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Napirendi javaslat  
 
1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. Dr. Salamon László alkotmánybíró-jelölt meghallgatása  

(Az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság 2012. december 10-

ei javaslata alapján, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7. § 

(2) bekezdés szerinti eljárásban)   

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Salamon László alkotmánybíró-jelölt  
 

Megjelent  
Dr. Balsai István alkotmánybíró  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntöm önöket a mai napra 
összehívott alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságunk rendes ülésén. Új 
változatban teszem fel majd a napirendi javaslatunkat szavazásra. Az első napirendi pont, 
amelyet tárgyalnánk, a polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági 
módosítóval összefüggésben kerülnek megtárgyalásra, a második napirendi pontunk 
dr. Salamon László alkotmánybíró-jelölt meghallgatása, a harmadik napirendi pont pedig az 
„egyebek”. Ebben a kérdésben kell szavaznunk. 

Mielőtt szavaznánk, ismertetem a helyettesítéseket: Mátrai Márta helyettesíti 
dr. Gruber Attilát, Molnár Attilát dr. Rubovszky György képviselőtársunk, Pősze Lajos 
Puskás Imrét, Zsiga Marcellt dr. Horváth Zsolt, Vas Imre képviselőtársunk Bohács Zsoltot, 
Kozma Pétert helyettesíti Varga István képviselőtársunk, szerény személyem pedig Gulyás 
Gergelyt, Staudt Gábort Gyüre képviselőtársunk, alelnöktársam. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk. 

Szavazásra bocsátom a napirendi pontjainkat. Kérdezem, ki ért ezzel egyet. 
(Szavazás.) 16, egyhangúan meghozott határozatunkkal elfogadtuk. 

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám); döntés 
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Megnyitom az első napirendi pontunk tárgyalását. A polgári törvénykönyvről szóló 
törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslat érkezett három pontban, amelyet én magam 
jegyzek benyújtóként. Megnyitom ezzel kapcsolatban a vitát. Kérdezem a kormány 
álláspontját. Az államtitkár urat külön köszöntöm, jó reggelt kívánok Répássy Róbert 
államtitkár úrnak.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a mai ülésén tárgyalja a módosító javaslatok 
támogathatóságát, tehát még nem tudok beszámolni álláspontról.  

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcaálláspontot még nem alakítottunk ki.  
 
ELNÖK: Nem alakítottak ki. Köszönjük szépen.  
Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e kérdés a benyújtott indítvánnyal összefüggésben. 

(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Hozzászólásra jelentkező? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 
szavazni fogunk. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánják-e támogatni. Aki támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki nem ért egyet vele? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett elfogadtuk, és akkor benyújtottuk. 

Tájékoztatom önöket, hogy vélhetően jövő héten, 17-én fogunk szavazni a Ptk.-
módosító javaslatokról, ahogy az előkészítés a Házbizottságban megtörténik. (Dr. Rubovszky 
György nemet int.) Nem? Nem úgy tűnik? (Dr. Rubovszky György: Úgy tűnik, hogy nem. 
Majd februárban.) Februárban. Én bizakodó vagyok mindig, tehát reménykedünk, hogy 
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szavazunk, ha nem, akkor pedig majd februárban megtárgyaljuk a polgári törvénykönyvhöz 
benyújtott módosító javaslatokat, illetőleg a zárószavazásra is akkor kerülne sor. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás megérkezik a bizottsági ülésre. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A Ptk.-hoz már nem 
lehet hozzászólni?) Lezártuk a szavazást. Foglaljon helyet, képviselő úr, vegyen részt a 
bizottság munkájában. Szólt a képviselő úr, hogy egy másik bizottsági…? (Kubovicsné 
dr. Borbély Anett: Igen.) Nem tudom már megnyitni, hiszen a bizottságunk elfogadta. 

Dr. Salamon László alkotmánybíró-jelölt meghallgatása 

Rátérnénk a 2. napirendi pontunk tárgyalására, ebben aktívan részt tud majd venni 
Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársunk is. A 2. napirendi pontunk dr. Salamon László 
alkotmánybíró-jelölt meghallgatása. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 
7. § (2) bekezdése alapján kell a meghallgatást abszolválnunk. A javasolt személyeket az 
Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottsága meghallgatja.  

Nagy szeretettel köszöntöm Salamon László urat, a jelöltünket. 
A bizottság, amelyet a parlament életre hívott, Salamon Lászlót jelöli, javasolja 

alkotmánybíróvá választani. A bizottság elnöke dr. Varga István képviselőtársunk. Kívánja 
szóban kiegészíteni, elmondani, hogy a bizottság hogyan és mikor végezte a munkáját? 
(Dr. Varga István bólint.) Kérem akkor, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.  

Dr. Varga István, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő bizottság 
elnökének tájékoztatása 

DR. VARGA ISTVÁN, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő bizottság 
elnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A hétfői bizottsági ülésünkön egyhangúan azt 
javasoltuk, hogy dr. Salamon Lászlót a bizottság, majd pedig a plenáris ülésen az 
Országgyűlés alkotmánybíróvá válassza.  

A rendelkezésünkre álló életrajzból, azt hiszem, mindenki számára világos és 
egyértelmű, hogy olyan jelöltet állítottunk, aki a legkényesebb elméleti és gyakorlati, szakmai 
igényeknek megfelel, hisz Salamon László hosszú időn keresztül az Országgyűlés ügyrendi 
bizottságának elnöke, az Országgyűlés alelnöke volt, kimagasló szellemi képességgel 
rendelkező egyetemi oktató, és emellett – és ez az érdekes – húsz éven keresztül gyakorló 
ügyvédként is részt vett.  

Azt gondolom, hogy a legkényesebb kritikai észrevételeket is kiállja Salamon László 
elnök úr, úgyhogy magam és a bizottság tagjai nevében is nagy tisztelettel és minden 
támogatást megadva javasoljuk, hogy Salamon Lászlót válassza meg az Országgyűlés 
alkotmánybíróvá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mielőtt a jelöltnek megadnám a szót, engedjék meg, 

hogy nagy szeretettel köszöntsem Balsai István urat, a bizottságunk volt elnökét. Nagy 
szeretettel köszönjük, hogy megtisztelte a bizottság ülését.  

Nagyon szépen köszönjük a bizottság munkáját. Tehát egy jelöltet kell 
meghallgatnunk alkotmánybíróvá történő megválasztását megelőzően. Megadom a szót a 
jelölt úrnak, azzal a meghagyással, hogy a bizottság tagjainak kiosztásra került a curriculum 
vitae, tehát az önéletrajza, amelyet megismerhettek a bizottság ülését megelőzően. Kérem, 
hogy néhány mondatban ismertesse elképzelését, illetőleg életútját. Nagyon szépen 
köszönjük. 

Dr. Salamon László bemutatkozása 

DR. SALAMON LÁSZLÓ alkotmánybíró-jelölt: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nagy megtiszteltetés számomra ez a jelölés; sajtó felé is már e tekintetben 
nyilatkozatot tettem. Amióta politikával foglalkozom, gyakorlatilag összekapcsolódtam az 
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alkotmány ügyével. Az életrajzom a bizottság tagjainak rendelkezésére áll, tehát azt 
gondolom, hogy életrajzi adatokkal nem kell önöket terhelnem, inkább mintegy 
summázatként néhány utalást szeretnék tenni annak a bevezető mondatomnak a 
megerősítésére vagy alátámasztására, hogy valóban mióta politikával foglalkozom, az 
alkotmányozás ügye mindig a politikai tevékenységem középpontjában állt. 

Azt hiszem, túlzás nélkül mondhatom, hogy az alatt a 22 év alatt, amíg itt, az 
Országgyűlésben – valamennyi ciklusban – képviselői mandátumot tölthettem be vagy 
tölthetek be, mindvégig szakpolitikus voltam. Voltaképpen ez már a választások előtt, az első 
szabad választás előtt így kezdődött, tagja voltam a nemzeti kerekasztal-tárgyalásoknak, 
amely a diktatúra lebontásával és a demokráciára való áttérés alapvető alkotmányjogi 
feltételeiről tárgyalt, mégpedig a választójogi szakbizottságban működtem közre, akkor a 
Magyar Demokrata Fórum képviseletében. Ebben a bizottságban volt tárgyaló kollégám 
Balsai István alkotmánybíró úr is, és olyan partnereim voltak, mint a Fidesz részéről a 
jelenlegi köztársasági elnök úr, Áder János, az SZDSZ-t Tölgyessy Péter képviselte, a neve 
nyilván ismert a politikatörténet, a politikai élet világából, hasonlóképpen ismert név a 
Kisgazdapárt egykori vezetője, Torgyán József, jelen volt a tárgyalásokon a Magyar 
Szocialista Párt részéről Tóth András, aki már jelenleg nem képviselő. Tehát azt mondhatom, 
hogy ez az időszak áttételesen az első alkotmányozás folyamatában való részvételt is 
jelentette, hiszen ez – a mai elnevezésével mondva – egy sarkalatos törvény megalkotását 
jelentette.  

Képviselőségem időszaka alatt egyetlen egy ciklus kivételével valahány ciklusban 
tagja voltam az alkotmányügyi bizottságnak, az első ciklusban elnökekét, és most, mióta 
Balsai alkotmánybíró úr az Alkotmánybíróságon tevékenykedik, azóta – mint ismert – 
betöltöm ennek a bizottságnak az elnöki tisztjét is. 

Utaltam már arra, hogy a nemzeti kerekasztal-tárgyalások révén áttételesen 
bekapcsolódtam az első alkotmányozásba. volt még egy alkotmányozási kísérlet ’94 és ’98 
között, és az is ismert, hogy a harmadik alkotmányozási folyamatban is – ami aztán 
Magyarország új alaptörvényének létrehozásához vezetett – részt vállaltam. Tehát azt 
gondolom, hogy valóban az alkotmányozással és az alkotmány ügyével való 
összekapcsolódásom töretlen volt, illetve töretlen a képviselői tevékenységem során. 

A másik pont, amit szeretnék kiemelni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ahol 
1995 óta tevékenykedem. 17 év az alkotmányjogi tanszéken, 17 év oktatói tevékenység. Én 
vittem és viszem a levelező tagozatot, tehát én vagyok ott a tárgy előadója, emellett egyéb 
feladatokat is ellátok, nappali tagozatos gyakorlatokat vezetek, speciálkollégiumot tartok. 
Megpróbáltam megbecsülni – az évfolyam létszáma általában 200-300 között szokott 
alakulni, néha még a fölött is volt –, szerény becsléssel is az elmúlt 17 év alatt legalább 2000, 
de inkább közelebb a 3000-hez, 2-3000 közötti lehet azoknak a hallgatóknak a száma, akiknek 
az oktatásában részt vállaltam.  

Büszkén hozom szóba, hogy az alkotmányügyi bizottság jelenlegi két tagja is 
kapcsolatba került velem mint oktatóval. Az egyik jeles tudású ellenzéki képviselő abban a 
tanácsban tett záróvizsgát, ahol én kérdezhettem az alkotmányjogi témát, és egy 
hasonlóképpen igen jeles tudású kormánypárti bizottsági tagunk pedig speciálkollégiumon 
parlamenti jogot hallgatott nálam, de van jelenlegi államtitkár, helyettes államtitkár, ezen 
kívül jó néhány köztisztviselő, akiket tanítottam. Gyakran fordul velem elő, hogy rám 
köszönnek, nem is a képviselőségemet megragadva, hanem a tanárságom miatt talán 
megismernek. Ez zavarba hoz, és akkor visszakérdezek – remélem, tisztázódik, bár a 
kérdésből is fölmerül, hogy a tanítványom volt –, hogy remélem, jó emlékezetet őrzött meg 
rólam.  

Tisztelt Bizottság! Tekintettel a sajtóban, legalábbis az egyik napilapban megjelent 
megjegyzésekre, amelyek kétségbe vonták a jogi feltételeit az alkotmánybíróvá 
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választásomnak, ez kényszerít arra, hogy ilyen kérdésre is kitérjek. Az életrajzomra 
hivatkozott ez az újság, Lehet, hogy az úgynevezett rövidített életrajzot olvasta, ahol valóban 
nem részleteztem, hogy mikor szüneteltem pontosan és mikor hagytam abba, aztán mikor 
újítottam fel megint a pályámat, de erre is tekintettel ez az életrajz már pontos adatokat 
tartalmaz. Kérem, 1972. március 15-étől 1990. november 15-éig  egy huzamban végeztem 
jogászi diplomához kötött tevékenységet ügyvédjelöltként és ügyvédként. Ez 18 év, 8 hónap. 
Majd 1996. július 1-től – ha jól mondom, de inkább puskázom, bocsánat –, 1996. július 15-
étől 1998. július 1-jéig, azaz 15 nap híján két esztendeig ismét ügyvédkedtem. Ez az 
eukleidészi matematika szerint is 20 év, 6 hónap és 15 nap.  

Emellett az egyetemi oktatói tevékenységet, legalábbis a Pázmányon az alkotmányjogi 
tanszéken jogi diplomához kötik. Nem tudom, ez más egyetemen hogy van. Ez a kérdés 
tréfának szánt. Azt hiszem, nincs a világon olyan egyetem, ahol jogot nem jogász taníthat. 
Úgy gondolom, hogy ha ezt a 17 évet is hozzátesszük, valahol 37-38 év között mozog a 
jogászi diplomához kötött, jogi természetű, praktizáló vagy oktatói természetű 
tevékenységem.  

Természetesen nem az egyetemi tanári vonalra, az úgynevezett kiemelkedő 
tudományos tevékenységi körre hivatkozom, mert nekem erre, tudományos tevékenység 
effektív kifejtésére igazából és valójában a feladataim vállalása mellett sajnos nem volt 
lehetőségem. Ebben az életben, ami nekem megadatott odafentről, ennyi adatott, és én a 
lehetőségeimmel meg vagyok elégedve mint föntről kapott ajándékkal.  

Talán egy mondatot még azzal kapcsolatban is szeretnék tenni, hogy az egyik párt a 
kritikusnál erősebb kifejezéssel illeti a jelölésemet. Ezzel szemben némi elégtételül 
szolgálhatna, hogy ellenzéki képviselők voltak, akik a jelölés után a parlamenti folyosó 
homályában gratuláltak, és hozzátették, hogy ugyan nem fognak megszavazni, de ez nem a 
személyemnek szól, hanem ez politika. Tudomásul kell venni, hogy a politika nem lehet más, 
csak ilyen, sajnos, és hogy a politikust érik rúgások, ezt a politikusnak tudomásul kell venni. 
Ha valaki politikára adta a fejét, akkor ennek ki van téve. A fél mondatos megjegyzésem talán 
arra irányul, hogy a rúgások között volt olyan is, ami nem a politikust, hanem a tanárt 
érintette, és erről nekem Kosztolányi Dezső Aranysárkány című csodálatos, szép regénye jut 
eszembe, amikor az érettségin bukott diák megszervezte a tanár megverését. Lelkük rajta, de 
nem is érdemes ezzel tovább foglalkozni, csak kibuggyant belőlem. Akik ismernek, tudják, 
hogy inkább az extrovertált típusú emberek közé tartozom.  

Térjünk át arra a kérdésére az elnök úrnak, hogy mik az elképzeléseim. Amikor ez a 
kérdés elhangzik, akkor általában arra kíváncsiak a kérdezők egy ilyen jelölésnél, hogy a 
jogrendszerrel kapcsolatban milyen véleménye van, mit tartana szükségesnek megváltoztatni, 
mi a kritikai hozzáállása. Nos, egyrészt hogy én a jogrendszerről mit gondolok, azt a mélyen 
tisztelt alkotmányügyi bizottságnál aligha van hivatottabb testület, amely jobban tudná, hiszen 
hétről hétre ebben a bizottságban megnyilatkoztam a jogrendszerről, meg a parlamentben is. 
De ettől függetlenül azt kell hogy mondjam, hogy ha erre a kérdésre válaszolunk, akkor a 
jogalkotó szerepkörébe kell hogy helyezzem magam, itt viszont arról van szó, hogy ha az 
Országgyűlés megválaszt alkotmánybíróvá, akkor a jogalkotói tevékenységem véget ér, ebből 
a szerepkörből ki kell lépnem, mert egy másik szerepkör, a jogalkalmazói szerepkör, jelesül 
az alkotmányt alkalmazó és az alkotmányt értelmező szerepkörnek leszek a részese.  

Ebből a szempontból, hogy a jogrendszerről mit gondolok, az indifferens, és saját 
magamat is függetlenítenem kell a jogrendszerről alkotott véleménytől, mert hiszen a 
jogalkalmazónak az a kötelessége és az a feladata, hogy a fennálló érvényes jogot alkalmazza. 
Tehát én azt tudom mondani, hogy az én feladatom az lesz, hogy a felmerülő kérdésekben, 
legyen az akár absztrakt normakontroll, legyen az akár konkrét normakontroll – ami előtt 
most széles körben megnyitotta az új alaptörvény a lehetőséget, megteremtve az alapjogi 
bíráskodás intézményét –, ebben a szerepkörben korrektül eljárjak, és úgy végezzem az 
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alkotmányértelmezést, a jogszabályoknak az alkotmánnyal történő összevetését, az alapjogok 
érvényesülésének vizsgálatát, hogy ebből a jogalkalmazói szerepkörből ne essek ki. A 
négyféle értelmezés az, ami behatárolja a tevékenységemet, a grammatikai, a logikai, a 
szisztematikai és a históriai értelmezési együttes. Ezek azok a keretek, és természetesen, 
nyilvánvalóan a jogszabály keretei, pontosabban a jogszabály kereteinek kibontását ezek a 
módszerek teszik lehetővé. Ezek azok, amelyek az én tevékenységemnek, hogy így mondjam, 
az irányát, a természetét meghatározzák. 

Egyetlen egy olyan kérdés az, amit, úgy gondolom, egy alkotmánybíró-jelöltnél joggal 
fel lehet még tenni ezzel összefüggésben, hogy voltaképpen egy aktivista vagy egy 
normativista alkotmánybíráskodásra kell majd számítani az illető személyt illetően. Nos, azt 
gondolom, hogy a kérdés kapcsán arra a problémára kell választ adni, hogy hol ér véget a 
jogértelmezés, mik azok a határok, amiket az alkotmánybíró nem léphet át. Mert a határok 
túllépése, mondjuk így, egy túlzott aktivizmus véleményem szerint nem felel meg annak a 
szerepkörnek, amit az alaptörvény és a törvény az alkotmánybíróra ró. Ebből adódóan a 
fölmerült kérdésre az a válasz, hogy nagy felelősséggel és önmérséklettel kell felmérni a 
határt az alkotmányértelmezés és az azon túli, szerintem tiltott tevékenység, úgymond a 
burkolt alkotmányozás között.  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a figyelmüket. Azzal szeretném befejezni, hogy ha 
engem az Országgyűlés alkotmánybíróvá választ, akkor a legjobb tudásom és a legjobb 
lelkiismeretem szerint kívánom majd ellátni a feladatomat. Köszönöm a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdések, észrevételek, először a kérdések 

következnének. Ki kíván kérdezni? (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársamé a szó. 
Tessék! 

Kérdések 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ezúton szeretnék 
gratulálni az elnök úr jelöltségéhez. Picit nehéz, többszörösen is nehéz fogalmazni, mert 
valójában képviselőként mi tegező viszonyban vagyunk. Most hivatalos formában ezt 
megtartanám, mert természetellenes lenne, ha… Nagy megtiszteltetés ért, mert egy ilyen 
szaktekintély, mint Salamon László esetében felmerül egyáltalán az alkotmánybíró-jelölés 
kérdése. Néhány konkrét kérdést szeretnék feltenni a közelmúlt, illetve a jelen 
alkotmányozásával, és egyáltalán az ön alkotmánybírói működésének jövőbeli víziójával 
kapcsolatban.  

Éppen az előző napirendi pont keretében egy határozott álláspontunk szerint 
alaptörvény-ellenes rendelkezés kapott bizottsági támogatást, a kollektív defamáció elleni 
polgári jogi védelem lehetőségét biztosítja ez a rendelkezés, a véleménynyilvánítási szabadság 
durva sérelmét jeleníti meg, és szakít ez a rendelkezés annak a véleménynyilvánítási 
szabadságnak a gyakorlatával, amelyet meghonosított az Alkotmánybíróság, és amelyet a 
Szent Korona-döntés, a közösség elleni izgatással kapcsolatos döntés óta következetesen vall. 
Azt szeretném megkérdezni most ezúton tőled, hogy a véleménynyilvánítási szabadság 
értelmezése területén konkrétan ilyen típusú törekvések esetében, amelyek az alaptörvénybe 
ütközőek, ebben tudsz-e, kívánsz-e majd az alkotmányosság talaján megfelelő és határozott 
ellenlépéseket tenni.  

A második kérdésem az lenne, hogy a nagy vívmánya az alaptörvénynek – néhány 
hiányossága mellett természetesen, de az egyik legnagyobb erénye – a történeti alkotmány 
vívmányainak értelmezési tartományba való helyezése, tehát az alaptörvény rendelkezéseit 
többek között a történeti alkotmány vívmányainak fényében kell értelmezni. Ezt milyen 
tartalommal látod megvalósíthatónak, illetve mi az ezzel kapcsolatos szakmai víziód, 
mennyire kívánod ezt a gyakorlatban még aktívabbá, még intenzívebbé tenni az 
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Alkotmánybíróság működésében, ahol végül is már született olyan döntés a bírák 
nyugdíjazásával kapcsolatos törvény alkotmányellenesnek nyilvánítása kapcsán, amely 
hivatkozott erre a forrásra?  

Harmadikként azt szeretném megkérdezni, hogy az alapvető szabadságjogok védelme 
több tekintetben is fenyegetettséget szenved, egyrészt ez a világtendencia, és sajnos a magyar 
jogalkotásban is megfigyelhető a terrorellenes küzdelem jegyében korlátozó jogszabályok 
megszületése, illetve egyes csoportokra, kisebbségi csoportokra hivatkozással történő 
korlátozás. Nemcsak a véleménynyilvánítási szabadságra gondolok, hanem a gyülekezési 
vagy egyesülési jogra is. Ezen szabadságjogok területén mi az álláspontod, mennyiben osztod 
inkább azt az elmúlt 22 évben kialakult gyakorlatot, amelynek a fő iránya a jogkiterjesztő és a 
joggarantáló jelleg? Ez egy vívmánya volt ráadásul pont annak az időszakban, amelyben 
aktívan részt vettél, hogy egyáltalán egy diktatúrából való átmenet után a mindennapok 
részévé váltak az alapvető szabadságjogok. Ezek most, azt lehet mondani, hogy kormánytól 
függetlenül, de van olyan tendencia, amely folyamatos korlátozásra törekszik. 

Végül még egy konkrét, folyamatban lévő ügyre kérdeznék rá. A 2006-os elítélések 
semmisségéről szóló jogszabály még mindig elbírálás alatt áll. Az ezzel kapcsolatos 
álláspontodat szeretném megtudni, hogy hogyan vélekedsz erről a jogszabályról, amely 
biztosítaná azon személyek elítélésének semmissé nyilvánítását, akiket koncepciós eljárás 
alapján, hamis rendőri jelentések, vallomások alapján ítéltek el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla.  
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miután az ellenzék 

részéről a baloldal nincs jelen, így magam próbálok megfogalmazni egy olyan kérdést, 
amelyet meggyőződésem szerint nem árt, ha tisztázunk. 

A kérdésem arra irányul, hogy az előzmények alapján azt tapasztaltuk itt, ezt azért el 
kell mondanom, hogy a jelölt, az elnök úr a bizottsági üléseket mindig pártatlanul, azt kell 
mondanom, hogy talán a parlamentben is szokatlanul pártatlanul vezette. Ezek a 
megnyilvánulásai, amelyek egyértelműen arra utaltak, hogy bár megvan a személyes 
véleménye, de a személyes véleményén felül tudott emelkedni, arra sarkalnak, hogy 
megkérdezzem, alapkérdés ugyanis, hogy ebben az új helyzetben képes lesz-e a jelölt 
megőrizni ugyanezt a pártatlanságát, és ezért azt a félelmet eloszlatni, amely egyébként 
erőteljesen megjelent a baloldal részéről, de talán nem csak a részükről, hogy kialakulhat 
egyfajta túlsúly az Alkotmánybíróságon belül. Ezért úgy gondolom, egyben a kérdéshez 
hozzá is tenném, hogy e tekintetben az elnök úrnak ott jelentős szerepe lehet abban, hogy ezt 
a pártatlanságot, ha úgy érzi, hogy tovább tudja vinni, jelentős mértékben képes hozzájárulni 
ahhoz, hogy Alkotmánybíróság a következőkben hiteles maradjon, és az ország előtt be tudja 
tölteni azt a szerepét, amely meggyőződésem szerint szükségszerű. 

Hogy világos legyen, a kérdésem arra irányul, hogy szándékaid és elhatározásod 
szerint hasonló módon, pártatlanul kívánsz-e részt venni majd a döntésekben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor megadom a 

jelöltnek a szót.  

Dr. Salamon László válaszai 

DR. SALAMON LÁSZLÓ alkotmánybíró-jelölt: Köszönöm a szót, elnök úr. Gaudi-
Nagy Tamás képviselő úr első kérdése a véleménynyilvánítási szabadsággal volt kapcsolatos, 
és ha jól emlékszem, utalt a mai bizottsági ülésünk első napirendi pontjában egy bizottsági 
módosító javaslat elfogadására. Most töredelmesen beismerem, hogy mivel tudtam, hogy a 
bizottsági ülés ezen napirendi pontjában sem fogok részt venni, ennek a bizottsági módosító 
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indítványnak az áttanulmányozását nem végeztem el, tehát erre nem fogok tudni most a maga 
konkrétságában nyilatkozni. Hadd tegyem hozzá, hogy egyébként sem tartanám azt 
helyénvalónak, hogy konkrét jogeseteket kelljen itt most megválaszolnom, majd ki fogok 
térni a negyedik kérdés, a semmisségi törvény kapcsán arra is, hogy miért nem.  

De ami a véleménynyilvánítás szabadságát illeti, mert volt ennek a kérdésnek egy 
általános dimenziója, osztom és tartom magam – megjegyzem képviselőként is ezt kifejezésre 
juttattam – ahhoz az Alkotmánybíróságon kialakult gyakorlathoz, hogy a 
véleménynyilvánítási szabadságot a vélemény értéktartalma nélkül kell védelemben 
részesíteni. Ez egy alaphelyzet. Ennek természetesen megvannak a maga határai, az 
alkotmánybírói gyakorlat alapján, a bírói gyakorlat szerint is, hogy a véleménynyilvánítás 
nem valósíthat meg olyan természetű uszítást, amely az erőszak közvetlen kiváltására 
alkalmas, pontosabban magát az uszítás fogalmát értelmezi úgy az Alkotmánybíróság és a 
bírói gyakorlat, magát ezt a fogalmat, jelesül az uszítást, hogy az az erőszak közvetlen 
kiváltására alkalmas. Talán hozzátenném azt, hogy bizonyos parlamentben elmondott 
dolgoknál nem ez a mérce, hanem a parlament tekintélye. Ez a közelmúltban a vitában is 
kifejeződésre jutott, és ebben az Országgyűlés egyértelműen állást foglalt.  

Még egyszer, az alapállás azonban a véleménynyilvánítási szabadság rendkívül tág 
szabadságként történő kezelése. Ez egyébként a magyar alkotmánybírósági felfogásra 
töretlenül jellemző volt, és én úgy érzem, hogy ez helyes, mert a véleménynyilvánítási 
szabadság a szabadságra épülő, a szabadságelvet befogadó alkotmányosságnak és a 
demokráciának elmaradhatatlan, és talán az egyik legfontosabb szabadságelve. 

A történeti alkotmány vívmányai. Köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy roppant 
érdekes felvetés. Itt azt mondhatjuk, hogy még igazán kikristályosodott gyakorlatról nem 
beszélhetünk. Az Alkotmánybíróság működése során fog kikristályosodni az, hogy ezen mit 
kell érteni. Eddig egyetlen egy döntésben, a bírák nyugdíjazása kapcsán hivatkozott az 
Alkotmánybíróság a történeti alkotmány vívmányaira. Én most tehát elméletben el tudom 
erről mondani a véleményemet, különben ez az egyetemen is fölmerülő kérdés volt, tehát ezen 
már gondolkodtam eddig is a hallgatók fölvetése okán. 

Szerintem a történeti alkotmány lényege az alkotmányfejlődés organikus jellege, 
vagyis nem egy kifejezett, konkrét, tételes jogszabályt tartok sohasem a történeti alkotmány 
vívmányának, hanem az alkotmány organikus fejlődése során kitermelt értékeket. Engedjék 
meg, volt egyszer, még az alkotmányozás időszakában egy olyan vitafórum, ahol több 
alkotmányjogásszal és más jogászokkal folytattunk kerekasztal-beszélgetést, és ott is 
fölmerült ez a kérdés. Ott, akik a történeti alkotmány gondolatával szembe helyezkedtek, azt 
vetették fel ellene, hogy a történeti alkotmány egy avítt dolog, és mik a vívmányai – már 
megvolt akkor az alaptörvény szövege egyébként, amikor ez a vita folyt –, a nemesség jogait 
akarja a történeti alkotmány visszahozni. Kifejtettem, hogy ez egy óriási tévedés. A történeti 
alkotmány 1949-ig tartott szerintem, más nézetek szerint ’46-ig, ahhoz képest, hogy mit 
tekintünk az első hatályos alkotmánynak, a ’46. évi I. törvényt vagy a ’49. évi XX-ast. Én a 
’49. évi XX-ast tekintem kartális alkotmánynak. Ebből következik, hogy a történeti 
alkotmány vívmánya mindaz, amit a kommunista diktatúra megsemmisített.  

Tehát a történeti alkotmány fejlődése például a nemesi jogokat illetően magában 
hordozta a nemesi jogoknak, a kiváltságoknak a megszüntetését is. Az 1848-as törvények is a 
történeti alkotmány lépcsői voltak, egy lépcsőfoka. Az, hogy közteherviselés van, az, hogy 
jogegyenlőség van, a történeti alkotmány vívmánya. Az, hogy hatalommegosztás van, az, 
hogy népszuverenitás van, ez a magyar viszonylatban a Szent Korona-elméletben foglalt 
jogkiterjesztésként jelenik meg a XIX. században, az, hogy mindenki a Szent Korona tagja, ne 
csak a nemességre vonatkozzon, hanem minden magyar honpolgárra. Még az állampolgárság 
jogi fogalma nem alakult ki, csak 1879-ben Magyarországon. Tehát népszuverenitás, 
államhatalmi ágak megosztása, jogegyenlőség, a törvények uralma vagy jogállamiság, a 
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XIX. század második felének fejlődése, akár az 1869. évi IV. törvényről beszélek, a bírói 
hatalom önállóvá tételéről, akár a különböző, a jogállamiság szempontjából nélkülözhetetlen 
alkotmányos intézmények megteremtéséről, és természetesen az emberi jogok védelme, ez 
mind-mind a történeti alkotmány vívmánya.  

Azt gondolom, hogy azok az értékek a történeti alkotmány vívmányai, amelyek a 
történeti alkotmány fejlődése során kialakultak, és ameddig a történeti alkotmány fejlődése 
során eljutottunk. Például szerintem a bírákat illetően a bírák elmozdíthatatlanságának a 
tétele, ami nem biztos, hogy egy konkrét nyugdíjba vonulási évszámot jelent, hanem jelenti 
azt, hogy a kinevezett bírót a hatalom többé nem mozdíthatja el. Nem részletezem, mert azt 
hiszem, a kérdés és a meghallgatás szituációja már túlzott kereteket ad. Elnézést, nekem 
nagyon veszélyes izgalmas alkotmányjogi kérdéseket föltenni, mert hajlamos vagyok arra, 
hogy elveszítsem a mértéket, és átmenjen a dolog egy előadásba, ami szereptévesztés lenne. 
Maradjunk ennyiben, hogy én ezt gondolom a történeti alkotmány vívmányáról.  

Az alapvető szabadságjogok védelme. Ezt a kérdést is köszönöm. Szeretném 
elmondani, hogy én a természetjog elve alapján állok, azt vallom – ami egyébként az 
alaptörvényben is benne van, az alaptörvény is a természetjog elve alapján áll –, hogy az 
alapvető emberi jogok sérthetetlen, elidegeníthetetlen és veleszületett jogok. Nem az állam 
adománya, nem az alkotmány kreálmánya, ezek az alapvető emberi jogok az embert akkor is 
megilletnék, ha állam – hipotetikusan mondom – nem lenne,nem létezni. Ebből adódóan az 
alapvető emberi jogok iránti tisztelet engem mélyen áthat, és még egyszer, úgy gondolom, 
hogy ha valami nem jogi szabályozás kérdése, akkor ez az.  

Persze most megint ott vagyunk, hogy jogalkalmazóként soha nem mondhatom azt, 
hogy túlteszem magam az írott jogszabályokon, ilyen értelemben nem gondolkodhatom úgy, 
hogy azok a gondolatok, amik bennem élnek… Hadd tegyem hozzá, a természetjogi 
filozófiámnak a világnézetemből fakadó megközelítése az, hogy van isteni jog is, az ember 
által alkotott jog fölött vannak olyan isteni törvények, amiket nem szabad megszegni, de ez 
igazán a jogalkotó felelőssége, hogy ehhez tartsa magát, amikor jogot alkot. Ez így volt a 
középkortól kezdve, Aquinói Szent Tamás kifejtette a Summa Theologiae című művében, 
tehát már ott megjelenik ez a gondolat.  

Ami a jogok korlátozását illeti, kérem szépen, nem idegen tőlem, hogy egy más 
filozófiai irányhoz nyúljak, amikor erről szó van. A francia forradalom során deklarálják a 
szabadságeszmét: mindent szabad tenni, ami másnak nem árt. Tehát a szabadságnak van egy 
határa, mások jogainak védelme és tisztelete – ez is benne van az alaptörvényünkben –, illetve 
ahogy az alaptörvényben még szerepel, egyéb alkotmányos kérdések. Ezeknek a védelme 
érdekében az egyes egyén szabadságjogai, mondjuk az én szabadságjogaim igenis 
korlátozhatóak annak a megközelítésnek, annak a szabályozásnak a tükrében, ahogy azt az 
alaptörvény tartalmazza, a jogok lényeges tartalmának sérelme nélkül, a szükségességi, 
arányossági teszt figyelembevételével. Ilyen értelemben a korlátozásokat elfogadhatónak 
tartom. 

A képviselő úr által említett terrorizmus valóban egy olyan új veszély, amely fölveti a 
szükségességi, arányossági teszt szigorú szem előtt tartásával egyes alapvető jogok 
korlátozhatóságának kérdését. Ezek mindig konkrét esetben elbírálandók. Ha a képviselő úr 
azt mondja, hogy ezzel nem szabad visszaélni, ilyen korlátozással, akkor ezzel maximálisan 
egyetértek. Azt gondolom, hogy elméletileg világosak azok a paraméterek, amiket szem előtt 
kell tartanunk, és amikben – gondolom – egyetértés van. Gyakorlatilag nagy felelősség az 
elméletnek megfelelő döntések meghozatala jogvitás kérdésekben. 

A semmisségi törvény. Itt utalnék arra vissza, hogy én nem szeretnék konkrét 
jogeseteket megoldani. Azt mindenki tudja, hogy a semmisségi törvényre igennel szavaztam. 
ha és amennyiben ez az alkotmánybírósági tevékenységem során fölmerül, akkor részt fogok 
venni abban a vitában, ami erről szól. Tisztázni fogom egyáltalán – hogy egy másik kérdésnek 
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elébe menjek –, hogy az, hogy pusztán szavaztam, egyébként passzív voltam ennek a 
törvénynek a megalkotásánál, pusztán szavazatot adtam le, kizárja-e az Alkotmánybíróság 
ügyrendje szerint, hogy a döntésben részt vegyek. Nem tudom. Ennek megmondom őszintén, 
hogy mik az én tevékenységi határaim, nem néztem utána. Nyilván ha és amennyiben az 
Országgyűlés alkotmánybíróvá választ, akkor az egyik legfontosabb kötelezettségem ennek a 
megtétele. Az, hogy vannak olyan alkotmánybírók, akik vagy közvetlenül képviselői 
tisztségből, vagy legalábbis már korábbi képviselői tevékenység után, annak megszakítása 
után kerültek az Alkotmánybíróságba, azt mutatja, hogy önmagában ez nem egy 
összeférhetetlen helyzet nemcsak jogi, hanem morális értelemben sem. Elnézést, ez most egy 
kitérő volt. Tehát ez egy külön kérdés.  

Amennyiben lehetővé teszi az ügyrend és az Alkotmánybíróság gyakorlata, hogy részt 
vegyek ennek a törvénynek az elbírálásában, részt fogok venni, meg fogom hallgatni újból az 
érveket. Talán azt mondanám, hogy sohasem voltam a korábbi véleményeim rabja. Máshogy 
úgy fogalmaztam, hogy a saját nézeteimbe nem szoktam szerelmes lenni, tehát engem ki lehet 
lendíteni, meg lehet győzni. Itt, a bizottságban is volt olyan ellenzéki felszólalás, ami után a 
negyed órával azelőtt elfoglalt véleményemet visszavontam. Én ezt nem tartom szégyennek. 
Nem vagyunk csalhatatlanok, mindenkinek a véleményét mérlegre kell tenni, és ki lehet 
mondani – ez nem az emberi gyengeség jele szerintem –, ha meg tudtak győzni, és ha el 
tudom ismerni, hogy valamiben nem jól láttam a dolgokat, netán nem volt igazam. 

Turi-Kovács Béla képviselő úr kérdésére: köszönöm az ülésvezetéseim minősítését, 
jólesett. Meg tudom-e őrizni a pártatlanságomat, hozzá tudok-e ahhoz járulni, hogy hiteles 
maradjon az Alkotmánybíróság: remélem, hogy igen. Azt mondhatnám Az ember 
tragédiájából lopott idézettel – bár ezt Lucifer mondja –, hogy „Nem adhatok mást, csak mi 
lényegem”. Én nem fogok az Alkotmánybíróságon se más ember lenni, mint amilyen ember 
itt voltam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Észrevételek? (Nincs jelzés.) A kérdéskört 

lezártuk, úgy látom, észrevételre jelentkező képviselőtársunk nincs. Kíván-e még a jelölt 
esetleg néhány…? (Jelzésre:) Nem.  

Akkor viszont emlékeztetném önöket, hogy az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait 
jelölő eseti bizottság javaslata itt fekszik előttünk, amely a már idézett jogszabályhely 7. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörének megfelelően a 2012. december 10-én megtartott ülésén 
úgy foglalt állást, hogy dr. Salamon Lászlót javasolja alkotmánybíróvá megválasztani a 
parlament által.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e a jelölt alkotmánybírává történő 
megválasztását. Aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
16 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Nem szavazat nélkül. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
3 tartózkodás mellett támogatást nyert a Salamon László alkotmánybíróvá történő 
megválasztása tárgyú előterjesztés.  

Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy az alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság állásfoglalásban tájékoztatja az Országgyűlés elnökét dr. Salamon László 
alkotmánybíró-jelölt megválasztása tárgyában.  

Nagyon szépen köszönöm a jelölt előadását és a megjelenését, a bizottság tagjainak 
aktív részvételét ebben a napirendi pontban. Ezt a napirendi pontot lezárom. Még egyszer 
gratulálunk.  

Az „egyebek” alatt van-e valakinek bármilyen előadnivalója? (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, hogy nincs.  



- 14 - 

Akkor az ülést berekesztem, bezárom. Nagyon szépen köszönöm a mai napi 
megjelenésüket és figyelmüket.  

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc)  
  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


