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Tisztelt Elnök Asszonv!

Ez a Magyar Köztársaság érdeke-
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Írásbeli kérdés

„leii az igazság Sólyom László dliftótagos koriíbbi illegátis külföldón tartózkodása, illetve
az állampárt által történő hazahozatala tárg€ában?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapjzin
kérd, st kívánok beiiyújtarii Lamperth Mönika bclügyiiiiniszterhez .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Sólyom László köztársasági elnök megválasztása előtt, majd a megválasztását küvetö
hónapokban fel-felbukkant egy olvan hír, mely szerint Sólyoiii László és felesége, Na ,-,y
Erzsébet az 1970-es évek során, illetve esetleg az 1980-as évek elején az akkori. rnirtdez
rnagc=ar áJlamnpolgárra vonatkozó jo&szabályok szerint illegálisan külföldre távoztak, illetve
legális küli'öldí tartózkodásuk lejária után illegálisan külfüldiSn maradtak . Haza-hozatalukrol
állítólag Sólyom László apusa, a -,',alarmkori MSZMP Baranya tnegyei első titkár
gondoskodott. Aczél Györgyhöz és Káciár Jánoshoz füződö állítólagos szererélyes jó
kapcsolatait kihasználva . Ezzel hazahozataluk titán a házaspár egyik tagját sem érte olvaan
tórvényi számonkérés, mcílvel mindetikinek szembe kellett nézni . aki illegálisan külföldre
távozott; de piagát meggondolva ké.s bl?b hazatért, vagy hazahozták .

Ezek a hírek internétes hírcsatornákon keltek lábra, azonban cálblata -ra ismérv teini szerin ,,, a
niai napig rrem keriilt sor .
Sólyom László megválasztásakor magara és egyik képviselőtársam határozottan, nyiIvár-lo -all
és több alkalommal bíráltuk Sólyyoni Lászk szererélyét, korábbi munkásságát . A fetit Icírt
híresztelésekkel rnagw a is találkoztam. azoiihan nem gondolom, (rogy ebben a kényes
kérdésben híresztelcsek alapján bárkit el Ichessen morálisan ítélni . Azonban miután ercseir
exponáltam magasa Sólyom László rrrcgválasztása egyik ellennzü,ckérrt, ezért hivatalosan, a
i- regfelelő útorr szeretnéin tisztázni e,~t Li kérdést .
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Miután ismereteim szerint az ilyen jellegű okiratok nem selejtezhetcck, ezért a következd
k&dés megválaszolását kérem Cintői :

Az Ün által vezetett minisztériumban került-e kiállításra bármilyen hazatérési okmány,
bármilyen más jellegű okirat - a,hivatalos útlevélen kívül - Sólyom László jelenlegi
kov&rsasagi e1n6k rtszére., amely arra utal, hog illegálisan tartnzl odott bánhely e :urc pE i
orszLigban és orrian az állampárt segítségével, másokul eltérő eliárással hozatták haza?

Budapest, 2006 . április 21 .

Krbmi Attila
flúggetlen országgyűlési képvisclz

'06 0 4 /21 10 :59

	

TX/Rg NO . 1702

	

P04


	page 1
	page 2

