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АMentelmi, összefёгhetetlenségi, fegyelшi és 1иапсl иmvizsgáló
bizottságnak а 8/2о14.(II . 18.) ООУьаtáгozat alapján lefolytatott

vizsgálatáról szóló

tájékoztató Jelentés e

Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, oгszг~iési képviselő eltitkolt
уаwо láx а1с tisztázása tárgyában

Аbizottsági munka el őkészítéseként aBizottság elnöke két intézkedést tett:
1., Levélben fordult dr . Polt Péter 1egfőbЪ ügyészhez az ООУ határozat 3 . pontj a
alapján, kéгve, Ьogy az eljárás során а Bizottságot támogassák cs bocsássana k
rendelkezésére adatokat. Ez utóbbival kapcsolatosan а 1egfőЪЬ ügyész közölte: Simon
Gábor által а Magyar Szocialista Párt гёszé1 е leadott vagyonnyilatkozatának tartalma
rnеgegyezik пеуеzеtt 2012. január 9-еi nyilvános, Országgушёsпek leadott
vagyonnyilatkozatával ,
2., Levélben fordult 1Vlesterházy Attilához az MSZP elnökéhez, amelyben kérte, Ьogy
küldje meg а bizottságnak а Simaп Gábor által а párt részére – úgy tudta, hogy több
példányban - leadott vagyoпnyilatkоzatáцak egy példányát, majd azt kérte, hpgy а tv-
ben tett nyilatkozatát, amely szerint Simon Gábor eltitkolt vagyona politika i
tevékenységének megkezdése előtt i vagyonfelhalmozás, szíveskedjék részletesebben
kifejteni, megvilágítani а Bizottságnak. А vagyonnyilatkozattal kapcsolatban azt
közölte, hogy az lefoglalásra került, így azt mеgküldeni nem tudja, míg а második
kérdésre választ nem adott, ehelye tt kifogásolta а Bizottság esetleges jövóbеni
munkáját és kritizálta az ООУ határozatot.

А Bizottság az ügyet öt zárt filésén tárgyalta : február 24-61, március 3-án, március 10-
éп , március 24-éп és március 3i-61. Az első három ülcsérе meghívta Simon Gábort ,
aki az üléseken nem jelent meg, meghívói „nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza, А
Bizottság elnöke, а Bizottság döntése alарjáп а március 1о-i és március ülésére
megkaivta Mesterьаzy Attilát, megjelölve а meghallgatás célját: az ügyben tett
nyilatkozatai alapjául szolgáló tények, információk megalapozottságának,
hitelességének tisztázása. Mesterházy Attila az üléseken nem jelent meg, ehelyett
leveleiben érdd i, értélcelhctő választ nem adott, dLU'та, kioktató sálasban olyan
kéгdéseket taglalt, amelyek nem képezték tárgyát а vizsgálatnak.
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А Bizottság tagjai megtekintették а Simon Gábor általa képviselői megbízatásána k
iдőszakа alatti összes 1eadott vagyonnyilatkozatát, valamint az ezekhez csatolt
családtagi vagyonnyilatkozatokat .

А Bizottság szakvéleményt szerzett be а Pécsi Тпаотлá yegyetem Аllaю-és
Jogtudományi Kara egyetemi kutatöi muпkaközёsségétól, abban а kérdésben, hogy
milye lehetőség van а Simon Gábor részére а képviselői összeférhetetlenségének
időszaka (2009 . fеъm& 1— 2014. február 13.) alatt kifizetett javadalmazás jogi tlto n
való visszakövetelésére .

А Bizottság feladatát а 8/2014. (II .18) ООУ határozat i., 2. és 4. pontjában levő
kérdések megválaszolása kékezi :
Лd.1 . А Bizottság tárja fel, hogy Simoп Gábor eltitkolt százmilliói származhattak-e
1egáIis, bevallott jövedelemből?
А Bizottság megállapította, hogy sem Simоп Gábor, sem pedig családtagi
vagyonnyilatkozataiban nincs adat arra vonatkozóan, hogy eltitkolt százmilliói
származhattak legális, bevallott jöуеаеlеmbói. Аz с уе1Ieп adat Mestexházy Attila
a уilatkozаta volt. Mivel Mestexházy Attila а meghallgatásokon пeю jelent meg,
nyilatkozatának

	

пеmwаk nem bizonyította, még nem is valószínűsítette,
ezért ezt az adatot, miпt teljesei alaptalan, légből kapott adatot ki kellett zárnuвk.
Ad. 2 . А Bizottság ~NI meg, hogy az e1i-itkolt százmilliók összefiiggés$еп
állhalnak-e Simoп Gábor országgyű lési képviselői, i1lеtое МSZP elпöklIelyettesi
tisztségével?
А Вizattság bizonyítani nem tudja, de azt megállapította, hogy ennek gyanúja fennáll ,
mivel s еm &mm Gábor, sem Mеstexházy Attila sem pedig а Hízottság két szociаlísta
képviselője nem működött együtt а В ízottsa ;gal. Le kell szögеznünk azt, hogy sem
Simon Gábor mentelmi ügyében, se л Simon Gábor vagyonnyilatkozati eljárása
során, sem Ndig а jelenlegi eljárásban az MSZP reszéxól пет jelent теg senki, а
tagok többnyire még ki sem mentették távolmaradásukat ,
Ad4 . А Bizottság Simon Gábor összeférhetetlenségének kimo п~dására nett
javaslatot. На Simoп Gábor az összeférhеi 11еnség kimondását тegelózően iemoпd
képviselói mапdátumáról, az azt а célt szolgálná, hogy az Оrszággyй lёsr61 szóló
2012. ёр i iörvrSпy 93. § (3) bekezdésében rrigzített szaлkciб — az
összeférhetetleпség fennállása alatt felvett jövedelem visszafxzetés 61ek
jogkövetkezménye — a1бI meтtеsüljöп . Amennyiben а képviselői mandátumról való
lemondás bekövetkezik, m Országgyíílés felkéri а Bizottságot, hogy vizsgaja meg,
hogy тilyeп ieheWség van arra, hagy az Qrszággyűlés а Simоп Gábor rcíszére az
összeférhetetlenség időszaka Matt kifizetett javadalmazást jogi úton visszakövetelje .
Ebben а kcxdcsben а Bizottság а Pécsi TSadomáлуе уеtcm Állam- és Jogtudományi
IZara kutatói munkaközössége által készített szakvélemény következ ő összegző
javaslatait fogadta e1 . Elsődlegesen а közjogi éxvéпyl'elеnségnek azt а pontját, hogy
mondja ki a2 Országgyűlés az összeférhetetlenséget 2009 . február i . п apját61 2014 .
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február 13. napjáig terjedő időre. Másodlagosan а polgári jogi kártérítési feIеIősség
útján való visszakövetelést, harmadlagosan pedig а polgári jog jogalap nélküli
gazdagodás útján való visszakövetelést .

А Bizottság megfontolásra javasolja az Oxszággyűlésrб1 szóló 2012. évi XXХУI ,
törvény olyagy táxgyú módosítását, hogy а javadalmazás visszakövetelése ne csak
összeférhetetlenség határozattal történő ldmoпdása alapján bekövetkező
mandátumvesztés esetén 1еgyeп kötclezó, hanem akkor is, ha bármilyen jogcíme n
szűnik meg а mandátum és utóUЬ kiдexiil, hogy fennállt az összeférhetetlenség. Ez
utóbbi kéxdésköx az Országgyű16r61 szóló törvényben nincsen szabályozva.

А Bizottsága jelen jelentést 5 igei és 1 tartózkodással fogadta el .

Budapest, 2014. március 31 .
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Tisztelt Elnök Úr !

А Mentelmi, összeféthetetlenségi, fegyelmi és mandátшnvizsgá1 6 bizottság Simon
Оаьоr volt 1VISZР еlпökhеlyеttes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának
tisztázása tárgyában hozott 8/2014.(11 .18 .) ООУ határozatban foglalt felltéxésnek
eleget téve lefolytatta а vizsgálatot. Az еrró1 sz616 tájékoztatб jelentést
mellékelten megkiildöm,

Budapest, 2014. március 31 .
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