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írásbeli kérdés

,,Mí az igazság Sc lyoni László állítólagos korábbi illegális kűlfiildün tartózkodása, illetve
az állampárt által történő hazahozatala tárgyában?" címmel a 13. zabált' 91 . §-a alapján
kordést kíváxiok benyújtani Somogyi Ferenc külügyrninisztérbez .

Sólyutii László köztársasági élni k rrtegválasztása előtt, majd a megválasztását küvetíí
búnapokban fel-felbukkartt egy alván hir, mely szerint Sülyorr László és felesége, Zagy
Erzsébet az 1930-cs ívek során, iklzt~-e esetleg az 19847-as éti-cl elején az akkori, minden
iriagyar állampolgárra vonatkozó jogszabályok szerint illcgális.ix külföldre távoztak, illeti :
legális külföldi tartózkodásuk lejárta után illegálisanL külföldön maradtak- I-íazal-iozatalul (`jl
állítólag Sólyom László apósa, a valarnílcori MSZMP Baranya megyei első titkár
gondoskodott. Aczéí Györgyhöz és Kádár Jánoshoz füzódö állítólagas személyes j f
kapcsolatait kihasználva . Lzzel hazahozataluk után a házaspár egyik tagját sem értee olyan
törr,,étiyi számonkérés . mellyel mindenkinek szembe kéklett xiézx-xi, aki illegálisan külfüldrc
távozott, de magát meg •̀ondolva késóbh hazatért, vagy hazahozták .

Ezek a hírek internétes hiresatornái ott kehek lábra, azonbann cáfolatukra ismereteim szerint za
mai napig nem került sor .
Sólyt3tn László megválasztásakor niaga.m és egyik képvisel hársam hafiározvttax~, z2y'ily €i1 ~szan
és több alkalon-irnal bíráltuk Sólyom 1 .á-,zló személyét, kcaráhUi munkásságéi. A fent leírt
hírészlelésekkel magam is t ~Jálkc~ztan~, ::azonban nem gondolom. J~Dgy ebben a kéri4-es
kérdésben hírcsztelésck alapión bárkit el lehessen 3Ytorálísan ítélni . Azonban miután erüs
exponáltam magaírt Sólyom László megválasztása egyik ellenzőjeként, ezért hivataloszua,
nzegfele14 útozx szerettrétn tisztázni ezt a kérdési .

Ez a tálagyar Köztársaság érdeke .
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N-tíután ismereteim szerint az ilyen jellegű okiratok nem selejte;zhetöck, ezért a kOvztkez -
kérdés n~egválaszohisát kéreitx C ntvl :

Az Cin által vezetett minisztériumban került-e kiállításra bármilyen hazatér&i okmány -- illeg-á
bártiiilyeil t-tiás jellegű okirat - a hivatalos útlevélen kiviül - Sölyotil László jelenlegi
ki5ztársasági ehiők részére, anxay arra utal, hogy illegálisan tartózkodott bármely e.urc pát
országban és onnan az állampárt segítségével, másaktól eltérő eljárással hozatták haza'?

Budapesl, 2006, április 21 .

KZirdrm Attila
független országgyűlési kcpvisel
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