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1956. február 22-én születtem Tatabányán. Öt éves koromig Taszáron éltünk, 

mert édesapámat hivatásos repülőstisztként, ide vezényelték. Általános iskolái 

tanulmányaimat már Budapesten végeztem. 1974-ben érettségiztem, 

gépgyártástechnológusi oklevelet szerezve. 

Végzettségem szerinti műszaki területen kezdtem el dolgozni, a Magyar Hajó és 

Darugyárban már gyártmányszerkesztőként ipari erőművi kazánokkal 

foglalkoztam.  

1976-tól kétéves sorkatonai szolgálatot teljesítettem, szakaszvezetőként, 

kétszeres Kiváló Katonaként szereltem le.  

Visszatérve korábbi munkahelyemre, bekapcsolódtam az ifjúsági mozgalomba, 

ahol különböző választott funkciókat is elláttam.  

1980-ban megnősültem, házasságunkban két gyermek született  

A nyolcvanas években a XIII. kerületi Tanács tagjává is megválasztottak. 1988-

ban felsőfokú oklevelet szereztem az Államigazgatási Főiskola 

igazgatásszervezői szakán, később a közigazgatási szakvizsgát is letettem. 

A rendszerváltás után saját vállalkozásaimban dolgoztam, de voltam 

alkalmazásban, vezetői pozícióban, multinacionális cégnél is. 2000-ben az 

Angyalföld Újlipótváros Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. főmunkatársa lettem.  

A 2002-es választások után Tóth József szocialista polgármester-képviselő 

személyi titkáraként négy évre köztisztviselő lettem. A jó politikai iskolát 

követően, 2006-ban az önkormányzati választásokon Angyalföld 12. számú 

egyéni választókerületében indultam és öt ellenfelemmel szemben, biztosan 

(44,1%) szereztem helyi mandátumot. A legrégebbi és legsikeresebb fővárosi 

szocialista polgármester, Tóth József mellett lettem kerületi alpolgármester. 2010-

ben ugyanott, de a 10. számú egyén kerületben indultam és győztem, ekkor már a 

szavazatok 55,1 százalékával. Alpolgármesterként a kerület vagyonáért és az 

önkormányzati beruházásokért feleltem. Nyolc éves működésem idején 240 

sikeres beruházást felügyeltem, szerveztem a látványosan fejlődő kerületben, az 

önkormányzati vagyon pedig 14 milliárd forinttal nőtt, az éppen a válságok miatt 

is kritikus nyolc évben.  

Mindig volt olyan megbízatásom, ahol közösségek életét szervezhettem és 

képviselhettem. Voltam a Vasas SC választott tisztségviselője és csaknem két 

évtizedig az Angyalföldi TTE sportegyesület elnöke.  

 

2014. áprilisban az öt pártból álló baloldali szövetség legsikeresebben szereplő 

országgyűlési képviselőjelöltjeként több mint ötvenszázalékos (pontosan 51,3%) 

eredményt értem el, s ezzel mintegy huszonegy százalékkal (tizenegyezer 

szavazattal) előztem meg a kormánypárt jelöltjét.  
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Az Országgyűlés májusi alakulásakor jegyzővé választottak, egyidejűleg 

bekerültem a törvényalkotási „csúcsbizottságba” is. 2014. június 2-án 

mutatkoztam be plénumon az önkormányzati reformcsomag részét képező 

fővárosi választási törvény vitájában. Első képviselői ciklusomban 38 alkalommal 

kértem szót plenáris üléseken, ebből 9 alkalommal vezérszónoklatot mondhattam. 

A képviselői indítványok száma meghaladta a százharmincat, s ezek többsége 

önálló javaslat volt.  

2018. április 8-án a négy évvel korábbi eredményt is felülmúló, 56,5%-os 

győzelmet sikerült elérni. Köztem és a kormánypárti jelölt között a különbség 

pontosan 28 százalék lett. Ez az országban a legnagyobb számú, és arányú 

különbség volt! A 106 jelölt közül én kaptam legtöbb szavazatot, 33412-en 

szavaztak rám.  

Az Országgyűlés alakulásakor ismét beválasztottak a t. Ház tisztségviselői közé, 

a jegyzői karba. Pártom a törvényalkotási főbizottságba delegált, ahol áttekinthető 

a teljes törvényhozói működés. Felszólalásaim száma 29, ebből hét alkalommal 

voltam ellenzékben lévő pártom vezérszónoka: főleg közigazgatási, építésügyi és 

sport-, témákban, valamint a köztársasági elnök által utóbb alkotmánybírósági 

felülvizsgálatra küldött bérlakás-értékesítési törvényjavaslat vitájában. Közel 

száz indítványt tettem, ebből 70 volt saját kezdeményezés.  

 

A 2021-ben megtartott ellenzéki előválasztáson 54,38%-os többséggel úgy 

döntöttek a kerületben élők, hogy én induljak a 2022-es választáson.  

 

A 2022. április 3-án megtartott választásokon a XIII. kerületben élők harmadszor 

is országgyűlési képviselővé választottak. 35.248 szavazattal, 60,53%-ot 

szerezve, több mint 30%-os előnnyel nyertem meg a budapesti 07. számú 

választókerületet. 


