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Összefoglalás 

 

A magyar gazdaság manapság nehéz helyzetben van, ugyanis a vidék elveszítette 

alapvető funkcióit illetve erősen megkopott a „magyarság” - identitás, valamint a 

hagyomány. Ennek megoldására segítséget nyújthat gyökereink újrafelfedezése,a 

hagyományok megőrzése és továbbvitele, illetve termékeink minőségi fejlesztése, 

közösségszerveződések és bottom-up kezdeményezések. 

Tehát, olyan belső erőforrásokra van szükség, melynek optimális hozama az lenne, ha 

átalakulása útján újabb erőforrást vagy hozzáadott értéket teremt az adott területnek, 

vagy akár ezt kinőve adott terület egységnek. Ilyen átalakult erőforrás a Hungarikum és 

a Nemzeti értékek is, mely hozzáadott értéket képviselnek ezekben a termékekben. Ezek 

összegyűjtése nem nosztalgiát, sokkal inkább gazdasági tartalékokat jelentenek. A 

Hungarikumoknak valamint a Magyar Értékek nemcsak a hagyományok fennmaradását 

jelentik, hanem munkahelyteremtő és helyi gazdaságfejlesztési eszközök is lehetnek 

egyben.  

Területi, térségi szinten jelentősebb változás érhető el a helyi gazdaságban a márkaérték 

fejlesztésével, a térségi identitás és kohézió erősítésével, a helyi identitáson és értékeken 

alapuló innovációk ösztönzésével, mely elemeket a Hungarikum és a Nemzeti értékek 

egységesen foglalnak magukba. Mindennek köszönhetően betekintést kaphatunk a tér 

sokszínűségébe, továbbá megismerhetjük az egyes közösségek értékteremtő képességének 

igazi erejét és forrásait. 

 

Kulcsszavak: Helyi gazdaság, Magyar Értéktár, Hungarikum, Vidéki tér, Globális 

kihívás 

JEL: R1 

 

Local answers to the global challenges 

 

Abstract 

 

The Hungarian economy is in a bad situation nowadays, because the rurality has lost its 

basic functions, plus the „Hungarian” identity and traditions have faded a great deal. 

Rediscovering our roots, preserving and continuing our traditions, improving the 

quality, community organisations and bottom-up initiatives can solve these problems. 

Therefore, specific internal resources are needed which (after its transformation and in 

optimal case) can generate new resources or added value to the specific area, or even 

the area surrounding that location. Such transformed resources are the Hungaricums 

and National Values too, which represent added value in these products. Gathering 

these is important not because of mere nostalgia, but because they are economic 

reserves. Hungaricums and Hungarian Values are not only the means of survival of 

traditions, but the mean to create jobs and generate economic development also.  

The local economy of a region can be changed in a greater deal by promoting the brand, 

improving the regional identity and cohesion, encouraging innovations based on local 

identity and values, which elements are included in Hungaricums and National Values. 
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Thanks to all of these we can observe the diversity of the space; furthermore, we can get 

to know the real power and resources of value generating capability of certain 

communities. 

 

Keywords: Hungaricums, Hungarian Values, Local economy, Rural space, Global 

challenges 

JEL: R1 

 

Bevezetés 

 

Egy eredményes és sikeres térségi fejlesztés (köztük a helyi gazdaságfejlesztés) 

legfőképpen attól függ, hogy a helyi szereplők bevonása mennyire sikeres. A helyi 

gazdaságfejlesztésbe talán a térség összes résztvevőjét be lehet vonni, akik miatt az 

egész folyamat az értelmét nyeri és akik viszonzásul a kialakult lokálpatriotizmusukkal 

növelik a térség vállalkozásainak fennmaradási esélyét. A területfejlesztés és a helyi 

gazdaságfejlesztés során a leghelyesebb stratégia a beavatkozások legoptimálisabb 

kombinációjának kialakítása az adott területegység számára. Ebből eredendően 

napjainkra ráébredtünk arra, hogy a tisztán külső erőforrásokból fenntartható megoldás 

nem oldja meg a területi különbségeket és ettől nem válik soha önállóan fejlődővé a 

jelenleg segítségre szoruló terület. Ezért egyre fontosabbá válnak a belső (helyi) 

erőforrások a fejlesztések során. Ezen belső erőforrások optimális hozama pedig az 

lenne, ha átalakulásukkal fenntartható módon új erőforrást/hozzáadott értéket 

teremtenének az adott területen, vagy akár ezt kinőve adott területegységen. (Czene - 

Ricz, 2010) Ilyen átalakult erőforrások a Hungarikum és a Nemzeti értékek is, mely 

hozzáadott értéket képviselnek ezekben a termékekben. Ezek összegyűjtése nem 

nosztalgiát, sokkal inkább gazdasági tartalékokat jelent. Jelenleg 20 Hungarikumot 

tartanak nyilván, melyből 12 az UNESCO világörökségi és a szellemi örökség listáján 

szerepel, további 86 pedig szerepel a Nemzeti Értéktárban. 

 

A magyar gazdaság manapság nehéz helyzetben van, ugyanis a vidék elveszítette 

alapvető funkcióit. Ennek megoldására segítséget nyújthat gyökereink újrafelfedezése, a 

hagyományok megőrzése és továbbvitele, termékeink minőségi fejlesztése, 

közösségszerveződések illetve a bottom-up kezdeményezések. Napjainkra erősen 

megkopott a „magyarság”-identitás, valamint a hagyomány, ezért rendkívül fontos 

szerepe van a közösségszervező és egyéni felelősséget erősítő kezdeményezéseknek, 

mint a Hungarikumoknak valamint a Magyar Értéktárnak. Ezek nemcsak a 

hagyományok fennmaradását jelentik, hanem munkahelyteremtő és helyi 

gazdaságfejlesztési eszközök is lehetnek egyben.  

 

Napjainkban minden nemzet sajátos nemzeti öntudattal rendelkezik. Ennek 

lehatárolásában kulcsfontosságú szerepet játszanak az önazonosságot erősítő szellemi és 

fizikai anyagok. Ezek egyrészt nagymértékben hozzájárulnak a sajátos nemzeti öntudat 

megfogalmazásához, másrészt pedig jelentős szerepet töltenek be a más nemzetektől 

való elhatárolódásban és ennek kimutatásában, érzékeltetésében is. Magyarországon 

ezek csoportját hungarikumoknak nevezzük. Természetesen a többi nemzetnek is 

megvan rá a megfelelő kifejezése, mint például a németeknél a germanikumok, az 

olaszoknál az italikumok.  
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„A történelem folyamán a magyarsághoz számos olyan felhalmozott és megőrzött 

szellemi, anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék köthető, amelyeket az 

eddigieknél jobban kell ápolni, megőrizni. Ennek céljából a Magyar Országgyűlés 2012-

ben elfogadta a XXX. törvényt a nemzeti értékekről és a hungarikumokról, mely törvény 

alapvető célja, hogy a nemzeti értékeinket azonosítsuk és vegyük számba azokat, egy 

széles körű gyűjtőmunkával s ez után megfelelő regisztrációval, hogy megismertessék a 

közvéleménnyel mind itthon mind pedig külföldön. Ezek közül lehet és kell kiválasztani 

a hungarikumokat, amelyek fennmaradásáról és védelméről gondoskodni kell.” (Győri, 

2013) 

 

„A hungarikum, mint gyűjtöfogalom, olyan kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a 

történelmi, vagy a mai Magyarországra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 

különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. Ezeket belföldön és 

külföldön egyaránt a magyar kultúra és tudomány eredményként tartják számon. Ezek 

lehetnek védett természeti értékek, vagy olyan termékek, szolgáltatások, emlékek, 

műalkotások, amelyeket e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerint végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság hungarikummá 

minősít, vagy amelyeket e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősültek.” (Tózsa - 

Zátori, 2013) 

 

„Nemzeti érték az a sajátos magyar alkotó tevékenységhez, termelési kultúrához, 

tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, 

valamint a közelmúlt során felhalmazott és megőrzött egyedi és küllönleges érték, amely 

hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy 

meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad 

el. Ezek olyan dolgok, amelyek jelentősen öregbítik hírnevünket, növelik 

megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon. Hozzájárulnak az új 

nmzedékeke nemzeti hovatartozásának, magyarság tudatának kialakításához, 

megörzéséhez.” (Tózsa - Zátori, 2013) 

 

„A települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárba sorolt elemek sajátos, egyedi, 

endogén, és nemzetközi szinten értelmezhető erőforrásként való értelmezése 

megkérdőjelezhetetlen. A Nemzeti Értéktárba foglalt hungarikumok keletkezése, 

megjelenése nagymértékben a vidéki térségekhez köthető, így az endogén elméletek, 

valamint a versenyképességi megközelítések szempontjából is egyértelműen a belső 

erőforrásokra építő vidékfejlesztési tevékenységek és vidékstratégiák alapja lehet. Az 

EU és Magyarország vidékstratégiájában megfogalmazott célokhoz, a szélesebb 

értelemben vett, diverzifikált vidéki gazdaság megteremtéséhez, fenntartásához a 

hungarikumok a verseny- és piacképesebb mezőgazdasági termék-előállításon, a 

minőségi élelmiszertermelésen, a hagyományos ökoszisztémák fenntartásán, a táji-, 

természeti-, és kulturális örökségünk megőrzésén, a foglalkoztatás bővítésén, illetve 

legintegráltabb módon a vidéki turizmuson keresztül járulhatnak hozzá.” (Ritter, 2013) 

 

A 2020-ig megfogalmazott nemzeti prioritások egyike a „területi növekedés és 

integráció az erős halyi gazdaság bázisán”. ennek keretében a humán, társadalmi, 

természeti és gazdasági erőforrások felátárásával, kiakanázásával és térségben tartásával, 

a helyi gazdaság (helyi termékek, hungarikumok, tudatos fogysztási szokások) 

dinamizálásával a klasszikus versenyképesség szempontjából hátányban lévő térségek is 

relatív versenyképességre tehetnek szert és egy gazdaságilag, társadalmilag és 
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környezetileg fenntartható pályára lépve ismét bekapcsolódhatnak az ország 

vérkeringésébe, megállítva az országterületi szétszakadását, a szegénység fokozódását. 

(Kigyóssy – Czene, 2012) 

 

Eredmények 

 

Arisztotelész szerint az ökonómia jelentése a társadalom, a család háztartáson nyugvó, a 

család illetve a közösség fenntartásához szükséges dolgok előállítását jelenti. Ez az 

önellátást jelentette, mely a távolságok legyőzésével, a történelmi folyamatokkal 

kapcsolatosan egy nagyobb társadalmi réteg ellátására terjedt ki, helyi majd nemzeti 

piacokra. A világ rohamos fejlődésének eredményeképpen, a globalizáció kialakulásával 

ezen termékek közül néhány helyi jellegüket elveszítve inkább márkatermékként 

megjelenve a világ számos helyén elérhetőekké váltak, mely a fennmaradó helyi 

termékek és ezekből álló helyi gazdaság elnyomását eredményezte. (Czene - Ricz, 2010) 

 

„A világgazdaságban lejátszódó folyamatok, a globalizáció, az európai gazdaság 

térszerkezetének átrendeződése, az utóbbi évtizedekben a területi politika 

felértékelődéséhez vezetett. Mind a nemzeti kormányok, mind pedig az Európai Unió 

(EU) jelentősen átalakította a területfejlesztés cél-, eszköz-, és intézményrendszerét. 

Módosultak a regionális politikában alkalmazott alapelvek, a területi egyenlőtlenségek 

mérséklését szolgáló célok mellett egyre nagyobb súllyal szerepelnek az európai 

gazdasági tér versenyképességének erősítését szolgáló intézkedések.” (Kassai – Ritter, 

2011) 

 

„Az új területi politikák homlokterébe a térségek, régiók adottságai, potenciáljai 

kerültek, melyek a fejlesztésekhez, mint belső, endogén erőforrások állnak 

rendelkezésre, és megfelelő körülmények közt aktivizálhatók” (Káposzta, 2001). „A 

globalizáció alapvető következménye a térségek, lokalitások szerepének megváltozása és 

felértékelődése, ami azt is eredményezi, hogy a versenyképesség feltételeinek a 

kialakítása mára nem csupán a kormányok felelősségkörébe tartozik, hanem az endogén 

fejlődéselméletek, a saját erőből történő építkezés előtérbe kerülésével, az egyes 

települések, térségek feladatává is vált. Összhangban a világgazdaságban lezajló 

folyamatokkal, a globalizációval és az EU területi politikáival, hazánkban is rendkívül 

fontos szerepet kapnak a lokális, endogén erőforrások, mint az önerőből történő 

építkezés alapkövei. Kiemelt fontosságot szerzett azoknak a tényezőknek a 

meghatározása, felkutatása, megszerzése vagy kialakítása, melyek egy-egy terület 

„önálló” gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, fejlesztéséhez, mint kiinduló kínálati elem 

járulnak hozzá.” (Ritter - Nagy – Tóth, 2013) 

 

A helyi gazdaság egy település, mikro- vagy kistérségi saját adottságai által motivált, 

ezeket az adottságokat fenntartható módon felhasználó, belső erőforrásainak 

mobilizálása által működtetett összehangolt akciók/tevékenységek, emberek, 

intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások összessége. Melynek fejlesztése tudatos 

közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés 

érdekében. Melynek célja a fenntartható helyi gazdaság létrehozása, a helyi 

vállalkozások számára működő belső piacot, továbbá a helyi lakosság számára pedig 

megfelelő munkalehetőség és életszínvonal biztosítása. (Czene - Ricz, 2010) 
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A helyi gazdaságfejlesztésnek eszköztára igen sokoldalú. A Hungarikumok és a Nemzeti 

értékek kapcsán a gazdasági együttműködések fejlesztése, helyi termékfejlesztés, helyi 

közösségfejlesztés, szemléletformálás, helyi értékesítés és promóció eszközök kerülnek 

együttesen alkalmazásra illetve az eszköztárban egy további elem is megjelenik, a jogi 

szabályozás (1. ábra). 

 

 
1. ábra: A helyi gazdaságfejlesztés eszközei 

Forrás: Czene Zs., Ricz J. (2010) alapján saját szerkesztés, 2014 

 

Nemzeti értékeink nem köthetők minden esetben egy adott területi egységhez. Területi, 

térségi szinten jelentősebb változás érhető el a helyi gazdaságban a márkaérték 

fejlesztésével, a térségi identitás és kohézió erősítésével, a helyi identitáson és értékeken 

alapuló innovációk ösztönzésével, mely elemeket a Hungarikum és a Nemzeti értékek 

egységesen foglalnak magukba. Mindennek köszönhetően betekintést kaphatunk a tér 

sokszínűségébe, továbbá megismerhetjük az egyes közösségek értékteremtő 

képességének igazi erejét és forrásait. 

 

A Hungarikumok valamint a Magyar Értéktár nemcsak a hagyományok fennmaradását 

jelentik, hanem munkahelyteremtő és helyi gazdaságfejlesztési eszközök is lehetnek 

egyben. A nemzeti értékek gyűjtése, megőrzése, a tér szereplőinek együttműködése, a 

tudás tovább örökítése nemcsak a településen élők identitását képes erősíteni, de 

kedvező hatással lehet a helyi gazdaság fejlődésére, az életkörülmények alakulására, a 

települések önazonosságának megerősítésére is. Jelentős hozzáadott értékkel bírhat, ha 

az értékeink felfedezése illetve újrafelfedezése széles közösségi bázist hoz létre.  

 

A hungarikumok hivatalos kijelölésére már 2012 (a konkrét törvény megszületése) előtt 

is születtek lépések. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1998-ban, az 

Európai Unió Euroterroirs Programjához csatlakozva indította el a Hagyományok–Ízek–

Régiók (HÍR) programot azzal a céllal, hogy létrehozza Magyarország hagyományos és 

tájjellegű mezőgazdasági termékeinek gyűjteményét, és elősegítse azok gazdasági 
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hasznosítását. A HÍR gyűjteménybe 309 hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági 

termék és élelmiszer került be részletes szakmai és történeti leírással, regionális és azon 

belüli ágazati bontásban. Ezt követően az ezredfordulón megalakult a Hungarikum Klub. 

A klubot négy vállalat alapította (Herendi Porcelánmanufaktúra Rt, Pick Szeged Rt, 

Tokaj Kereskedőház Rt, Zwack Unikum Rt). Szándékuk szerint, csak olyan termék lehet 

tagjuk, ami jellegzetesen magyar, nemzetközileg elismert, keresett és kétségbe 

vonhatatlanul Magyarországról származik. Az eredeti termékek köre 2003-ban bővült 

először a halasi csipkével, majd 2006-ban Pető András konduktív nevelési rendszerével 

(Tóth et.al., 2014). 

 

A helyi termékek sikeréhez kiszámítható gazdasági és jogi környezet nélkülözhetetlen, 

jelenleg ugyanis nem tudnak hosszabb távra tervezni a termelők. A 2012. április 2-án 

elfogadott, Hungarikumokról, illetve a Magyar Értéktárról szóló 2012. évi XXX. törvény 

elsődleges keretet ad ennek, mindazonáltal, hogy a társadalom által elismert „helyi 

termékeket” emel ki a tömegből és teszi azt nemzeti érdekké. Ezen szakmai munkák 

ellátása ténylegesen a 2012. október 18.-án megalakult Hungarikum Bizottsággal 

kezdődött meg. A nemzeti értékek azonosítása egy alulról felfelé épülő rendszerben, az 

úgynevezett „Magyar Nemzeti Örökség Piramis”-ban történik (2. ábra). Ez lényegében 

egy többlépcsős rendszer és a nemzeti érték (lokális szintje) felől közelít a 

Hungarikumok felé, mely felépítésnek köszönhetően biztosítható a területi elv 

érvényesülése. 

 

 
2. ábra: Nemzeti Örökség Piramis 

Forrás: Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság 

dokumentumai alapján saját szerkesztés, 2013 

 

A rendszer első lépcsőfokán a települési önkormányzatok helyezkednek el, amelyek 

fakultatív feladatként megalakíthatják a települési értéktár bizottságaikat, amelyek 

elkészítik a települési értéktárat (a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak 

gyűjteményét). A települési önkormányzatok a gyűjteményt megküldik a megyei értéktár 

bizottságoknak, mely rendszerezik a települési értéktárak adatait, továbbá saját 

gyűjtőmunkát is végeznek. Ezzel párhuzamosan a Magyarország határain túl fellelhető, 
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magyar vonatkozású nemzeti értékek nyilvántartásba vételét a Magyar Állandó 

Értekezlet szakbizottsága végzi el. Az így elkészített értéktáratnak küldik meg. A 

rendszer második lépcsőfokán a Hungarikum Bizottság az bekezdésben említett 

megfogalmazás szerint kijelöli azokat a nemzeti értékeket, amelyek országos 

jelentőségűek. Ezzel párhuzamosan az ágazati értéktárakat az egyes hatáskörrel 

rendelkező minisztériumok állítják össze. Harmadik lépcsőfokán a Hungarikum 

Bizottság ezekből a nemzeti értékekből kiemel olyanokat, mely a magyar társadalom 

csúcsteljesítményének tekinthetünk.  

 

Az egyes értékek értéktárakba való felvétele települési, megyei, országos vagy külhoni 

szinten javasolható. A 3. ábrán a jelenleg is érvényben lévő építkezés folyamat látható. 

 

 

 
3. ábra: A hugarikummá nyilvánítás építkezési folyamata 

Forrás: Gyaraky Z. szerkesztése, 2013.  

 

A helyi szintű nemzeti értékeket tartalmazó települési, a tájegységi és a megyei 

értéktárak helyi kezdeményezésre, az önkormányzatok döntése alapján jönnek létre. Az 

ágazati értéktárakat az egyes hatáskörrel rendelkező minisztériumok állítják össze. A 

Magyarország határain túl fellelhető, magyar vonatkozású nemzeti értékek 

nyilvántartásba vételét a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottsága határozza meg. A 

települési önkormányzatok tehát létrehozzák helyi értéktárukat, amelyeket a megyei 

szintre továbbítják. Ha nincs megyei értéktár, akkor egyenesen a Hungarikum 

Bizottsághoz küldik a helyi értéktárak javaslatait, ahová a minisztériumok ágazati 

értéktárainak listája is kerül. Települési értéktárat az adott települési önkormányzat, 

tájegységi értéktárat pedig több szomszédos települési önkormányzat joga létrehozni. 

(Tóth et.al., 2014). 

 

A hungarikumok márkaértékének fejlesztésének és védelmének egyik legjobb lehetősége 

a védjegy, melynek célja az, hogy egységes megjelenésével felkarolja adott térség 

termékeit és előállítóit, ilyen módon segítve a helyi lakosság megélhetését. Továbbá 

segítséget nyújt abban, hogy a hagyományos termékek iránt érdeklődő fogyasztók és a 
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térség termelői megtalálják egymást. A védjegy gyakorlati szerepe, hogy a fogyasztókat 

biztosítsa a különleges és ellenőrzött minőségről, a termékek helyi voltáról. Ennek 

biztosítása a termelők számára kötelezően teljesítendő feltételek kiszabásával történhet, a 

termék vagy szolgáltatás előállítási helyére és előállítására vonatkozóan. (Czene - Ricz, 

2010) 

 

A közvetett fogyasztói kommunikáció eszközeként a Hungarikumokat a jövőben 

védjegy jelöli (4. ábra), mely elősegíti a termékek megismertetését – felismerhetőségét, 

biztosítja a magas minőségi színvonalat. A Hungarikumoknak és a Hungarikum 

védjegynek piaci jelentősége van, mivel növelhetik a versenyképességet, előállításuk 

további munkahelyeket is teremthet. A használati szabályzat garantálja az elvárásoknak 

megfelelő magas minőségi színvonal fenntartását, a rendszeres független felügyeletet, a 

védjegyek használatával járó jogi védelmet. 

 

 

 
 

4. ábra: Hungarikum védjegy 

Forrás: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/, 2013 

 

Következtetések 

 

A helyi termékek sikeréhez kiszámítható gazdasági és jogi környezet nélkülözhetetlen, 

jelenleg ugyanis a termelők nem tudnak hosszabb távra tervezni. A Hungarikumokról, 

illetve a Magyar Értéktárról szóló 2012. évi XXX. törvény ezt a hiányosságot próbálja 

pótolni azáltal, hogy „helyi termékeket” emel ki és teszi azt nemzeti érdekké. A nemzeti 

értékek azonosítása egy alulról felfelé épülő rendszerben, az úgynevezett „Magyar 

Nemzeti Örökség Piramis”-ban történik, mely szintén elősegírheti a „bottom-up” 

rendszerű, endogén helyi gazdaságfehlesztést. A Hungarikumokat a jövőben védjegy 

jelöli, mely elősegíti a termékek megismertetését – felismerhetőségét, biztosítja a magas 

minőségi színvonalat. A Hungarikumoknak és a Hungarikum-védjegynek is piaci 

jelentősége van, mivel növelhetik a versenyképességet, előállításuk további 

munkahelyeket is teremthet.  

A helyi termékek, illetve nemzeti értékek vonatkozásában azok egészségmegőrző és 

gazdaságfejlesztő hatásukat hangsúlyozó kommunikációra van szükség. Fel kell hívnunk 

a figyelmet arra, hogy e termékek megvásárlása, illetve fogyasztása multiplikátor 

hatással bír a helyi gazdaságfejlesztésben, segíti a munkahelyek megőrzését, így 

hozzájárul a munkanélküliség és a térségi elvándorlás csökkenéséhez, továbbá kedvező 

hatással van a vidéki térségek fejlődésére, a helyiek életére. 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/
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A védjegy a helyi gazdaságfejlesztés egyik jelentősebb eszközeként jelenik meg a 

nemzeti értékek terén, mivel megjelenése garancia a minőségre, felfogható a 

Hungarikumok ISO rendszereként, mely szintén erősíti az Értékek multiplikátor hatását.  

Vannak olyan Nemzeti Értékeink amelyek önmagukban lehetnének a hazánk 

vezértermékei. Ilyen például a pálinka, melyhez az EU-s jogszabályi környezet is 

segítséget nyújt, hiszen a kifejezést csak Magyarországon előállított termék használhatja. 

Ez nagyban elősegítené, hogy akárcsak a whiskyt a skótokhoz, a világ Magyarországhoz 

kapcsolja a pálinka szót.  

A nemzeti értékek illetve helyi termékek vásárlási gyakoriságának érdekében a magyar 

lakosság vásárlási szokásaiban jelentős változásokra van szükség, mely komplett 

szemléletváltást igényel. Ennek során azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

magyar vásárlókra jellemző árérzékenységet, melynek következtében a minőségi érvek a 

vásárlás során gyakran háttérbe szorulnak. 

 

Személyes véleményünk, hogy: "A világ nem arra kíváncsi, hogy mit vettünk át abból, 

amit a világ értékei nyújthatnak számunkra, hanem arra, hogy a magunkéból mivel 

gyarapítjuk azt." 
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