
Salamon László (1947) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán szerzett jogász diplomát 1972-ben. 1974-ben ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgát tett. 
1972-74 között ügyvédjelöltként, 1974-1990 között ügyvédként dolgozott a Budapesti 24. 
számú Ügyvédi Munkaközösségben, 1980-90 között a munkaközösség vezető-helyettese 
volt. 1990-től ügyvédi működését szüneteltetette, 1996-98 között a szüneteltetést félbe-
szakítva praxisát egyéni ügyvédként gyakorolta. 1990-től kezdődően alkotmánybírói hi-
vatalba lépéséig megszakítás nélkül országgyűlési képviselő volt. 1990 és 1994 között, va-
lamint 2011 és 2013 között az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságának elnöke, 1998 
és 2002 között az Ügyrendi bizottság elnöke volt. 1994 és 1996 között az Országgyűlés 
alelnöki tisztségét töltötte be. Politikai pályafutása alatt az MDF, a Fidesz és a KDNP szí-
neiben politizált.

1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Alkotmány-
jogi Tanszékének oktatója, 1997-től címzetes docens, 2005-től mestertanár.

1989-ben az MDF delegáció szakértőjeként részt vett a Nemzeti Kerekasztal Tárgyalá-
sokon. Országgyűlési képviselőként tagja volt az 1995 és 1998 között tevékenykedő Al-
kotmány-előkészítő bizottságnak, majd 2010 és 2011 között elnöke volt az új alkotmány 
koncepcióját kidolgozó Alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak.

salamon lászló 
A parlament mindenek felett
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Az Alaptörvény negyedik módosításának alkotmányosságát vizsgáló 12/2013. (V. 24.) AB hatá-
rozat kapcsán Salamon László a többségi álláspontot támogatta – amely tartózkodott az Alap-
törvény-szöveg koherenciájának elemzésétől, ezen keresztül az alaptörvény-módosítás tartalmi 
vizsgálatától – a határozathoz ugyanakkor párhuzamos indokolást is csatolt. Salamon László ér-
veléséből egyértelműen kiviláglik meggyőződése az abszolút parlamenti szuverenitásban. Érvei 
az alkotmányozó hatalommal kapcsolatosak ugyan, de azok valójában a parlamenti mozgástérre 
vonatkoznak: „az alkotmányozó hatalom (…) az állam és a jogrend demokratikus legitimációjá-
nak legvégső forrása”, „az alkotmányozó hatalomnak (…) országon belüli viszonylatban csak poli-
tikai és morális kontrollja létezik”, „az alkotmány alkotmányos úton történő megváltoztatása min-
denkor legitim és alkotmányos célnak minősül”. Természetesen érdemes hozzátenni, hogy a fenti 
megállapítások egy, az alkotmányosság tartalmi követelményeire figyelemmel lévő jogállamban 
nem lehetnek helytállóak: a szuverenitás forrása minden esetben a választópolgárok közössége, 
az alkotmány megváltoztatása, bármilyen tetszőleges tartalommal történő kiegészítése pedig nem 
tekinthető „mindenkor alkotmányos célnak” – elegendő csak az alapjogok védelmének követelmé-
nyére gondolni, amellyel sok esetben akár az alkotmányozói akarat is szembe kerülhet.

Mit gondol demokráciáról, választásokról, demokratikus vitáról?

A frakcióalakításra vonatkozó új házszabályi rendelkezések alkotmányosságát vizsgáló 10/2013. 
(IV. 25.) AB határozatot két hónappal Salamon László hivatalba lépését követően hirdette ki a 
testület. Salamon László a Házszabály kérdéses rendelkezéseit hatályában fenntartó többségi dön-
téssel értett egyet, ahhoz párhuzamos indokolást sem fűzött. A testület érdemben nem vizsgálta a 
szabályozás tartalmát, azt a kérdést, hogy milyen módon értékelhető a Ház „címzett” jogalkotása, 
amelynek megfelelően ténylegesen egy pontosan azonosítható, ellenzéki frakciójukat korábban 
elhagyó képviselői kört zárt ki a frakcióalakítás lehetőségéből, mindössze néhány nappal annak 
lehetséges időpontja előtt. A határozat indokolása döntően formális érvelésen alapul, mindössze 
azt rögzítve, hogy a frakcióalakítás szabályait mint szervezeti-működési szabályokat – az alkotmá-
nyosság tág határai között – az Országgyűlés maga határozhatja meg.

A képviselői szólásszabadságot korlátozó parlamenti fegyelmi jogi szabályozást helybenhagyó 
3206/2013. (XI. 18.) és 3207/2013. (XI. 18.) AB végzések meghozatala során Salamon László a 
többségi döntést támogatta, ahhoz kapcsolódóan saját érveit ugyanakkor párhuzamos indokolás 
formájában is kifejtette. A végzések kevéssé meggyőző érvelési kerete szerint a kérdést az egyé-
ni képviselői jogok érvényesülése és a hatékony parlamenti munka biztosítása közötti egyensúly 
keresése útján szükséges vizsgálni. A testület érveket nélkülöző, sommás megállapítása szerint a 
parlamenti munka ellehetetlenülésének megelőzésére figyelemmel a szabályozás nem tekinthető a 
véleménynyilvánítási szabadság aránytalan korlátozásának.  Cinikusnak tekinthető, hogy Salamon 
László éppen azt rója fel az indítványozó(k)nak (egykori képviselőtársainak), ami az AB többségi 
érvelésének alapvető hiányossága,  az érdemi érvek kifejtésének elmaradását, míg a többségi ha-
tározat érvelésének mélységét túlzónak tartja. Ezzel összefüggésben kifejti a véleménynyilvánítás 
szabadságával kapcsolatos, sajátos téziseit, amelynek alkotmányos alapjai ingatagok: „A beszédjog 
és a hozzá kapcsolódó felszólalási szabadság véleményem szerint nem alapjog, hanem az országgyű-
lési képviselőt megillető, a mandátum ellátásának és az Országgyűlés közhatalmi tevékenységének 
nélkülözhetetlen eszközéül szolgáló alkotmányos jog. Korlátozására nézetem szerint nem az alapjogi 
szükségességi-arányossági teszt, hanem a képviselői munka szabadságának, illetve a parlament te-
kintélyének, az Országgyűlés méltóságát szem előtt tartó vitakultúrának, valamint az Országgyűlés 
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ésszerű működésének összeegyeztetett és egyensúlyba hozott szempontjai az irányadók.”

A választási plakátok közutak melletti elhelyezését korlátozó, közvetlenül az országgyűlési válasz-
tás előtt megalkotott kormányrendelettel összefüggésben benyújtott alkotmányjogi panaszt az Al-
kotmánybíróság visszautasította a 3036/2014. (III. 13.) AB végzésével. A rendkívül szoros szavaza-
ti aránnyal meghozott döntés során Salamon László a visszautasítás álláspontján lévő többséggel 
szavazott. Az érdemi érveket nélkülöző indokolás jellemzően az indítványozónak rója fel, hogy 
nem indokolja meg részletesen, hogy „(a) tilalom, amely szerint villanyoszlopon nem helyezhető el 
reklámtábla, illetőleg reklámhordozó, mennyiben sérti a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát”.

Az új országgyűlési választási szabályozás egyik legtöbbet vitatott elemét, az egyéni választókerüle-
tekben győztes jelölteket megillető töredékszavazatok kérdését alkotmányossági vizsgálat tárgyává 
tévő alkotmányjogi panaszt 3141/2014. (V. 9.) AB határozatával a testület elutasította – Salamon 
László az ügyben a többségi döntést támogatta. A határozat fő megállapítása szerint arra tekintet-
tel, hogy az Alaptörvény a választási alapelvek rögzítésén túl nem tartalmaz az egyes választás-tí-
pusokra vonatkozó szabályokat, ezek meghatározása során a törvényhozó széles körű mozgástér-
rel rendelkezik. A testület többsége szerint a választópolgárok számára rendelkezésre álló azonos 
számú szavazat és valamennyi jelölő szervezet számára adott azonos versenyfeltételek alapján a 
szabályozás ebben a formájában alkotmányosnak tekinthető. 

A Fővárosi Közgyűlés tagjainak választására vonatkozó új szabályozás alkotmányosságát vizsgáló 
26/2014. (VII. 23.) AB határozathoz kapcsolódóan Salamon László különvéleményt fogalmazott 
meg. Ebben ugyanakkor Salamon bíró nem a választójog egyenlőségének sérelme mellett érvel, 
hanem úgy foglal állást, hogy nem volt indokolt a töredékszavazatok súlyozott számítására vo-
natkozó szabály AB általi megsemmisítése, álláspontja szerint ugyanis a töredékszavazatok szá-
mításának súlyozási szabálya nagymértékben ellentételezte a választókerületek nagysága közötti 
jelentős eltérést. Zavarba ejtő megállapítása szerint a „két – önmagában nézve az egyenlőség elvével 
ellentétben álló – megoldás egymással szemben állva és egymással szemben hatást kifejtve részlegesen 
kioltja egymást”. Álláspontjának alátámasztására egy alapvetően helyes érvet is felhasznál az ún. 
„kettős többség” elvével kapcsolatban: arra mutat rá, hogy a szavazati jog a képviseletnek csak 
egyik részjogosítványa, amely kizárólag csak a döntéshozatal szintjén alkalmas az egyenlőség elve 
önmagában fennálló sérelmének gyakorlati elhárítására – ilyen módon nézete szerint a „kettős 
többség” elve önmagában elégtelen, amellett szükség van töredékszavazatok súlyozott számítására 
vonatkozó szabály hatályban tartására is. Megnyugtatóbb lett volna a szavazati jog és a képviselet 
összefüggésére rámutató érvet azzal összefüggésben olvasni, hogy a kettős többség elve sem képes 
(a töredékszavazatok súlyozott számításához hasonlóan) az egyenlőtlenség kiküszöbölésére.

Mit gondol hatalommegosztásról, a függetlenség garanciáiról?

A bíróságok szervezetére és igazgatására, valamint a bírák jogállására vonatkozó szabályozás alkot-
mányosságát vizsgáló, a Kormány indítványa alapján meghozott 13/2013. (VI. 17.) AB határozat-
hoz Salamon László különvéleményt fűzött. Fő állítása szerint „a jogalkotó nem lépte túl az Alap-
törvényben biztosított jogkörét, amikor az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabályhelyeket 
sarkalatosnak minősítette”. Ismét a parlamenti szuverenitás gondolata sejlik fel, amikor Salamon 
László érvelésében arra mutat rá, hogy „az Alkotmánybíróság mérlegelése során nem juthat olyan 
következtetésre, hogy az Országgyűlés által (…) sarkalatosnak minősített, olyan ismérvek miatt, 
melyek nincsenek az Alaptörvényben (átmeneti, egyszeri teljesüléssel hatályosul) ellentétes lenne az 
Alaptörvénnyel.” Az állításból az következik, hogy Salamon alkotmánybíró az Alkotmánybíróság 
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alkotmányértelmezési kompetenciáját vonja kétségbe, amikor – az Országgyűlés erre vonatkozó 
mozgásterével ellentétben – nem tartja lehetségesnek, hogy a testület kibontsa egy, az Alaptör-
vényben foglalt fogalom jelentéstartalmát. További felvetése Salamon Lászlónak, hogy a bírósági 
kinevezés megtagadása esetén – mivel valamennyi, lehetséges ok törvényi szabályozása nem kivi-
telezhető – az önkényes döntésekkel szemben elégséges garanciát jelent az indokolási kötelezett-
ség. Ez a megközelítés tehát nem kíván meg többet a racionális magyarázat szigorúnak semmikép-
pen sem mondható követelményénél, amely természetesen nem alkalmas ugyanakkor arra, hogy 
ténylegesen kizárja a bírósági vezető esetlegesen önkényes döntését.

A semmisségi törvény alkotmányosságát vizsgáló 24/2013. (X. 4.) AB határozat esetében Salamon 
László a többséggel együtt szavazott és a határozathoz párhuzamos indokolást is fűzött. Érvelésé-
ben azt a nézetét fejti ki, amely szerint a törvényhozó hatalom beavatkozásának igazolható célja 
az adott esetkört érintően az emberi jogokon esett sérelmek intézményes orvoslása – szemben az 
amnesztiával, amely állami-politikai gesztusnak tekinthető.

A bírósági ügyáthelyezések alkotmányosságát vizsgáló 36/2013. (XII. 5.) AB határozathoz kap-
csolódóan Salamon László különvéleményt fogalmazott meg. Az ügyáthelyezés alaptörvény-el-
lenességét elutasító álláspontja lényegében a törvényes bíróhoz való jog leegyszerűsítésén alapul. 
Érvelésében kifejti: a törvényes bíróhoz való jogból az következik, hogy a hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkező bíróság elnöke az előre meghatározott ügyelosztási rend szerint jelöli ki az 
eljáró bírót – ettől azonban álláspontja szerint különbözik az eljáró bíróság kijelölése, amely „külső 
igazgatási aktus”-nak tekinthető. Álláspontja szerint nem merülhet fel az alaptörvény-ellenesség, 
arra tekintettel, hogy az eljáró bíróság kijelölése is előre meghatározott normatív szempontok sze-
rint történik, amelyek mellett „a diszkrecionalitás igen szűk körben érvényesül”. Az OBH elnökének 
döntésével szemben igénybe vehető jogorvoslat hiánya Salamon László álláspontja szerint azért 
nem aggályos, mert „nem minősül sem bírósági, sem hatósági, sem közigazgatási döntésnek, en-
nek következtében ezen döntésre a hivatkozott (a jogorvoslathoz való jogot biztosító) alaptörvényi 
rendelkezés nem vonatkozik”. Salamon László érvei alapján tehát a vizsgált jogintézményekre azért 
nem vonatkoznak alkotmányos követelmények, mert azok nem illeszkednek pontosan a koráb-
ban kialakított intézményi-fogalmi sémákba – amennyiben ez valóban így lenne, úgy a jogalkotó 
tetszőleges számú „alkotmányon kívüli” szabályt hozhatna létre, teljes mértékben kiüresítve az 
alkotmány funkcióját.

Mit gondol a szabadságjogokról?

A trafiktörvényt alkotmányosnak minősítő 3194/2014. (VII. 15.) AB határozatban foglalt dön-
téssel Salamon László egyetértett, ahhoz párhuzamos indokolást is csatolt. Érvelésében rámutat: 
a vállalkozáshoz való jog korlátozása szempontjából különbség van az állam által monopolizált 
foglalkozást jelenleg űző és azt a jövőre nézve tervező személyek helyzete között – az előbbi sze-
mélyi kör esetében a vállalkozáshoz való jog erőteljesebb korlátozásáról lévén szó. Salamon László 
megállapítása szerint ugyanakkor esetükben azért nem állapítható meg az alapvető jog lényeges 
tartalmának sérelme, mert „a dohánykereskedelmi tevékenység olyan általános kereskedelmi-szak-
mai tudással és tapasztalattal párosul, melynek birtokában (...) e tevékenységet már folytatni nem 
tudó vállalkozó számára más hasonló (kereskedelmi jellegű) tevékenységre történő áttérés nem vá-
lik megvalósíthatatlanná”. Az érvelés abszurd következményekhez vezet, ez alapján szerzett jogok 
bármikor megvonhatók akkor, ha a jogalkotó szerint a jog alanyának van esélye, hogy anélkül is 
megéljenek a piacon. Erről a kérdésről is mást gondolt az Emberi Jogok Európai Bírósága, amely 
2015 januárjában a Vékony v Hungary ügyben megállapította a tulajdonjog megsértését a trafiken-
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gedély kompenzáció nélküli megvonásáért. 

A pénznyerő automatákkal kapcsolatos szabályozás alkotmányosságát vizsgáló 26/2013. sz. ha-
tározatnál a többségi állásponttal értett egyet Salamon László. A határozat érvelése rendkívül 
nagyvonalú: elfogadja a jogkorlátozás alkotmányos indokaként a közérdeket, amelyet egyébként 
nem nyilvános nemzetbiztonsági információk támasztanak alá. Bár az indokolás helyesen 
fogalmazza meg az alapvető alkotmányossági kérdést, amely a bizalomvédelemre és a szabályozási 
átmenet jogállami kialakítása épít, elmarad ezek érdemi megválaszolása.

A közszereplők bírálhatóságának kérdését az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggésben vizsgáló 
határozathoz kapcsolódóan Salamon László különvéleményt fogalmazott meg. Fő érve szerint „a 
közéleti szereplők Alkotmánybíróság által is megerősített fokozott tűrési kötelezettsége, bírálható-
sága sem értelmezhető oly mértékben kiterjesztően, ami lehetővé és alkotmányosan igazolhatóvá 
tenné, hogy a közügyek szabad vitatása keretében a közéleti szereplők személyiségi jogai anélkül, 
hogy a közérdek mást indokolna, ne részesüljenek másokkal azonos védelemben”. Érvelésének 
nehezen értelmezhető eleme szerint a közérdek feltételként történő felhívása a közéleti szereplők 
személyiségi jogainak védelmében azért indokolt, mert bírálhatóságuk, a közügyek szabad megvi-
tatásának követelménye eleve közérdeket képez.

A vizsgált határozatok közül Salamon László 
egyiket sem jegyezte előadó bíróként. Öt külön-
véleménye közül kettő – a többségi döntéshez 
hasonlóan – valójában nem tekinthető a vizsgált 
törvény tartalmával szemben képviselt állás-
pontnak, hanem a többségitől eltérő megközelí-
tési mód kifejtésének. Rövid párhuzamos indo-
kolásai sok esetben sommás megállapításokat 
tartalmaznak, amelyekkel – e megállapítások 
természetéből következően – nehéz vitatkozni. 
Az egyes döntések tartalma alapján az alkotmá-
nyozáshoz, választáshoz, demokratikus vitához, 
hatalommegosztáshoz és a szabadságjogokhoz 
kapcsolódóan nem azonosíthatók olyan fogal-
mi csomópontok, amelyekhez kapcsolódóan ki-
rajzolódna Salamon László szakmai álláspontja.

Salamon László érveléseiben kiemelt szerepet 
tulajdonít a jogalkotói célkitűzések érvényesü-
lésének, meghatározó gondolatmenete szerint 
pedig a felmerülő alkotmányos feszültségek 
rendezése elsődlegesen a jogalkotó feladata. 
A szuverén parlamenti akarat doktrínája tehát 
ezekben az érvelésekben – implicit módon – 
önálló mérceként jelenik meg, ami látszólagossá 
teheti az alkotmányvédelmet. Ha a törvényhozó 
akarata, a jogalkotói szándék minden körülmé-
nyek között érvényesül – sőt, az tekinthető az 
egyes szabályozások tartalmából következő al-
kotmányos feszültségek feloldására szolgáló, 
„optimális” eszköznek –, úgy az Alaptörvény 
normái és az Alkotmánybíróság döntései tény-
legesen nem bírnak semmilyen jelentőséggel.

Összegzés


