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A hungarikumokról manapság gyakran pejoratív értelemben is megnyilvánulnak, 

főként akkor, amikor a hétköznapok embere számára csak egy megfizethetetlen, vagy 

megfoghatatlan objektumként jelentkezik, kiváltképp akkor, ha mindez egy kissé túlzó 

lokálpatriotizmussal, esetenként irredentizmussal párosul. Ennek ellenére tanulmányom 

témaválasztása kevéssé lehetne aktuálisabb, az éppen hatályos jogi szabályozás 

körvonalazódása miatt, melynek tömör áttekintésére törekeszem, nem megfeledkezve arról, 

hogy az absztrakt normaszöveg mögött egy igen változatos, heterogén, a gyakorlatban 

sokkal izgalmasabb területet ölel fel a borászattól a gasztronómián keresztül egészen a 

zenéig, és képzőművészetig. Így különösképpen igaz a hungarikum törvény mottója: 

„Az érték a mérték.” 

1. A hungarikum fogalma 

Ahhoz, hogy az olvasó minél teljesebb és egységesebb képet kaphasson a 

hungarikumok mai szerepéről, védelmének újonnan kialakuló rendszeréről, elkerülhetetlen, 

hogy egy kissé elidőzzünk a hungarikum kifejezés magyarázata mellett. 

A hungarikum szó latin eredetű, hungarica kifejezés többes számú alakja, a Hungaria, 

Magyarország latin elnevezéséből származik. 
1
 A szó helyesírása nem egységes, egyes 

szerzők „hungaricum” kifejezés latin írásmódját, míg mások a „hungarikum” kifejezés, a 

magyar köznyelvbe jobban illeszkedő alakját alkalmazzák műveikben. Én a továbbiakban a 

hungarikum elnevezést folytatnám (különösképpen figyelemmel arra, hogy a hatályos 

törvényi szabályozásban is így szerepel.) 

A hungarikum fogalmát több szempontból is vizsgálhatjuk, egyrészt a köznyelvi – 

irodalmi megközelítésből, másrészt ágazati jelleggel (pl. mezőgazdasági, élelmiszeripari, 

vagy borászati, szőlészeti szemmel), illetve jogi kontextusban is értelmezzük, 

értelmezhetjük a kifejezést. 

Az Új Magyar Lexikon „hungaricum” címszava szerint olyan műről beszélünk, amely 

Magyarországon, magyar vagy idegen nyelven jelent meg, illetve amely külföldi, de 

magyar vonatkozásokat tartalmaz. Lehet kézirat, nyomtatvány, metszet stb.
2
 Ez láthatóan 

kissé szűk értelmezési lehetőség, emellett egyes tudósok, illetve a köznyelv is 

differenciáltabban gondolkodik erről. Eszerint érdemesebb három alcsoportba sorolni a 

hungarikumokat, így elsőként a klasszikus magyar szimbólumok körét (pl. gulyásleves, 

Balaton, vagy a délibáb), olyan termékeket, amelyek mint fogyasztási cikkek a 

szocializmus idején elterjedtek voltak, és újonnan kiemelt szerepet kaptak (pl. Boci csoki, 
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Pöttyös Túró Rudi), végül pedig olyan termékeket különböztethetünk meg, amelyek idővel 

veszítettek népszerűségükből (pl. Ikarus, Videoton).
3
 

Ágazati kontextusban kiemelendő hungarikum definíciók közül elsődlegesen a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint a szőlészeti, borászati fogalmat ismertetem. 

Eszerint a kertészeti hungarikum különösen „minden olyan növény vagy állat, továbbá 

abból készített élelmiszeripari termék, amely a magyar termelési kultúrához, tudáshoz, az 

itt élő lakosság generációi során kialakult hagyományokhoz kapcsolódik, és amelyet a 

magyarországi lakosság, de legalább egy kisebb tájegység lakossága szűkebb hazájára 

nézve- maga is magyarnak, magyarságra jellemzőnek, és közismertnek fogad el, és a 

külföld is magyar sajátosságként ismer meg.”
4
  

A kertészeti és élelmiszeripari termékek két nagyobb csoportját különböztethetjük meg; 

vannak úgynevezett tájfajták és fogyasztási cikkek és termékek. Tájfajtának azokat a 

típusokat nevezhetjük, amelyek gyümölcs, szőlő, zöldségtermesztés földrajzilag 

körülhatárolható tájain régóta termesztett, a termőhely nevével azonosítható, hagyományos, 

vagy honosított, elfogadható minőséget termő fajták.
5
 

A fogyasztási cikkek gyakorta összefüggésben állnak a tájak specializálódásával. 

Kiemelendő példák az élelmiszeripari termékek közül a kalocsai, és a szegedi paprika 

őrlemény, a vecsési káposzta, italok közül a márkás borok, édesipari termékek körében a 

szatmári szilvalekvár, vagy a kecskeméti baracklekvár.
6
 

A szőlő- és borágazatban hungarikumnak tekintik azt a bort, „amely a földrajzi eredetet 

és az emberi inputot tekintve olyan bor készítését eredményezi, amely egyrészt egyediségét 

tekintve jól megkülönböztethető a többi bortól, másrészt az ökológiai és humán eredet 

sajátos, valamint jellemző, más esetben meg nem ismételhető kombinációjából vezethető 

le.
7
 

Eszerint kettős eredetből táplálkoznak a hungarikum borok, egy ökológiai elemből, 

amely a természeti források összességét foglalja magában, illetve egy humán faktorból, 

amely minden olyan tényezőt felölel, amely emberi beavatkozástól függ, így különösen a 

technológia, vagy a fajtaválasztás terén. 

Müller István írása nyomán marketing szempontból a magyar borok lehetnek a legjobb 

képviselői a hungarikumoknak. Megközelítése szerint hungarikum az a bor, „mely 

fajtahasználata, előállítása alapján eltér a világ más részén termelt boroktól, és viszonylag 

változatlanul létezik ott, ahol a természeti és emberi hatások együttesen létrehozták.” (Ezt 

nevezhetjük „hardvernek”.)
8
 Ilyen például a tokaji aszú esetében a vulkáni talaj, a nemes 

rothadás, a puttonyszám, a gönci hordó. 

Úgynevezett termékmagnak nevezhetjük a borkészítési kultúrát, a termelők tudatos 

munkáját, amellyel fogyasztói igényeket elégítenek ki, illetve ezáltal újabb szükségleteket 

generálnak, és ez nyilvánvalóan visszahat a termőhelyre is. (Ezt tekinthetjük úgynevezett 

„szoftvernek”.)
9
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Harmadik elem Müller szerint a „szerviz” elem, amely elsődlegesen reklám és 

marketing tevékenységet ölel fel, így például a termék bemutatása, a látványosság, a 

szertartás. (Tokaji aszú esetén a palack formája, az évjáratos borok ajándékozása, vagy a 

pincelátogatás-bor kóstolás).
10

 

Végezetül hangsúlyt kell fektetnünk a hungarikumok jogi körvonalazására is. A 

hungarikum fogalmát elsőként a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) I. 

mellékletének 9. pontja említi. Eszerint „hungarikum a Magyarország mindenkori területén 

megjelent minden, továbbá a külföldön magyar nyelven, magyar szerzőtől, illetve magyar 

vonatkozású tartalommal keletkezett valamennyi dokumentum, függetlenül attól, hogy 

nyilvánosságra hozták-e vagy sem.”
11

 

Emellett a hatályos szabályozásba bekerült a magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban hungarikum törvény) 

speciális, jóval expanzívabb értelmezése is. Ennek ismertetésére mindenképpen szükséges 

kissé részletesebben belepillantanunk. 

A hungarikum törvény korábbi tervezete egy egyedi rendszert vázolt a nemzeti értékek 

csoportosítása terén. Ez alapján a magyar nemzeti érték, mint átfogó kategória a magyar 

nemzeti kincsek és a hungarikumok alcsoportjára bontható. A nemzeti kincs olyan nemzeti 

érték, amely a magyar történelem részévé vált, és egyedi és megismételhetetlen volta miatt 

fokozott védelmet igényel. A hungarikum pedig olyan nemzeti érték, amely létrejöttével, 

vagy nemzetközi elismerésével belföldön és külföldön is bizonyítja a magyar nemzeti 

örökséghez tartozást, és a Hungarikum Nemzeti Bizottság külön eljárásával 

hungarikumnak nyilvánította.
12

 

Ez a struktúra csak jelentősen módosított formában került bele a hatályos normába, 

amely így álláspontom szerint nem koherens, mivel a nemzeti kincs definícióját nem 

szabályozza, így kényszerűen is joghézag keletkezik, mivel a magyar nemzeti értéken, mint 

főkategórián belül csupán egyetlen alrészt nevesít. 

A hungarikum törvény nemzeti értéknek tekinti „a magyar alkotótevékenységhez, 

termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, 

nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden 

szellemi és anyagi, természeti értéket, vagy terméket, amely 

a) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de 

legalább egy meghatározott tájegység lakossága –a magyarságra jellemzőnek és 

közismertnek fogad el, 

b) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az 

Európai Unióban és szerte a világon, 

c) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, 

magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.”
13
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Az eddigi értelmezési lehetőségek a törvény hungarikum magyarázatában 

összegződnek, mely alapján a hungarikum „gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, 

besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó 

értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 

különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, 

a) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság 

eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, vagy 

b) amely védett természeti értékek, vagy 

c) amely kiváló nemzeti termék, vagy 

d) amelyet a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum 

Bizottság hungarikummá minősít, vagy amely a törvény erejénél fogva 

hungarikumnak minősül.”
14

 

Sajátos anomáliának tartom a hungarikum törvény azon rendelkezését, 
15

 amely a fent 

említett közművelődési törvény hungarikum definícióját is kifejezetten hatályban tartja az 

új szabályozás mellett, mivel a hungarikum törvény hangsúlyozottan gyűjtőfogalomnak 

titulálja az elnevezést, és a törvény 1.§ (1) bekezdés ga) pontja véleményem szerint 

egyértelműen kimeríti a szó dokumentum központú megközelítését is.
16

 

2.  A hungarikum törvény létrejötte 

A hosszabb definitív alapvetéseket követően egy pár gondolatot érdemes szentelnünk a 

hatályos hungarikum törvény megalkotásának körülményeire, a norma szerkezetére, 

felépítésére. 

A hungarikumok védelméről elsőként már 2008-ban országgyűlési határozat született 

[77/2008. (VI.13.) Ogy. hat.], melyben deklarálták azt, hogy a „hungarikumok 

megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek.”
17

 Mindemellett számos elvégzendő 

feladatot utaltak a Kormány hatáskörébe, így különösen a hungarikumok rendszerezésének, 

hasznosításának a tudomány, a civilszféra és az ágazati szakszervek bevonásával történő 

kidolgozását, valamint a Hagyományok- Ízek- Régiók Program
18

 keretében létrejött 

gyűjtemény jogi relevanciájának a vizsgálatát, illetve ösztönözze az agrártermékeink 

közösségi illetve nemzetközi oltalomban való részesítését.
19

 

Ez a kezdeményezés része lett a FIDESZ-KDNP kormányprogramjának is, mely szerint 

„el kell érni, hogy a nemzeti kiutat jelentő hungarikumok kiemelt védelemben és 
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támogatásban részesüljenek. A hungarikumok megtartása, leltározása és méltó támogatása 

nemzeti ügy, elsőrendű kormányzati, állami és társadalmi feladat kell, hogy legyen.
20

 

Az első hungarikum törvénytervezet 2010 őszén készült el, amelyet társadalmi vitára 

bocsátottak, ezt 2011. január 10. napjáig lehetett véleményezni, 48 szakmai szervezet, 

állami intézmény és magánszemély közel 200 oldal terjedelmű hozzáfűzést terjesztett elő, 

amelyek többségét beépítették a normaszövegbe. (Többek között ekkor került ki a nemzeti 

kincs fogalma).
21

 Ezt követően hosszas parlamenti előkészítés után végezetül 2012. április 

2. napján fogadta el az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX: törvényt. A szavazás eredménye egybehangzónak mondható, mivel a 

304 igen és 5 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül döntöttek a norma létrejöttéről.
22

 

A hungarikum törvényt 2012. április 11. napján hirdették ki, és a 20. § rendelkezéseire 

tekintettel 2012. július 1. napján lépett hatályba.
23

 

A hungarikum törvény négy nagyobb szerkezeti részből áll. A törvény preambuluma 

visszautal a szabályozás alkotmányos alapjára, az Alaptörvény P) cikkelye kimondja, hogy 

a „természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai 

sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet 

közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára 

való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
24

 Az ünnepélyes bevezető sorok között 

rejtik el a magyar nemzeti értékek (a korábbi tervezethez viszonyítottan „csonkított”) 

rendszertanát, a hungarikumokhoz való viszonyát. 

Az I. rész az általános rendelkezések értelmező, definitív szabályokat tartalmaznak. A 

norma struktúráját tekintve nem szerencsés, hogy a nemzeti érték és a hungarikum 

fogalmát egyéb, azokhoz védelmét tekintve hasonló, de a szabályozás jogi relevanciája 

szempontjából másodlagos értelmező szabályok között (például közösségi oltalom alatt álló 

nemzeti érték, nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték) tárgyalja, mert így 

álláspontom szerint nem kap kellő hangsúlyt a törvény tárgyi hatálya. A korábbi 

tervezetben sokkal egzaktabb módon a jogszabály céljai között kerültek kiemelésre az első 

szakaszban.
25

 

A II. rész a nemzeti értékek azonosítása és rendszerezése elnevezéssel tulajdonképpen a 

felállításra kerülő értéktárak hierarchiáját szabályozza (ennek részletesebb bemutatására a 

későbbiekben visszatérnék.) 

A III. rész a hungarikumok kiválasztása, a Hungarikum Bizottság, és kutatásom 

szempontjából kulcsfontosságú hungarikum tanúsító védjegy szabályait tartalmazza. 

A IV. rész a záró rendelkezések kategóriája, ahol a Kormány felhatalmazást kap 

végrehajtási rendeletek megalkotására, egyéb határidőket, hatályba léptetést tartalmazó 

szakaszokkal zárul a norma. 

A törvény speciális kapcsolódási pontokon érintkezik más jogterületekkel. 

Véleményem szerint a legszembetűnőbb a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
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törvénnyel való kapcsolata, mivel ez a jogszabály a nemzeti „anyagi” vagyont
26

 öleli fel, 

míg a hungarikum törvény a nemzeti „szellemi” vagyont, termékeket, így a két norma 

együttesen, egymást kiegészítve demonstrálja a nemzeti vagyon jogi szabályozását. 

Ugyancsak ilyen kontaktust teremt a hungarikum törvény 18.§ rendelkezése a 

hungarikum tanúsító védjegy minimál elemiről, amely a védjegyek és földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvénnyel illetve a nemzetközi és közösségi joganyaggal 

kerül összefüggésbe. 

A törvényben keverednek az anyagi és alaki szabályok, azonban a záró rendelkezések 

egyértelműen rámutatnak, hogy a végrehajtási rendeletben számos további eljárást kell 

formalizálni, különösen abból kifolyólag, hogy eljárása az intézményrendszerre tekintet 

nélkül véleményem szerint nem tekinthető közigazgatási hatósági eljárásnak. 

3.  A hungarikum minőség elnyerésének eljárása 

A hungarikum kiválasztódása egy hosszabb, hierarchizált folyamat eredménye. A 

törvény alapján egy „hungarikum piramis” körvonalazódik, amely területi alapon 

szerveződő értéktárak szűrésével csúcsosodik a norma tárgyi hatályának megfelelő 

hungarikum definíció kiteljesedésében. 

A tömegbázist a települési és tájegységi értéktárak, a külhoni magyarság értéktárai 

illetve az úgynevezett ágazati értéktárak alkotják. Ezek felett áll a megyei értéktár, amely a 

területén található alsóbb szintű értékgyűjteményeket fésüli össze, és kiszűri az átfedéseket, 

az arra alkalmasnak talált termékek, szolgáltatások pedig a Hungarikum Bizottság 

(továbbiakban HB) vezette Nemzeti Értéktárban kerülnek rögzítésre. (Ebben a fázisban 

még, mint magyar nemzeti értékek). A nemzeti érték nyilvántartásba vételét bárki szabadon 

kezdeményezheti. Emellett automatikusan rögzítésre kerülnek az ágazati értéktárban 

szereplő termékek, a közösségi oltalom alatt álló nemzeti értékek és a nemzetközi 

elismerésben részesített nemzeti értékek is.
27

 
28

 

Közösségi szinten garantáltan hagyományos és különleges termékek védjegy 

oltalmában a mai napig mindössze 11 termék részesült: a szegedi téliszalámi, a budapesti 

téliszalámi, a hajdúsági torma, a makói hagyma, a szatmári szilvapálinka, a szabolcsi 

almapálinka, a kecskeméti barackpálinka, a békési szilvapálinka, a gönci barackpálinka, a 

törkölypálinka elnevezés, és a magyar bor eredetmegjelölés földrajzi nevei.
29
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 Nemzeti vagyonba tartoznak az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, a nem 
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oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok, hagyományos különleges terméknek minősülő 
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Elbírálásra vár még a csabai vastagkolbász, a gyulai páros kolbász, a kalocsai paprika, a 

szegedi paprika, a gönci kajszi barack, a szőregi rózsa, az alföldi kamilla és a magyar 

szürke marha hús.
30

 

A Nemzeti Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek hungarikummá minősítésének 

kezdeményezésére taxatívan meghatározott személyi kör jogosult: 

 HB tagja 

 Települési Értéktár Bizottság, vagy az általuk megbízott szervezet 

 Megyei Értéktár Bizottság, vagy az általuk megbízott szervezet 

 Külhoni Bizottság, vagy az általuk megbízott szervezet 

 hatáskörrel rendelkező miniszterek 

 a Nemzeti Értéktárban rögzített nemzeti értéket gondozó, vagy 

előállító magánszemélyek, vállalkozások.
31

 

A jogszabály külön eljárás nélkül automatikusan hungarikumnak nyilvánítja, és előírja 

a Hungarikum gyűjteménybe azon termékek felvételét, amelyek közösségi oltalomban, 

vagy nemzetközi elismerésben részesültek.
32

 

Az értéktárak között az alapján lehet differenciálni, hogy melyek kötelezően 

létrehozandóak, és melyek fakultatív önkormányzati feladatok. A települési értéktár a 

települési önkormányzatok fakultatív feladata, a külhoni értéktár felállítása szintén 

fakultatív, amelyért a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT)
33

 felel, illetve a megyei 

értéktár létrehozása is választható feladat a területi önkormányzatok számára. Ezzel 

ellentétben „az egyes ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meghatározzák a 

feladatkörükbe tartozó, egyéb szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti értékek 

körét.”
34

 

A fakultatív gyűjtő tevékenységet a települési és megyei önkormányzatok illetve a 

MÁÉRT megbízással a területükön működő a nemzeti értékek azonosításával, 

gondozásával foglalkozó állami, települési, megyei önkormányzati, egyházi fenntartás alatt 

álló intézményre, szervezetre delegálhatják. 

4. A kialakuló intézményrendszer vázlata 

Az alábbi összegző ábrával igyekeztem összefoglalni a „hungarikum piramis” illetve az 

ahhoz kapcsolódó szervezeti struktúra alapvető elemeit. A kiemelt egységek felállítása 

kötelező, tehát attól függetlenül, hogy nem minden településen, vagy megyében 

körvonalazódik értéktár, a rendszer mégis működőképes lesz. 

                                                 
30

 hetivalasz.hu/uzlet/keves-a-vedett-hungarikum-31476 (2012. szeptember 23.) 
31
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Saját készítésű ábra a hungarikum piramis és az intézményrendszer összegzéséhez. 

Az eltérő szintű értéktárak mellett értéktár bizottságokat rendel felállítani a törvény. Így 

a települési szinten Települési Értéktár Bizottság (TÉB), megyei szinten Megyei Értéktár 

Bizottság (MÉB), Külhoni Értéktár esetében Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), ágazati 

szinten pedig az adott ágazati minisztérium. A Magyar Értéktár illetve a Hungarikum 

Gyűjtemény működtetéséért a Hungarikum Bizottság felel. Ennek részletes jogi 

szabályozását a hungarikum törvény 14. § -17§ tartalmazza. 

A Hungarikum Bizottság (továbbiakban HB) egy 15 főből álló testület. Elnöke az 

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, míg a tagjait a jogszabályban taxatívan 

meghatározott személyek delegálhatják. Összetételének alapelve a sokszínűség, a 

tudomány valamennyi területét demonstráló képviselet. A teljesesség igénye nélkül tagot 

delegálhat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke, az Országgyűlés, a MÁÉRT, a 

Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia illetve egyes nevesített 

ágazati miniszterek.
35

 

A titkársági feladatokat a Vidékfejlesztési Minisztérium végzi, a titkárt a HB elnöke 

nevezi ki határozatlan időre. A HB üléseit évente legalább kétszer kell (félévente) 

összehívni, de a tagok kétharmada is kezdeményezheti annak összehívását. A HB szakmai 

munkáját ágazati szakbizottságok segítik, melynek struktúrájáról a HB dönt.
36

 

A HB feladatkörét az általa vezetett két nyilvántartáshoz kapcsolódóan lehet 

kategorizálni, egyrészt jelentős feladatköre van a Magyar Értéktár (MÉT), másrészt a 

Hungarikum Gyűjtemény (HGY) vezetésével kapcsolatban. 
MÉT feladatok HGY feladatok 

MÉT összeállítása Kiválasztja a hungarikumokat 

Ott, ahol MÉB nem kerül felállításra, pótolja annak 

feladatait 

HGY összeállítása 

Évente tájékoztatja a Parlamentet Véleményezi a jogszabály tervezeteket 

Nyilvántartja a területi végrehajtást Közzéteszi a HGY-t a Magyar Közlönyben 

Internetes oldalt üzemeltet Javaslatot tesz a hungarikumok fenntarthatóságáról, 

hasznosíthatóságáról 

Gondoskodik az ország-márka stratégiába való 

integrálásról 

Pályázatokat szervez 

 Konferenciasorozatot szervez 

 Együttműködik külföldi államok szerveivel37 
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 Hungarikum törvény 15-16. § 
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 Hungarikum törvény 17. § (1)–(2) bekezdés 



5.  A hungarikum védelmét szolgáló iparjogvédelmi eszközök 

 
Iparjogvédelem eszközrendszere

38
 

 

Az iparjogvédelem eszközrendszere igen cizelláltnak tekinthető a védelem tárgya 

szempontjából. A nemzeti, nemzetközi, és a közösségi védelmet a szabadalom, a 

növényfajta-oltalom, a használati mintaoltalom, a formatervezési mintaoltalom, a 

topográfia oltalom a védjegy és a földrajzi árujelzők jogintézményein keresztül biztosítja. 

 

5.1. A szabadalom 

 

A szabadalom a találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szabadalom 

tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb piaci pozíciót generál. Ez egy 

oldalról kizárólagos, más oldalról viszont időben korlátozott jogosultság, amely együtt jár 

az oltalom tárgyának nyilvánosságra hozatalával. Az oltalom 20 évig terjedhet, de ezzel 

egy abszolút szerkezetű jogviszony jön létre, mivel csak a tulajdonosa hasznosíthatja a 

szabadalmat.
39

 

 

5.2. A topográfiaoltalom 

 

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának védelme óv a jogosulatlan 

utánzástól és segíti az előnyös piaci helyzet megteremtését.
40

 

 

5.3. A növényfajta-oltalom 
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Növényfajta-oltalom a nemesített növényfajták jogi védelmét biztosítja, tulajdonosának 

kizárólagos jogot garantál a fajta hasznosítására. Térben és időben is korlátozott, mivel a 

nemzeti védelem csak Magyarországon, növényfajta esetében 25, szőlő és fafajták esetében 

30 év időtartamra terjed.
41

 

 

5.4. A használati mintaoltalom 

 

A védelem a szabadalmaztatható találmány színvonalát el nem érő szerkezeti 

kialakításokra vonatkozik, amelyek újak, feltalálói lépésen alapulnak és iparilag 

alkalmazhatóak. Új a minta, ha nem tartozik a technika akkori állásához, feltalálói lépésen 

alapszik, ha az adott mesterségben járatos személy számára nem nyilvánvaló, iparilag 

alkalmazható, ha valamely iparágban előállítható, vagy használható. Az oltalmi idő 10 év, 

annak elteltével a minta közkinccsé válik.
42

 

 

5.5. A formatervezési mintaoltalom 

 

Ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja, új és egyéni megjelenését, 

magának a terméknek, és díszítésének a külső jellegzetességeit. Négy alkalommal 

megújítható 5 évre terjedő védelem, mely kizárólagos jogot biztosít a jogosultjának.
43

 

 

5.6. A védjegy 

 

A kutatási terület szempontjából a legfontosabb iparjogvédelmi oltalmi forma a védjegy 

illetve a földrajzi árujelző. Ezeket nemzeti szinten a védjegyekről és a földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban Vt.) rendelkezik. Az oltalom tárgya 

lehet minden „grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut 

vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól, vagy szolgáltatásaitól.”
44

 A 

legfontosabb tulajdonsága a megkülönböztető képesség, ezzel ellentétben nem 

szükségszerű, hogy új legyen. 

Védelemben részesíthető megjelölés különösen a szó, szóösszetétel, a betű, szám, az 

ábra, kép, a sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, a szín, 

színösszetétel, fényjel, hologram, a hang és mindezek tetszőleges kombinációja.
45

 A 

védjegy lajstromozással keletkezik és megújítható 10 éves időtartamra ad oltalmat. 

 

5.7. A földrajzi árujelző 

 

Védett jogi tárgya a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának 

feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés. A földrajzi jelzés valamely táj, 

helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó – az ott termelt, 
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előállított, feldolgozott- olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges 

minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegileg ennek a földrajzi származásnak 

tulajdonítható. Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, 

amelyet az e helyről származó – az ott termelt, előállított, feldolgozott- olyan termék 

megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve, vagy egyébjellemzője 

kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és 

emberi tényezők következménye.
46

 

6. A hungarikumok és a védjegyek 

A hungarikumok védelmét legjobban a védjegyek és a földrajzi árujelzők és 

eredetmegjelölések szolgálják. Pintz György a hungarikum törvény megalkotása előtt a 

hungarikumokat három kategóriába sorolta, az áruk és szolgáltatások körét (például a 

Rubik-kocka, a Kodály-módszer), a földrajzi árujelzők és eredetmegjelölések körét 

(például Halas, Tokaj), és végül a különleges természeti és egyéb értékeket (például 

aggteleki cseppkő, vagy a huszár hagyomány) különítette el.
47

 

A szerző következtetése is arra vezet, hogy a hungarikumok védelmét elsősorban és 

legteljesebben a védjegyek képesek betölteni. A védjegyek feladata is eszerint 

differenciálódik, így különösen 

 lehetővé teszik az áruk megkülönbözetését a más termékektől 

 megteremti a kapcsolatot az áru és a gyártója, a szolgáltatás és annak 

teljesítője között 

 minőségjelző szerepe van 

 a reklámozásban is kiemelt funkcióval rendelkezik (szuggesztív, 

megnyerő védjegyek) 

 szerepe van a technológia, a know-how átadása, a linszensz forgalom 

és franchaise területén.
48

 

Az itt nevesített funkciók közül a minőségjelző illetve a garanciális elem, ami indokolja 

a védjegy alkalmazását. Továbbvezetve Printz György elméletén láthatjuk, hogy az 

általános védjegyoltalom alkalmazása a hungarikumokra nem feltétlenül jelent abszolút 

biztosítékot. Ennek az lehet az oka, hogy a hungarikum nevének eredendően 

megkülönböztető képességgel kell rendelkeznie, tehát nem lehet egyszerűen leíró jellegű, 

mivel ez úgynevezett abszolút kizáró oknak minősül (pl. a neve csak az áru vagy 

szolgáltatás származási helyéből, fajtájából, minőségéből, előállítási vagy teljesítési 

helyéből áll). Szintén problémát jelenthet, hogy az „intenzív” használattal az adott 

elnevezés elveszítheti egyedi megkülönböztető képességét, így csakugyan abszolút kizárási 

ok hatálya alá tartozna.
49

 

A tanúsító védjegyek sokkal hatékonyabb eszközei lehetnek a hungarikumoknak. A 

tanúsító védjegy, olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb jellemzőjű 
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árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól és szolgáltatásoktól, hogy 

e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja.
50

 

A tanúsító védjegyek több példáját ismerhetjük, amelyek egyes szempontok szerint 

védik a magyar termékeket, így előfutárai a hungarikum védjegy jellegű oltalmának. A 

továbbiakban négy ilyen védelmi formát mutatok be, nevesítve a Magyar Termék, a Kiváló 

Magyar Élelmiszer, a Prémium Hungaricum védjegy, és a Magyar Termék Nagydíj 

oltalmakat. 

 

6.1. Magyar Termék 

 

A védjegyet 2006-ben alapította a Magyar Termék Nonprofit Kft., amely kiemelten a 

termék eredetét tanúsítja. Célja a magyar munkaerő és a magyar termék becsületének 

visszaállítása közösségi marketingeszközök segítségével. Használatának feltételei, hogy a 

termék végső alakját Magyarországon érje el, korábban más országban ne kerüljön 

forgalomba, a gyártó vállalat székhelye illetve fő ügyintéző szervezeti egysége belföldön 

legyen, illetve a vállalat teljesítse az adófizetési kötelezettségét. Díjköteles eljárása során a 

nevezési lap benyújtását követően egy független szakértői testület dönt a védjegy 

odaítéléséről.
51

 

 

6.2. Kiváló Magyar Élelmiszer 

 

A minőséget tanúsító védjegyet 1998-ban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium alapította. Célja a magas minőségű termékek kiemelése és 

megkülönböztetése. Elnyerésének feltételei, hogy a felhasznált alapanyagok és gyártási 

folyamatok illetve maga a végtermék haladja meg a hatályos élelmiszerszabályozás 

kritériumait. A pályázatokat a Kiváló Magyar Élelmiszer Bírálóbizottság értékeli, az 

értékelés egész évben folyamatosan történik.
52

 

 

6.3. Prémium Hungaricum 

 

A Prémium Hungaricum Egyesület által 2004-ben alapított eredetet és minőséget 

tanúsító védjegy, melynek célja, hogy az egyetemes emberiség gasztronómiai és kulturális 

örökségét megőrizze a Kárpát-medencében egyedülálló minőséget előállító kis-és 

középméretű élelmiszeripari vállalkozások fenntartásával. Elnyerésének eljárása során a 

nevezéseket az egyesület elnöksége fogadja el, független szakértői bizottság vizsgálja 

évente, majd javaslatot tesz a védjegy használatára, végül az elnökség többségi szavazással 

dönt.
53

 

 

6.4. Magyar Termék Nagydíj 
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A minőséget tanúsító védjegy 1998-ban jött létre, melynek célja, hogy az Európai Unió 

előírásainak megfelelő minőségi, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi elvárásokat 

elterjessze a termék-előállítók, a szolgáltatók és a felhasználók körében. Elnyerésének 

feltétele, hogy a termék feleljen meg a legszigorúbb minőségi követelményeknek, és 

környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi eljárásoknak. A védjegyet évente meghirdetett 

pályázat keretében lehet elnyerni.
54

 

Emellett szót kell még említenünk a két olyan szervezetről, amely létrejöttével átvezet a 

hatályos törvényi szabályozás és hungarikum tanúsító védjegy bevezetéséhez. A 

Hungaricum Club és a Hungaricum szövetség tevékenyen részt vett a nemzeti, 

hagyományos termékek jogi oltalmának aktualizálásában. A Hungaricum Club tagjainak 

célja, hogy együttes fellépésükkel elősegítsék a magyar márkák nemzetközi elismertségét, 

és hogy hozzájáruljanak a Magyarországról kialakított pozitív kép erősítéséhez.
55

 A Club 

tagjai által gyártott termékek, eredmények közé tartozik a herendi porcelán, a Pick 

téliszalámi, a tokaji bor, az Unicum, a halasi csipke és a Pető-módszer.
56

 A Hungaricum 

szövetség megalakulását Birinyi József, népzenész a Hungarikum munkacsoport vezetője 

támogatta, és célként deklarálták, hogy ne csak az élelmiszerek, hanem egyéb 

hungarikumok is részesüljenek védelemben. Hungaricum szövetség tagjai a Budapesti 

Operettszínház, a Béres Gyógyszertár Zrt., a Tokaji bor márkapincészete, a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt., a Pick Szeged Zrt., a Magyar Kodály Társaság, a Mathiász-

Örökség, a Neumann János Társaság, a Parlamenti Hungarikum Munkacsoport, a Pető 

Intézet, a Puskás-Örökség, a Törley Pezsgőpincészet, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra, és a 

Zwack Unicum Nyrt.
57

 

 

7.  A hungarikum tanúsító védjegy 

A hungarikum tanúsító védjegyről a hungarikum törvény tartalmaz, egy viszonylag 

rövid rendelkezést. A hungarikum törvény 18. § (1) bekezdése deklarálja a védjegy 

bevezetését, a HGY-ben szereplő termékek, eljárások, készítési módok, sportelemek és 

szolgáltatások széles körben történő megismertetésének elősegítése, színvonaluk és 

minőségük folyamatos fenntartása érdekében.
58

 

A hungarikum tanúsító védjegy egy állami védjegy, amelynek használatát pályázati 

úton nyerheti el az alkotó. A tanúsító védjegynek a nemzeti illetve a közösségi 

védjegybejelentését az agrár- és vidékfejlesztésért felelős miniszter teszi meg. 
59

A korábbi 

törvénytervezetben rendelkeztek arról, hogy a pályázat eredményeképp egy szerződés jön 
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létre a védjegyjogosult és a használó között, amelyet a használó díjfizetéséhez kötik. Ezek a 

rendelkezések nem kerültek be a hatályos normaszövegbe.
60

 

A hungarikum termékek előállítása a kis- és középvállalkozások beindítását célozza, 

amely az ipari vállalkozások számára is egy speciális fejlesztési irányt körvonalaz, amely 

így javíthatja azok életképességét. Tehát a védjegy és a szabályozás célja, hogy minél több 

vállalkozás viselje a hungarikum tanúsító védjegyet, így hagyományos termékeinket itthon, 

az Európai Unióban és külföldön is beazonosíthatóvá tegye.
61

 A tanúsító védjegy nem 

szerepel a közösségi rendeletben, ezért megoldásként az európai együttes védjegyet kell 

igényelnünk. A földrajzi árujelzők és eredetmegjelölések területén amennyiben már 

rendelkezünk nemzeti védelemmel, akkor uniós oltalom megszerzésére is van lehetőség.
62

 

Nyilvánvalóan nem csak a hungarikum törvény szabályait kell alkalmazni jelen 

esetben, hanem a Vt. XIV. fejezet szabályait is. A két törvény között a Vt. 101. § (8) 

bekezdés teremti meg a kontaktust akkor, amikor kimondja, hogy a tanúsító védjegyek 

használatára alkalmazni kell a minőség, vagy egyéb jellemzők tanúsításáról rendelkező 

külön jogszabályok előírásait is.
63

 

A Vt. nevesíti a kizáró okokat, amelyek fennállása esetén nem lehet a tanúsító 

védjegyet megszerezni. Nem részesülhet oltalomban az a vállalkozás, amely az árut 

előállítja, forgalomba hozza, országba behozza, vagy a szolgáltatást nyújtja, szintúgy kizárt 

a védelemből az a vállalkozás, amely nem független az előbbi vállalkozásoktól, vagy azzal 

tartós jogviszonyban áll.
64

 

A védjegy jogosultja a tanúsító védjegyet maga nem használhatja, de engedélyezi 

annak használatát, az előírt követelményeknek megfelelő árukkal és szolgáltatásokkal 

szemben. A védjegyhez szükséges egy szabályzatot is csatolni, amelynek tartalmaznia kell  

 

 a jogosult elnevezését, és székhelyét 

 az árujegyzékben szereplő árukra és szolgáltatásokra vonatkozó 

minőségi követelményeket 

 a minőség tanúsításának szabályait 

 a védjegyhasználat feltételeit 

 a használat ellenőrzésének szabályait 

 a jogosulatlan védjegyhasználattal kapcsolatos fellépés rendjét.
65

 

A tanúsító védjegyek esetében speciálisan alakul a licencia szerződések kérdése. 

Licencia szerződésnek két típusát különböztethetjük meg a szabadalmi oltalomból fakadó 

jogok átruházására szolgáló hasznosítási szerződést (szabadalmi licencia), illetve a védjegy 

oltalomból eredő jogok átszállását biztosító használati szerződést (védjegy licencia). 

Használati szerződés esetében a védjegy jogosult engedélyt ad a védjegy használatára, míg 
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a használó ezért díjat fizet.
66

 A tanúsító védjegyek átruházására nincs lehetőség, mivel a 

védjegy jogosultja, mint korábban említettem, maga nem használhatja az oltalmat, így 

átruházni sem tudja. 

8.  A törvény gyakorlati megvalósítása 

Munkám végén úgy gondolom, érdemes néhány szót szólni a jogszabály végrehajtásnak 

esélyeiről. Mint már korábban utaltam rá a Kormány felhatalmazást kapott végrehajtási 

rendelet megalkotására, melyben eljárási szabályokat, illetve minőségi követelményeket 

határozhat meg. 

Birinyi József nyilatkozott úgy, hogy a „hungarikum törvény több sebből vérzik”, ezért 

szükséges a norma módosítása. Véleménye szerint hiba a feladatkörök jelentős részét a 

Vidékfejlesztési Minisztérium alá rendelni, mivel ezzel a szellemi értékek háttérbe 

szorulhatnak a kertészeti és élelmiszeripari termékkel szemben.
67

 

Az én álláspontom az, hogy ki kell alakítani a gyakorlatot ahhoz, hogy az esetleges 

visszacsatolások révén a „gépezetbeli” hibák kiküszöbölhetőek legyenek. Elsődleges 

feladat a rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése, tehát különösen jelentős 

lenne az intézményrendszer felállítása, ehhez szükséges lehet például a hatályos helyi 

önkormányzati törvénynek a módosítása a fakultatív feladatok elvállalása terén. Ezzel 

párhuzamosan meg kellene tenni a tanúsító védjegy nemzeti oltalomi szinten történő 

bejelentését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, hiszen erre az agrár- és 

vidékfejlesztési miniszter jogosult, ennek elnyerése után a közösségi oltalom is 

kezdeményezhető. 

Ezt követően részletesen ki kell dolgozni a pályáztatás rendszerét. Véleményem szerint 

folyamatos pályáztatást kell biztosítani, bár feltehető, hogy a kezdeti nagyobb számú 

bejelentés egy idő után stabilizálódik. 

A pályázat nyerteseivel kötendő szerződést véleményem szerint indokolatlan 

visszterhessé tenni, hiszen ennek célja a termékek nemzeti és külföldi elismertségének a 

népszerűsítése. Ezzel a keresletnövekedéssel már az állam az Áfa és a szeszes italok, és 

borok tekintetében a jövedéki adó bevételeivel profitálhat. 

Álláspontom szerint ki kell dolgozni azt az ellenőrzési rendszert is, amellyel a 

védjegyet használók által előállított termékek folyamatos, magas minőségét biztosítani 

lehet. Esetleg ezt lehetne egy időbeli korláthoz kötni, például 5-10 évente megújítani a 

védjegyszerződést. 

Mindemellett ki kell dolgozni azokat a minőségi követelményeket is, amelyek lehetővé 

teszik a differenciálást, ehhez elengedhetetlen olyan szakmai csoportok bevonása, akik az 

adott termék, szolgáltatás előállításának szakértői, hagyományos termelői. Ezt a 

követelményrendszert transzparens módon mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, 

akár elektronikus formában is, annak érdekében, hogy minél nagyobb számú hazai nemzeti 

kincs megőrzésére alkalmassá váljék a rendszer. 
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