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Országgyű lési határozati javaslat

Az Országgy ű lés

. . ./2014 ( ) OОУ

határozat a

dr. Simon Miklós országgyű lési képviselő mentelmi ügyében

Az Országgyűlés dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát а Miskolci

Járásbíróság 8 .13 .336/2014/2 . számú megkeresésével érinte tt ügyben nem függeszti fel .

INDOKOLÁS

А Miskolci Járásbíróság 8 .13 .336/2014/2 . számú átiratában indítványozta dr . Simon Miklós

országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt ,

dr. Helmeczy László feljelentése alapján .

А feljelentés szerint : 2013 . november 6-án Nyírbogáton tarto tt választókerületi ülésen dr. Simon

Miklós olyan szórólapot terjesztett feljelent őről, amelyben súlyos bűncselekmények

elkövetésével vádolja. Ezenkívül még egy szórólap másolatot csatolt feljelentő , amelyen

feljelentő személyével kapcsolatos kuruc .infora írt cikk, valamint egy foci24-barikád .hu

honlapon megjelent cikk található . Ezt dr . Simon Miklós és felesége megbízásából több mint szá z

embernek szétosztottak . А két cikk terjesztéséért korábban más személyt jogerősen elítéltek .

Dr. Simon Miklósa mentelmi ügyét tárgyaló bizottsági ülésen elfoglaltsága mia tt nem tudot t

részt venni, errő l írásban tájékoztatta а bizottság elnökét . Álláspontja szerint а feljelentésben

megí rtak rágalmak, minden alapot nélkülöznek .
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А Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott а cselekmény büntetőjogi

értékelésével . А magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fennt artó gyakorlata а

mentelmi jog célját, az Országgyűlés, illetve а képviselők zavartalan munkavégzését kívánj a

biztosítani. Döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra is, hogy az érintettek közszereplő
politikusok.

Mindezeket az el őző ciklus Mentelmi bizottsága által lefolytatott vizsgálat, illetve az errő l szóló

2014. március 27-én benyújt ott javaslata tartalmazta . Az ebben foglaltakat а Mentelmi bizo ttság а

2014. május 12-i és 19-i ülésén elfogadta és úgy döntött, 4 igen, 2 nem szavaza ttal, hogy azt

javasolja az Országgy űlésnek

dr. Simon Miklós országgyű lési képviselő
mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fe l

Előadó: dr . Vejkey Imre

Budapest, 2014 . május .' :

,Dr. Vejkey Imrl
`~— elnök



Az Országgyíílés Mentelmi bizottsága

országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
80. § (1) bekezdése alapján „dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
mentelmi ügyében” címmel а mellékelt országgyűlési határozati javaslatot
kívánom benyújtani .

Budapest, 2014. május ,~ .".

Tisztelettel :
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