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Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a La-
utsi-ügyben megállapította, hogy a feszület vallá-
si szimbólumnak minősül, és az ország történelmi 
hagyományaihoz való kapcsolódása vallási jellegét 
se nem szünteti meg, se nem értékelhető önmagá-
ban a lelkiismereti és vallásszabadság korlátozásának 
legitim okaként. A bíróság annak vizsgálata során, 
hogy a feszületnek mint vallási szimbólumnak va-
ló kitettség az iskolai oktatás területén a lelkiisme-
reti és vallásszabadság megengedhetetlen korlátozá-
sát jelenti-e, megfogalmazta a közvetett világnézeti 
kényszer fogalmát, ezzel összefüggésben – korábbi 
joggyakorlatát követve – a szülők vallási és világné-
zeti meggyőződését alapul véve és attól függetlenül 
is alkalmazta az intézményvédelmi jellegű pluraliz-
musérvet. A EJEB-nek a Lautsi-ügy kapcsán kifej-
tett elvi álláspontja olyan irányba mutat, amely az 
állami iskolai oktatás területén a vallásos megnyil-
vánulások intézményes védelmi körének szűkülésé-
hez vezethet.

Az ügY KÖRü LM ÉN Y EI

A Lautsi kontra Olaszország ügyben az Emberi Jogok 
Európai Bírósága előtti eljárás 2006 júliusának vé-
gén, Soile Lautsi olasz állampolgár egyéni kérelmére 
indult, aki saját maga és két gyermeke, Sami Alber-
tin és Dataico nevében fordult a bírósághoz. Lautsi 
asszony álláspontja szerint az iskolában, ahová gyer-
mekei, a tizenhárom éves Sami Albertin és a tizen-
egy éves Dataico jártak, az osztálytermek falára ki-
függesztett feszület sértette a lelkiismereti és vallás-
szabadságot, valamint a szülőnek azt a jogát, hogy a 
gyermekének vallási és világnézeti meggyőződésével 
összhangban lévő oktatást és tanítást biztosítson.

Az EJEB-nél indított eljárás előzménye az volt, 
hogy Lautsi asszony, aki fiait szekuláris szellemben 
kívánta felnevelni, a 2001/2002-es tanévben kez-
deményezte az olaszországi Padova melletti Abano 
Terme városában lévő Vittorino da Feltre Állami Ál-
talános Iskola és óvodában, ahová fiai jártak, hogy 
távolítsák el az osztálytermek mindegyikében kifüg-

gesztett feszületet. Lautsi asszony a kezdeményezé-
sét az olasz Semmítőszék 2000-ben hozott ítéletére1 
alapozta, amelyben a bíróság kimondta, hogy a sza-
vazóhelyiség falán függő feszület ellentétes az álla-
mi semlegesség elvével. Az iskolavezetés nem vette 
figyelembe kérelmét, és úgy döntött, hogy a feszüle-
tek az osztálytermekben maradnak.

Soile Lautsi a döntést megtámadta a Veneto Re-
gionális Közigazgatási Bíróságnál – az olasz alkot-
mány 3. és 19. cikkére,2 valamint az Emberi jogok 
európai egyezménye 9. cikkére hivatkozással –fenn-
tartva azt az állítását, hogy az iskola sérti az állam 
semlegességének elvét. Az eljárásba az olasz Oktatá-
si Minisztérium is bekapcsolódott, egyben kibocsá-
tott egy iránymutatást,3 amelyben kifejezetten fel-
hívta az iskolaigazgatókat arra, hogy az osztályter-
mekben feszületet helyezzenek el (a minisztérium az 
iránymutatás indokolásában két, az olasz alkotmány 
elfogadása előtti királyi rendelkezésre4 hivatkozott). 
A Regionális Közigazgatási Bíróság a felperes ké-
relmére 2004-ben az olasz Alkotmánybírósághoz 
fordult, mivel úgy találta, hogy nem nyilvánvalóan 
alaptalan a felperesnek az az állítása, hogy a kifogá-
solt gyakorlat ellentétes az alkotmánnyal. Az olasz 
Alkotmánybíróság azonban 2004 végén hatáskör hi-
ányában elfogadhatatlannak nyilvánította az ügyet, 
így az visszakerült az alkotmánybírósági eljárást kez-
deményező bírósághoz. A Regionális Közigazgatá-
si Bíróság 2005 márciusában elutasította a felperes 
beadványát arra hivatkozással, hogy a feszület nem 
csupán egyházi jelkép, hanem az olasz történelem és 
kultúra, végső soron az olasz identitás kifejeződése, 
„az egyenlőség, szabadság és tolerancia, valamint az 
állami szekularizmus szimbóluma”. A közigazgatá-
si bíróság ezzel tehát elfogadta a kormány érvelését, 
mely szerint a feszület mint az alkotmányban egye-
düliként nevesített egyház, a római katolikus egyház 
„zászlaja”, egyben a teljes olasz állam jelképe.

A fellebbviteli eljárásban a legfelső közigazgatási 
bíróság szerepét betöltő Consiglio di Stato 2006 feb-
ruárjában hozott ítéletében kimondta, hogy a feszü-
let az olasz polgári értékek és az olasz alkotmány 
által garantált szekularizmus megtestesítője. A per 
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elvesztésével a felperes valamennyi fellebbviteli le-
hetőséget kimerítette.

A DÖNTÉS

Az EJEB ítéletében megállapította az egyezmény 
első kiegészítő jegyzőkönyve 2. cikkének (a szülők 
vallási és világnézeti meggyőződésével összhangban 
lévő oktatáshoz és tanításhoz való jog), valamint ez-
zel összefüggésben 9. cikkének (gondolat-, lelkiis-
meret- és vallásszabadság) sérelmét. Az egyezmény 
hivatkozott cikkei sérelmének megállapítása követ-
keztében az EJEB nem tartotta szükségesnek az 
ügy vizsgálatát a 14. cikk (a diszkrimináció tilal-
ma) szempontjából. A bíróság – arra is tekintettel, 
hogy az olasz kormány nem fejezte ki azt a szán-
dékát, hogy felülvizsgálná a feszületek osztályter-
mekben való elhelyezésére vonatkozó szabályozást 
– nem vagyoni kártérítés jogcímén 5000 eurót ítélt 
meg a kérelmezőnek.

Az EJEB döntése lényegének megfogalmazását 
megelőzően történeti áttekintést adott a feszület is-
kolákban való elhelyezésére kötelező jogszabályokról 
(16–26. bekezdés); ezek ismertetésére itt nem térünk 
ki. A testület nem értett egyet az olasz kormánnyal 
és az olasz bíróságokkal, amelyek a feszületet szeku-
láris állami jelképként értékelték.

Az EJEB a Lautsi-ügyben arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy valamely konkrét vallás szimbólu-
mának az állami közfeladatok ellátásával összefüggő 
kötelező használata – így az osztálytermekben va-
ló elhelyezése – előírása korlátozza a szülők vallá-
si és világnézeti meggyőződésével összhangban lé-
vő oktatáshoz és tanításhoz való jogot, valamint a 
gyermek világnézeti meggyőződésének megválasz-
tásához való jogát (a jogot, hogy higgyen vagy ne 
higgyen). A bíróság úgy ítélte meg, hogy az ilyen ál-
lami magatartás az említett alapvető jogok sérelmét 
eredményezi, mert a jogkorlátozás ellentétes az ál-
lam semlegességével az állami feladatok, különösen 
az oktatási feladatok ellátása során (57. bekezdés).

Az EJEB nézete szerint az államnak attól is tar-
tózkodnia kell, hogy oktatási feladatainak ellátása 
során valamely világnézetet közvetetten a gyermek-
re kényszerítsen. Ezt a megállapítását a testület az-
zal indokolja, hogy a gyermekek oktatása-nevelése 
egy olyan különösen érzékeny terület, ahol az állam 
kényszerítő ereje – a gyermek érettségétől függően 
– a kritikus gondolkodás képességét még nélkülöző 
elmékre gyakorol hatást, amely kritikus gondolko-
dás lehetővé tenné számukra, hogy távolságot tartsa-
nak az állam világnézeti preferenciáit tükröző üze-
nettől (48. bekezdés).

A strasbourgi bíróság – az olasz nemzeti fóru-
mokkal ellentétben – úgy ítélte meg, hogy a diákok, 
életkortól függetlenül, könnyen értelmezhetik a fe-
születet egyházi jelképnek, és úgy érezhetik, hogy 
egy konkrét vallás bélyegét magán hordozó iskolai 
környezetben kell nevelkedniük. Ez a veszély külö-
nösen fennáll a vallási kisebbségekhez tartozó diá-
kok vonatkozásában. A vallásszabadság negatív ol-
dala nem korlátozódhat kizárólag a kifejezett vallá-
sos oktatás és a vallási szertartások hiányára, hanem 
kiterjed a valamely világnézetet, vallást és az ateiz-
must kifejező szimbólumok tilalmára is. A negatív 
jog fokozott védelmet igényel minden olyan esetben, 
amikor maga az állam az, amely egyfajta meggyő-
ződést kifejez, és a meggyőződéssel azonosulni nem 
tudó személyek olyan helyzetben vannak, amelyet 
nem vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán 
tudnak elkerülni (55. bekezdés).

Egy vagy több vallásos jelkép jelenlétét nem iga-
zolhatja sem azoknak a szülőknek az akarata, akik 
a világnézeti meggyőződésüknek megfelelő vallásos 
környezetben való oktatást szeretnének, sem pedig 
politikai kompromisszum. A szülők meggyőződé-
sének tiszteletben tartása az oktatás vonatkozásában 
számításba kell hogy vegye más szülők meggyőző-
désének tiszteletben tartását. Az államnak köteles-
sége, hogy fenntartsa a felekezeti semlegességet a 
közoktatás területén, ahol az oktatásban való részvé-
tel vallásos meggyőződéstől függetlenül kötelező, és 
amelynek feladata a diákok kritikus gondolkodásra 
való nevelése. A bíróság nem osztotta azt a felvetést, 
hogy a feszület mint a katolicizmussal (a többségi 
olasz vallással) ésszerűen összekapcsolható szimbó-
lum, állami iskolák osztálytermeiben való elhelyezé-
se elősegíthetné az oktatási pluralizmust, amely el-
engedhetetlenül szükséges az egyezmény értelmé-
ben vett „demokratikus társadalom” fenntartásához. 
Az EJEB az ítéletben azt is megjegyezte, hogy az 
olasz Alkotmánybíróságnak is ugyanez az álláspont-
ja (56. bekezdés).

Az Á LLA M LELK I ISM ER ETI ÉS 
vA LLÁSSzA bA DSÁg-v ÉDELM I 

KÖTELEzETTSÉgE Az OKTATÁS 
TERü LETÉN

Az egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke 
a következőképpen rendelkezik: „Senkitől sem sza-
bad megtagadni az oktatáshoz való jogot. Az állam 
az oktatás és tanítás terén vállalt feladatkörök gya-
korlása során köteles tiszteletben tartani a szülők 
vallási és világnézeti meggyőződésével összhangban 
lévő oktatáshoz és tanításhoz való jogot.” Az EJEB 
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joggyakorlata szerint a 2. cikk e két mondatát egy-
részt egymásra tekintettel, másrészt különösen is az 
egyezmény 8. (a magán- és családi élet tiszteletben 
tartásához való jog), 9. (gondolat-, lelkiismeret- és 
vallásszabadság) és 10. cikkének (a véleménynyilvá-
nítás szabadsága) fényében kell értelmezni. Mivel a 
bíróság a Lautsi-ügyben a lelkiismeret- és vallássza-
badságnak lényegében csak az oktatás területén tör-
ténő érvényesülésével foglalkozott, amelyet speciáli-
san az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke fogalmaz 
meg, és a 10. cikket ennek értelmezéséhez használta 
fel segítségül, indokolt az alábbiakban is az első ki-
egészítő jegyzőkönyv 2. cikkének értelmezéséből ki-
indulni annak elemzésekor, hogy a lelkiismeret- és 
vallásszabadságnak hogyan kell érvényesülnie az ok-
tatás területén az egyezmény alapján.

A szülők vallási és világnézeti meggyőződésével 
összhangban lévő oktatáshoz és tanításhoz való jog-
hoz – más alapjogokhoz hasonlóan – az állam ré-
széről elméletileg tartózkodási (negatív), aktív cse-
lekvési (pozitív) és intézményvédelmi kötelezett-
ség kapcsolódhat.5 Az első kiegészítő jegyzőkönyv 
2. cikkének megszövegezése alapján az az értelme-
zési lehetőség gyakorlatilag kizárható, hogy a szó-
ban forgó jog sui generis intézményvédelem legyen, 
tehát a jognak biztos van szubjektív, alanyi oldala – 
ez természetesen elméletileg nem zárja ki, hogy to-
vábbi intézményvédelmi kötelezettség kapcsolódjon 
hozzá.

Az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke és az 
egyezmény 9. cikke szövegének nyelvtani és egy-
másra vonatkoztatott rendszertani értelmezéséből 
világosan kirajzolódik a következő alapjogi tarta-
lom: Az állam nem szankcionálhatja a szülőt, ha a 
gyermekét világnézetének megfelelően oktatja, ta-
nítja; továbbá nem kötelezheti a gyermeket a szülő 
akarata ellenére arra, hogy világnézetével ellentétes 
oktatásban és tanításban vegyen részt (például világ-
nézetével ellentétes hitoktatás). Ezen túlmenően arra 
sem kötelezhető, hogy világnézetével ellentétes „hit-
vallást” elfogadjon (illetve bármilyen meggyőződést 
megvalljon); világnézetével ellentétes szertartásokon 
és vallási gyakorlatokban (például imádság) vegyen 
részt, továbbá hogy a világnézetéből következő te-
vőleges előírásokat vagy tilalmakat megszegje. Ezek 
a részjogosultságok (illetve az állam oldaláról nézve 
tartózkodási kötelezettségek) tehát az alapjog tartal-
mát képezik, ugyanakkor értelemszerűen sor kerül-
het korlátozásukra az egyezmény 9. cikk (2) bekez-
désében foglalt feltételekkel.6

A legtöbb fent említett részjogosultság esetén – 
szerkezetükből adódóan, hiszen az állam részéről 
tartózkodási (negatív) kötelezettséget feltételeznek – 
az iskolai élet területén elméletileg nem merül fel az 

egyezmény szerinti szükséges korlátozási indok. Ki-
vételt képez ez alól a szülő és a gyermek alapjogának 
olyan gyakorlása, amelynek során vallásának-világ-
nézetének megfelelő tevőleges magatartásnak vagy 
tilalmakat megfogalmazó előírásainak, elveinek akar 
eleget tenni. Mivel gyakorlatilag meghatározhatat-
lan számú és minőségű vallási előírás és meggyőző-
désbeli elv létezhet, egyrészt felmerül a kérdés, hogy 
az ezeknek megfelelő magatartás tanúsításához való 
jog milyen mértékben teszi lehetővé az (állami) ok-
tatási-nevelési rendszerben való részvétel egyes moz-
zanatai alóli mentességet (például távolmaradás is-
kolai rendezvényekről, foglalkozásokról azok tartal-
ma miatt vagy más helyen történő vallásgyakorlás 
érdekében). Másrészt az a kérdés is felmerül, hogy 
az oktatási-nevelési intézményrendszernek mennyire 
kell alkalmazkodnia a szülő és gyermeke vallási-vi-
lágnézeti alapú, de nem mentességi jellegű igényei-
hez. Ez utóbbi a lelkiismereti- és vallásszabadságra 
vonatkozó intézményvédelemi kérdés, amely tárgy-
körre az elemzés egy későbbi része tér ki.

Az Á LLA M SEM LEgESSÉgE

Az egyezmény nem rendelkezik kifejezetten az ál-
lam világnézeti semlegességéről. Ebből következő-
en az állam világnézeti semlegességének követelmé-
nye a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz 
való jogból, továbbá a vallási alapú hátrányos meg-
különböztetés tilalmából következő kötelezettsé-
gek tartalmából tevődik össze. Ez megfelelően igaz 
az oktatásra is: az állam világnézeti semlegességé-
nek követelményét ezen a területen is a fent emlí-
tett alapjogok, valamint a szülők vallási és világné-
zeti meggyőződésével összhangban lévő oktatáshoz 
és tanításhoz való jogból következő állami kötele-
zettségek adják.7

A bíróság a Lautsi-ügyben – az egyezmény 9. cik-
kének és az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének 
az előbbiekben vázolt értelmezésével összhangban – 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy az állam tar-
tózkodni köteles attól, hogy valamely világnézetet 
rákényszerítsen az oktatásban részt vevő gyerme-
kekre. Az elsődleges nyelvtani és rendszertani értel-
mezésen túllépve azonban a bíróság az állam nega-
tív kötelezettségét kiterjesztette: a szülők vallási és 
világnézeti meggyőződésével összhangban lévő ok-
tatáshoz és tanításhoz való jognak az egyezmény-
ben nevesített részjogosultságok tiszteletben tartásán 
kívül az államnak attól is tartózkodnia kell, hogy 
oktatási feladatainak ellátása során valamely világ-
nézetet közvetetten a gyermekre kényszerítsen (48. 
bekezdés). A pluralizmusérvre később részletesen 
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visszatérek, először azonban – azt hipotetikusan el-
fogadva – a bíróság érvelését követve azt vizsgálom 
meg, hogy egy szimbólum (jelen esetben a feszület) 
milyen indokkal minősíthető vallásinak vagy szeku-
lárisnak. Ha a szimbólum vallásinak minősül, a to-
vábbiakban azt kell megvizsgálni, hogy egy vallási 
szimbólum jelenléte a tanteremben sérti-e a szülők 
vallási és világnézeti meggyőződésével összhang-
ban lévő oktatáshoz és tanításhoz való jog valame-
lyik részjogosultságát.

A feszület mint szimbólum nem vallási, hanem 
szekuláris jellegének bizonyítására irányuló erőfe-
szítések adták a lényegét az olasz kormány védeke-
zésének a bíróság előtti eljárásban. Ennek praktikus 
oka egyrészt a szülők vallási és világnézeti meggyő-
ződésével összhangban lévő oktatáshoz és tanítás-
hoz való jognak az egyezmény által védett tartalmá-
val való potenciális összeütközés elkerülése lehetett, 
másrészt viszont – legalább ugyanilyen jelentőség-
gel – az a tény, hogy az Olasz Köztársaság alkotmá-
nya – ha nem is expliciten, de a vallásra, illetve az 
állam és az egyházak viszonyát érintő rendelkezése-
in8 keresztül – is hasonló tartalmat hordoz. A feszü-
let mint szimbólum vallási jellegének elismerése bel-
ső (alkotmány)jogi jogpolitikai szempontból ugyanis 
még akkor is kockázatot jelent, ha a konkrét esetben 
az osztálytermekben feszület elhelyezését előíró ki-
rályi rendelkezések alkotmányossági vizsgálata nem 
tartozik az olasz Alkotmánybíróság hatáskörébe.

Az olasz kormány álláspontja szerint a feszület – 
bár vallási szimbólum is – az olasz történelemmel 
és hagyományokkal való összefüggései miatt (ame-
lyek egyébként a kereszténységgel is szoros kapcso-
latban állnak) semleges és szekuláris jelentést is hor-
doz, a keresztény hit pozitív erkölcsi üzenete pedig a 
szekuláris alkotmányos értékeket is áthatja (51. be-
kezdés). A bíróság ezt az érvelést két okból nem fo-
gadta el: megítélése szerint egyrészt a történelmi ha-
gyományok nem fogadhatók el a lelkiismereti és val-
lásszabadság korlátozásának alapjaként, másrészt a 
szimbólum jelentésének meghatározásakor nem az 
összes lehetséges jelentéstartalmat, hanem a megha-
tározó jelentéstartalmat helyezte előtérbe.

Az első érvelési vonallal kapcsolatban az EJEB 
a Buscarini és mások konra San Marino ügyben ho-
zott 1999-es ítéletére9 hivatkozott (52. bekezdés). 
A Buscarini-ügyben a kérelmezők azt sérelmezték, 
hogy ha nem tesznek esküt a Szentírásra, az par-
lamenti mandátumuk elvesztéséhez vezet. Az ítélet 
megállapította, hogy a vallásos eskü előírása a parla-
menti mandátum betöltésével összefüggésben a ké-
relmezők lelkiismereti szabadságát korlátozta, és a 
korlátozás ellentétesnek minősül az egyezménnyel, 
tekintettel arra, hogy vallási tartalmú cselekmény 

előírása esetén a cselekmény történelmi és társadal-
mi szempontból vett tradicionális jellege nem minő-
sül „a demokratikus társadalomban szükséges” alap-
jog-korlátozási oknak.

A második érvelési vonal azon alapult, hogy a bí-
róság megítélése szerint bár a feszületnek többfé-
le jelentése is van, ezek között a vallási jelentés a 
meghatározó (51. bekezdés). A meghatározó jelentés 
megítélése az EJEB szerint arra alapozható, hogy a 
feszület jelenlétét az azzal érintett különféle korú di-
ákok kézenfekvően vallási jelként értelmezhetik (55. 
bekezdés). A bíróság tehát – logikusan – az érintet-
tek megközelítéséből indult ki, azonban a szimbó-
lum vallási jellegének megítélését két szempontból 
is függetlenítette az egyén szubjektív megítélésétől: 
egyrészt az érintettek sokasága szempontjából tipi-
kus, kézenfekvő jelentésértelmezést vette alapul, más-
részt azt is figyelembe vette, hogy a feszület vallási 
jelentését a katolikus egyház hivatalosan is elisme-
ri és annak a hit szempontjából alapvető üzenetérté-
ket tulajdonít. Mindezek alapján az EJEB úgy ítél-
te meg, hogy a kérelmező megközelítése nem ön-
kényes, és a feszület megalapozottan minősíthető 
vallási szimbólumnak.

A EJEB-nek – miután megállapította, hogy a fe-
szület vallási szimbólumnak minősül, és a történel-
mi hagyományokhoz kapcsolódás egy cselekmény 
vallási jellegét se nem szünteti meg, se nem értékel-
hető önmagában a lelkiismereti és vallásszabadság 
korlátozásának okaként – abban a kérdésben kellett 
döntést hoznia, hogy a vallási szimbólumnak való 
kitettség a lelkiismereti és vallásszabadság korláto-
zását jelenti-e, továbbá hogy az ilyen korlátozásnak 
lehet-e az egyezmény szerint megfelelő indoka.

A vA LLÁSI SzI M bÓLU MOK 
J ELEN LÉTÉN EK vA LÓ K ITETTSÉg

Következik-e a lelkiismereti és vallásszabadság jo-
gából az egyén világnézeti meggyőződősével nem 
megegyező szimbólumoknak való kitettségtől va-
ló mentesség? Az egyezmény 9. cikke alapján a val-
lásszabadsághoz való jog részét képezi a vallás vagy 
meggyőződés nyilvánosság előtt történő gyakorlásá-
nak, kifejezésre juttatásának joga, ezért logikailag 
kizárható az az értelmezés, hogy a nyilvános vallásos 
megnyilvánulások önmagában azon az alapon korlá-
tozhatók lennének, hogy azokkal valaki saját eltérő 
vallása vagy meggyőződése miatt nem tud azono-
sulni.10 A vallásszabadság joga által védett vallásos 
megnyilvánulások közé tartozik a vallásos jelképek 
elhelyezésének joga, ezért a fenti megállapítások ér-
telemszerűen azt eredményezik, hogy senkinek sincs 
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a lelkiismereti és vallásszabadságból eredő alanyi jo-
ga arra, hogy ne legyen kitéve meggyőződésétől el-
térő szimbólumok jelenlétének.11

Nem jelenti azonban mindez feltétlenül azt, hogy 
az állam a közfeladatot ellátó szervek épületeit és a 
közterületeket vallási szimbólumokkal láthatná el, 
hiszen az állam viszonylatában nem értelmezhető a 
vallás nyilvánosság előtt történő gyakorlásának, ki-
fejezésre juttatásának joga, amely egyébként az adott 
szimbólumok által megjelenített vallási tartalomtól 
eltérő meggyőződésű személyeket (a vallási jelképe-
ket használó személyek joggyakorlására tekintettel) 
toleranciára kötelezné.

Kérdés, hogy ezt az értelmezést mennyiben be-
folyásolja a szülők vallási és világnézeti meggyőző-
désével összhangban lévő oktatáshoz és tanításhoz 
való jog védelme, tehát a vallásszabadság e részjo-
gosultságának másként kell-e érvényesülnie az ok-
tatás terén.

A Lautsi-döntésben is hivatkozott Folgerø és mások 
kontra Norvégia ügyben12 a kérelmező szülők állami 
iskolában tanuló gyermekük számára teljes mentes-
séget kértek az iskolától a „Kereszténység, vallás és 
filozófia” tantárgyban való részvétel alól, mert ab-
ban – a tantárgy ismeretanyaga és a foglalkozások 
viszonylagosan sokoldalú összeállítása ellenére is – 
túlsúlyba kerültek a keresztény (lutheránus) világ-
nézeti elemek, amelyekkel a nem keresztény szü-
lők nem tudtak azonosulni. Az EJEB 2007-ben ho-
zott ítéletében kimondta, hogy az állam megsértette 
a kérelmezők (és gyermekük) alapvető jogait, mert 
a világnézeti oktatás tekintetében nem kielégítően 
pluralista és objektív módon járt el, ugyanakkor a 
jogi előírások által lehetővé tett részleges mentesülés 
nem biztosította hatékonyan azt, hogy a gyermek-
nek ne kelljen világnézetével ellentétes tanításban 
részesülnie és vallási gyakorlatokban részt vennie. 
Az ítéletből logikailag levezethető, hogy az egyez-
mény alapjogi rendszeréből, konkrétan is a 9. cikk-
ből (gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság) és 
az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkéből nem kö-
vetkezik szükségszerűen az, hogy az állam nem kö-
teleződhet el egyetlen vallás vagy világnézet mel-
lett sem – ezzel egyébként az egyezmény kizárná az 
államegyház, illetve az államvallás lehetőségét, pe-
dig az az egyezményben részes több államot is jel-
lemez.13

Az egyezmény alapjogi rendszeréből e tekintet-
ben csak annyi következik, hogy ha az állam világ-
nézetileg el is köteleződik, az oktatás terén vállalt 
feladatainak ellátása során nem sértheti az állami 
elköteleződéstől eltérő meggyőződésű gyermekek 
lelkiismereti és vallásszabadságát.14 Ez olyan ma-
gatartások esetén, amelyek vallásos tevékenységek-

ben való részvételt igényelnek – mint a Folgerø-ügy-
ben is szereplő vallási-világnézeti oktatás tantárgy, 
illetve vallási események, szertartások –, a részvé-
tel alóli érdemi mentesítéssel biztosítható. A Folge-
rø-ügyben hozott döntés nem nyújt azonban megol-
dást az oktatást és az oktatási intézményt általában 
jellemző és/vagy az oktatási tevékenységhez szerve-
sen kapcsolódó, világnézeti kötődésű elemek prob-
lematikájára (például vallási szimbólumok jelenléte 
az iskolában, az oktatást szervesen átszövő világné-
zetileg meghatározott tanítás vagy vallási gyakorla-
tok), amelyek (hatása) alóli „mentesítés” gyakorlati-
lag akár az oktatásból való teljes távolmaradást ered-
ményezhetné.

I NTÉzM ÉN Y v ÉDELEM 
A LELK I ISM ER ETI- ÉS 

vA LLÁSSzA bA DSÁg 
TEK I NTETÉbEN

Ha elfogadjuk a bíróságnak a szülők vallási és vi-
lágnézeti meggyőződésével összhangban lévő okta-
táshoz és tanításhoz való jog egyezményben neve-
sített részjogosultságaira vonatkozó kiterjesztő ér-
telmezését, akkor az államnak attól is tartózkodnia 
kell, hogy oktatási feladatainak ellátása során vala-
mely világnézetet közvetetten a gyermekre kénysze-
rítsen. A helyzet értékelésekor a bíróság figyelem-
be vette azt a tényt is, hogy a Lautsi-ügyben érin-
tett gyermekek helyzetéhez hasonlóan – azokban 
az országokban, ahol a lakosság nagy többsége egy 
meghatározott valláshoz tartozik, az adott valláshoz 
tartozó magatartások és szimbólumok – a hely és a 
kifejezés módja korlátozásától mentes – kifejezésre 
juttatása nyomásként jelentkezhet azoknak a tanu-
lóknak az esetében, akik nem a többségi valláshoz 
vagy egyáltalán semmilyen valláshoz nem tartoznak 
(50. bekezdés).

A fenti indokok tipikusan intézményvédelmi jel-
legű érveket vonultatnak fel: az állam kötelezettségét 
olyan szabályozás létrehozásában és intézményrend-
szer működtetésében írják körül, amelyek az alap-
jogot alanyi igénytől függetlenül is biztosítják, sza-
bad környezetet teremtve az alapjog tényleges gya-
korlásának. Nagyon hasonló felfogás köszön vissza 
a magyar Alkotmánybíróságnak a vallásszabadság-
gal kapcsolatos joggyakorlatában: „Az állam sem-
legessége a vallásszabadsághoz való joggal kapcso-
latban nem tétlenséget jelent. Az államnak köteles-
sége, hogy a vallásos meggyőződés kinyilvánítása, 
tanítása és az életvitelben való követése, az egyházak 
működése, s ugyanígy a vallás elutasítása, továbbá a 
vallási meggyőződésről való hallgatás számára olyan 
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teret biztosítson, amelyben a különböző felfogások 
szabadon képződhetnek és fejlődhetnek, s ezen ke-
resztül lehetővé teszik az egyéni meggyőződés sza-
bad kialakítását. […] A semleges állami iskola tehát 
nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világné-
zet mellett sem, hanem a szabad és megalapozott 
választás lehetőségét kell nyújtania.”15

Ha az állam a vallásszabadsággal kapcsolatban 
a negatív (tartózkodási, tiszteletben tartási) kötele-
zettségen és/vagy pozitív szubjektív védelmi köte-
lezettségen kívül objektív intézményvédelmet is el-
lát, akkor az intézményvédelemnek elméletileg két 
fő iránya lehet. Az egyik esetben az állam az egyé-
nek differenciált vallási és világnézeti igényeire fi-
gyelemmel olyan differenciált intézményrendszert 
alakít ki és tart fenn, amelynek az a célja, hogy a le-
hető legteljesebb mértékben segítse a lelkiismereti és 
vallásszabadsághoz tartozó jogosultságok minél ki-
terjedtebb tényleges gyakorlását (például a fegyveres 
katonai szolgálat megtagadásának lelkiismereti ok-
ból történő lehetővé tétele; felekezeti iskolák alapí-
tásának, állami iskolában fakultatív hitoktatás tartá-
sának engedélyezése). A másik – kevéssé kézzelfog-
ható – esetben pedig az állam olyan uniformizált és 
semleges szabályokat és intézményeket alakít ki és 
tart fent, amelyeken keresztül az állam saját maga 
egyetlen világnézet mellett sem köteleződik el, az 
eltérő meggyőződésű egyének lelkiismereti és val-
lásszabadságát pedig közös nevezőre törekszik hoz-
ni és egyaránt tiszteletben tartani.

Egy állam a vallásszabadság különböző megnyil-
vánulási formáival kapcsolatban a gyakorlatban kü-
lönböző (vegyes) intézményvédelmi megközelítése-
ket is alkalmazhat. Az első kiegészítő jegyzőkönyv 
2. cikke szerinti, a szülők vallási és világnézeti meg-
győződésével összhangban lévő oktatáshoz és taní-
táshoz való joggal kapcsolatban a bíróság visszaté-
rően a második, „uniformista” – a bíróság fogalom-
rendszerében pluralista – választást hangoztatja.

A pLU R A LIzMUSÉRv

Az EJEB tárgybeli joggyakorlatában ismételten 
visszatérő pluralizmusérv először a Kjeldsen, Busk 
Madsen és Pedersen kontra Dánia16 ügyben hozott 
döntésben jelent meg 1976-ban. Kiindulópontja az 
volt, hogy a kérelmezők azt kifogásolták, hogy az 
állam az állami általános iskolákban kötelezően lá-
togatandó szexuális felvilágosítás órákat vezetett 
be. A bíróság ekkor elemezte részletesebben az el-
ső kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkében foglalt jog-
nak a tartalmát, amelynek keretében megvizsgálta 
a kiegészítő jegyzőkönyv megalkotása során kelet-

kezett előkészítő iratokat is. Ennek alapján a tes-
tület megállapította, hogy a rendelkezés nemcsak a 
szülők világnézetének megfelelő magániskolák lét-
rehozásának jogát biztosítja, hanem az állami okta-
tásra is vonatkozik: a 2. cikk második mondatának 
célja röviden az, hogy megőrizze a pluralizmus le-
hetőségét az oktatásban, amely lehetőség lényegbe-
vágó a „demokratikus társadalom” megőrzése érde-
kében. A bíróság azt is leszögezte, hogy a modern 
állam hatalmára tekintettel ezt a célt mindenekfe-
lett az állami oktatás révén kell megvalósítani. A 2. 
cikk második mondatából a testület szerint az is kö-
vetkezik, hogy az államnak az oktatás és tanítás te-
rén vállalt feladatkörök gyakorlása során gondot kell 
fordítania arra, hogy a tananyagban szereplő isme-
ret és tudás átadása tárgyilagos, kritikus és plura-
lista módon történjen meg. Az állami nevelő tevé-
kenység korlátja, hogy ennek keretében nem foly-
tatható olyan „indoktrináció”, amellyel kapcsolatban 
kétséges, hogy tiszteletben tartja-e a szülők vallási 
és világnézeti meggyőződését.

A Kjeldsen-ügy alapján úgy tűnik, hogy eredeti-
leg a szülők vallási és világnézeti meggyőződésével 
összhangban lévő oktatáshoz és tanításhoz való jog-
hoz kapcsolódó állami objektív intézményvédelmi 
kötelezettség nem kifejezetten a lelkiismereti és val-
lásszabadság jogával van összefüggésben, hanem az 
egyezmény egy önálló értékét, a „demokratikus tár-
sadalmat” erősíti, és az ennek érdekében megköve-
telt pluralizmusnak a mércéje a szülők vallási és vi-
lágnézeti meggyőződésének tiszteletben tartása.

Ha az állam a lelkiismereti és vallásszabadsághoz 
kapcsolódóan objektív intézményvédelmet lát el, ak-
kor ez és a pluralizmus elve alapján logikusan nem 
teheti meg, hogy önkényesen vallásos jelképek elhe-
lyezését írja elő az osztálytermekben; e szempontok 
alapján a Lautsi-ügy konkrét körülményeire tekin-
tettel hozott döntés alátámasztható.

A Lautsi-ügyben azonban a bíróság a konkrét ügy 
megoldásán túlmutató, messzebb menő elvi állás-
pontot is megfogalmazott. A bírák szerint ugyanis 
egy vagy több vallásos jelképnek az osztálytermek-
ben való jelenlétét nem igazolhatja a világnézeti-
leg elkötelezett szülők akarata sem, mivel figyelem-
be kell venniük más szülők vallási vagy világnéze-
ti meggyőződését (56. bekezdés). Szükségszerűen 
az egyezménnyel ellentétesnek minősülne-e az olyan 
szabályozás, amely állami iskolákban is lehetővé ten-
né, hogy egy adott osztályteremben aszerint helyez-
zenek vagy ne helyezzenek-e el vallási szimbólumot, 
hogy az érintett szülők és gyermekek többsége mit 
akar? Erősebb-e akár egy gyermek és szülei tiltako-
zása egy vallási szimbólum ellen, mint egy tucatnyi 
gyermeknek és szüleinek a világnézetüknek megfe-
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lelő vallási szimbólumot igénylő akarata? A bíróság 
a negatív és pozitív lelkiismereti-vallási igénynek az 
iskolai oktatás területén történő ütközése esetén a 
„nemet” tartja erősebbnek, a meggyőződés kinyil-
vánítását elősegítő intézményvédelem alulmarad a 
meggyőződés kinyilvánítására és az annak való ki-
tettség elkerülésére vonatkozó versengő jog intéz-
ményvédelméhez képest.

Felmerül a kérdés, hogy szükségszerűen az egyez-
ménnyel ellentétesnek minősülne-e az olyan szabá-
lyozás is, amely állami iskolákban is lehetővé tenné, 
hogy egy adott osztályteremben vallási szimbólum 
kerüljön elhelyezésre, ha azzal mindegyik érintett 
szülő és gyermek egyetért? És az olyan szabályo-
zás, amely lehetővé tenné, hogy egy adott osztály-
teremben mindegyik érintett szülő és gyermek val-
lásához és világnézetéhez kapcsolódó szimbólumot 
(tehát egyszerre több vagy időben váltakozva egy-
más után több szimbólumot) el lehessen helyezni? 
Elméletileg nem lenne kizárt, hogy az oktatás terü-
letén alkalmazandó, a lelkiismereti és vallásszabad-
ság jogával, valamint az első kiegészítő jegyzőkönyv 
2. cikkében foglalt joggal kapcsolatos többféle – az 
alapjogok lényeges tartalmát tiszteletben tartó – in-
tézményvédelmi megoldás közül az egyezményben 
részes egyes államok törvényhozása dönthessen.

A strasbourgi bíróságnak a Lautsi-ügyben ho-
zott elvi állásfoglalása azt sugallja, hogy a testület 
az ilyen típusú szabályozási megoldásokat sem tarta-
ná az egyezménnyel összhangban állónak – vélemé-
nye szerint az államnak kötelessége, hogy fenntart-
sa a felekezeti semlegességet a közoktatás területén, 
ahol az oktatásban való részvétel vallásos meggyő-
ződéstől függetlenül kötelező, és amelynek feladata 
a diákok kritikus gondolkodásra való nevelése (56. 
bekezdés). Ez az érvelési irány olyan tendenciát mu-
tat, hogy a pluralizmusérv elszakad eredeti mércéjé-
től (a szülők vallási és világnézeti meggyőződésének 
tiszteletben tartásától), valamint a lelkiismereti és 
vallásszabadsághoz kapcsolódó objektív intézmény-
védelmi megközelítéstől, és önálló, „laicitás” típusú, 
imperatív semlegességi elvvé válik.

J EgYzETEK

1. Corte di Cassazione, 4273. számú határozat, 2000 
március 1.

2. Az olasz alkotmány 3. cikke a diszkrimináció tilal-
máról (kifejezetten is nevesítve a vallási alapú diszkri-
mináció tilalmát) és az esélyegyenlőség előmozdításá-
ról, a 19. cikk pedig a vallásszabadsághoz való jogról 
szól.

3. Direttiva 3 ottobre 2002, Prot. n. 2666.

4. Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, és Regio decre- Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, és Regio decre-
to 26 aprile 1928, n. 1297.

5. Az emberi jogoknak az egyén és az állam viszonyában 
elfoglalt szerepével kapcsolatos áttekintést lásd Embe-
ri jogok, szerk.: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila, 
Budapest, Osiris, 2003, 90–107.

6. Egyezmény 9. cikk második bekezdés: „A vallás vagy 
meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát 
csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozások-
nak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társada-
lomban a közbiztonság, a közrend, közegészség vagy 
az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és szabadságai-
nak védelme érdekében szükségesek.”

7. Az állam semlegességének tartalmával kapcsolatos 
megállapítások az egyezmény rendszerére vonatkoz-
nak. Az olyan országokban, ahol az alkotmányban az 
állam semlegessége, szekuláris vagy laikus jellege kü-
lön is kifejezést nyer (például Franciaország), illetve 
az állam és az egyház vagy vallás viszonyáról további 
rendelkezések szólnak, az állami semlegesség értelme-
zése ettől eltérő keretet nyerhet.

8. Vö. az Olasz Köztársaság alkotmányának 3, 7, 8, 19. 
és 20. cikke.

9. Buscarini and others v. San Marino, [GC], no. 
24645/94, ECHR 1999-I.

10. Ezzel összhangban álló véleményt fogalmaz meg, a 
tolerancia elvét nevesítve, a legutóbb megjelent alkot-
mánykommentár is: „A tolerancia elve alapján a sze-
mély méltóságát tiszteletben tartó, a vallásszabadság 
pozitív és negatív oldalából fakadó különböző maga-
tartások egymást kölcsönösen korlátozzák, megfelelő 
teret hagyva a személyiség szabad kibontakozásához” 
Az Alkotmány kommentárja, szerk.: Jakab András, Bu-
dapest, Századvég, 2009, 2203.

11. Vö. az „[e]gyénnek és közösségnek egyaránt joga van 
arra, hogy vallási jelképeket helyezzen el, ugyanakkor 
tűrnie kell a meggyőződésével ellentétes jelképekkel 
való szembesülést.” Az Alkotmány kommentárja (10. vj.) 
2205.

12. Folgerø and others v. Norway, [GC], no. 15472/02, 
ECHR 2007-VIII.

13. A Folgerø-ügyben érintett Norvégia alkotmányának 
2. cikke is kimondja: „Az evangélikus lutheránus val-
lás az állam hivatalos vallása marad. A hozzá csatla-
kozó lakosok kötelesek gyermeküket ennek megfele-
lően nevelni.” Az ítélet ezt nem találta a lelkiismeret- 
és vallásszabadságra sérelmesnek. Ez nem feltétlenül 
tükrözi a bíróságnak az állam semlegessége vagy vi-
lágnézeti elkötelezettsége elméleti kérdésével kapcso-
latos álláspontját, csak azt a tényt, hogy az egyezmény 
e tekintetben nem korlátozza az állam szuverén ön-
meghatározásának jogát.

14. Az állami semlegességnek egy hasonló, a lelkiismereti 
és vallásszabadsághoz igazodó relatív felfogására a ma-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 0 .  4 .  S Z Á M94 /  D O K U M E N T U M  É S  K O M M E N TÁ R

gyar alkotmányjogi elméletek között is találunk pél-
dát: „A semlegesség tehát semmiképpen nem ideoló-
gia: nem egy semleges világnézetet képvisel az állam, 
hiszen ha létezne semleges világnézet, akkor az állam-
nak azzal szemben is semlegességet kellene tanúsíta-
nia. Sokkal inkább a különböző világnézetű emberek 
együttélésének technikájáról van szó, mely minimali-

zálni igyekszik a különbözőségből fakadó terheket az 
egyének és a közösségek számára.” Az Alkotmány kom-
mentárja (10. vj.) 2214.

15. 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48.
16. Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, judg-

ment of 7 December 1976, Series A no. 23.


