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határozat a

Simon Gábor országgyű lési képviselő összeférhetetlenségi ügyében .

Az Országgyű lés Simon Gábor országgyű lési képviselő összeférhetetlenségét kimondja.

INDOKOLÁ S

Simon Gábor (MSZP) országgyű lési képviselővel szemben Liszkay Gábor igazgató -
főszerkesztő (Magyar Nemzet) vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett 2014 : február
03-án kelt bejelentésében. Ebben vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett képvisel ő
úrral szemben а következők közlésével : „ . . .alapos okkal feltételezhető , hogy Simon Gábo r
(született: Sopronban, 1964. június 15-én) képviselő úr valós vagyona, és az elmúlt években
tett vagyonnyilatkozataiban közölt adatok között jelent ős eltérés mutatkozik.”
Bejelentéséhez csatolta а Magyar Nemzet Simon Gábor százmilliói című cikket, amely
tételesen, adatolva részletezi а vagyonnyilatkozati kezdeményezést.
А HHSZ 131/F . § (1) bekezdése szerint а kezdeményezést és az újságcikket öt napos
határidő kitűzésével nyilatkozat-tételre megküldtem az érintettnek e-maii-ben és megadott
lakcímére, továbbá nyilvános címére futárszolgálat igénybevételével, valamint ajánlott
küldeményként postai úton .
Simon Gábor 2014 . február 8 -án kelta bizottsághoz 10-én érkezett levelében arró l
tájékoztatott, hogy :,, . . . vagyonnyilatkozatomat pontosítottam és azt csatoltan küldöm az
Ön és а bizottság számára. Egyben szeretném tájékoztatni, hogy minden olyan ügyben ,
amelyre vonatkozó kérdés а vagyonnyilatkozati kérdőíven nem szerepel, szívese n
elszámolok az erre felhatalmazott szervezet el őtt ."
2014. február 12 -én kora reggel újabb e-maiit küldött, amelyben а következő nyilatkozatot
tette: „Meghívását а Mentelmi bizottság képviselő i mandátumomat érint ő napirendjére
megkaptam. Annak esedékességére vonatkozóan ez úton szeretném Önt és а bizottságot
tájékoztatni, hogy а mai nappal benyújtom Dr. Kövér László Elnök Úr részére а képviselő i
mandátumomról való lemondásom levelét . Kérem ennek tudomásulvételét és а bizottsági
napirendben való érvényre juttatását.”
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А fent idézett nyilatkozatai és az új vagyonnyilatkozata áttanulmányozása utá n
megállapítottam, hogy Simon Gábor képviselő úr а vagyonnyilatkozati kezdeményezésben
foglaltak szerinti kijavítást nem tette meg, illetve érdemben nem válaszolt, nem adot t
magyarázatot а kezdeményezésben foglaltakra .
Mindezekre tekintettel а HHSZ 131 /F. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Simon Gábo r
országgyű lési képviselővel szemben elrendeltem а vagyonnyilatkozati eljárás megindításá t
és összehívtam а Mentelmi bizottság zárt ülését 2014. február 12-re . Az ülésen Simo n
Gábor а szabályszerű meghívó ellenére nem jelent meg, értékelhető érdemi nyilatkozatot
nem tett.
А Mentelmi bizottság az ülésen megállapította, hogy Simon Gábor országgy ű lési képviselő а
2014. január havi vagyonnyilatkozatában és az azt megel őző években tett
vagyonnyilatkozataiban lényeges adatot, tényt valótlanul közölt, mivel nem tüntette ebbe n
fel az osztrák pénzintézetnél lévő bankbetétjét, értékpapírját, amely összege а mostani
árfolyamon 240 240 000 forintot .
Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 94.§ (6) bekezdése alapján а Mentelm i
bizottság elnöke köteles kezdeményezni а képviselő összeférhetetlenségének kimondását, h a
а bizottság azt állapítja meg а vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során, hogy а
képviselő vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt .
Mindezekre tekintettel azt javasolom az Országgyű lésnek, hogy Simon Gábor országgyű lési

képviselő összeférhetetlenségét állapítsa meg .

Budapest, 2014 . február 12 .
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