyetemes magyarság értékeinek védelme

LEHET
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 felfutó rendszerben építkezés

3 pillér
• területi elv szerint azonosított - települési, 

megyei - értékek

• határon túl fellelhető értékek

• ágazati elv szerint azonosított –

településhez, régióhoz kevésbé 

köthető értékek

 különös szabályok - átmeneti

• tv. által nemzeti értékek - MÉ

• tv. által hungarikumok - HGy

Hungarikum

Gyűjtemény

Magyar Értéktár

Helyi 
(Települési, 

Megyei) 

Értéktárak

Külhoni 

Értéktár

Nemzeti értékek, hungarikumok - a szabályozás felépítése

Ágazati 

Értéktárak
nemzeti érték

kiemelkedő 

nemzeti érték

hungarikum
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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 túli
Értéktárak

Külhoni 
Értéktár

UNESCO listák

Közösségi listák
Nemzetközi listákMagyar Értéktár

Kiemelt nemzeti értékből

hungarikum

Ágazati Értéktár 

Bizottságok

Kezdeményező 

szabályozott

Ágazati
Értéktárak

Meghatározott 

előterjesztő
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Testületek, szervek
 Hungarikum Bizottság

• 16 fős grémium, elnök: földművelésügyi miniszter

Delegált tagok:
• nemzetpolitikáért felelős miniszter által delegált 1,

• igazságügyért felelős miniszter által delegált 1,

• helyi önkormányzatokért felelős miniszter által delegált 1,

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

• agárpolitikáért  és a természetvédelemért felelős miniszter által együttesen delegált 1,

• turizmusért felelős miniszter által delegált 1,

• a Kormány EU-s források felhasználásáért felelős tagja 1,

• Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált 1,

• Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke által delegált 1,

• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1,

• MÁÉRT által delegált 3, 

• Országgyűlés által delegált 2
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Testületek, szervek
 Szakmai Bizottságok

• 6 szakbizottságban ~ 150 szakértő

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 védjegy Szakbizottság
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Testületek, szervek
 Környezetügyért Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért

felelős Államtitkárság – Földművelésügyi Minisztérium

 Államtitkár: V. Németh Zsolt

• Helyettes Államtitkár: Szakáli István Loránd

• Főosztályvezető: Guba Zoltán

• Szervezési és Koordinációs Osztály

• Kommunikációs és Marketing Osztály

 Ágazati értéktár bizottságok

• FM; EMMI; HM; NGM; NFM; BM – kialakítások alatt

• törvény ereje általi értékek – adatlapok nélküli lista

• miniszterek által felvett értékek – adatlappal 
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Testületek, szervek
 Külhoni Értéktár Bizottság

• MÁÉRT GÖSZ részeként

• jelenleg 101 tétel 

Megyei Értéktár Bizottságok

• jelenleg 19 db, Budapest nem

• összesen 110 tétel; 

 Települési értéktár bizottságok 

• jelenleg 362 db

• legtöbb  bizottság Veszprém m.; Bács-Kiskun- m, Győr-Sopron-Moson 

m, Baranya m.: …Komárom-Esztergom és Vas m.: 1-1 db, Szabolcs 

SZ-B m, 
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 Tájegységi értéktár bizottságok – 2db 

o Garbolc, Kishódos, Nagyhódos közös Települési Értéktár Bizottság (Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye) 

o Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Borszörcsök, valamint Somlóvásárhely önkormányzata, 

és a Somló és Környéke Borút Egyesület közös tájegységi értéktárat hozott (Veszprém 

megye)
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Pályázati lehetőségek

2013 – 2014 – 2015

 Földművelésügyi Minisztérium - Hungarikum Bizottság

Pályázatok 

- vissza nem térítendő támogatások különböző célterületek célterületre –

HUNG-2013 és HUNG 2014 együttműködésben  a Nemzeti Agrár-

szaktanácsadási és Képzési  Intézettel (NAKVI) 

- 255 M Ft vs 2,5 Milliárd Ft-os igény !!!

- 2014- 2015   Stratégiai célok változása 

o Települések, megyék erősítése, aktivizálása

o külhoni szervezetek 

o Közoktatási intézmények
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Hungarikum Védjegy

376 beérkezett pályázat 3 szintű bírálata 

(művészeti-védjegyjogi-HB zsűri)
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Vegyes tapasztalatok
 Trendi lett a „hungarikum” - + és – hatásokkal

+ hatások
o az érték központú nemzeti tudat lassú erősödése

o pezsdülő hungarikum mozgalom – értékőrök

o felismerés alatt a társadalmi-gazdasági jelentősége

- hatások
o hungarikum boltok - hungarikumok nélkül

o nyalókás-vattacukros-pityókás „hungarikum” giccs fesztiválok

o magukat autentikusnak beállító „hungarikum-elintéző” szervezetek, 

személyek

o a „hungarikum” kifejezés nyakló nélküli használata – jó vagy rossz 

szándékkal
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Hungarikum Stratégia
Stratégiai irányok. 

 KÖZÖSSÉG. A közösségépítő, nemzettudat erősítő funkció mentén 

szükség van további pályázatokra, rendezvényekre, minőségi kiadványok

megjelentetésére. 

 NEMZET. A külhoni értéktár munka aktívvá tételével lehetőség nyílik a 

Hungarikum mozgalom nemzetegyesítő erőfeszítéseinek kiteljesítésére. 

 HASZON. Az élelmiszeripari, turisztikai, kultúrdiplomáciai, külgazdasági 

együttműködések, rendezvények lehetővé teszik a gazdasági haszon 

kiaknázását. 

 JÖVŐ. Mindezek összessége pedig csak akkor ér valamit, ha a fiatalok is 

magukénak érzik értékeinket, ezért szükség van közoktatási és felsőoktatási 

együttműködések kidolgozására is.
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Legfontosabb feladatok. 

 Törvénymódosítás előkészítése: definíciók, ágazati értéktárak stb

 Az értékpiramisban rejlő lehetőségek kihasználása érdekében 

folytatni kell az értékek gyűjtését, dokumentációját

 Módszertani segítség kidolgozása a helyi/települési értéktárak 

számára

 Külhoni Értéktár aktivizálása, a külhoni szervezetek bekapcsolása a 

Hungarikum Mozgalomba

 További pályázatok kiírása-stratégiai cél megváltozik!!!

 Integrált Kommunikációs tevékenység, 

online/offline/FB/rendezvények, kiadványok, konferenciák, 

kiállítások külföldön és belföldön egyaránt…
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Táncház mozgalom Herendi porcelán Pálinka, törkölypálinka Solymászat

Pécsi ókeresztény temető

Fertő-tó és környéke

Karcagi birkapörkölt

Budapest Duna-part, 

Várnegyed, Andrássy út

Aggteleki karszt

Tokaj kulturtáj

Pannonhalmi Főapátság


