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Az állam megjelenítése: neve, szimbólumai, reprezentációja 

 (nappali és levelező tagozatos hallgatók részére) 

 

Neptunkód: DKNO_JETM028 (nappali tagozat) DKLO_JETM028 (levelező tagozat) 

Óraszám: nappali tagozaton: hetente 2 tanóra, levelezeő tagozaton: 2 x 3 tanóra 
Kreditpont: 2 

Meghirdetés féléve: tavaszi és / vagy őszi szemeszter (tanévenként változik) 

Előtanulmányi feltétel: -  

Számonkérés típusa: nappali tagozat: folyamatos, levelező tagozat: „házidolgozat”  

Teljesítményértékelés módja: öt fokozatú 
 

Tanszék: Jogelméleti Tanszék 

Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takács Péter egyetemi tanár 

A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók : Dr. Pődör Lea egyetemi tanársegéd 

 

Az oktatás célja és szerepe: A kurzus keretében az állam empirikusan érzékelhető megjelenési formá-
it vizsgáljuk meg, melyek többsége a közjogi rendszernek is része, s az államot megjelenítő szimboli-

kus szerepük az ún. közjogi szimbolika tárgya. 

 

Félévközi követelmény: nappali tagozaton: jelenlét és referátum, levelező tagozaton: jelenlét és 

házidolgozat. A félév folyamán a nappali tagozaton min. 9 alkalommal, a levelező tagozaton a (rend-
szerint egy, több órás alkalmat jelentő) konzultáción kell jelen lenni. A nappali tagozatos hallgatók az 

órákon egy kijelölt témából referátumot tartanak, diasoros előadással, az előadásuk írásbeli vázlatának 

előzetes leadásával (ez a tárgy teljesítésének második feltétele és a félév végi minősítés alapja); a leve-

lező tagozatos hallgatók pedig egy min. 7 oldalas házidolgatot adnak le kijelölt témában (mely a jobb 

érdemjegy feltétele). 
 

Témák  / tanmenet: (Nappali tagozaton egy órán általában két, ritkábban egy témát tárgyalunk , levelező ta-

gozaton az alacsony óraszám miatt csak néhány kérdés tárgyalására van mód. ) 
 

1. Az állam empirikus megjelenítése és               

a közjogi szimbolika (bevezető) 

2. Az állami / nemzeti zászló és lobogó. Az „or-

szágzászló”. A nemzeti színek 

3. Az állam címere (1) Magyarország  
4. Az állam címere (2) más országok. Az állami 

szervek logói és emblémái 

5. A nemzeti és állami himuszok (1) Magyaror-

szág és Közép-Európa himnuszai 

6. A nemzeti és állami himuszok (2) más orszá-
gok himnuszai 

7. A nemzeti és állami ünnepek. Az emléknapok 

8. Az állami kitüntetések, díjak és elismerések 

9. Állami terek és nemzeti tájak. Nemzeti       

emlékhelyek 
10. Nemzeti szentek és állami hősök. Szimbolikus 

történelmi személyek és az „emléktörvények” 

 

11. A főváros 

12. Az állam neve (1) Magyarország 

13. Az állam neve (2) más országok 

14. A korona. A magyar királyi korona és a 

koronázási jelvények 
15. A magyar Szent Korona és a Szentkorona-

elméletek 

16. Az állami jelszavak 

17. Az állami pecsét 

18. Nemzeti viseletek – állami egyenruhák 
19. Az állami temetés és „újratemetés” 

20. A parlamentek terei és épületei. Az államfői        

rezidenciák mint az állam reprezentációi 

21. A kormányhivatalok (kormányzati 

nyegyedek) és a bíróságok terei, épületei 
mint az állam reprezentációi 

22. A nemzeti nyelv és az államnyelv 

 

Ajánlott irodalom: 

Halász Iván – Schweitzer Gábor: Közjogi szimbolika. Pozsony, Kalligram, 2010. 

Halász Iván – Schweitzer Gábor: „Nemzeti jelképek” in Internetes Jogtudományi Enciklopédia. 2020.  
 

Az egyes témákhoz az órákon adunk meg további szakirodalmat.  

 

 
Győr, 2021. február 1.       Jogelméleti Tanszék 


