1978. június 23-án születtem Egerben. 1997-ben érettségiztem az egri Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnáziumban. 1998-ban gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző képesítést szereztem ugyanott. 2002
és 2007 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán, szociológia szakon
tanultam és 2007-ben tettem sikeres államvizsgát. 2004 és 2006 között a Századvég Politikai Iskola
egri tagozatának hallgatója voltam. 2007-ben újságíró-szerkesztő képesítést szereztem Budapesten, a
Független Újságírók Szövetségének képzésén. 2007-től 2010-ig a Karpatia c. havilapban rendszeresen
publikáltam. 2005-ben megnősültem, feleségem magyar-történelem szakos tanár, akivel Feldebrőn
élünk és neveljük két kisfiunkat a négy éves Csanádot és a két éves Nimródot. Jelenleg a munkám
mellett az Egri Hittudományi Főiskola másodéves hallgatója vagyok levelező tagozaton katekétalelkipásztori munkatárs szakon.
2007-től önkormányzati képviselői feladatokat láttam el Feldebrőn, az országgyűlési mandátumom
megszerzéséig. 2008-ban a Rádió Eger hírszerkesztője, majd 2010. január 1-ig a Szent István Rádió
műsorvezető-szerkesztője voltam. 2008-ban léptem be a Jobbik Magyarországért Mozgalomba.
2009-ben megválasztottak a Jobbik Heves megyei alelnökévé, majd elnökévé. 2009-ben a párt
Egyházügyi Kabinetének elnökévé választottak. 2010 nyarán a Jobbik országos elnöksége a párt egyik
szóvivőjének nevezett ki. 2012 tavaszától a Jobbik rendvédelmi kabinetének elnöki tisztét is
betöltöttem 2014-ig.
A 2010-es országgyűlési választásokon a füzesabonyi választókerületben közel 30%-os eredményt
értem el egyéniben, amellyel második helyen végeztem, s a Jobbik országos listájáról szereztem
mandátumot. A 2010-es helyhatósági választásokon a Jobbik egri polgármesterjelöltje voltam. 2010
és 2014 között az országgyűlés honvédelmi- és rendészeti, valamint a nemzetbiztonsági
bizottságainak tagjaként dolgoztam, de 2010 májusától az emberjogi- civil és vallásügyi bizottságának
is tagja voltam 2011-ig.
A 2014-es áprilisi országgyűlési választási választásokon a Heves megye 01-es választókerület
képviselőjelöltjeként több mint 15 ezer szavazattal támogatva 28,4 %-os eredményt értem el,
parlamenti mandátumot a Jobbik országos listájáról szereztem.
Az októberi helyhatósági választásokon egri polgármesterjelöltként 26%-os támogatottsággal a
második helyen végeztem.
Az országgyűlésben jelenleg ismét a nemzetbiztonsági bizottság illetve a honvédelmi- és rendészeti
bizottság tagjaként dolgozom, emellett az országgyűlés jegyzői posztját is betöltöm.
Parlamenti tevékenységem részben a szóvivői feladataimból fakadó általános politikai felszólalások
mellett, javarészt a cigány-magyar együttélés problémáira, a közbiztonság, a rendvédelem, a
nemzetbiztonság és az egyházügyi területekre koncentrálódik.

