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1967. május 9-én született a Szabolcs-Szatmár megyei Kisvárdán. Az általános iskola nyolc osztályát 

Kisvárdán, a 4. Sz. Általános Iskolában (ma Várday István) kezdte, családja 1979-es költözése miatt 

Nyíregyházán fejezte be. A Kossuth Lajos Gimnáziumban 1985-ben érettségizett. Marcaliban 

teljesítette kétéves kötelező sorkatonai szolgálatát. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző 

Főiskola történelem–orosz szakán 1991-ben diplomázott. Munkája mellett, 2001-ben a Debreceni 

Egyetem Természettudományi Kar posztgraduális képzése keretében, regionális területfejlesztést 

tanult. Emellett 2003-ban jogász diplomát is szerzett a DE Állam és Jogtudományi Karán. 

A laskodi általános iskolában kezdte pedagógiai pályáját, 1994–2000 között Fehérgyarmat két 

iskolájában angolt és történelmet, Csaholcon oroszt tanított. Több éven keresztül szintén angol órákat 

adott. 2000–2002 között a Miniszterelnöki Hivatal területfejlesztésért felelős kistérségi megbízottja, 

majd főállású alpolgármester, végül polgármester. 

1998-ban még független jelöltként indult Fehérgyarmaton. Azután 1999-ben belépett a Fidesz-

Magyar Polgári Pártba.  

23 éve indult igazából tizenkét éves várospolitikusi pályája, miután felvették a Fidesz–MKDSZ–

KPE jobbközép pártok 2002-es közös megyei kistelepülési listájára. A szabolcsi megyegyűlés 

munkájában a jogi és ügyrendi bizottság külső tagjaként vett részt. A fehérgyarmati polgármester-

választáson Fidesz–MDF jelölt, a szavazatok 42 százalékával második lett. Viszont a városi kislistás 



választáson mandátumot szerzett, és a jobboldali többségű testület alpolgármesterré választotta. Ebben 

az évben (2002) lett tagja a Rákóczi Szövetségnek, 2003-ban a Kürt-Gyarmat Hagyományőrző Íjász 

Egyesületnek, valamint a Keresztény Értelmiségi Szövetségnek. 2004–2007 között a Fehérgyarmati 

Futball Klub elnöke, 2005-től a Fehérgyarmati Köztestületi Tűzoltóság elnöke. Közben (2006)  

elnyerte a városvezetői posztot a helyhatósági választáson, már az új szövetséggel (Fidesz–KDNP) 

megszerezte a szavazatok 63,7 százalékát. Egyidejűleg a Fidesz–Magosz–NF közös megyei listájáról 

közgyűlési képviselő, a jogi és ügyrendi bizottságának tagja lett. Utoljára 2010. októberben, 78,2 

százalékos támogatottsággal bízták meg a város önkormányzatának vezetésével. 2014-ben 

törvényhozó munkájának folytatása mellett döntött, tekintettel a kettős képviselet tilalmára.  

2006-ban először indult országgyűlési választásokon, ahol az első fordulóban öt jelölttársa előtt 

végzett (46%), a második fordulóban elért abszolút többségével (51,6%) megnyerte első egyéni 

parlamenti képviselői mandátumát. Májustól az önkormányzati és területfejlesztési bizottság tagja, 

októbertől az állandó bizottság ellenőrző bizottságának elnöke volt, megbízatásait ellenzéki ciklusa 

végéig megtartotta.  

2010-ben, az áprilisi országgyűlési választásokon országosan is az egyik legnagyobb győzelmet 

aratta, már az első forduló során megszerezte a voksok kis híján kétharmadát (64,8%). A május 14-i 

alakulástól a teljes törvényhozási cikluson át a külügyi bizottságban dolgozott. 2014-ig elnöke a 

Fehérgyarmat központtal működő Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulásnak.  

A 2014. áprilisi országgyűlési választás az egyéni képviselői helyek csökkenésével végrehajtott 

választókerületi összevonások és határmódosítások után a vásárosnaményi (Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 4. sz.) kerületben indult. A szatmári, a beregi és a felső-tisza vidéki területek tartoznak ide, 

összesen 88 település. A május 6-ai átalakulástól a költségvetési bizottság egyik kormánypárti alelnöke 

lett, majd június 23-án a külügyi bizottságban folyó munkába újfent bekapcsolódott. Két munkacsoport 

(költségvetési, külügyi) tagja a frakcióban.  

A ciklusban sok munkát vállalt nemzetközi szervezetekben. Az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésében helyettes tag, hasonlóan a testület kulturális bizottságában; ugyancsak helyettesítő 

tagja a NATO Parlamenti Közgyűlésének, ott a biztonság civil dimenziója nevű szakbizottságban is 

dolgozik. Az öt magyar főből álló Közép-Európai Kezdeményezés Parlamenti Delegációban, valamint 

két bizottságában (politikai és belügyi) viszont már „rendes” tag. Az interparlamentáris 

kapcsolatépítésnek is aktív résztvevője; egy (macedon) kétoldalú képviselői csoportban az elnöki, 

további háromban (azerbajdzsáni, délkelet-európai, török) alelnöki tisztet tölti be, míg hat, többnyire 

balkáni országokkal foglalkozó csoportban egyszerű tag. 

2018. áprilisában tartott választásokon 59,8 százalékot szerzett. A kétharmados többséggel alakult 

törvényhozásban két (költségvetési, nemzeti összetartozás) bizottságba delegálták, előbbibe az alelnöki 



posztra is. A határokon túli ügyekkel foglalkozó bizottság két (ellenőrző, autonómia) albizottságában 

is dolgozott. Félidőben (2020. március 23.) leadta a nemzeti összetartozás bizottságát, s felvette a 

munkát az európai ügyek bizottságában.  

A 2022. évi országgyűlési választásokon 68,71%-kal nyert választókerületében. Jelenleg a 

Költségvetési Bizottságnak és a Külügyi Bizottságnak tagja. Az Interparlamentális Unió magyar-balti 

csoportjának, a magyar-észt csoportjának és a magyar-török csoportjának elnöke, míg a magyar-litván 

csoportjának társelnöke, a magyar-bolgár csoportnak pedig tagja.  

1989 óta nős, felesége Tarpai Anikó főiskolát végzett tanító a fehérgyarmati Deák Ferenc Általános 

Iskola Gimnázium és Kollégiumban. Két lányuk született, Abigél (1991) édesapja nyomdokain a 

Debreceni Egyetem jogi karát végezte el, Polett (1993) pedig a DE BTK Magyar Irodalom- és 

Kultúratudományi Intézetének Karán végzett.   
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