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MIT JELENT A HUNGARIKUM KIFEJEZÉS?1 
A hungarikum törvény (a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény, amelyet az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadott el 
egyhangú döntéssel), mely 2012. július 1-én lépett hatályba, az alábbiak szerint 
határozza meg a hungarikum fogalmát: 

"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." 

HOGYAN VÁLHAT VALAMI HUNGARIKUMMÁ? 
A nemzeti értékpiramis alulról építkező elvének megfelelően, a meghatározott 
formanyomtatvány kitöltésével bárki javasolhat értéket az alap szintű 
értéktárakba történő felvételre. A felvételt követően az immár ún. nemzeti érték 
felterjeszthető a Hungarikum Bizottsághoz a Magyar Értéktárban található 
kiemelkedő nemzeti értékek közé, majd pozitív döntést követően újabb 
felterjesztéssel a Hungarikumok Gyűjteményének hungarikumai közé. 

MIK MA A HUNGARIKUMOK? 
Jelenleg 60 hungarikumot tartalmaz a Hungarikumok Gyűjteménye, mely 
különböző kategóriánként tartja számon őket: 

• Agrár- és élelmiszergazdaság 
• Egészség és életmód 
• Ipari és műszaki megoldások 
• Kulturális örökség 
• Sport 
• Természeti környezet 
• Turizmus és vendéglátás 

Hungarikumok Gyűjteménye elérhető: http://hungarikum.hu/hu/szakkategoria 

Pályázatunk egyik célja, hogy iskolánk diákjai jobban megismerjenek bizonyos 
hungarikumokat a pályázat keretein belül, így kiadványunkban ezek kerülnek 
elsősorban bemutatásra különböző játékos feladatok segítségével. 

  

                                                           
1 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/szakkategoria  

http://hungarikum.hu/hu/szakkategoria
http://www.hungarikum.hu/hu/szakkategoria


4 

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁGI HUNGARIKUMOK 
Alföldi kamillavirágzat 
Magyarországon a kamillát, mint gyógynövényt, először Meliusz Juhász Péter debreceni 
professzor említi meg 1578-ban Kolozsvárott kiadott Herbárium c. könyvében. A kamillát 
görcsoldó, epehajtó hatású növényként jellemzi. A népi gyógyászatban viszont ennél 
korábban, több évszázaddal ezelőtt felismerték a kamilla jótékony, gyógyító erejét. Hazánk 
egész területén vadon terem, jelentős termőállománya az alföldi szikes területeken van, 
tömegesen megtalálható a Tiszavidék szikes, vízállotta talaján, az úgynevezett szikfoltokon.2 

 

Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász 
Korábban csak borssal fűszerezték a kolbászt, de az 1809-es angol háborús blokád miatt a bors 
nem volt elérhető egy ideig, így a helyiek a saját termesztésű erős paprikát kezdték fűszerként 
alkalmazni. A Csabai kolbász készítése, a receptúra és az ahhoz kapcsolódó szokások 
generációk óta öröklődnek apáról fiúra. A Csabai kolbász jól csengő márkanév az egész Kárpát-
medencében, de a tengerentúlon, Ausztráliában, Észak-, és Dél-Amerikában is jól ismert.3 

 

                                                           
2 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/alf%C3%B6ldi-kamillavir%C3%A1gzat  
3 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/csabai-kolb%C3%A1sz-vagy-csabai-vastagkolb%C3%A1sz  

http://www.hungarikum.hu/hu/alf%C3%B6ldi-kamillavir%C3%A1gzat
http://www.hungarikum.hu/hu/csabai-kolb%C3%A1sz-vagy-csabai-vastagkolb%C3%A1sz
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Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász 
A tizenkilencedik századra a gyulai vásár közép-európai hírnévre tett szert. A vásárok mellett 
a feldolgozóipar is jelentősen fejlődött ebben az időszakban. Az 1900-as évek elején ifj. Balogh 
József házi gazdaságából kikerült kolbász készítményeit már Európa-szerte ismerték. Balogh 
József műhelyében dolgozott Stéberl András is, aki nagyüzemi tapasztalatokkal a tarsolyában 
költözött Gyulára és ismerte fel a térségben, valamint a hentesmesterségben rejlő erőt. 
Stéberl András megteremtette a Gyulai kolbász és egyéb szárazkolbászok üzemszerű 
gyártását. A Gyulai kolbász gyártása ma is eredeti helyszínén történik, hagyományos 
technológiák alkalmazásával, igazi bükkfával, igazi füstön füstölik, igazi érlelőben szárítják.4 

 

HERZ Classic téliszalámi 
Herz Ármin XIX. századi eredeti receptje alapján, egyedi fűszerezéssel, első osztályú, 
válogatott alapanyagokból, bükkfa-füstöléssel, hagyományos érleléssel készülő prémium 
minőségű termék. Egyedi ízében és illatában a fehér és a szegfűbors dominál, melyet kiegészít 
a bükkfafüst kellemes aromája. Illatát a fűszereken és a harmonikus füst ízen kívül a 
szürkésfehér nemespenész finom, lágy, semmihez nem hasonlítható aromája adja.5 

 

                                                           
4 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/gyulai-kolb%C3%A1sz-vagy-gyulai-p%C3%A1roskolb%C3%A1sz  
5 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/herz-classic-t%C3%A9liszal%C3%A1mi  

http://www.hungarikum.hu/hu/gyulai-kolb%C3%A1sz-vagy-gyulai-p%C3%A1roskolb%C3%A1sz
http://www.hungarikum.hu/hu/herz-classic-t%C3%A9liszal%C3%A1mi
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Kürtőskalács 
Nevét onnan kapta, hogy a hosszúkás, henger alakú sütemény formája a füstelvezetésre 
használt kürtőre emlékeztet. Az egyik első ismert receptje gróf zabolai Mikes Mária 1784. évi 
erdélyi szakácskönyvéből származik. A sütemény a 18. század végére a teljes magyar 
nyelvterületen elterjedt és mind a polgári, mind a népi konyhaművészetnek is meghatározó 
eleme lett. A 19. és a 20. század során a sütemény receptje számos népszerű magyar 
szakácskönyvbe is bekerült, a 20. század elején felületét kristálycukorral és dióval kezdték 
ízesíteni. A süteménnyel kapcsolatban a Dunántúlon botra tekercs, dorongfánk, dorongos 
fánk; az ország keleti területén a kürtőskalács, kürtősfánk, kürtős pánkó vagy csak egyszerűen 
kürtős elnevezések használatosak.6 

 

Magyar akácméz 
A csaknem színtelentől az enyhén sárgásig terjednek színárnyalatai. Magas cukortartalma 
miatt nem kristályosodik, évekig folyékony marad. Íze nem karakteres, emiatt fogyasztása a 
mézzel ismerkedők számára ajánlható. Az akácméz kiváló minősége miatt évtizedek óta 
keresett exportcikk, a mézkivitel fő célországai: Németország, Franciaország, Olaszország és 
Nagy-Britannia.7 

 

                                                           
6 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/k%C3%BCrt%C5%91skal%C3%A1cs  
7 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/magyar-ak%C3%A1cm%C3%A9z  

http://www.hungarikum.hu/hu/k%C3%BCrt%C5%91skal%C3%A1cs
http://www.hungarikum.hu/hu/magyar-ak%C3%A1cm%C3%A9z
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PICK Téliszalámi 
A téliszalámi Pick Márk által a XIX. század végén kifejlesztett és azóta is titokban őrzött egyedi 
recept alapján készül, sertéshús és sertésszalonna felhasználásával, titkos fűszerezéssel, bélbe 
töltve, hideg füstöléssel, szárításos érleléssel. A téliszalámi csakis természetes 
alapanyagokból, az előírásoknak megfelelően tenyésztett, nagysúlyú sertésekből készülhet. A 
húst darálás helyett vágják, hogy a szövetek ne sérüljenek. A fűszerszobában zamatos fűszerek 
kavalkádjából mérik ki téliszalámihoz szükséges mennyiséget, hogy miből mennyit, az a 
szalámimester által őrzött hétpecsétes titok. Az egyedülálló ízvilág megteremtéséhez a 
szaktudás mellett elengedhetetlen a közeli Tisza folyó állandó hűvös levegője és Szeged város 
kedvező mikroklímája.8 

 

Piros Arany és Erős Pista 
A Piros Arany és az Erős Pista a legkiválóbb minőségű, pirosra érett, kézzel csipkedett 
fűszerpaprikából készül. A Piros Arany és Erős Pista ételízesítőket más paprikatermelő 
országokban készülő, hasonló termékektől egyedi színe és íze különbözteti meg. A termékek 
fűszerpaprika alapanyaga 100%-ban hazai nemesítésű, termesztésű, a kalocsai és a szegedi 
tájkörzetből származik. A Piros Arany és Erős Pista ételízesítőket - Németországon, 
Csehországon, Lengyelországon, az Egyesült Államokon keresztül - világ közel húsz országába 
exportálják.9 

 

                                                           
8 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/pick-t%C3%A9liszal%C3%A1mi  
9 Forrás. http://www.hungarikum.hu/hu/content/piros-arany-%C3%A9s-er%C5%91s-pista-0  

http://www.hungarikum.hu/hu/pick-t%C3%A9liszal%C3%A1mi
http://www.hungarikum.hu/hu/content/piros-arany-%C3%A9s-er%C5%91s-pista-0
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Szíkvíz 
Keletkezésének voltaképpen tárgyi tévedés az alapja: a szódavíz készítéséhez felhasznált 
szénsavat tévesen azonosították a sziksóval. Magyarországon a különlegességnek számító 
szénsavas szódavizet, orvosok bíztatására, mint a baktériumok szaporodását gátló széndioxid-
alapú természetes tartósítószer folyadékot Jedlik Ányos, a természetbúvár bencés szerzetes 
készítette először 1826-ban, és az első szikvízgyártó üzemet is ő hozta létre 1841-ben Pest-
Budán. A polgárosodó társadalom éttermeiben, kocsmáiban, cukrászataiban hamarosan 
elterjedt a szódavíz. A tiszta bor helyett az üdítő hosszúlépés, a kisfröccs, a nagyfröccs, az édes 
cukrászsütemények mellé a szódavíz volt a legjobb szomjoltó. A 19. század végén, még a 
millenniumi ünnepségek pompájában is helyt kapott a szódavíz, mint a kor újdonsága.10 

 

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD 
"Béres Csepp" és a "Béres Csepp Extra" 
Vitathatatlanul a magyar alkotótevékenységhez, tudáshoz kapcsolódik ez az egyedi, 
különleges és kimagasló minőségű gyógyszer. Minőségét a találmányra megadott szabadalmi 

oltalmak, illetve a gyógyászati célra történő 
alkalmazást engedélyező, gyógyszer forgalomba 
hozatali engedélyek igazolják. A Béres Cseppek az 
igaz magyar ember segítőkész, érzékeny és tiszte 
értékrendjét közvetítik, ami által belföldön és 
külföldön is a magyarság kiválóságát hirdetik. A 
Béres Cseppek története példát mutat 
szorgalomból, kitartásból, emberségből, igaz 
értékekből.11 

 

                                                           
10 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/sz%C3%ADkv%C3%ADz  
11 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/b%C3%A9res-csepp-%C3%A9s-b%C3%A9res-csepp-extra  

http://www.hungarikum.hu/hu/sz%C3%ADkv%C3%ADz
http://www.hungarikum.hu/hu/b%C3%A9res-csepp-%C3%A9s-b%C3%A9res-csepp-extra
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út 
A Budai Várnegyed középkori-barokk stílusjegyeket hordoz, míg a gyűrűs-sugaras szerkezetű 
pesti oldalra egységes historizáló és szecessziós építészet jellemző. Az Andrássy út bérpalotás 
belvárosi főútként indul, majd fokozatosan szélesedik villákkal szegélyezett fasorrá, végül a 
magyarság ezeréves államiságát jelképező Hősök terébe torkollik. A sugárút alatt fut a 
kontinentális Európa elsőként megépített földalatti vasútja. A változatos domborzatú várost 
egységbe szervezi a Duna, festői látványával és elegáns hídjaival.12 

 

Hollókő ófalu és környezete 
Úgy őrzi hagyományait és méltóságát, hogy közben nem „olyan, mintha”, hanem „az”. A 
település szívében áll a fatornyos, zsindelytetős katolikus templom, amely a falu 
emblematikus épülete, a dombon magasodó Várral együtt. Körülötte palóc parasztházak, 
melyekben kipróbálhatjuk a fazekasságot, vagy a szövést, de akad olyan is, amelyikben 
megszállhatunk. Nem is csoda, hogy az itt élők, idősek és fiatalok is ragaszkodnak ehhez a 
békéhez.13 

                                                           
12 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/budapest-duna-partok-budai-v%C3%A1rnegyed-%C3%A9s-az-
andr%C3%A1ssy-%C3%BAt  
13 Forrás. http://www.hungarikum.hu/hu/holl%C3%B3k%C5%91-%C3%B3falu-%C3%A9s-k%C3%B6rnyezete  

http://www.hungarikum.hu/hu/budapest-duna-partok-budai-v%C3%A1rnegyed-%C3%A9s-az-andr%C3%A1ssy-%C3%BAt
http://www.hungarikum.hu/hu/budapest-duna-partok-budai-v%C3%A1rnegyed-%C3%A9s-az-andr%C3%A1ssy-%C3%BAt
http://www.hungarikum.hu/hu/holl%C3%B3k%C5%91-%C3%B3falu-%C3%A9s-k%C3%B6rnyezete
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Magyar Operett 
De hogy mi is az operett, s ezen belül a magyar operett? Könnyed, fülbemászó, de operai 
igénnyel megírt dallamokkal átszőtt történet, sok humorral – amelynek központi témája a 
szerelem, mégpedig az őrült szerelem. Párizs, Bécs és London színházai is játszottak operettet, 
de ma ismert, ma játszott formáját, megerősítve a legnagyobb sikereket kiváltó táncos-
komikus – szubrett-vonallal, a magyaroknak köszönhetően nyerte el. A kutatók szerint nincs 
olyan perc, amikor valahol a világon, filmen, színpadon, rádióban vagy televízióban fel ne 
csendülnének magyar szerzők operett-melódiái köszönhetően Kálmán Imrének, Lehár 
Ferencnek, Ábrahám Pálnak és Huszka Jenőnek, és természetesen a mai magyar operett-
játszásnak, hiszen mindez hozzájárult ahhoz, hogy az opera mellett az operett is nemzetközileg 
ismert és elismert műfajjá vált.14 

 

SPORT 
Puskás Ferenc életműve 

Életművét messze földön ismerik, maradandót alkotott nem 
csak a magyar válogatott, a legendás, olimpiai bajnok 
Aranycsapat kapitányaként, hanem a Real Madrid korszakos 
csillagaként is. Szinte minden kontinensen dolgozott, de mindig 
a hazáját képviselve. A zseniális játékossal több helyen 
egyenesen Magyarországot azonosítják, olyan fogalmakkal 
párosítva, mint a virtuozitás, a nagyvonalúság, a világsikerek, a 
jó kedv, a népszerűség, a tehetség, a tökéletes szakmai tudás. 
Puskás Ferenc életműve egyedülálló és világhírű, ezért méltán 
szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében.15 

  

                                                           
14 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/magyar-operett  
15 Forrás: http://www.hungarikum.hu/hu/pusk%C3%A1s-ferenc-%C3%A9letm%C5%B1ve  

http://www.hungarikum.hu/hu/magyar-operett
http://www.hungarikum.hu/hu/pusk%C3%A1s-ferenc-%C3%A9letm%C5%B1ve
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MIT TUDSZ A HUNGARIKUMOKRÓL? – FELADATOK 
JÁTÉKOSAN? ÖTLETESEN 

1. feladat – Felismered? 
Keresd meg a képek között az alföldi kamillavirágot! Ha tudod, akkor nevezd meg a többi 
virágot is! 

1. 

 
2. 

 
3. 
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2. feladat – Kirakós 
Rakd ki a kirakóst! Nevezd meg, hogy mit ábrázol a kép! 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
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3. feladat – Igaz vagy hamis? 
Döntsd el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Írj I betűt, ha igaz és H betűt, 
ha hamis az állítás! 

1. Jelenleg 75 hungarikumot tartalmaz a Hungarikumok Gyűjteménye.  

2. A kamillát görcsoldó, epehajtó hatású növényként jellemzi.  

3. A Csabai kolbászt 1809 előtt csak borssal fűszerezték.  

4. Balogh József megteremtette a Gyulai kolbász és egyéb szárazkolbászok 
üzemszerű gyártását. 

 

5. HERZ Classic téliszalámi illatát a fűszereken és a harmonikus füst ízen kívül a 
szürkésfehér nemespenész finom, lágy, semmihez nem hasonlítható aromája 
adja. 

 

6. A kürtöskalács nevét onnan kapta, hogy alakja emlékeztet a füstelvezetésre 
használt kürtőre. 

 

7. Az akácméz magas cukortartalma miatt hamar kristályosodik, nem marad 
sokáig folyékony. 

 

8. A PICK Téliszalámihoz elengedhetetlen a közeli Tisza folyó állandó hűvös 
levegője és Szeged város kedvező mikroklímája. 

 

9. A Piros Arany és az Erős Pista a legkiválóbb minőségű, pirosra érett, géppel 
pépesített fűszerpaprikából készül. 

 

10. Magyarországon a különlegességnek számító szénsavas szódavizet Jedlik 
Ányos, a természetbúvár bencés szerzetes készítette először 1926-ban. 

 

11. a „Béres Csepp” minőségét a találmányra megadott szabadalmi oltalmak, 
illetve a gyógyászati célra történő alkalmazást engedélyező, gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyek igazolják. 

 

12. A magyar operett könnyed, fülbemászó, de operai igénnyel megírt 
dallamokkal átszőtt történet, sok humorral. 

 

13. Puskás Ferenc nemcsak az Aranycsapat kapusaként, hanem a Real Madrid 
korszakos csillagaként is ismert. 

 

+1 Hollókőn a település szívében áll a fatornyos, zsindelytetős katolikus 
templom, amely a falu emblematikus épülete. 
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4. feladat – Tudod, hol van? 
Jelöld Magyarország térképén a hungarikumok helyét! 

 

 

  

2. HUNGARIKUM 

1. HUNGARIKUM 

5. HUNGARIKUM 

4. HUNGARIKUM 

3. HUNGARIKUM 
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5. feladat – Ismered Budapest nevezetességeit? 
Nevezd meg a képeken látható épületeket, helyeket! Majd jelöld Budapest térképén, hogy 
szerinted hol helyezkedik el! 

 

 

 

 

 
A)  B)  C) 

 

 

 

 

 
D)  E)  F) 
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