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A gondolat és a lelkiismeret szabadsága
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁRÓL szóló
1949. évi XX. törvényb l:
60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a
lelkiismeret és a vallás szabadságára.
(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggy z dés
szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és
meggy z dését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján
vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy
magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mell zze, gyakorolhassa
vagy taníthassa.
(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva m ködik.
(4) A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a
jelenlév országgy lési képvisel k kétharmadának szavazata szükséges.
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdek adatokat megismerje,
illet leg terjessze.
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.
***

Az Alkotmánybíróság a 44/1993. (II. 12.) AB határozatában bontotta ki a
vallásszabadság tartalmát. Az Alkotmány 60. § (1) bekezdése deklarálja, hogy a
Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a
vallás szabadságára. A (2) bekezdés a lelkiismereti meggy z désre is
kiterjesztve állapítja meg a vallásszabadság hagyományos tartalmát: a hit,
(meggy z dés) szabadságát; a vallásgyakorlás szabadságát, beleértve a negatív
vallásszabadságot, vagyis a meggy z dés kinyilvánítása mell zéséhez való
jogot; s tartalmazza végül - noha nem külön szabályként, hanem az együttesen
és nyilvánosan történ vallásgyakorlás szabadsága révén - a vallási,
gyülekezési, és egyesülési szabadságot is. A három elem közül a
(vallásgyakorlás joga) a hagyományos (kultuszszabadság) a legfontosabb; ez áll
a legközelebb a többi szabadságjoghoz is, s t, e tekintetben a vallásszabadság a
kommunikációs alapjogok közé illeszkedik. ... Az Alkotmány 60. § (1) bekezdése

együtt mondja ki a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságát. A (2)
bekezdést l kezdve azonban az Alkotmány a gondolatszabadságról többé nem
rendelkezik, hanem a lelkiismeret és vallásszabadság tartalmát állapítja meg. A
gondolat
megnyilvánulására
az
Alkotmánybíróság
szerint
a
véleménynyilvánítási szabadságról szóló 61. § vonatkozik. A 60. § a különös
szabályozás, az általános 61. §-hoz képest, ahogy a lelkiismereti, illet leg
vallásszabadság is, a gondolatszabadság sajátos területe. (ABH 1993, 50.)
A lelkiismereti és vallásszabadság joga az Alkotmány szerint tehát magában
foglalja:
- a vallás, vagy más lelkiismereti meggy z dés szabad megválasztását vagy
elfogadását (a világnézeti szabadság, a felekezetválasztási szabadság, a
vallás megváltoztatásának szabadsága, a vallási pluralizmus elve),
- azt a szabadságot, hogy vallását és meggy z dését mindenki vallási
cselekmények, szertartások útján, vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár
másokkal együtt nyilvánosan, vagy magánkörben kinyilváníthassa, vagy
kinyilvánítását mell zze, gyakorolhassa, vagy taníthassa (a szabad
vallásgyakorlás joga, a vallási nézetek szabad terjesztése, a
vallásoktatáshoz való jog).
A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló
1990. évi IV. törvényb l:
2. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy
más lelkiismereti meggy z dés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a
szabadságot, hogy vallását és meggy z dését mindenki vallásos cselekmények,
szertartások végzése útján vagy egyéb módon - akár egyénileg, akár másokkal
együttesen - nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy
kinyilvánítását mell zze, gyakorolhassa vagy taníthassa. [Alkotmány 60. § (2)
bek.]
***
4. § A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlásában senkit sem szabad
akadályozni, a jog gyakorlása azonban - ha törvény másként nem rendelkezik nem mentesít az állampolgári kötelezettség teljesítése alól.
5. § A szül nek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi és
vallási nevelésér l döntsön, és arról megfelel en gondoskodjék.

Gyermek Jogairól szóló Egyezményt kihirdet 1991. évi LXIV. törvényb l:
14. cikk
1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a gyermek jogát a
gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságra.
2. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szül knek vagy,
adott esetben, a gyermek törvényes képvisel inek azt a jogát és kötelességét,
hogy a gyermeket e jogának gyakorlásában képességei fejlettségének
megfelel en irányítsák.
3. A vallás vagy meggy z dés kinyilvánításának szabadságát csak a
törvényben megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a
közbiztonság, a közrend, a közegészségügy, a közerkölcs, vagy mások alapvet
jogai és szabadságai védelmének érdekében szükségesek.
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényb l:
4. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat a nevelés és az oktatás terén vállalt
feladatainak gyakorlása során köteles tiszteletben tartani a szül knek, illetve a
gyámnak (a továbbiakban együtt: szül ) azt a jogát, hogy vallási és világnézeti
meggy z désüknek megfelel oktatásban és nevelésben részesülhessenek
gyermekeik. A szül ezt a jogát gyermeke érdekeinek megfelel en gyakorolja,
oly módon, hogy tiszteletben tartja annak gondolat-, lelkiismeret- és
vallásszabadsághoz való jogát, továbbá véleményét - korától és érettségét l
függ en - figyelembe veszi.
***
41. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek nevelését, a
tanulók nevelését és oktatását, a lelkiismereti szabadság és a különböz
világnézet ek közötti türelmesség elve alapján kell szervezni.
(2) A nevelési-oktatási intézményekben tiszteletben kell tartani a gyermek,
tanuló, szül , alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát.
(3) A gyermek, a tanuló, a szül és az alkalmazott nem késztethet
lelkiismereti,
világnézeti,
politikai
meggy z désének
megvallására,
megtagadására.
(4) A gyermeket, a tanulót, a szül t és az alkalmazottat nem érheti hátrány
világnézeti, lelkiismereti, politikai meggy z dése miatt.

Gyermek mindenek felett álló érdeke
Gyermek Jogairól szóló Egyezményt kihirdet 1991. évi LXIV. törvényb l:
3. cikk
1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a
közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érint
döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe
els sorban.
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényb l:
4.§ (7) A közoktatás szervezésében, irányításában, m ködtetésében,
feladatainak végrehajtásában közrem köd k döntéseik, intézkedéseik
meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A
közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelel színvonalon
biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára
aránytalan terhet,
b) az e törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon
képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez,
ismeretei folyamatos korszer sítéséhez,
c)
ügyeiben
méltányosan,
humánusan,
valamennyi
tényez
figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a
rendelkezésre álló lehet ségek közül számára legkedvez bbet választva
döntsenek.
***

Jogegyenl ség, hátrányos megkülönböztetés (negatív
diszkrimináció) tilalma
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁRÓL szóló
1949. évi XX. törvényb l:
70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden
személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenl ség megvalósulását az
esélyegyenl tlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.
Gyermek Jogairól szóló Egyezményt kihirdet 1991. évi LXIV. törvényb l:
2. cikk
1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a
joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben lefektetett
jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen a gyermeknek vagy szüleinek
vagy törvényes képvisel jének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy
más véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni
helyzete, cselekv képtelensége, születési vagy egyéb helyzete szerinti
különbségtétel nélkül.
2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelel intézkedéseket
arra, hogy a gyermeket hatékonyan megvédjék minden, bármely formában
jelentkez megkülönböztetést l és megtorlástól, amely szülei, törvényes
képvisel i vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása
vagy meggy z dése miatt érhetné t.

Egyenl bánásmód követelménye
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁRÓL szóló
1949. évi XX. törvényb l:
54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van
az élethez és az emberi méltósághoz, amelyekt l senkit nem lehet önkényesen
megfosztani.
***
Az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvényb l:
1. § Az egyenl bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság
területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a
jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetekkel
szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel,
az egyéni szempontok azonos mérték figyelembevételével kell eljárni.
Az Alkotmánybíróság immár évtizedes gyakorlata szerint az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdése az 54. § (1) bekezdésében biztosított emberi méltósághoz való
joggal összefüggésben az egész jogrendszer tekintetében az állam
kötelezettségévé teszi minden személy egyenl méltóságának tiszteletben tartását
és védelmét. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság el ször a 61/1992. (XI. 20.) AB
határozatban megfogalmazta, „az állam mint közhatalom s mint jogalkotó
köteles egyenl elbánást biztosítani a területén tartózkodó minden személy
számára. Ebben az összefüggésben nem tehet különbséget közöttük faj, szín,
nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. Az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdésében foglalt tilalom nem csak az emberi, illetve az alapvet
állampolgári jogokra irányadó, hanem e tilalom - amennyiben a különbségtétel
sérti az emberi méltósághoz való jogot - kiterjed az egész jogrendszerre” [ABH
1992. 280, 281.]. Az Alkotmánybíróság szerint az a megkülönböztetés sérti az
emberi méltóságot, amely önkényes, vagyis „nincs tárgyilagos mérlegelés
szerint ésszer indoka” [35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994. 197, 200.].
A törvény hatálya
4. § Az egyenl bánásmód követelményét

a) a magyar állam,
b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei,
c) a hatósági jogkört gyakorló szervezetek,
d) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek,
e) a közalapítványok, a köztestületek,
f) a közszolgáltatást végz szervezetek,
g) a közoktatási és a fels oktatási intézmények (a továbbiakban együtt:
oktatási intézmény),
h) a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti
szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények,
i) a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közm vel dési intézmények,
j) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíj pénztárak,
k) az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók,
l) a pártok, valamint
m) az a)-l) pontok alá nem tartozó költségvetési szervek
jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik
során (a továbbiakban együtt: jogviszony) kötelesek megtartani.
5. § Az egyenl bánásmód követelményét a 4. §-ban foglaltakon túl az adott
jogviszony tekintetében köteles megtartani,
a) aki el re meg nem határozott személyek számára szerz dés kötésére
ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív,
b) aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt
vagy árut forgalmaz,
c) az állami támogatás felhasználása során létrejöv jogviszonyai tekintetében
az állami támogatásban részesül egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkez szervezet az állami támogatás igénybevételét l
kezd d en mindaddig, amíg az állami támogatás felhasználását az arra jogosult
szerv a rá vonatkozó szabályok szerint ellen rizheti, valamint
d) a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult
személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel
közvetlenül összefügg jogviszonyok tekintetében.
6. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki
a) a családjogi jogviszonyokra,
b) a hozzátartozók közötti jogviszonyokra,
c) az egyházi jogi személyeknek az egyházak hitéleti tevékenységével
közvetlenül összefügg jogviszonyaira, valamint
d) e törvény 4. §-ának alkalmazása során - jogszabály eltér rendelkezése
hiányában - a társadalmi szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkez szervezetek tagjai közötti, a tagsággal
összefügg jogviszonyokra.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja
a) a tagsági jogviszony létesítése és megszüntetése, továbbá

b) a 8. § j) pontjában meghatározott tulajdonság kivételével a pártok
jogviszonyai
vonatkozásában nem alkalmazható.
7. § (1) Az egyenl bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a III. fejezetben meghatározottak szerint - a közvetlen hátrányos
megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a
jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.
(2) Ha e törvény eltér en nem rendelkezik, az olyan magatartás, intézkedés,
feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat (a továbbiakban együtt: rendelkezés)
nem sérti az egyenl bánásmód követelményét,
a) amely a hátrányt szenved fél alapvet jogát másik alapvet jog
érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a
korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos,
b) amelynek az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos
mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefügg , ésszer
indoka van.
(3) A 8. § b)-e) pontja szerinti tulajdonságon alapuló közvetlen hátrányos
megkülönböztetés, valamint jogellenes elkülönítés esetében a (2) bekezdés nem
alkalmazható.
Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvényb l:
76. § A személyhez f z d jogok sérelmét jelenti különösen az egyenl
bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a
személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint
a becsület és az emberi méltóság megsértése.
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényb l:
4/A. § (1) A közoktatás szervezésében, irányításában, m ködtetésében,
feladatainak végrehajtásában közrem köd k a gyermekkel, tanulóval
kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenl bánásmód
követelményét kötelesek megtartani.
(2) Az egyenl bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden
gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben lev más
személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú
ellátásban.
(3) Az egyenl bánásmód követelménye megsértésének következményeit
orvosolni kell, amely azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak
megsértésével, csorbításával.
(4) Az egyenl bánásmód követelménye megsértésének orvoslására az e
törvényben szabályozott eljárás keretében kerülhet sor. Az e törvényben
szabályozott eljárás lefolytatása - függetlenül annak eredményét l - nem zárja ki

a személyhez f z d jogok bíróság el tt történ érvényesítésének lehet ségét,
illet leg más, a felel sség és jogkövetkezményeinek megállapítására alkalmas
eljárás megindítását.
(5) E § alkalmazása során az egyenl bánásmódról szóló törvény
rendelkezéseit is alkalmazni kell.
***

84. § (7) A fenntartói irányítás, illet leg az intézményi hatáskörben hozott, az
egyenl bánásmód követelményét sért , illetve a gyermek mindenek felett álló
érdekével ellentétes döntés semmis. A semmis döntés érvénytelenségére bárki
határid nélkül hivatkozhat.
(8) A semmisség megállapítását a 83. § (4) és (8) bekezdésében szabályozott
eljárás keretében, illetve, ha a döntés megtámadására a (4) bekezdés alapján
nincs lehet ség - a (10) bekezdésben meghatározott kivétellel - a bíróságtól lehet
kérni. A bírósági eljárás megindítása el tt az eljárás megindítására jogosultnak a
döntéshozónál el zetes egyeztet eljárást kell kezdeményeznie.
(9) A semmisség megállapítását az kérheti, akit a döntés érint, ha pedig ez nem
állapítható meg, bárki kérheti. A semmisség megállapítása határid nélkül
kezdeményezhet , feltéve, hogy a (8) bekezdésben meghatározott esetben a
döntéshozóval folytatott el zetes egyeztet eljárás nem vezetett eredményre.
(10) Ha a döntést helyi önkormányzat, illetve szervei hozták, a közigazgatási
hivatal a helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. §-a (2) bekezdésének a)
pontja alapján a törvényességi ellen rzési jogkörében állapíthatja meg a
semmisség fennállását. Ha a közigazgatási hivatal eljárása nem vezetett
eredményre, a döntést a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései
alapján megtámadhatja a bíróság el tt. A közigazgatási hivatal kérheti a
bíróságtól a semmisség megállapítását és az e törvényben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazását.
(11) A semmisség megállapítására indított eljárásban a döntéshozónak kell
bizonyítania, hogy nem áll fenn a semmisségi ok.
(12) Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés
meghozatalát el zetes vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti,
az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. A sikeresen
megtámadott döntés a meghozatalának id pontjától kezd d hatállyal
érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult,
akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke f z dik. A megtámadást három
hónapon belül írásban kell közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében
tizenöt napon belül érvényesíteni. Az érvénytelenség megállapítását a (8) és (10)
bekezdésben meghatározottak szerint lehet kezdeményezni. A három hónapos
határid a döntésnek az érdekelt részére történ közlésének napján kezd dik. Ha
ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a döntés meghozatalát követ
tizenötödik munkanap. A megtámadáshoz biztosított határid jogveszt ,
igazolásnak helye nincs.

(13) A semmisség vagy az érvénytelenség (a továbbiakban: jogsértés)
megállapítása a jóhiszem en szerzett és gyakorolt jogokat nem érinti.
(14) Semmisség vagy érvénytelenség megállapítása esetén a bíróság
a) elrendelheti
aa) a jogsértés abbahagyását, és eltilthatja a jogsért t a további jogsértést l,
ab) hogy a jogsért nyilatkozattal vagy más megfelel módon adjon elégtételt,
és ennek a saját költségén megfelel nyilvánosságot biztosítson,
ac) a jogsért költségén a jogsértés el tti állapot helyreállítását, a jogsért
állapot megszüntetését, a jogsértéssel el állott dolog megsemmisítését, illet leg
jogsért mivoltától megfosztását,
ad) a jogsértés alapján keletkez , egy költségvetési évre számított
megtakarításnak a Közoktatási Fejlesztési Célel irányzatba történ befizetését,
b) kötelezi a fenntartót, hogy állapítsa meg, illetve oly módon határozza meg
az iskola felvételi körzethatárát, hogy az megfeleljen e törvény 66. §-ának (1)(2) bekezdésében, illetve 90. §-ában foglaltaknak,
c) meghatározott id re vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott nevelésioktatási intézmény vagy annak tagintézménye tekintetében az új óvodai nevelési
jogviszony, tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági jogviszony létesítését,
feltéve, hogy a településen másik intézményben megoldható az érintett
gyermekek, tanulók felvétele.

Jogirodalmi fogalommagyarázatok:
hatáskör: Ügytípus, ügykör, ügyfajta elintézésére (eljárásra, döntésre,
határozatra, ítéletre) jogosultság. Azt jelenti, hogy egy adott ügyben milyen
típusú (pl. közigazgatási vagy bírói) szervnek és milyen szinten (pl. országos,
területi vagy települési) kell, illetve lehet eljárni.
illetékesség: Azonos hatáskör szervek között az ügyek megosztása; annak
meghatározása, hogy a jogszabályban meghatározott szempontok szerint
(például területi vagy személyi elv alapján) az azonos típusú ügyek közül
melyek tartoznak egy szerv elintézési jogosultsági körébe.
dolog: Fizikailag meghatározható, birtokba vehet tárgy. Két fajtája az ingatlan
(például lakás, helyiség, telek, föld, erd ) és az ingó (például szerszám, járm ,
alkatrész, anyag, eszköz, energia, értékpapír, pénz) dolog. Nem dolog a személy
és a jog.
hatály: A jogi norma, jogalkalmazói döntés (például ítélet, határozat,
iránymutatás) vagy más jogi aktus (például szerz dés, végrendelet) alkalmazási
lehet sége, alkalmazási köre - id ben (ez az id beli hatály), személyi körben (ez
a személyi és szervi hatály), tárgykörben (ez a tárgyi hatály), területileg (ez a
területi hatály).
szándékosság: Szándékosan követi el a b ncselekményt, aki magatartásának
következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.
gondatlanság: Gondatlanságból követi el a cselekményt, aki el re látja
magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelm en bízik azok
elmaradásában (ez a tudatos gondatlanság); úgyszintén az is, aki e
következmények lehet ségét azért nem látja el re, mert a t le elvárható
figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. (Ez utóbbi a hanyagság.)

/Forrás:
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