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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
6-os számú Országgyűlési Egyéni Választókerület  

Választási Bizottságának  
17/2022.(III.18.) OEVB. 
H A T Á R O Z A T A 

 
magánszemély által benyújtott kifogás elbírálásáról 

 
A bizottság 
 
a kifogásnak részben helyt ad, megállapítja, hogy dr. Simon Miklós, a FIDESZ-KDNP jelölő 
szervezeteknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 6. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett közös jelöltje megsértette a választási 
eljárásról szóló 2013. évi  XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt 
alapelveket azzal, hogy kampányidőszakban saját Facebook oldalán a Nyírvasváriban 
megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseket úgy tüntette fel, mintha azt neki, vagy a 
FIDESZ-KDNP pártnak köszönhetnék a választópolgárok. Az OEVB dr. Simon Miklóst 
eltiltja a további jogszabálysértéstől, továbbá elrendeli a dr. Simon Miklós által a 
(https://www.facebook.com/watch/?v=681874646589727): poszt alatt közzétett 
jogszabálysértő kampányeszköz eltávolítását. 
Az OEVB a kifogást egyebekben elutasítja. 

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet fellebbezést nyújthat be. 

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre 
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet 
benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. 
A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547.) címezve az OEVB-
nél (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. szám, e-mail: oevb@nyirbator.hu, fax: 42/281-311) kell 
előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon 
(2022. március 21.) 16.00 óráig megérkezzen az OEVB-hez. A határidő jogvesztő. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét; a kérelem 
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát 
igazoló igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=681874646589727
mailto:oevb@nyirbator.hu
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INDOKOLÁS 

 

A Beadványozó 2022. március 16. napján 23 óra 03 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott 
be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Irodához. A kifogásban előadta, hogy  

„Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, aki SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, 06. számú 
OEVK-ban indul a 2022-es országgyűlési választásokon a FIDESZ-KDNP jelöltjeként 
megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § 
(1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket azzal, hogy kampányidőszakban saját 
facebook oldalán közzétett videójában a kormányzati és európai uniós fejlesztéseket úgy 
tüntette fel, mintha abban neki, vagy a FIDESZ-KDNP pártnak szerepe lenne. 

Simon Miklós 2022. március 14-én 12 óra 00 perckor az alábbi leírással tett közzé facebook 
közösségi oldalán egy posztot, videót 
(https://www.facebook.com/watch/?v=681874646589727): 
 
„Nyírvasvárinak is előre kell mennie, nem hátra! 

Hornyák János polgármester úrral értékeltük az elmúlt időszakban Nyírvasváriban megvalósult 
fejlesztéseket, beruházásokat. 

A munkát folytatjuk!” 

 
A poszthoz tartozó videó feliratozása az alábbi: 
 
„Tisztelettel köszöntöm a nyírvasvári polgárokat. Hornyák János polgármester úrral értékeljük 
az elmúlt évek fejlesztéseit. Nyírvasváriba az elmúlt időszakban 120 programban közel 1,5 
milliárd forint érkezett. Az önkormányzat tíz programban közel 650 millió forint értékben 
valósíthatta meg terveit. A görög katolikus templom megújult, a rómaiak Luby-kápolnája és 
a református templom felújítása pedig folyamatban van. Mindezen programok közel 120 millió 
forintba kerülnek. Energetikai felújítás valósulhatott meg a Szent Simeon és Anna 
Szeretetotthon épületén. A helyi egyesületek több, mint 15 millió forintot fordíthattak közösségi 
programok szervezésére. 14 vállalkozás több, mint 200 millió forintot költhetett 
vállalkozásának kapacitásbővítésére. A helyi gazdák 91 program jóvoltából, több, mint 400 
millió forintért korszerűsíthették mezőgazdasági tevékenységüket. Nyírvasvári szépen fejlődik. 
Megkérem polgármester urat, értékelje az elmúlt évek fejleményeit. Az elmúlt időszak 
legfontosabb beruházása az óvodai tornaszoba és az új bölcsőde megépítése volt. 217 millió 
forint értékben napelem került az általános iskolára és a polgármesteri hivatalra, ezáltal 
csökkentek a közüzemi költségeink. Szót kell ejtenünk a Magyar Falu Program által nyújtott 
lehetőségekről. Megújult az iskola tetőszerkezete, a községháza felújítása pedig folyamatban 
van. A Táncsics, Hajnal, Rózsatelep, Rózsa út és a Temető utca új aszfaltburkolatot kapott. A 
helyi gazdaságfejlesztési pályázatunk jóvoltából, megkezdtük a hőszigetelt terménytároló 
építését, a mezőgazdasági gépek beszerzése pedig már korábban megtörtént. 

- Milyen hatással van a Fidesz-KDNP kormány családpolitikája a településre? 

https://www.facebook.com/watch/?v=681874646589727
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- Hála Istennek egyre több fiatal telepszik le a településünkön. A térség gazdaságfejlesztésének 
köszönhetően a fiatalok könnyen munkához jutnak, a gyerekeket pedig biztonságban 
tudhatják az új bölcsődénkben és a felújított óvodánkban. 

- Milyen tervei vannak a településnek a közeljövőt illetően? 
- Terveink között szerepel a ravatalozó és a közösségi tér felújítása, valamint egy szabadidőpark 

kialakítása. Szeretnénk folytatni az utak felújítását és megkezdeni a kerékpárút kiépítését. 
Ehhez kérem Nyírvasvári lakóit, hogy támogassák Dr. Simon Miklós képviselőjelöltet és a 
Fidesz KDNP listáját. 

- Köszönöm szépen.” 
„Fel győzelemre. Az ön képviselőjelöltje: Dr. Simon Miklós. Előre menjünk, ne hátra. 
(Fidesz, KDNP logók).” 

 
Az idézett poszthoz tartozó videó (1. sz. melléklet) alkalmas arra, hogy a választópolgárokat 
megtévessze, hiszen azt közvetíti a választópolgárok felé, hogy SZABOLCS-SZATMÁR- 
BEREG, 06. számú választókerületébe érkező támogatásokhoz DR. SIMON MIKLÓSNAK 
és a FIDESZ-KDNP pártnak hivatalosan köze volt, ami nem fedi a valóságot és alkalmas a 
választópolgárok megtévesztésére. 
 
A Simon Miklós által közzétett videóban (1. sz. melléklet) hivatkozik arra, hogy megújult a 
Nyírvasvári Görög Katolikus templom, de annak felújításhoz Simon Miklós neve semmilyen 
módon nem kapcsolódhat, hiszen a templom felújítás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásából valósult meg 2019-ben (2. sz. melléklet) és 2020-ban a templom 
toronyhomlokzatának javítása is. (3. sz. melléklet). A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami 
pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok 
megvalósulásának elősegítése. 
A Simon Miklós által közzétett videóban (1. sz. melléklet) is hivatkozik arra, hogy Energetikai 
felújítás valósulhatott meg a Szent Simeon és Anna Szeretetotthon épületén, de annak 
felújításhoz Simon Miklós neve semmilyen módon nem kapcsolódhat, hiszen a Nyíregyházi 
egyházmegye sikeres pályázatából finanszírozták (KEHOP-5.2.13-19-2019-00009). 
 
Az, hogy a kormányzati és európai uniós fejlesztésekre hivatkozás, Simon Miklós neve és a 
FIDESZ-KDNP jelölőszervezet logója egyszerre jelenik meg az 1. sz. mellékletben csatolt 
videóban alkalmas arra, hogy a választókat megtévessze és Simon Miklóst, mint SZABOLCS- 
SZATMÁR-BEREG 06. számú OEVK-ban induló országgyűlési képviselőjelöltet és 
jelölőszervezetét népszerűsítse. 
 
Az 1. sz. mellékletben csatolt videó alkalmas arra, hogy megbontsa a választási 
esélyegyenlőséget azzal, hogy kampányidőszakban, ésszerű indok nélkül privilegizálja a 
kormánypárti képviselőjelöltet úgy, hogy a videóban a kormányzati és európai uniós 
támogatásokkal összefüggésbe hozzák a jelöltet, Simon Miklóst. 
 
Az állami semlegesség alkotmányos alapelve tükrében Simon Miklós nem moshatja össze 
mások munkájának eredményét és a saját és pártja nevével, mivel így sérül a Ve. 2. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség. Simon Miklós 
a fent említett előre megírt szövegű videójában és facebook posztjával tudatosan vonta be a 
kormányzati és uniós támogatásokat saját kampányába, ami a több mint 13 ezer követővel 
rendelkező facebook oldalán közzétételre került, így bármelyik választópolgár által 
megismerhetővé vált és választási kampány időszakában alapvetően pozitív színben jelenítették 
meg az azon szereplő jelöltet, ez véleményem szerint alkalmas a választópolgári akarat 

https://www.nyirgorkat.hu/palyazat/2021/11/kehop-5-2-13-19-2019-00009-energiahatekonysag-novelese-megujulo-energiaval-a-fenntarthato-jovoert-a-nyiregyhazi-egyhazmegye-szocialis-intezmenyeiben/
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befolyásolására, versenyelőnyt eredményez, amely a többi jelölőszervezet számára 
behozhatatlan és sérti a jelöltek közötti esélyegyenlőséget.” 
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján 
kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek 
megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A 212. § (1) 
bekezdése értelmében a kifogást többek között elektronikus levélben lehet benyújtani, 
amelynek a 212. § (2) bekezdése szerint tartalmaznia kell: 

a) a jogszabálysértés megjelölését, 

b) a jogszabálysértés bizonyítékait, 

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) 
eltér - postai értesítési címét, 

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet 
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 
sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás 
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A (2) bekezdés 
értelmében folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység 
fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a 
sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett 
állapot még fennáll. 

 

A Ve. 218. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló 
adatok alapján dönt. 

 

A Ve. 141-142. §-ai alapján kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban 
történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói 
akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. Nem minősül választási kampánynak a 
választási szervek tevékenysége, az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes 
kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a 
bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott 
feladatuk során végzett tevékenysége. 

 

Az OEVB az alábbiakat állapította meg: 
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Az OEVB szerint a közösségi médiafelületen való közzététel tekintetében értelmezhető a 
folyamatosan fennálló tevékenység, ezért azzal kapcsolatban a kifogás benyújtási határidejét a 
Ve. 209. § (2) bekezdése alapján kell megítélni. A Ve. 10. § (3) bekezdése és a 209. § (2) 
bekezdésének együttes értelmezéséből az következik, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy 
abból egyértelműen kitűnjön, hogy a sérelmezett állapot a kifogás benyújtásakor még fennállt. 
Tekintettel arra, hogy Beadványozó a sérelmezett állapotnak a kifogás benyújtáskori fennállását 
igazolta, így az határidőben benyújtottnak minősíthető. 

  

Az OEVB megállapította, hogy a kifogás határidőben érkezett, a kifogást a 208. § szerinti 
jogosult nyújtotta be, tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezért a kifogást 
érdemben bírálta el. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság előtt már felmerült az egymással konkuráló jogviszonyok 
vizsgálatának szükségessége. Azaz annak kérdése, hogy hogyan járhat el tevékenysége során 
az az országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, aki a folyó választási eljárásban egyben 
jelölt vagy jelöltként indulni szándékozó személy. E tekintetben a tevékenység mikénti 
végzésének vizsgálata alapján dönthető el, hogy az adott személy eljárása kimeríti-e a 
kampánytevékenység fogalmát vagy sem. 

 

Az OEVB megállapítja, hogy dr. Simon Miklós a Beadványozó által hivatkozott és 
mellékletként is csatolt facebook bejegyzésében bár nem tünteti fel kifejezetten azt a tényt, 
hogy a folyó választási eljárásban jelöltként kíván indulni, de a videó végén „az Ön képviselő-
jelöltje” „Fel, győzelemre” szöveg, továbbá a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek logójának 
feltüntetése és az április 3.-ai dátum utal dr. Simon Miklós 2022. évi képviselőjelölti 
minőségére. Mindezek együttesen, valamint az általa közzétett választási szlogen, a 

,,Csak előre Nyírvasvári!", amely a Magyarország Kormánya által a „Magyarország előre 
megy, nem hátra" szlogennek a választási kampány időszakával egy időben való 
alkalmazásával rokon, mind-mind a választói akarat befolyásolására alkalmas, vagyis 
kampánytevékenység. Mindemellett bár köztudomású tény, hogy dr. Simon Miklós a 2018-as 
országgyűlési képviselők általános választásán a FIDESZ-KDNP jelöltjeként szerzett 
mandátumot, de a jelöltet közösen állító jelölő szervezetek emblémájának feltüntetése is 
egyértelművé teszi, hogy a mostani választási kampányban is ugyanezen jelölő szervezetek 
támogatják a kifogás benyújtásakor immár jogerősen is a Sz-Sz-B. megyei 06. sz. OEVK-ban 
nyilvántartásba vett jelöltet. · 

 

Dr. Simon Miklós, a FIDESZ-KDNP jelöltjeként az általa közzétett facebook bejegyzésében a 
görög katolikus templom megújult, a rómaiak Luby-kápolnája és a református templom 
felújítása pedig folyamatban van tény közlése mellett nem szól arról, hogy a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatásából valósult meg 2019-ben, továbbá 2020-ban a templom 
toronyhomlokzatának javítása is.  A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek 



6 
 

célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának 
elősegítése. 

A Simon Miklós által közzétett videóban is hivatkozik arra, hogy Energetikai felújítás 
valósulhatott meg a Szent Simeon és Anna Szeretetotthon épületén, de annak felújításhoz 
Simon Miklós neve semmilyen módon nem kapcsolódhat, hiszen a Nyíregyházi Egyházmegye 
sikeres pályázatából finanszírozták (KEHOP-5.2.13-19-2019-00009). 

 

Mindezek alapján az OEVB bizonyítottnak látja, hogy a kifogásban a dr. Simon Miklós által 
megjelölt és a facebook-on megjelent poszt, amit a Beadványozó mellékletként is csatolt, 
kampányeszköznek minősül, amivel dr. Simon Miklós kampánytevékenységet folytat. A 
kampánytevékenység, mint a választási eljárás egyik része során ebből következően pedig 
érvényesülnie kellett volna a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott 
alapelveknek (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, jóhiszemű és 
rendeltetésszerű joggyakorlás), amelyet dr. Simon Miklós a közlés során, annak tartamával 
megsértett. Az OEVB ennek értelmében a Ve. 218. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint döntött, de a Ve. alapelveinek megsértése miatt nem látja 
szükségesnek bírság kiszabását. 

Az OEVB a jogszabálysértés megállapítását és jogkövetkezmény alkalmazását ugyanakkor 
csak dr. Simon Miklóssal szemben tartja szükségesnek alkalmazni, a FIDESZ-KDNP jelölő 
szervezetekkel szemben nem, mivel a jelölő szervezetekhez a közösségi oldal működtetése nem 
kötődik. 

Az OEVB a bírság kiszabása tekintetében az eset összes körülményeit - így különösen a 
jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés 
ismétlődő jellegét - figyelembe vette és ezen szempontok alapján nem tartotta indokoltnak a 
bírság kiszabását. 

Az OEVB a határozatát a Ve. 214. § (1) bekezdésében, valamint 297. § (1) bekezdés b) 
pontjában kapott hatáskörében eljárva hozta meg. A határozattal szembeni fellebbezési jog a 
Ve. 221. §, valamint a 223-224. §-ain alapul. A határidőkről a Ve. 10. §-a rendelkezik. 

Nyírbátor, 2022. március 18. 

 

Szilvási Judit sk. 

OEVB elnök 

 


