
többletjogosultságokat társítanak, amelyek érdemben segítik, előnyökhöz juttatják a bevett egyházak 
vallási és anyagi működését, ezáltal az érintett vallási közösségek vallásgyakorláshoz való jogát” [61].

A hét különvéleménnyel meghozott 21/2013. sz. határozat és az ugyanilyen aránnyal elfogadott 
5/2014. sz. határozat, amelyeknek Stumpf bíró volt az előadója, az információszabadság érvénye-
sülése szempontjából progresszív alkotmányos követelményt fogalmaztak meg, amely általában is 
kizárja, hogy a közérdekű adatot kezelő állami szervek ténylegesen fennálló legitim indok nélkül, 
diszkrecionális jogkörben tagadhassák meg a döntés-előkészítő adatok kiadását.

Stumpf bíró egyedüliként fűzött különvéleményt (Paczolay bírónak a többségitől alapvetően eltérő 
koncepción nyugvó párhuzamos indokolása mellett) ahhoz a határozathoz [19/2014. (V. 30.) AB 
határozat], amelyben az AB megállapította az internetes oldal fenntartójának feltétel nélküli fele-
lősségét a nem moderált kommentekért. A véleményszabadság mellett érdemben is állást foglalva 
vitatta a többség által alkotmányosnak talált jogkorlátozás arányosságát, felhívva a figyelmet eny-
hébb jogkorlátozó eszközökre.

A trafiktörvényt alkotmányosnak minősítő 3194/2014. sz. határozathoz Stumpf bíró viszont csu-
pán párhuzamos indokolást csatolt. Ebben ugyan rámutat arra, hogy a testület érvelésében az alap-
jog-korlátozás szükségességét valójában nem igazolta – a döntést mégis támogatta.

mányvédő álláspont vezérelné. A ritka külön-
vélemények azt jelzik, hogy sok esetben az új 
többség idején már az új bírókkal tartott. Stumpf 
bíró nem fűzött különvéleményt a semmissé-
gi törvényt Alaptörvény-konformnak minősí-
tő döntéshez [24/2013. (X. 4.) AB határozat], 
utat engedett a parlamenti és az önkormányzati 
mandátumszámításról szóló új szabályok érvé-
nyesülésének, csakúgy, mint a magántulajdont 
és a vállalkozási szabadságot a pénznyerő au-
tomaták, a takarékszövetkezetek és a trafikok 
ügyében korlátozó kormányzati intézkedések-
nek. Tevékenységében mintha alkotmányos 
meggyőződésével küzdene politikussága: az 
alkotmányosság hívei gyakran egyetérthet-
nek érveivel, de szavazatát több ügyben ne-
héz lenne alkotmányos érvekkel magyarázni. 

Bár az „új” alkotmánybírák közül Stumpf bíró 
tölti be legrégebben a hivatalát, az általunk ki-
választott határozatok tekintetében azon alkot-
mánybírák egyike volt, akik legritkábban fűz-
tek különvéleményt a döntésekhez: mindössze 
négy esetben (bírák kényszernyugdíjazása, ne-
gyedik alaptörvény-módosítás, országgyűlési 
képviselők véleménynyilvánítási joga, választási 
plakátok kihelyezése). A bírák kényszernyugdí-
jazásától eltekintve ilyenkor, ahogyan sok más 
esetben is, az új bírákkal szemben adta le sza-
vazatát. Nem állíthatjuk tehát, hogy a testületen 
belül kirajzolódó törésvonalnak következetesen 
azon az oldalán állna, ahova alkotmánybíróvá 
jelölési és választási körülményei predesztinál-
nák. Ugyanakkor azt sem mondhatjuk, hogy 
döntéseit kivétel nélkül a következetes alkot-
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Szalay Péter a rendszerváltás előkészítéséhez kapcsolódó kodifikációs munkában is ko-
moly szerepet játszott, ilyen módon belülről is jól ismerte az 1989-es alkotmányozás sa-
játosságait. A rendszerváltást követően tudományos tevékenysége háttérbe szorult, első-
sorban gyakorló jogászi munkája volt meghatározó.

szalay Péter 
A kormányzat bírája vagy ügyvédje?
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Szalay Péter különvéleményt fogalmazott meg az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek (Ár.) 
alkotmányosságát vizsgáló 45/2012. (XII. 29.) AB határozathoz kapcsolódóan. Álláspontja formá-
lis, azonban ez a megközelítés kérdéses.  Kifejti, hogy az Ár. megalkotásakor az Alaptörvény még 
nem volt hatályban, ennek megfelelően nem okoz alkotmányos feszültséget, ha az Ár. megalkotása 
nem volt összhangban az Alaptörvény eredeti felhatalmazó rendelkezésével. Egyértelműen elu-
tasítja a testület többségi álláspontját, miszerint az Ár.-nek tartalmi szempontból is összhangban 
kell lennie a felhatalmazás kereteivel. Természetesen maga is érzékeli Ár. „csúszdatörvény” jelle-
gét, amelynek megfelelően az Ár.-t az Alaptörvény részeként meghatározó utaló szabályok kö-
vetkezményeként alkotmányos védelmet élvezhetnek olyan rendelkezések is, amelyek formálisan 
nem részei az Alaptörvénynek – ennek feloldására azonban kizárólag alkotmányos követelmények 
meghatározását tartja elképzelhetőnek. 

Az Alaptörvény negyedik módosításának alkotmányosságát vizsgáló 12/2013. (V. 24.) AB határo-
zat kapcsán Szalay Péter a többségi álláspontot támogatta, amely tartózkodott az alaptörvény-mó-
dosítás tartalmi felülvizsgálatától. Bár a többségi álláspont azon megállapítása, amely szerint az 
Alkotmánybíróság nem lehet bírája az alkotmányozó hatalomnak, elméletileg vitaképes álláspont 
lehet, – ez oda vezet, hogy bármit be lehet írni egy alkotmányba, akár azt is, hogy az ég zöld, a fű 
pedig kék, de azt is, hogy az emberi életet nem kell tiszteletben tartania az államnak. És el lehet 
fogadni az Alaptörvény Negyedik Módosítását. 

Mit gondol demokráciáról, választásokról, demokratikus vitáról?

Az egyháztörvény közjogi érvénytelenségének kérdését vizsgáló határozathoz kapcsolódóan Sza-
lay Péter Paczolay Péter különvéleményéhez csatlakozott. A többségi vélemény a közjogi érvény-
telenség megállapítását a „megfontolt és minőségi törvényalkotás” követelményére figyelemmel, 
a zárószavazás előtti módosító javaslat (koherencia-zavar kiküszöbölésére irányuló) funkciójával 
ellentétes gyakorlása miatt tartotta megállapíthatónak. Paczolay Péter különvéleménye e megálla-
pítás helytállóságát vitatva, arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvényhozási eljárás házszabályban 
foglalt rendelkezéseinek sérelme ehhez önmagában nem elegendő, amennyiben pedig ellentét áll 
fenn az Alkotmány valamely tartalmi előírásával, úgy ennek vizsgálata is szükséges. 

Az általános választási regisztráció intézményének alkotmányosságát vizsgáló határozat esetében 
Szalay Péter a szabályozás megsemmisítésére szavazó többségi állásponttal értett egyet. Fontos 
megállapítása az AB határozatnak az is, hogy „a politikai reklámok közzétételének korlátozása 
nemcsak a pártok, hanem minden személy és szervezet szólásszabadságát érinti” – ebben a vonat-
kozásban tehát Szalay Péter többséget alkotó bírótársaihoz hasonlóan a nyilvánosság és a szólás-
szabadság mellett foglalt állást.

A frakcióalakításra vonatkozó új házszabályi rendelkezések alkotmányosságát vizsgáló 10/2013. sz. 
határozathoz kapcsolódóan Szalay Péter szintén a többséggel szavazott – ez a döntés azonban ha-
tályban tartotta a Házszabály kérdéses rendelkezéseit. Említést érdemel, hogy a testület érdemben 
nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen módon értékelhető a Ház „címzett” jogalkotása, 
amelynek megfelelően ténylegesen egy pontosan azonosítható, ellenzéki frakciójukat korábban el-
hagyó képviselői kört zárt ki a frakcióalakítás lehetőségéből, mindössze néhány nappal egy új frak-
ció alakításának lehetséges időpontja előtt. A többségi vélemény döntően formális választ adott az 
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Mit gondol az alkotmánybíráskodás szerepéről?

Szalay Péter különvéleményt fogalmazott meg az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek (Ár.) 
alkotmányosságát vizsgáló 45/2012. (XII. 29.) AB határozathoz kapcsolódóan. Álláspontja formá-
lis, azonban ez a megközelítés kérdéses.  Kifejti, hogy az Ár. megalkotásakor az Alaptörvény még 
nem volt hatályban, ennek megfelelően nem okoz alkotmányos feszültséget, ha az Ár. megalkotása 
nem volt összhangban az Alaptörvény eredeti felhatalmazó rendelkezésével. Egyértelműen elu-
tasítja a testület többségi álláspontját, miszerint az Ár.-nek tartalmi szempontból is összhangban 
kell lennie a felhatalmazás kereteivel. Természetesen maga is érzékeli Ár. „csúszdatörvény” jelle-
gét, amelynek megfelelően az Ár.-t az Alaptörvény részeként meghatározó utaló szabályok kö-
vetkezményeként alkotmányos védelmet élvezhetnek olyan rendelkezések is, amelyek formálisan 
nem részei az Alaptörvénynek – ennek feloldására azonban kizárólag alkotmányos követelmények 
meghatározását tartja elképzelhetőnek. 

Az Alaptörvény negyedik módosításának alkotmányosságát vizsgáló 12/2013. (V. 24.) AB határo-
zat kapcsán Szalay Péter a többségi álláspontot támogatta, amely tartózkodott az alaptörvény-mó-
dosítás tartalmi felülvizsgálatától. Bár a többségi álláspont azon megállapítása, amely szerint az 
Alkotmánybíróság nem lehet bírája az alkotmányozó hatalomnak, elméletileg vitaképes álláspont 
lehet, – ez oda vezet, hogy bármit be lehet írni egy alkotmányba, akár azt is, hogy az ég zöld, a fű 
pedig kék, de azt is, hogy az emberi életet nem kell tiszteletben tartania az államnak. És el lehet 
fogadni az Alaptörvény Negyedik Módosítását. 

Mit gondol demokráciáról, választásokról, demokratikus vitáról?

Az egyháztörvény közjogi érvénytelenségének kérdését vizsgáló határozathoz kapcsolódóan Sza-
lay Péter Paczolay Péter különvéleményéhez csatlakozott. A többségi vélemény a közjogi érvény-
telenség megállapítását a „megfontolt és minőségi törvényalkotás” követelményére figyelemmel, 
a zárószavazás előtti módosító javaslat (koherencia-zavar kiküszöbölésére irányuló) funkciójával 
ellentétes gyakorlása miatt tartotta megállapíthatónak. Paczolay Péter különvéleménye e megálla-
pítás helytállóságát vitatva, arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvényhozási eljárás házszabályban 
foglalt rendelkezéseinek sérelme ehhez önmagában nem elegendő, amennyiben pedig ellentét áll 
fenn az Alkotmány valamely tartalmi előírásával, úgy ennek vizsgálata is szükséges. 

Az általános választási regisztráció intézményének alkotmányosságát vizsgáló határozat esetében 
Szalay Péter a szabályozás megsemmisítésére szavazó többségi állásponttal értett egyet. Fontos 
megállapítása az AB határozatnak az is, hogy „a politikai reklámok közzétételének korlátozása 
nemcsak a pártok, hanem minden személy és szervezet szólásszabadságát érinti” – ebben a vonat-
kozásban tehát Szalay Péter többséget alkotó bírótársaihoz hasonlóan a nyilvánosság és a szólás-
szabadság mellett foglalt állást.

A frakcióalakításra vonatkozó új házszabályi rendelkezések alkotmányosságát vizsgáló 10/2013. sz. 
határozathoz kapcsolódóan Szalay Péter szintén a többséggel szavazott – ez a döntés azonban ha-
tályban tartotta a Házszabály kérdéses rendelkezéseit. Említést érdemel, hogy a testület érdemben 
nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen módon értékelhető a Ház „címzett” jogalkotása, 
amelynek megfelelően ténylegesen egy pontosan azonosítható, ellenzéki frakciójukat korábban el-
hagyó képviselői kört zárt ki a frakcióalakítás lehetőségéből, mindössze néhány nappal egy új frak-
ció alakításának lehetséges időpontja előtt. A többségi vélemény döntően formális választ adott az 

alapkérdésre, mindössze azt rögzítve, hogy a frakcióalakítás szabályait mint szervezeti-működési 
szabályokat – az alkotmányosság tág határai között – az Országgyűlés maga határozhatja meg.

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. sz. végzésével. A rendkívül szoros szavazati aránnyal 
meghozott döntés során Szalay Péter a visszautasítás álláspontján lévő többséggel szavazott. 
Döntése azért is szembetűnő, mert – ezen döntés tartalmával ellentétben – a választási eljárási 
törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló 1/2013. sz. határozat megszavazásával 
korábban a testületnek a politikai kampány (közelebbről a politikai reklámok) alkotmányos jelen-
tőségét, a szólásszabadsággal való szoros összefüggést hangsúlyozó álláspontját támogatta.

Az új országgyűlési választási szabályozás egyik legtöbbet vitatott elemét, az egyéni választókerüle-
tekben győztes jelölteket megillető töredékszavazatok kérdését alkotmányossági vizsgálat tárgyává 
tévő alkotmányjogi panaszt a 3141/2014. sz. határozatával a testület elutasította. Az ügy előadó 
bírója Szalay Péter volt. A határozat indokolása kiemeli, hogy az Alaptörvény a választási alapelvek 
rögzítésén túl nem tartalmaz az egyes választás-típusokra vonatkozó szabályokat, ilyen módon 
ezek meghatározása során a törvényhozó széleskörű mozgástérrel rendelkezik. Ezen túl érdemi 
érvek valójában nem olvashatók a határozatban: a testület többsége elsősorban a választópolgárok 
számára rendelkezésre álló azonos számú szavazat és valamennyi jelölő szervezet számára adott 
azonos versenyfeltételek alapján jut arra a következtetésre, hogy a szabályozás ebben a formájá-
ban alkotmányosnak tekinthető. Megfontolandó Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleményében 
írt érv, amely szerint (amennyiben a kompenzáció önmagában a választási rendszer arányosítását 
szolgáló elem) ezzel a megoldással „az arányosítás önmaga ellentétébe átcsapva a rendszert arány-
talanná teszi”.

A képviselői szólásszabadságot korlátozó parlamenti fegyelmi jogi szabályozást helybenhagyó 
végzések meghozatala során Szalay Péter a többségi döntést támogatta, ahhoz kapcsolódóan saját 
érveit párhuzamos indokolás formájában sem fejtette ki. A végzések érvelési kerete szerint a kér-
dést az egyéni képviselői jogok érvényesülése és a hatékony parlamenti munka biztosítása közötti 
egyensúly keresése útján szükséges vizsgálni. A testület komolyan vehető érveket nélkülöző, som-
más megállapítása szerint a parlamenti munka ellehetetlenülésének megelőzésére figyelemmel a 
szabályozás nem tekinthető a véleménynyilvánítási szabadság aránytalan korlátozásának.

Mit gondol hatalommegosztásról, a függetlenség garanciáiról?

A bírák kényszernyugdíjazására vonatkozó előírások alkotmányosságát vizsgáló 33/2012. sz. hatá-
rozat elfogadását Szalay Péter nem támogatta, Lenkovics Barnabás különvéleményéhez csatlako-
zott. A testület többsége állást foglal amellett, hogy sérti a bírói függetlenséget, ha a bírákat elmoz-
dítják tisztségükből és ügyeikről leválasztják őket, valamint a tisztség gyakorlásával összefüggésben 
új életkori határ bevezetésére csak fokozatosan, kellő átmeneti idő alatt, az érintett bíró elmozdít-
hatatlansága mellett lehet helye. Szalay ezzel szemben úgy érvel különvéleményében, hogy nem 
lett volna helye a kérdéses szabályozás megsemmisítésnek arra tekintettel, hogy az „az Alaptörvény 
más rendelkezésével” – valójában az Átmeneti rendelkezésekben foglaltakkal – összhangban van. 
Szalay Péter részéről az Ár. alkotmányi rangú normaként történő kezelése következetes álláspont 
képviseletét vetítette előre. 
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A bíróságok szervezetére és igazgatására, valamint a bírák jogállására vonatkozó szabályozás alkot-
mányosságát vizsgáló, a Kormány indítványa alapján meghozott 13/2013. sz. határozatot Szalay Pé-
ter előadó bíróként jegyezte. A határozat részletesen elemzi az indítványokban érintett kérdéseket, 
az érvelést azonban több tekintetben egyfajta óvatosság jellemzi. Az OBH elnök személyzeti jellegű 
intézkedéseket tartalmazó határozataival kapcsolatban alkotmányos követelményként fogalmazza 
meg az okszerű, kimerítő és a jogorvoslathoz való jogról szóló tájékoztatásra is kiterjedő indokolás 
követelményét. Mulasztást állapít meg a határozat abban a vonatkozásban, hogy a jogalkotó nem 
szabályozta, az OBH elnöke és a Kúria elnöke milyen esetkörökben, milyen indokok alapján nyil-
váníthatja eredménytelennek az olyan bírói álláshelyre kiírt pályázatot, amelyre egyébként több 
érvényes, és a bírói tanácsok által rangsorolt pályázat is időben beérkezett. Amikor a testület arra 
jut, hogy a jogalkotó meghatározott, sarkalatossá nyilvánított kérdésekben túllépte a számára adott 
felhatalmazás kereteit, a határozat indokolása fontosnak tartja leszögezni: „Hangsúlyozza az Alkot-
mánybíróság, hogy nem maguk a szabályok alaptörvény-ellenesek, hanem a Bjt.-nek és a Bszi.-nek 
ezeket a szabályokat sarkalatossá minősítő §-ának bizonyos részei.”

A semmisségi törvény alkotmányosságát vizsgáló 24/2013. sz. határozat esetében Szalay Péter a 
többséggel együtt szavazott, a határozathoz párhuzamos indokolást sem fűzött. A többségi érvelés 
megállapítása, amely szerint „a jogalkotó nem sértette meg sem a hatalmi ágak megosztása, sem a 
jogállamiságból következő jogbiztonság elvét azzal, hogy ex lege semmissé nyilvánította a Semmisségi 
törvényben azok elítélését, akiket a 2006 őszi tüntetésekhez kötődő eljárásokban ítéltek el” határo-
zott álláspontot közvetít ugyan, de teljes mértékben nélkülözi a döntéshez vezető érvek világos és 
meggyőző bemutatását.

A bírósági ügyáthelyezések alkotmányosságát vizsgáló 36/2013. sz. határozat esetében Szalay Pé-
ter szintén a többséggel szavazott. Bár az ügyáthelyezésre vonatkozó, kifogásolt rendelkezéseket a 
jogalkotó korábban már hatályon kívül helyezte, az Alkotmánybíróság többségi érvelésében rög-
zítette: hiába volt csak kivételesen alkalmazható az ügyáthelyezés, aggályos, hogy ahhoz normatív 
módon meghatározott szempontok nem kapcsolódtak, alkalmazása kizárólag az OBH elnökének 
belátásán múlt.

Mit gondol a szabadságjogokról?

A guberálást szankcionáló önkormányzati rendelet alkotmányosságát vizsgáló 176/2011. sz. hatá-
rozat meghozatala során Szalay Péter az alkotmánysértés megállapítása mellett érvelő többséggel 
együtt szavazott. A határozat érvelése nem követi minden esetben az alapjogi dogmatikában rész-
letesen kidolgozott módszertant és fogalmakat, azonban kétségkívül okszerű, racionális érvelést 
tartalmaz.

Hasonló módon a többségi döntés részese volt Szalay Péter a közterület életvitelszerű lakhatásra 
való használatának lehetséges szankcionálását vizsgáló, 38/2012. sz. határozat meghozatala során. 
A határozat fő megállapításai szerint összeegyeztethetetlen az emberi méltóság tiszteletben tartá-
sának követelményével a közterületen lakás szankcionálása – amely intézkedésnek ugyanakkor a 
legitim célja sem azonosítható.

A családvédelmi törvény alkotmányosságát vizsgáló 43/2012. sz. határozatot Szalay Péter előadó 
bíróként jegyezte. A határozat arra vonatkozó megállapítása, hogy a törvény a család szűkítő defi-
nícióját adja, míg az állam intézményvédelmi kötelezettsége más, kölcsönös gondoskodáson ala-
puló, tartós érzelmi és gazdasági életközösségekre is vonatkozik, kétségkívül helyes – igazolható 
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mányosságát vizsgáló, a Kormány indítványa alapján meghozott 13/2013. sz. határozatot Szalay Pé-
ter előadó bíróként jegyezte. A határozat részletesen elemzi az indítványokban érintett kérdéseket, 
az érvelést azonban több tekintetben egyfajta óvatosság jellemzi. Az OBH elnök személyzeti jellegű 
intézkedéseket tartalmazó határozataival kapcsolatban alkotmányos követelményként fogalmazza 
meg az okszerű, kimerítő és a jogorvoslathoz való jogról szóló tájékoztatásra is kiterjedő indokolás 
követelményét. Mulasztást állapít meg a határozat abban a vonatkozásban, hogy a jogalkotó nem 
szabályozta, az OBH elnöke és a Kúria elnöke milyen esetkörökben, milyen indokok alapján nyil-
váníthatja eredménytelennek az olyan bírói álláshelyre kiírt pályázatot, amelyre egyébként több 
érvényes, és a bírói tanácsok által rangsorolt pályázat is időben beérkezett. Amikor a testület arra 
jut, hogy a jogalkotó meghatározott, sarkalatossá nyilvánított kérdésekben túllépte a számára adott 
felhatalmazás kereteit, a határozat indokolása fontosnak tartja leszögezni: „Hangsúlyozza az Alkot-
mánybíróság, hogy nem maguk a szabályok alaptörvény-ellenesek, hanem a Bjt.-nek és a Bszi.-nek 
ezeket a szabályokat sarkalatossá minősítő §-ának bizonyos részei.”

A semmisségi törvény alkotmányosságát vizsgáló 24/2013. sz. határozat esetében Szalay Péter a 
többséggel együtt szavazott, a határozathoz párhuzamos indokolást sem fűzött. A többségi érvelés 
megállapítása, amely szerint „a jogalkotó nem sértette meg sem a hatalmi ágak megosztása, sem a 
jogállamiságból következő jogbiztonság elvét azzal, hogy ex lege semmissé nyilvánította a Semmisségi 
törvényben azok elítélését, akiket a 2006 őszi tüntetésekhez kötődő eljárásokban ítéltek el” határo-
zott álláspontot közvetít ugyan, de teljes mértékben nélkülözi a döntéshez vezető érvek világos és 
meggyőző bemutatását.

A bírósági ügyáthelyezések alkotmányosságát vizsgáló 36/2013. sz. határozat esetében Szalay Pé-
ter szintén a többséggel szavazott. Bár az ügyáthelyezésre vonatkozó, kifogásolt rendelkezéseket a 
jogalkotó korábban már hatályon kívül helyezte, az Alkotmánybíróság többségi érvelésében rög-
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együtt szavazott. A határozat érvelése nem követi minden esetben az alapjogi dogmatikában rész-
letesen kidolgozott módszertant és fogalmakat, azonban kétségkívül okszerű, racionális érvelést 
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Hasonló módon a többségi döntés részese volt Szalay Péter a közterület életvitelszerű lakhatásra 
való használatának lehetséges szankcionálását vizsgáló, 38/2012. sz. határozat meghozatala során. 
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A családvédelmi törvény alkotmányosságát vizsgáló 43/2012. sz. határozatot Szalay Péter előadó 
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volt tehát a törvény családfogalomra vonatkozó definíciójának megsemmisítése. Gyenge lábakon 
áll ugyanakkor a határozat érvelése azon megállapítás vonatkozásában, amely – szemben az alap-
vető jogok biztosának indítványában kifejtettekkel – nem tekinti alaptörvény-ellenes helyzetnek és 
szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek, hogy a törvény család-fogalma 
az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatára sem terjed ki. Az indokolás szerint „nem a 
bármilyen társkapcsolatban élőket kell a törvényhozónak ez alapján családként elismernie”, ugyan-
is „az állam az élet továbbadásának potenciális lehetősége miatt, e célhoz kötötten védi a családot”. 
E megállapítás normatív alapjai egyrészt kétségesek, másrészt a célkitűzés teljesülését természete-
sen semmilyen módon nem veszélyezteti, ha azonos nemű párok kapcsolatait is családként ismeri 
el az állam. Ennél jóval lényegesebb, hogy egy állami célkitűzés teljesülése nem eshet olyan súllyal 
latba egy mérlegelési helyzetben, mint az emberi méltóság védelmének követelménye. Megfelelően 
szemlélteti ezt az ellentmondást, hogy maga a határozat sem tartja igazolhatónak, hogy a vizsgált 
törvény – a különböző nemű házastársakhoz képest – a törvényes öröklés lehetőségéből is kizárja 
az azonos nemű, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyeket.

Az egyháztörvény egyes tartalmi rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló 6/2013. sz. határo-
zathoz kapcsolódóan Szalay Péter Dienes-Oehm Egon különvéleményéhez csatlakozott. Az egy-
házként történő elismerésről szóló országgyűlési döntés politikai meghatározottságát és a jogor-
voslat hiányát alaptörvény-ellenesnek nyilvánító többségi érveléssel szemben a különvélemény 
alapvetően formális megközelítést alkalmaz. A különvélemény Szalay Péter által is aláírt pontja 
arra mutat rá, hogy a törvény megalkotáskor hatályban volt az Alaptörvény Átmeneti rendelke-
zéseinek a szabályozás tartalmára és kereteire felhatalmazást adó rendelkezése, ilyen módon a 
törvényi szabályozás alkotmányos alapjai biztosnak tekinthetők. Ez az érv többször megjelenik 
a Szalay Péter nevéhez köthető különvéleményekben, lényeges azonban rámutatni arra a körül-
ményre, hogy a hivatkozott, egyébként vitatható alkotmányos alap az alkotmánybírósági vizsgálat 
időpontjában már nem állt fenn. Természetesen nem tekinthető érdemi érvnek a különvélemény 
utalása az Alaptörvény folyamatban lévő, negyedik módosítására, amely egyébként egyházként 
történő elismerésre vonatkozó szabályokat is tartalmazott.

A pénznyerő automatákkal kapcsolatos szabályozás alkotmányosságát vizsgáló 26/2013. sz. hatá-
rozat többségi érvelésével értett egyet Szalay Péter, ami rendkívül nagyvonalú abban az értelem-
ben, hogy elfogadja a jogkorlátozás alkotmányos indokaként azt a közérdeket, amelyet nem nyil-
vános nemzetbiztonsági információk támasztanak alá. Arra tekintettel, hogy a szerencsejátékokra 
vonatkozó szabályozással összefüggésben – a bizalomvédelem mellett – elsősorban a szabályozási 
átmenet jogállami kialakítása képezte az alapvető alkotmányossági kérdést, nehéz mire vélni azt a 
megállapítást, amely szerint „a felkészülési idő biztosítása a hatályba léptetett jogszabály végrehaj-
tásának hatékonyságát redukálva éppen a jogalkotói szándék ellen hatott volna”, az pedig egyenesen 
paternalista érv, hogy „okkal valószínűsíthető az is, hogy az esetleg biztosított felkészülési időszakban 
kiszámíthatatlanul felerősödött volna a pénznyerő automatákhoz fűződő ’játékkedv’, azaz éppen a 
kivédendő negatív jelenségek szaporodásához vezethetett volna”.

A közszereplők bírálhatóságának kérdését az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggésben vizsgáló 
7/2014. sz. határozathoz kapcsolódóan Szalay Péter a többségi véleményt támogatókhoz csatlako-
zott. A közéleti szereplők bírálhatóságához kapcsolódó „méltányolható közérdeket”, mint feltételt 
megsemmisítő határozat alapvetően a véleménynyilvánítással összefüggésben az Alkotmánybíró-
ság által korábban kialakított mércéket veszi alapul, ilyen módon ebben a vonatkozásban a korábbi 
alkotmányos gyakorlat továbbvitelének tekinthető.

A trafiktörvényt alkotmányosnak minősítő AB-határozat esetében Szalay Péter a többségi döntést 
támogatta, ahhoz párhuzamos indokolást nem csatolt. Vélhetőleg egyetértett tehát azzal a megál-
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lapítással, hogy a dohánytermékek kereskedelmére vonatkozó szabályozás teljeskörű átalakítása 
nem járt sem a tulajdonhoz való jog, sem pedig a vállalkozáshoz való jog sérelmével.

azokban kisebb hangsúlyt kapnak az alkotmá-
nyértelmezés sajátos módszertani szempontjai. 
Az egyes döntések tartalma alapján vegyes kép 
rajzolódik ki Szalay Péter hatalommegosztás-
ról, demokratikus hatalomgyakorlásról és sza-
badságjogokról alkotott felfogásával kapcso-
latban. Míg az általános választási regisztrációt 
alkotmánysértőnek, a fővárosi választási 
rendszer egyenlőtlenségét elfogadhatónak 
tartotta; a közszereplők bírálhatóságának 
korlátozását nem tartotta megengedhetőnek, 
ugyanakkor elfogadhatónak ítélte a képviselői 
szólásszabadságot korlátozó parlamenti 
fegyelmi jogi szabályozást; míg a guberálás 
tiltását és a hajléktalanság szankcionálását 
az emberi méltóság védelméből következő-
en nem tartotta elfogadhatónak, megenged-
hetőnek ítélte a családvédelmi törvény azo-
nos nemű párokra hátrányos rendelkezéseit.

Szalay Péter különvéleményei és az általa előadó 
bíróként jegyzett határozatok alapján kirajzo-
lódnak olyan kérdéskörök, amelyek vélhetőleg 
közelebb állnak szakmai érdeklődéséhez, vagy 
amelyekkel összefüggésben szilárd meggyőző-
déssel bír a kapcsolódó alkotmányos értékek-
ről, azok lehetséges megközelítési irányairól: 
egyértelműen ilyennek tekinthetők a bírák 
jogállására és a bírósági igazgatásra vonatko-
zó kérdések, az egyházak jogállásával kapcso-
latos kérdések, valamint a család fogalmával 
kapcsolatos kérdések. Visszatérő elem a Sza-
lay Péter által jegyzett érvelésekben a formális 
jogi szemlélet, amely – elsősorban az Alaptör-
vény Átmeneti rendelkezéseihez kapcsolódó-
an – elsősorban a szabályozás megalkotásának 
jogalapjára helyezi a hangsúlyt. Érveléseiben 
szigorúan támaszkodik a jogértelmezés és jog-
alkalmazás szakmai követelményeire, azonban 
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