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otszágos lista
1959. december 29-én született Pápán.

Nős' három felnótt gyermek édesapia.

1978-ban a pápai Türr István Gimnáziumban érettségizett.
198ó_ban az ELTF' Á["-- és Jogtudom ánytKarán szefzett diplomát.

1983-ban a Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium egyik aLapitója,
1 984-1 9BB között szenior' illetve nevelőtanár.
1 986-ban az I\ÍSZN'IP I(B Tátsadalomtudom ányt Intézetének if]úságkutató
csopoÍtjában tudományos segédmunkatárs.
1984 és 1990 között a Századvég című úrsadalomelméleti Íolyőttat alapítő
szerkesztőj e' 1 9 87-1 9 88 -ban az MTÁ_Sotos Alapíwány ösztöndíjasa.
1990 őta országgyőIési képviselő.

7996_tő| 2009_ig a Magyar Polgári Együttműködési E'gyesület elrröksé gs taga.
1990-től a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének
vezetőSégi tagja, 199 4 _től elnöke.

1988. március 30-án a Fidesz egyik alapítő taga volt. 1989-ben részt vett a

magyarországí rendszewáItozás jelentős alal<ttőjának számitő Ellenzéki
Kerekasztal tilésein, illetve a háromoldalú politikaí tátgyalásokon. 1988
októberében tagalett a párt országos vá|asztmányának, mely testület 1993-ig
ezefl elnevezés a|att a későbbi elnökség szerepét töltötte be 

^döntéshozatalban, majd 1993-ban a párt egyik alelrrökévé s igy az elnökség
tagává választották.
1997 és 1'999 közőtt, majd 2001 májusátő| pártja igyvezető alelnöke. 2000.
január 30. és 2001. május 5. között apárt elnöke.
2002 nyaún a párt belső padamentjeként működő országos vá|asztmány
elnöke lett, a 2021-es általános tisztujítás során ismét í\raváLasztották;
választmányi elnökként tag1a a héttagú páttelnökségnek.
7990 óta otszággyűIési képviselő (1990: Veszprém 3. vk., Pápa;1994: országos
lista; 1998: Veszprém megyei |tsta; 2002: országos lista; 2006: Veszptém
megyei lista; 2010: Za|a negyei lista; 2014 és 2018 országos lista).
1993. június 1. és 1994. július 31. között fnkciővezető.
1998. július 8-tól 2000. május 3_ig a polgári titkosszolgálatokat kányító tárca
nélkűli minisztet.
1990 és 7993, valamint 2002 és 2006 között az ország5úlés
Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke, 20012002 között alelnöke; 199 4-
1 99 8' illewe 2006-20 1'0 között a Nemzetb iztonságs Bízottság tagtra.

2010. augusztus 6-tól a Magyar országgyűIés elrröke, mcly tisztsóge 2022'
má j u s 2 - án,'tmmát negye di ét e v áIas ztották meg.

Budapest, 2022. május ,"'

Kövér Lászl.ó


