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Az Országgyűlés Simon Gábor országgy ű lési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész KF.

5386/2011/26-II . számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

A Mentelmi bizottság az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 77. § (1 )

bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezések 130 . § (5) bekezdés b) pontja és a 87 .

§ (1) bekezdése alapján a fenti — indokolással ellátott — határozati javaslatot nyújtja be a z

Országgyűlésnek .

A legfőbb ügyész KF . 5386/2011/26-II . számú megkeresésében indítványozta Simon Gábo r

országgyű lési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését bűnsegédként megvalósított csalás

bűntette és magánokirat-hamisítás vétségének megalapozott gyanúja miatt .

E szerint : Simon Gábor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium általános jogkör ű

államtitkára megbízási szerződéseket kötött egy pszichológussal 2008. április 1 jétől 2008 .

december 31-ig terjedő időre, 2009. február 20-tól 2009. december 31-ig terjedő időre és

2010. március 4-től 2010. május 31-ig terjedő időtartamra . A megbízási szerződések tárgya a

Simon Gábor részére tartandó, személyes hatékonyság növelésére, vezetői készségek

fejlesztésére irányadó tanácsadás, csapatépítési tréning, coaching szupervízió és rendszere s

konzultáció tartása volt. A szerződésekben foglalt feladatok elvégzéséért a pszichológu s

részére 2008. és 2009. években 50.000,- forint + ÁFA/szakértői nap, míg 2010 . évben

60.000, forint + ÁFA/szakértői nap díjazás került megállapításra. A megbízási díjak

átutalására havonta került sor, miután Simon Gábor a munka elvégzését a pszichológus álta l

készített 2008. évben "Teljesítés : Vezetői tréning" elnevezésű iratok és számlák, míg 2009.
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évben a „ Teljesítés igazolás szolgáltatásról” elnevezésű iratok és számlák aláírásáva l

igazolta. A pszichológus a Simon Gábor részére tartandó vezetői tanácsadások elvégzésére

vonatkozóan valótlanul tüntette fel a 2008 . június 12-ei, 2008 . szeptember 18-ai, 2008.

október 13-ai és 2008. október 15-ei, valamint a 2009. július 31-i vezetői tanácsadást, mert

ezen időpontokban Simon Gábor nem tartózkodott Magyarországon, mivel hivatalos külföld i

kiküldetéseket teljesített. Az el nem végzett vezetői tanácsadások díjazásának a pszichológus

részére történő kifizetésével naponként 60.000,- forint, az előbbiekben írt öt napra

vonatkozóan összesen 300.000,-forint kár keletkezett, amely nem térült meg .

Simon Gábor a meg nem történt vezetői tanácsadások teljesítésének igazolásával a

pszichológusnak az el őbbiekben megjelölt bűncselekmények elkövetéséhez bűnsegédként

segítséget nyújtott.

A Mentelmi bizottság az ügyet a 2013 . március 19-i ülésén tárgyalta.

Simon Gábor képviselő úr az ülésen egyéb hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni ,

írásban kifejtett álláspontja szerint : „A határozatban megfogalmazott vélelmezett vádakka l

szemben az alábbi tényszer ű állításokat ajánlanám a Tisztelt Bizottság figyelmébe :

Az SZMM jogutód képviselőjének Réthelyi Miniszter feljelentésével indult a kampány ellenem .

Azon a címen, hogy a tanácsadásnak nem volt fellelhet ő teljesítésigazolása a

Minisztériumban.

Erősen médiaszagú feljelentést követően a gazdasági rendőrség nyomozott, mire hirtelen

előkerültek az igazolások. Ennek ellenére nem lezárták, hanem továbbították az ügyet az

Ügyészségnek.

Az Ügyészség folyamatos vizsgálatot folytatott, több szakaszban, a nyomozóügyész személyé t

is változtatva, amelynek során a tanúkihallgatások nem támasztották alá a lehetséges vádat .

Ennek során a minisztérium minden vezető beosztású tisztségviselőjét, több munkatársát az

államtitkárságon dolgozó egykori munkatársaimat meghallgatták, kivéve személyemet.

Mindez azok ellenére történt, hogy a tanúkihallgatások rávilágítottak arra, hogy törvényes ,

szabályos, a minisztérium szabályzatának megfelel ő szerződéskötés történt, amely során a

tényleges teljesítés és rendszeresen túlteljesítés is megtörtént .

Új fordulatot 2012. végén vett a nyomozás, amely során a közel 3 év 200 alkalmát egyenkén t

vizsgálva, néhány olyan alkalmat találtak, ahol a tanácsadás jelzett id őpontjában külföldö n

tartózkodtam, de nem vették figyelembe, hogy a szerz ődés nem csupán az államtitkár

személyét, hanem az általa irányított szervezeti egységekben dolgozók személyét i s

kedvezményezettként érinti.

A 3 év alatt soha egyetlen alkalommal információt T őlem nem kértek, tanúként nem hallgatta k

ki. Egyértelműen látható szándék volt arra, hogy mint lehetséges gyanúsítottat vonjanak be a z

ügybe, és erre ezt a módot találták.
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Önöknek pontosan tudniuk kell, hogy jogosult voltam a tanácsadásra, a szerz ődést a

Minisztérium kötötte a tanácsadóval, amely tartalmazta, Simon Gábor és az államtitkárság

munkatársai felé irányuló szolgáltatást. A teljesítés nem csupán felém, hanem a munkatársa k

felé is megtörtént, és az Ügyészség által megfogalmazott kifogás nélkülözi a szerz ődésben

foglaltak figyelembe vételét. Ezt mutatja a szerződés tartalma és kedvezményezetti köre ,

valamint a vádban foglaltak közötti tartalmi eltérés. De más elemekben sem a tényeknek

megfelelő a vád megfogalmazása. (. . . )

A fentiek ismeretében úgy gondolom, hogy az ügyészség nem kellő körültekintéssel, é s

megalapozottsággal fogalmazta meg kiadatásomat. Ha Önök úgy gondolják, hogy minde z

alkalmas méltatlan jogi eljárásra, akkor kérem, döntsenek mentelmi jogom felfüggesztés e

ellen.

A bizottság két szocialista képviselője a legfőbb ügyész indítványát több szempontbó l

kritizálta. Furcsának találták, hogy az indítvány a megbízási szerződésekből csak az első

mondatot tartalmazza, amely az igénybevevői körnél csak Simon Gábort említi, holott a

szerződések második mondata szerint a szolgáltatások igénybevételi lehet őségei az

államtitkárság munkáltatói körébe tartozó alkalmazottakra is kiterjedtek . Ezen kívül utaltak

még arra, hogy a kár összegénél számítási hibát tartalmaz az indítvány . Mindezekre tekintette l

az indítványt zaklató jellegűnek minő sítették, ezért a mentelmi jog felfüggesztése elle n

szavaztak .

A kormánypárti képvisel ők álláspontja szerint a bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy a

tényállást vizsgálja . A Mentelmi bizottság közvádas ügyekben követett töretlennek mondhat ó

gyakorlata az, hogy szinte kivétel nélkül mindig a mentelmi jog felfüggesztését javasolja a z

Országgyű lésnek, mivel ez szolgálja tekintélyének megóvását és az érintett képvisel ő érdeke

is az, hogy az ügy az erre hivatott igazságszolgáltatási szervek el ő tti eljárásban tisztázódjék .

Erre való tekintettel szavaztak a mentelmi jog felfüggesztésére, ugyanígy szavazott a Jobbik

képviselője .

Mindezek alapján a bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolja az Országgy űlésnek,

hogy

Simon Gábor országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó : dr. Rubovszky György

Budapest, 2013 . március 21 .
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