
 

Dr. Simon Miklós 
Szabolcs, 06. OEVK, 

Nyírbátor 

Eredmény: 65,69% 

 

 

 

Születési hely, idő:  1962. január 20-án született a Szabolcs-Szatmár megyei 

Érpatak községben.  

 

Végzettség:  A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. 

1985-ben a debreceni KLTE-n fizikus diplomát, 1995-ben 

doktori címet, 1996-ban középiskolai tanári oklevelet 

szerzett. 

Munkahely:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil tevékenység:  

1985-ben a debreceni az MTA Atommagkutató Intézet 

vákumfizikai csoportjában tudományos 

segédmunkatársként kezdett el dolgozni. A 

tömegspektrométerek és vákumtechnikai eszközök 

fejlesztésével foglalkozott. Közel egy évtizedet dolgozott 

az MTA Atommagkutató Intézetének Vákuumfizikai 

Csoportjában. Nagy érzékenységű ionforrást és kvadrupól 

mérőfejet fejlesztett ki kis gázkoncentrációk mérésére.  A 

csoportban közel száz KTS készült mind hazai, mind 

külföldi kutatóintézetek, gyógyszertárak és más 

megrendelők részére. E feladatok elvégzése és a 

tanulmányai során jártasságot szerzett a készülékek 

építésében, átadásában és szervizelésében. Publikációi 

száma harminc. Több nemzetközi konferencián részt vett 

a kutatási eredményt ismertető munkával. 1994-től két 

évet tanított a nyírbogáti általános iskolában, majd óraadó 

tanár volt Nyíregyházán, a DOTE Egészségügyi Főiskolai 

Karán. 1995-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1998-tól 

országgyűlési képviselő, 2001- 2014-ig Nyírbogát 

település polgármestere. 

1998-tól a Bencés Diákszövetség tagja. 1999-től a Bogát 

2000 Sportegyesület elnökségi tagja. 



Politikai életút:  1997-ben belépett az FKGP nyírbogáti szervezetébe, majd 

megyei tanácsadó, 1998-ban megyei alelnök, 2001-ben 

megyei elnök lett. 1998-ban a nyírbátori 

választókerületben szerezte országgyűlési mandátumát. 

1998 – 2002-ben az országgyűlési Európai Integrációs 

Ügyek bizottságának tagja. 1998-ban Nyírbogát 

képviselő-testületének tagja. Időközi választáson, 2001. 

július 1-jén Nyírbogát polgármestere lett. Országgyűlési 

képviselőként helyettes tag az ET illetve a NATO 

parlamenti közgyűléseinek magyar delegációjában; a 

Közép-európai Kezdeményezés parlamenti 

konferenciájában rendes tag. 2001-ben a Honvédelmi 

bizottság elnöke. 2001-óta a Kisgazda Polgári Egyesület 

elnökségi tagja, megyei elnöke. 2002. április 21-én 

megvédte egyéni mandátumát Nyírbátori 

választókerületben. 2002. októberében ismét Nyírbogát 

polgármesterévé választották. A 2006. évi országgyűlési 

választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi 

listán szerzett mandátumot. 2006. május 30-tól a 

Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagja. 2006-ban újra 

Nyírbogát település polgármestere. 2010. évi 

országgyűlési választásokon 59,46 %-os elsőkörű 

győzelmet aratott, 2010-ben a Honvédelmi és Rendészeti 

Bizottság tagja, ismét Nyírbogát település polgármestere, 

a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség megyei elnökség 

tagja. 2014-ben 46,97 % -kal megvédte újra egyéni 

mandátumát. 2014-től a Honvédelmi és Rendészeti 

Bizottság alelnöke.  2018-ban az országgyűlési 

választáson 56,52 %-kal ismét bizalmat kapott a 

választóktól, ezt követően  2022. április 3-án 65,69%-kal 

újra megvédte egyéni mandátumát a választókerületében.  

 

 
Felesége Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó nyírbogáti  háziorvos, a 

település polgármestere.  

Egy leánygyermeke és két unokája van. 

      

 2022. április 28. 

 

 

 Egyéb  


