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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? - 2" címmel, a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést
kívánok feltenni Veres János pénzügyminiszterhez . 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 eddig 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 a 44-48-as §-okat,
valamint az 53 . § (3) bekezdést, amelyek alapján az Alkotmánybíróság volt elnöke a társasházi
lakáshoz hozzájutott, a 2000 . évi XXXIX . törvény aggályos voltuk miatt hatályon kívül helyezte .

Ez a jogszabály egyúttal egy törvénybe összevonva szabályozza az öt legfőbb közjogi méltóság
juttatásait, 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 .

Az alább olvasható és június 21-én kelt írásbeli kérdéseimmel már megkerestem Kiss Pétert, a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, és nyomatékot adva az ügynek a július 4-i plenáris
ülésen interpellációt is benyújtottam a kancellária-miniszterhez .
Kiss Péter miniszter úr szóbeli és írásbeli válasza érdemben nem segítette Sólyom László
lakásügyének tisztázását, mondván, hogy a Miniszterelnöki Hivatal nem rendelkezik az
Alkotmánybíróság volt elnökének lakásjuttatását alátámasztó dokumentumokkal . Hiszen az
élethossziglan használható társasházi lakás biztosítását nem a kancellária végezte, holott a Sólyom



László lakáshoz jutását biztosító 1997 . évi LXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy a lakáshasználat biztosítását az érintett kérelmére kell indítani, és ekkor a megfelelő lakást a
Miniszterelnöki Hivatalnak kell biztosítania .

Ezért, az ügy tisztázása érdekében - az Állami Számvevőszék és az Alkotmánybíróság
illetékességi körébe tartozó kérdéseimen és informálódásomon túl - Önhöz nyújtom be
kérdéseimet, hiszen a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt működő Kincstári Vagyoni
Igazgatóság, mint az államot tulajdonosként képviselő szervezet rendelkezik az állam tulajdonában
lévő lakásvagyont is magába foglaló nem vállalkozói állami vagyon teljes körét érintő információk
egészével. Bízom benne, hogy kérdéseimre a Kincstári Vagyoni Igazgatóság közreműködésével
konkrét válaszokat kaphatok.

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérdéseim tehát a következők:

1 ./ Az Alkotmánybíróság elnöki tisztségétől történő megválása után mennyi idővel költözött ki az
alkotmánybírósági rezidenciáról a jelenleg is használt társasházi lakásába 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 a Pénzügyminisztériumban, illetve a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságon?

3 ./ Ki döntött a Sólyom család által használt társasházi lakás megvétele, esetleges felújítása, vagy
kivitelezése ügyében?

4./ Pontosan mennyibe került a Sólyom László által használt lakás az államnak, valamint melyik
konkrét költségvetési sor biztosította erre a fedezetet?

5 ./ Kellett-e a kifizetés érdekében pénzt átcsoportosítani költségvetési fejezetek, címek, alcímek,
jogcím csoportok, jogcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok között, illetve a lakás
kifizetése, esetleges felújítása, kivitelezése érdekében igénybe kellett-e venni valamilyen
tartalékkereten nyilvántartott összeget?

6./ Hol található a Sólyom László által használt társasházi lakás?

7./ A társasházi lakás tulajdoni lapjának bejegyzése szerint - csak a tény kedvéért - mekkora a
lakás alapterülete, valamint a bejegyzések szerint a lakásnak ki a hivatalos tulajdonosa, kezelője?

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

9./ Az Alkotmánybíróság volt elnökének köztársasági elnökké történő beiktatása, és az elnöki
rezidenciára való beköltözése után mi történik az általa jelenleg használt állami szolgálati lakással?
Ki rendelkezik ebben az esetben a társasházi lakásról?

Tisztelettel várom válaszait .

Budapest, 2005 . július 8 .
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Körömi Attila
független országgyűlési képviselő
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