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A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 

ÁLLÁSPONTJA 

A LELKIISMERETI SZABADSÁGRÓL 

 

 

 

Mindannyiunk jogában áll meggyőződésünknek, világnézetünknek megfelelően alakítani az 

életünket, és alakítani, megváltoztatni meggyőződéseinket – legyenek azok saját erkölcsi 

nézeteink, egy egyház tanai, vagy valamilyen vallási vagy filozófiai meggyőződések. A 

lelkiismereti szabadsághoz való jog az illetéktelen (elsősorban állami) beavatkozásokkal 

szemben nyújt védelmet: tiltja bármely kisebbségi vagy többségi vallás, világnézet, vagy 

erkölcsi tanítás másokra való rákényszerítését, nyomós indok nélkül állami eszközökkel való 

előnyben részesítését vagy hátrányos helyzetbe hozását, illetve tiltását éppúgy, mint 

támogatását, terjesztését, vagy megvallásának kikényszerítését. Ezt úgy is 

megfogalmazhatjuk, hogy a lelkiismereti szabadság azoknak az érdekeinknek az 

érvényesülését és érvényesítését védi, amelyek a saját életünkre vonatkoznak – és véd 

bennünket mások azon érdekeinek az érvényesítésétől, amelyek a mi életünkre 

vonatkoznak.  

A lelkiismereti szabadság tehát azt teszi lehetővé, hogy saját életünket a saját elveinknek 

megfelelően éljük, hogy törekvéseinket, céljainkat személyes meggyőződéseink szerint 

alakítsuk ki. Nem nyújt azonban kibúvót a másoknak való károkozást tiltó jogi normák alól: 

nem köti meg az állam kezét a másoknak okozott károkat megelőző, a károkozást büntető, 

vagy a másnak okozott kár megtérítését szabályozó törvények meghozatalában és 

kikényszerítésében. A lelkiismereti szabadság – életformánk kialakításának szabadsága – 

tehát nem terjed ki a legitim jogra, a társadalmi együttélésnek az egész politikai közösségre 

vonatkozó nyilvános szabályai alól való kibújásra. Például a vallási okokból elkövetett 

emberölés vagy a személyes meggyőződésből megtagadott adófizetés nem élvezi a 

lelkiismereti szabadság védelmét. (A jognak való lelkiismereti alapú ellenszegülés speciális 

esetével itt most nem foglalkozunk.) 
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A lelkiismereti szabadság a személyes viszonyokra vonatkozó és a közösségi együttélést 

szabályozó nem-jogi, konvencionális vagy vallási normákra terjed ki: azt jelenti, hogy 

mindenkinek szabadságában áll e normákat magára nézve megválasztani (a jogszabályok 

keretei között). A törekvéseinket és személyes viszonyainkat meghatározó nem-jogi, 

konvencionális vagy vallási normákra a továbbiakban egyöntetűen „magánerkölcsként” 

utalunk – ebbe a körbe sorolunk minden olyan nézetrendszert, ami értékeket és célokat 

rögzít az egyén számára, és aminek tartalmi elemeit ennek megfelelően egy plurális, 

világnézetileg sokszínű (modern) társadalom nem minden tagja osztja. A lelkiismereti 

szabadság értelmében az államnak semlegesnek kell maradnia a magánerkölcs különféle 

változataival szemben, ami azt jelenti, hogy senki sem terjesztheti vagy kritizálhatja 

magánerkölcsi nézeteit közhatalmi eszközök kel, akármekkora többség álljon is mögötte. A 

politikai közösség minden tagját reprezentáló közhatalom ugyanis nem kötelezheti el magát 

egyetlen partikuláris magánerkölcsi nézet mellett sem, hiszen azzal az egyenlő bánásmódnak 

a minden egyes állampolgárral szemben fennálló kötelezettségét sértené meg. 

Az Alaptörvény hatályba lépése a lelkiismereti szabadság különböző aspektusaival 

kapcsolatban nyitott meg kérdéseket. Az Alaptörvény és az annak szellemében születő 

jogszabályok nem a polgárai egyenlő szabadságát tiszteletben tartó, az állampolgárokat 

lelkiismereti meggyőződéseikre tekintet nélkül egyenlőként kezelő állam törvényei – az 

Alaptörvény világnézetileg elkötelezett. Egy sajátos, világnézeti szempontból nem-semleges 

és emiatt nem demokratikus, nem egyenlőségelvű felfogást körvonalaznak a szabályai. A jó 

élet egy partikuláris, privát (bár bizonyára sokak által kedvelt) felfogását értékes, sőt, az 

egész politikai közösséget összetartó, és az állam által kikényszerítendő nézetként írja le – 

ennek megfelelően az attól különböző életfelfogásokat, életformákat és ezek híveit kevésbé 

értékesként tételezi. Mivel nem egyformán viszonyul polgárai világnézeteihez, nem kezeli 

őket egyenrangú személyként.  

 

A TASZ szerint a magyar állam világnézeti elkötelezettsége három területen jelent akut 

veszélyt az alkotmányosságra és az állampolgári szabadságra nézve: 

I. a közoktatás részét képező, kötelezően választandó erkölcs- vagy hitoktatás, 

II. a testi önrendelkezés, 

III. az állam és egyház szétválasztása. 

 


