
 

1. Önéletrajz 

Név: Czerván György 

Családi állapot: nős, két felnőtt gyermek édesapja 

Végzettség: Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, agrárközgazdász, 1982. 

Politikai tevékenység: 

 1990 tavaszán az Agrárszövetség színeiben képviselőjelölt a Pest megyei listán. 

 1990 nyarán megalakította a Fidesz tápiószentmártoni csoportját, melynek 1994-ig 

elnöke. 

 Az 1990-es októberi önkormányzati választásokon bejutott a tápiószentmártoni 

nagyközségi képviselő-testületbe, ahol alpolgármesteri tisztséget töltött be, melyet 

2014-ig megtartott. 

 1994 májusában a Fiatal Demokraták Szövetsége egyéni jelöltjeként nem szerezett 

parlamenti mandátumot, viszont a decemberi helyhatósági választáson Pest Megye 

Közgyűlésének tagja lett, ahol a Mezőgazdasági Bizottság alelnöki posztját töltötte be.  

 1998-ban Nagykátán (Pest 6. vk.) első alkalommal szerzett országgyűlési egyéni 

mandátumot a FIDESZ színeiben, immáron az Országgyűlés Mezőgazdasági 

Bizottságának tagja lett. 

 2002-ben megvédte egyéni mandátumát a FIDESZ-MDF színeiben, és a 

Mezőgazdasági Bizottság tagjaként folytatta törvényhozói munkáját.  

 2003-tól a FIDESZ nagykátai választókerület elnöke. 

 2006-ban ismét megvédte egyéni mandátumát a FIDESZ-KDNP színeiben, és 

továbbra is a Mezőgazdasági Bizottság tagjaként dolgozhatott. 

 2010-ben újra magabiztosan hozta az egyéni mandátumomat a FIDESZ-KDNP 

színeiben és a megalakuló második Orbán-kormányban agrárgazdaságért felelős 

államtitkár lett (Vidékfejlesztési Minisztérium). 

 2014-ben az átalakított Pest megye 9 sz. választókerületben (Tápió-mente, Dél Galga-

mente) ötödik alkalommal nyerte meg az egyéni mandátumát a FIDESZ-KDNP 

színeiben. A harmadik Orbán-kormányban is folytathatta agrárgazdaságért felelős 

államtitkári munkáját (Földművelésügyi Minisztérium). 

 2018-ban hatodik alkalommal nyerte meg a Nagykáta központú választókerület egyéni 

mandátumát. Az országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának alelnökeként folytatta 

képviselői munkáját. 

 2022-ben hetedik alkalommal nyerte el Pest 09 Választókerület egyéni mandátumát. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fidesz_%E2%80%93_Magyar_Polg%C3%A1ri_Sz%C3%B6vets%C3%A9g


Korábbi munkahelyek / pozíciók: 

 1982 - 1985 között a tápiószentmártoni Aranyszarvas Mgtsz közgazdasági 

osztályvezetője 

 1985 - 1986 között főkönyvelő helyettes 

 1986 - 1988 között főkönyvelő 

 1988 - 1994 között közgazdasági elnökhelyettes 

 1994 - 2010 között a Szövetkezet elnöke 

 1997 - 2010 között az Aranyszarvas Mezőgazdasági Rt. igazgatója 

Közéleti tevékenység: 

 Országgyűlési képviselő (1998-tól) 

  Tápiószentmárton alpolgármestere (1994-2014) 

 A Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Kuratóriumának tagja (2007-

2017) 

Nyelvtudás: angol társalgási szint 

Publikációk: - 

Kitüntetések, díjak, egyéb: 

 Francia Köztársaság Mezőgazdasági Érdemrendjének lovagja (a korábbi francia elnök 

Jacques Chirac is az Érdemrend lovagja)  

 Emlékérem, oklevél (Tápiószentmárton, Tápiógyörgye, Tápiószecső, Úri 

önkormányzataitól) 

 Dány díszpolgára 

Kedvenc időtöltés, hobbi, sport: zene, foci 

Mire a legbüszkébb az életében? unokákra, családra, az emberek bizalmára 

Jelmondat: Ha hű vagy magadhoz, mindened elvehetik, de a becsület megmarad. – Wass 

Albert 

Kedvenc könyv: Wass Albert: Kard és kasza 

Kedvenc mondás: 

      „Az igazság irgalom nélkül kegyetlenség,  

                 Az irgalom igazság nélkül fejetlenség.” 

 

Egyéb: 

1990 óta saját zenekarommal (Borvirág szalonzenekarral) számos fellépésünk volt, igazi 

örömzenét játszunk. 

 



 


