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A világ nem arra kíváncsi 

 hogyan utánozzuk, hanem arra, 

 mi mit adnunk a világhoz. 

 

Parancsra nem lehet szeretni! 

Az élményszerzés ígérete indítja el a legtöbb turistát. 

A magyar specifikum, a Hungarikum fő vonzerő!  

Nemzeti romantika, szuvenír – újra felfedezés, eredeti 

 



 

„Nem minden fontos, ami megszámlálható, és nem minden 

megszámlálható, ami fontos.” (Einstein dolgozószobájának 

felirata, Imre Károly után.) 

Nem minden érték örökség, de minden örökség érték. 

Nem minden örökség hungarikum, de minden hungarikum 

örökség, kiemelt érték. 

Hungarikum azon kiemelt magyar érték, amelyet idehaza és 

külföld bizonyos részén a magyarsággal azonosítanak. 

Hungarikum minden ágazatban lehet. Egységesen kell kezelni, 

de ágazatonként , szakterületenként szükséges védeni. 

Passzív örökség (vitrin mögötti, muzeális) 

Aktív örökség (mai funkciókkal élő)  

A hungarikumok esetében elengedhetetlen az élő, XXI. századi 

funkció! 

Átjárás az aktív és passzív   örökségelemek között.  

 



A kiemelkedő, kirakatba tehető magyar értékek 
felmérését, nyilvántartását, gondozását, köztudatba 
juttatását, minősített védelmét, segítését célozza a 

Magyar ÉrtékTár, Hungarikum törvény. 

 Egy kultúra addig marad fenn, amíg működik az 
alapértékeit védő társadalom immunrendszere. 
(Íratlan és írott törvényei.) 

 

 

 

„A tradíció nem a hamu őrzése, a tűz 
továbbadása.”  (Gustav Mahler)  



Előzmények, időrend:  
Nem magyar találmány a hungarikum, csak az 

elnevezés.  

A MÉRT HUngarikum rendszer komplex 

értékszemléletével egyedüli a  világon.  

• Külföldi példák (Francia, olasz, holland, dán, finn, 

lengyel, kínai, koreai, japán…)  

• HÍR program a VM-ben (13 éve) 

• Országgyűlés a védett őshonos és régi magyar 

állatfajtákat nemzeti kinccsé nyilvánította.  

• 2008. június 13. 77/2008 Országgyűlési Határozat a 

hungarikumok védelmében. 

• 2009. februárban Parlamenti Hungarikum 

Munkacsoport (PHM) alakulása. 



Előzmények, időrend: 
• „Hungarikumok a Parlamentben” konferenciák Lezsák 

Sándor, az OGy. alelnöke védnökségével:  2009.09.26., 

2010.01.23., 09.25. Sok más konferencia… 

• 2010. 08. A MÉRT-Hungarikum stratégia elkészítése. 

(Birinyi József) 

• Törvénytervezet. PHMCS 17.0-ás változata, majd  

• VM 2010. december 23. 2011. március 30. Hungarikum 

vagy Agrárikum? (Éves késés a törvény elfogadásában.) 

• 2011. ápr. Hungarikum  Szövetség (HUSZ) alakulása 

• 2012. tavaszán a kerettörvény előterjesztése, elfogadása. 

• 2012. Az intézményrendszer felállítása, a részletes, 

ágazati, szakmai végrehajtási utasítások, rendeletek 

kidolgozása, elfogadtatása. Költségvetési önálló tétel és 

társadalmi mozgalom. 



Cél:  
• Értékalapú, értékvédő MÉRT/Hungarikum törvény 

alkotása (definíció, osztályozás, felfutó rendszerű értéktár, 

ágazati kidolgozás)  

• a társadalom aktivizálása, (lokális, regionális és nemzeti 

szinten) az értékek közösségekhez rendelése, tudatosítása 

• a létező értékrendszerek harmonizálása, integrálása, 

kiegészítése  (Magyar Termék, Népművészet Mestere, 

Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész, Kézműves 

Remek, HÍR, Kiváló Magyar Élelmiszer, Vonzerő-leltár, 

Közkincs, ÉrtékTérkép,Téka, Népzenei, Néptánc , sport 

Minősítések…) 

• értékrend kialakítása  értékek alapján 

• az értékőr rendszer erősítése, kiépítése 



Cél: 

• az értékteremtők minősített védelme, támogatása 

• a magyar produktumok pozitív diszkriminációja, segítése 
a hazai és nemzetközi jogi keretek szabadságfokai 
maximumáig 

• a reális önbecsülés, pozitív település, tájegység, 
országmárka, az identitás, az irántunk való érdeklődés 
erősítése 

• a valós és virtuális értékkörök, értékháló megteremtése 

• a fogyasztók  értékorientálása, tájékoztatása 

• jó hírünk a világban. Adottságaink, lehetőségeink, 
specifikumaink, értékpotenciálunk tudatosítása, jobb 
kihasználása.  

 





 

 

A MÉRT - HUngarikum piramis nem antiglobalista, nem nacionalista, az 

egyetemes emberi kultúrát gazdagító, ÉRTÉKCENTRIKUS rendszer.  

Fontos: A minőség, a bizalom, érték. 

Védi azt lehet, ami kellően rögzített az azonosításhoz. Szigorú nyilvántartási, 

szabályozási rendszer szükséges. (Termékleírások, szellemi alkotások, 

találmányok, szerzemények, technológiák, márkák, védjegyek…) Tokaji Aszú 

hamisítása ellen nem léphetünk fel eredményesen, ha nem rendelkezünk megfelelő, 

rögzített termékleírással, annak elismertetésével. 

„Hungarikum” és „hungaricum” védjegyek: Több hungarikum szót tartalmazó 

védjegy került elfogadásra. Legutóbb 2011 tavaszán. (Ez utóbbi kifogásolható! Az 

Országgyűlési határozat és az áruk minőségét kifejező általános fogalom okán a 

védjegy törlését kezdeményezzük.) A folyamatban lévő hungarikum védjegyek 

bejegyzését az OGy határozatra, a készülő törvényre hivatkozva el kell utasítani.  

Németországban: UNGARICUM védjegyet jegyeztetett be egy magyar ügyvéd. 

A MÉRT-HUngarikum törvény elfogadásával a hazai védjegyhasználatot „kezelni” 

kell. A törvény megfogalmazása alapján minden hungarikum minősítés 

felülvizsgálatra kerül, és csak a törvénynek megfelelő tételek lehetnek 

hungarikumok, így minden más törlésre kerül, kiüresedik. 

A SZTNH segítsége szükséges a sikeres törvény hungarikum alkotásához.  

 

  

 



EU-s és nemzetközi szinten szükséges a törvény által 

maghatározott tanúsító védjegy bejegyzése. 

Szükséges az SZTNH-al és a KIM-el közös, egységes fellépés. 

 

A helyi értékek bevonásával, a pangó nemzetrészek, a vidék 

gazdasági, turisztikai, gasztronómiai, kulturális, társadalmi 

vérkeringését, eredményességét javíthatjuk!  

Az érték támogatása a legjobb befektetés! (Multiplikáló, 

legnagyobb megtérülés eszmei, emberi, anyagi vonatkozásban.)  

 

A Hungarikum törvény ágazati összehangolása. 

(Kerettörvény, salátatörvény, mert minden ágazatot érint.) 

A hungarikum a gazdaság, a turizmus, az országmárka 

katalizátora, a leghatékonyabb közvetítője. 



A hatalom értéke, az érték 

hatalma! 

Legyen tehát: 

 AZ ÉRTÉK A MÉRTÉK!  



Közös sikereket kívánok az  

alkotóknak, az értékteremtőknek, 

hungarikumoknak, hogy 

hatékonyabban kiaknázhassuk 

értékpotenciálunkat, hogy 

megvalósíthassuk Magyarországot!  



Örökségünk a ma élményével 

jövőnk alapja! 

 

 

 
Köszönöm a figyelmet! 

Birinyi József  

a Hungarikum Szövetség (HUSZ) elnöke, az Országmárka 

Tanács tagja 


