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határozat a

Simon Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés Simon Gábor országgyűlési képviselő mentelmi jogát а legfőbb ügyész

KF.7493/2013/12-II .számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti .

INDOKOLÁS

А Mentelmi bizottság az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 77 . § (1) bekezdése ,

valamint az egyes házszabályi rendelkezések 130 . § (5) bekezdés b) pontja és а 87. § (1)

bekezdése alapján а fenti – indokolással ellátott határozati javaslatot nyújtja be a z

Országgyűlésnek .

А legfőbb ügyész KF.7493/2013/12-II . számú átiratában indítványozta Simon Gábor

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését egy rendbeli az adóbevételt jelentős

mértékben csökkentő adócsalás b űntette, egy rendbeli az adóbevételt különösen nagy mé гtékbeп

csökkentő adócsalás bűntette, valamint három rendbeli magánokirat-hamisítás vétség e

megalapozott gyanúja miatt .
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Az indítványszerint :

Simon Gábor 2008. január hónaptól egy eddig pontosan be nem azonosíto tt osztrák

pénzintézetnél számozott értékpapírszámlát - két klíring számlát és két time deposit számlát -

nyitott , amelyre készpénzben 2008 . január 28 . napján 575 .000 EUR összeget, majd 2009 . április

10. napján további 169 .954 USD-t fizete tt be, amelyeket később határozott idejű bankbetétekbe ,

majd értékpapírokba fektetett be. Simon Gábor az összegek befizetésekor úgy nyilatkozo tt , hogy

а pénzösszeg lakás- és cégeladásból, valamint megtakarításokból származik, így miel őtt

politikával kezdett volna foglalkozni, eladta а marketing és РК cégét, továbbá egy budapesti

lakását, illetve az összeg egy részét felvette magyar számlájáról és/vagy kivette а széfiéből .

Tekintettel az Ausztriában elhelyezett összeg nagyságára is, а jelenleg rendelkezésre álló adatok

alapján az állapítható meg, hogy az nem származhatott Simon Gábor bevallo tt és adózott

jövedelméb ő l .

Simon Gábornak а 2008 . január 28-i befizetés vonatkozásában — а személyi jövedelemad ó

befizetési kötelezettség 2009 . május 21 . napját alapul уёуе — 51 .431 .580 forint, а 2009. áprili s

10-i befizetés tekintetében — а személyi jövedelemadó befizetési kötelezettség 2010 . május 21 .

napját alapul уёуе — 9.165.808 forint személyi jövedelemadó bevallási és befizetés i

kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettségének nem tett eleget .

Simon Gábor а hivatkozott törvény előírásai szerint 2012 . január 9. napján, 2013 . január 16 .

napján és 2014. január 27. napján kelt nyilatkozataival tett vagyonnyilatkozatot, azokba n

egyetlen esetben sem szerepeltette а külföldi betétszámlán elhelyezett megtakarítást . Így а

nyilatkozatok valótlanul igazolják azt, hogy Simon Gábor maradéktalanul eleget tet t

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének .

А Mentelmi bizottság az ügyet 2014 . február 10-i ülésén tárgyalta.

А Mentelmi bizottság közvádas ügyekben követett töretlen gyakorlata az, hogy а mentelmi jo g

felfüggesztését javasolja az 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 .



Mindezek alapján а Mentelmi bizottság egyhangú szavazattal azt javasolja az Országgy ű lésnek,

hogy

Simon Gábor országgyű lési képviselő

mentelmi jogát az adott ügyben függessze fe l

Előadó : dr. Rubovszky György

Budapest, 2014. február 11 .
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