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A magyar nemzeti örökség magában foglalja a természeti,
gazdasági és kulturális értékekre vonatkozó ismereteket, s mint
ilyen, a kognitív nemzeti identitás alapját jelenti. A tantárgy
szintetizálja az elemi és középfokú oktatás során megismert
értékeket: Ezek az agykutatás legújabb eredményei szerint
hozzájárulnak a kreativitáshoz, felhasználhatók az ország- és
településimázs alakításában, az ország- és településmárkázásban,
a településarculati kézikönyvek szerkesztésében, a
helymarketingben, s ez által a tőkevonzásban. Ezek az értékek
jelennek meg a helyi, regionális és nemzeti értéktárakban is, így
közigazgatási jelentőségük is van. Az angol nyelvű tantárgy
hozzájárul, ahhoz, hogy a hallgatók külföldön is, illetve külföldiekkel
történő kapcsolattartásban a magyar külgazdaság és külpolitika
területén képesek legyenek kommunikálni a magyar kulturális,
gazdasági és természeti értékekkel kapcsolatos kontextusban.
Hungarian national heritage includes the knowledge of natural,
economic and cultural values and, as such, is the basis of the
cognitive national identity. The subject synthesizes the values
learned during primary and secondary education. According to the
latest results of brain research, they contribute to creativity, they can
be used in shaping the image of the country and settlement, in
country and settlement branding, in editing the Urban Image
Handbooks of the settlements, and these values also appear in
local, regional and national heritage treasuries, so they also have
administrative significance. The English-language course
contributes to the ability of students to communicate in the context
of Hungarian cultural, economic and natural values both abroad and
in their relations with foreigners in the field of Hungarian foreign
economics and foreign policy.
A kurzus befejezése után a hallgatók képesek lesznek: 1. A
Hungarikumról és a Nemzeti Örökségről szóló törvényt alkalmazni.
2. A törvény által definiált intézményi rendszerbem tájékozódni. 3. A
nemzeti örökséggel kapcsolatos ismereteiket javítani. 4. Nemzeti és
regionális identitásukat erősíteni a hazaszeretetük erősítése
érdekében. 5. A nemzeti örökség fenntartásának, kezelésének és
megőrzésének gyakorlati módjait alkalmazni.

Competencies to achieve

Upon course completion, students will be able: 1. To apply the law
on Hungarikums and National Heritage. 2. To get around in the
institutional system induced by the law. 3. To improve their
knowledge regarding National Heritage. 4. To strengthen their
national and regional identity contributing to their patriotism. 5. To
acquire practical ways to maintain, manage, and conserve the
National Heritage.

Előtanulmányi (előzetes)
követelmények /
Preliquities
A tantárgy tematikája

Nincs
None

Topics of the subject

A tantárgy félévi
elhelyezkedése
A foglalkozásokon való
részvétel követelményei
Requirements for
participation in classes
A félévközi feladatok, az
ismeretek ellenőrzésének
rendje
Mid-term assignments and
the control of the
knowledge

Az aláírás és a kreditek
megszerzésének pontos
feltételei

Conditions for signing and
obtaining credits

Ajánlott irodalom jegyzéke

Motiváció, országimázs, országmárka, jó ország-index. Nemzeti
kognitív identitás és a kreativitás kapcsolata. A magyar nemzeti
értékek rendszere: természeti, gazdasági, kulturális értékek
csoportjai. Településmarketing és értékaudit. A hungarikum törvény.
A magyar nemzeti értéktár piramis.
Motivation, country image, country brand, good country index. The
relationship between national cognitive identity and creativity. The
system of Hungarian national values: groups of natural, economic
and cultural values. Settlement marketing and value audit. The
Hungarian law. The Hungarian national treasury pyramid.
Tavaszi félév
Spring semester
Az előadásokon való részvételért pozitív katalógus jár
There is a positive catalogue for participating in the lectures
Beszámoló: egy házi dolgozat, ez megvalósíthatósági tanulmány
készítése valamely magyar nemzeti értéket a „Z és/vagy az Alfa”
generáció számára kitalált népszerűsítő mobil-alkalmazás illusztrált
bemutatásával és rövid üzleti tervével (10-15 oldal, 15 – 20 ezer
leütés terjedelemben).
Final report: a homework assignment, an illustrated feasibility study
and business plan of a mobile application invented by the student
and promoting anyone of the Hungarian national values for the "Z
and/or Alpha" generation (in 10 to 15 pages, 15-20 thousand
characters).
A félévvégi aláírás követelményei, az aláírás megszerzésének
pótlására vonatkozó rendelkezések a TVSZ 18. § (14a)
bekezdésével összhangban: a félév végi számonkérések módja
szóbeli vizsga, amely – a jelenléti pontszámokra és a beadott
házidolgozatra adott – jegymegajánlással kiváltható. Házidolgozat
beküldési határidő: szorgalmi időszak vége (formátum: Word).
Requirements for the termination of the semester end of the year,
provisions for the replacement of the signature in accordance with §
18 (14a) of the TVSZ: oral exams at the end of the semester that
can be replaced by offering the grade. The rating is based on the
positive catalogue, and on the optional homework assignment.
Homework submission deadline: end of diligence period (format:
Word).
Az előadásokon készített jegyzetek

T/5539/2011. törvény a Hungarikumokról és a magyar nemzeti
értékek védelméről.
Magyarország hivatalos világörökségi honlapja angolul:
http://www.vilagorokseg.hu/start/index/lang/en
Szellemi kulturális örökség Magyarországon (angolul):
http://szellemikulturalisorokseg.hu/index_en.php
Magyar UNESCO világörökségi helyszínek:
http://whc.unesco.org/en/statesparties/hu
Recommended readings

Notes made during lectures
T/5539/2011. Law on the Hungarian National Heritage and
Hungarikums.
Hungary’s official World Heritage webpage.
http://www.vilagorokseg.hu/start/index/lang/en
Intangible Cultural Heritage in Hungary.
http://szellemikulturalisorokseg.hu/index_en.php
Hungarian World Heritage Sites
http://whc.unesco.org/en/statesparties/hu

