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Előtagok 

polgár 

világ 

nyárs 

dísz 

állam 

Világutazó, művelt egyén 

1. A középkori városok céheinek 
városvédő feladatára utaló 
fegyveres alakulat 

2. Csökönyös, fantáziátlan egyén 

Egy település kitüntető címe 

Egy ország olyan lakója, aki annak 
minden jogával bír, és minden 
kötelezettségét magáénak tudja 



Utótagok 

polgár 

Egy település vezetője 

Egy ország belső, fegyveres 
konfliktusa a hatalmi helyzet 
birtoklásáért 

A nagy francia forradalom 
idején a hazafiak megszólítása 

Civil szerveződés egy település 
biztonságosabbá tételére 

mester 

háború 

társ 

őrség 



A magyar polgár szó 

1. Eredetileg német eredetű szó 

2. Városlakót jelent 

3. Egy idő után a cívis szóval lesz 
egyenrangú, mert a polgárok között is 
megkülönböztetik a „hasznos, dolgozó” és 
a felső azaz „burzsoá” polgárt 

4. A XX. században már állampolgári 
jelentésű 



Polisz 

1. Görög szó, jelentése ókori 
városállam. 

2. Egy központ, és a hozzá 
tartozó területek. 

3. Tágabb értelembe véve a 
város társadalma. 



Az ókori polisz 
Templomok 

Városközpont = erőd 
(pl.: Akropolisz) 

Piac 

Gümnaszion 

Lakónegyedek Külső birtokok 
A poliszhoz 
csatolt részek 



A polgár, ha teljes jogú 

1. Athéni születésű 
(apja és ANYJA is 
athéni  polgár) 

2. Nagykorú 

3. Szabad 

4. Férfi 

Nem teljes jogú, ha: 

• Nő vagy gyerek 

• Betelepült 

• Rabszolga 

Hozzávetőlegesen 
10 % - nyi esélyes 

90 % jogfosztott vagy 
jogaiban korlátozott 



Választó és választható 

A választási rendszer a következő témakör anyaga 

A nagyobb csoport 

Kevesebb 
kritériumnak kell 
megfelelni. 

Szűkebb csoport 

Az előző csoportból a 
legalkalmasabbnak 
vélt jelöltek 



A jogok és kötelességek 

Szerzett jogok 

Szociális jogok 

Az állampolgár 
lehetőségeinek 

tárháza 

Az állampolgár feladatai, 
melyet országa (hazája) ás 
annak közössége rá ró 

Állampolgári kötelességek 

Járulékos kötelezettségek 

Vállalt kötelezettségek 

Általános, emberi jogok 

Vitatkozzatok! Melyik van előbb, a jog vagy a kötelezettség? 



Magyarázd az összefüggéseket! 

Általános, emberi jogok 

Szociális jogok 

Szerzett jogok 

Állampolgári kötelességek 

Vállalt kötelezettségek 

Járulékos kötelezettségek 

az emberi élet védelme, a haza védelme, 
segítségnyújtás, bűnbejelentés, egészségügyi 
bejelentés, az állam törvényeinek betartása  

adófizetés, katonai sorozás, iskolába járás  

iskolavégzés, szerződéses munkák  

élethez való jog, emberi méltósághoz való jog, gyülekezési 
jog, szólásszabadság, szabad vallásgyakorlat, 
vagyonbiztonsághoz való jog, önvédelemhez való jog 

alanyi jogon járó segélyek, művelődéshez való jog, 

oktatáshoz való jog, egészségügyi ellátáshoz való jog  

a foglalkozások jogosítványai (pl. a rendőr jogai, a 
postás jogai, az oktatók jogai, a katonák jogai) 


