
A polgár egy közösségnek jogokkal és 
kötelességekkel bíró tagja. A polgárok fokozatosan 
bővítik a polgársággal kapcsolatos ismereteiket és 
növelik a közösségi életben való részvételüket. A 
demokrácia számára létkérdés, hogy a polgárok 
aktívan részt vegyenek közösségük életében.

Kapcsolódjon be Ön is az uniós 
döntéshozatalba: www.eesc.europa.eu 
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Részvétel
A közügyekben való részvétel által 
Ön is javíthat a saját és mások 
életén helyi, országos és európai 
szinten egyaránt. A kormányzásban 
való részvétel egyik fontos formája 
a szavazás, de a részvétel számos 
egyéb módja létezik még a 
munkahelyen, az iskolában, a civil 
szervezetekben stb.

KoRmányzás
A polgároknak jogukban áll tudni, hogy a döntéshozatal miért, 
hogyan és hol történik. Indulhatnak a választásokon, valamint 
fokozottan bekapcsolódhatnak közösségük életébe is. 

BefeKtetés a jövő 
éRdeKéBen
A tájékozott és aktív polgárok 
igyekeznek fenntarthatóbb 
életmódra ösztönözni saját 
társadalmukat, hogy mindennapi 
szükségleteik kielégítésének 
módja ne veszélyeztesse a jövő 
nemzedékeinek azon képességét, 
hogy ki tudják elégíteni 
szükségleteiket. 

szaBadság és másoK 
tisztelete
A kulturális hátterek, vélemények, nemek 
stb. sokfélesége gazdagítja a társadalmat. A 
polgárok számos szabadságjogot élveznek: pl. a 
gondolat, a véleménynyilvánítás és tájékozódás 
szabadságát, valamint a gyülekezés és az 
egyesülés szabadságát. E szabadságjogok révén 
kapcsolódnak be aktívan a társadalom életébe. tájéKozódás

A tájékozott polgárok fokozottabban képesek részt venni  
a közösség életében. 

Az uniós polgárok és vállalkozások uniós jogaival kapcsolatos 
információ, segítségadás és tanácsadás a következő honlapon 
érhető el: http://europa.eu/youreurope. 

világpolgáRoK
A globális kihívásokat csak másokkal 
együttműködve lehet megoldani. A felelős 
magatartás az egyén szintjén indul, és helyi, 
illetve nemzetközi fellépésekkel folytatódik. 

integRáció
Korra, nemre, fogyatékosságra, 
származásra stb. tekintet nélkül 
minden polgárnak egyforma 
lehetőségekkel kell rendelkeznie 
a társadalmi életben való 
teljes körű részvételhez és a 
társadalom javára történő 
ténykedéshez.

a geneRációK Közötti 
szolidaRitás
A társadalom a nemzedékek közötti 
tapasztalatcserén és szolidaritáson alapul a 
közösségen belül. 

oKtatás
A gyermekek szüleiktől és az 
iskolában tanulnak állampolgári 
ismereteket. A szülők jó példával 
járhatnak elől, az oktatás pedig 
segíthet az elmélyült tapasztalat és 
ismeret megszerzésében.

Uniós polgárság  
Az EU Alapjogi Chartája jogokat biztosít az uniós polgároknak, beleértve a következő jogokat: 
• szabad mozgás és tartózkodás az EU-n belül; 
• aktív és passzív választójog gyakorlása az európai parlamenti és helyhatósági választásokon; 
• diplomáciai vagy konzuli védelem bármely más uniós állam részéről; 
• petíció benyújtása az Európai Parlamenthez és panasztétel az európai ombudsmannál.
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