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írásbeli kérdés

„Mit mutatnak a tények az Alkotmánybíróság volt elnöke, Sólyom László és családja által jelenleg

is használt társasházi lakás körül?" címmel, a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Kiss Péterhez a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez . Kérdésemre a választ a Tisztelt

Miniszter Úrtól írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Az 1998-ban megjelent és mostanság ismét napvilágot látott sajtóhírek szerint, Sólyom László az
Alkotmánybíróság egykori elnöke az Alkotmánybíróság teljes ülésének véleményét és
tájékoztatását mellőzve, tisztségéből való távozása után egy tisztázatlan körülmények között és
állami pénzen vásárolt társasházi lakásba költözött, melyet a mai napig is használ .
Sólyom László máig fennálló lakáshasználatát a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és

felelősségéről szóló 1997 . évi LXXIX. törvény biztosította. Azonban az e törvény által

szabályozni kívánt területtől idegen rendelkezéseket, azaz többek között az úgynevezett Sólyom-

paragrafusokat - a 44-48 . §-okat és az 53 . § (3) bekezdést -, amely alapján az Alkotmánybíróság

volt elnöke a társasházi lakáshoz hozzájutott, a 2000 . évi XXXIX . törvény aggályos voltuk miatt

hatályon kívül helyezte . Ez az akkor új jogszabály egyúttal újra és egy törvénybe összevonva
szabályozza az öt legfőbb közjogi méltóságjuttatásait, amelyek szerint a lakáshasználat joga 2000 .

június 3-tól már csak a köztársasági elnököt illeti meg .
Összességében tehát, az 1997 és 2000 közötti három évtől eltekintve az Alkotmánybíróság elnöke
tisztségéből távozva nem volt és ma sem jogosult állami lakáshasználatra .

Sólyom László lakásügye mögött húzódó jogszabályi folyamatot ismerve ez a kérdés számomra
elsősorban morális megítélés alá esik, azonban az ügy ezen szeletével most nem kívánok
foglalkozni .
Ám a tisztánlátás, a tanulságok levonása és az állami vagyongazdálkodás átláthatósága,
kifehérítése érdekében ennek a konkrét esetnek a körülményeit indokolt tisztázni .

Azért Önnek teszem fel kérdéseimet, mert Sólyom László lakáshasználatának alapját időlegesen
biztosító, a fent említett Sólyom-paragrafusokat tartalmazó 1997. évi LXXIX . törvény 46 . § (2)

bekezdése úgy rendelkezik, hogy kérelem esetén a megfelelő lakást a Miniszterelnöki Hivatalnak

kell biztosítania .



Másodsorban ebben a közügyben azért vagyok kénytelen Önnél érdeklődni, mert Sólyom
Lászlóhoz nyílt kérdéseket intéztem, azok május 31-én az MTI-OS-en is megjelentek, azonban
ezekre választ az Alkotmánybíróság volt elnökétől a mai napig nem kaptam . Ezért a Sólyom
Lászlóhoz intézett kérdéseimet az alábbi kérdéssoromhoz tájékoztatásként csatolom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérdéseim tehát a következők :

1 ./ Az Alkotmánybíróság elnöki tisztségétől történő megválása után mennyi idővel költözött ki az
alkotmánybírósági rezidenciáról Sólyom László?

2./ A törvény előírásának megfelelően, mely szerint a lakáskiutalás, illetve a vétel kérelemre indul,
Sólyom László mikor, kitől és milyen módon kérelmezte lakáshoz juttatását? Ennek szabályos,
írásba foglalt dokumentuma föllelhető-e?

3 ./ Ki döntött a társasházi lakás megvétele, kiválasztása ügyében?

4./ Mennyibe került a Sólyom László által használt lakás az államnak, valamint milyen
költségvetési sorról és kinek a hatáskörében került kifizetésre a lakás vételára?

5./ Hol található és mekkora a Sólyom László által használt társasházi lakás?

6./ A társasházi lakás tulajdoni lapjának bejegyzése szerint, a lakásnak ki a hivatalos tulajdonosa?

7 ./ A vételáron kívül milyen jogcímen és mekkora összegű egyszeri, valamint milyen jogcímeken
és mekkora összegű folyamatos költségek terhelik az államot Sólyom László lakáshasználatával
kapcsolatban?

8./ Amennyiben Sólyom László megválasztott köztársasági elnök beiktatásra kerül, és beköltözik a
Sándor Palotába, úgy mi történik az általa használt állami lakással, melynek használata számára
szükségtelenné válik? A kormány más, arra érdemes és jogszerűen beköltöztethető
köztisztviselőnek kívánja kiutalni? A kormány értékesíteni kívánja? Üresen marad? Más
hasznosítás is szóba kerülhet? Egyáltalán ki rendelkezik ebben az esetben a társasházi lakásról?

9./ Sólyom László azt mondja, hogy az övéhez hasonló lakáshasználat az öt közjogi méltóságot
megillette . Ennek a kijelentésnek az ismeretében, a Sólyom Lászlóéhoz hasonló lakáshasználat
lehetőségét az öt legfőbb közjogi tisztséget betöltő személyek közül mennyien vették igénybe
1990 és 2005 között?

Tisztelettel várom válaszait .

Budapest, 2005 . június 21 .

Körömi Attila
független országgyűlési képviselő



Körömi Attila országgyűlési képviselő kérdései Sólyom Lászlóhoz 2005 . május 31-én

Sólyom László lakásügyével kapcsolatban azt mondta: "kötelességemnek tartom, hogy
fellépjek a köztársasági elnökválasztás méltóságának megőrzése érdekében" .
Kérdés : Az Országgyűlés Ügyrendi Bizottságának határozata alapján a harmadik fordulóban
akár egyetlen országgyűlési képviselő igen szavazatával lehet köztársasági elnököt választani .
Ön, mint alkotmányjogász mit szól ehhez?

Sólyom László kifogásolta, hogy lakásügyének nyilvánosságra hozatalával megjelent a
negatív kampány .
Kérdés : Mit ért Sólyom László - a szólásszabadság legfőbb védelmezője - negatív
kampányon?

Sólyom László visszautasította, hogy erkölcsileg kifogásolható lenne "lakásszerzése" a
következők miatt:
- Az 1997. évi LXXIX. tv. alapján őt megillette a lakás igénybevétele, hiszen az első öt
közjogi tisztségviselőnek ez megjár .
- "Híreszteléssel szemben nem házat vetettem magamnak, hanem egy háromlakásos
társasházban állami lakást használok ."
- A 30 millió forintért vásárolt lakás "nem az enyém . Halálom után azzal az
Alkotmánybíróság rendelkezik."
Kérdés : Amennyiben Önt köztársasági elnöknek választanák, mit tesz a 30 milliós lakásával?
Esetleg egy rokonának adja tovább?

Az 1997. évi LXXIX. tv. szerint: "A miniszterelnököt megbízatásának megszűnését követően
- kérelmére -, . . . megfelelő lakáshasználati jog illeti meg ."
Kérdés : Az Ön 30 millió forintos lakásának megvételét a törvény szabályainak megfelelően
kitől és mikor kérelmezte?
Az 1997. évi LXXIX. tv. a miniszterelnök, az országgyűlés elnöke és az Alkotmánybíróság
elnöke részére állapít meg juttatásokat .
Kérdés : Vajon miért nem élt a fenti, az Ön által kihasznált lehetőséggel más közjogi méltóság
is, például Horn Gyula és Gál Zoltán?

A köztársasági elnök, valamint a Legfelsőbb Bíróság elnökének juttatásait az Ön szakmai
állításával szemben csak a 2000 . évi XXXIXX tv. vonja össze a másik három közjogi
méltóságéval. E törvény lakáshasználatot már csak a köztársasági elnöknek biztosít .
Azt említi Sólyom László, hogy saját tulajdonú lakását nagycsaládos gyermekének adta .
Kérdés : Vajon Magyarországon hány olyan nagycsaládos él, aki gyermekét hasonló módon
tudja segíteni azáltal, hogy az államtól az adófizetők pénzén 30 milliós lakást kap .

Idézet egv, az üggvel foizlalkozó hetilap '98-as írásából : "S most nem is elsősorban azt
firtatom, hogy a megérdemelt apanázsból nem tellett volna-e valamely takaros vityillóra .
Inkább azon morfondírozom, hogy az igazi közjogi méltóság, vélhetőleg arról ismerszik meg,
hogy működik benne az a tévedhetetlen erkölcsi korapassz, minek segítségével megítélheti :
mit helyes megtennie, s mit nem . Annál is inkább, mert konkrét cselekedeteivel másoknál
sokkal inkább formálja a közmorál, a társadalmi normák alakulását ."

Utószó: Az ügy erkölcsi súlyán túlmenően várom a lakás biztosítását elindító kérelmének és a
lakás tulajdoni lapjának másolatát .
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