
mottó: „Vagy létrehozod magadnak a jövődet, vagy áldozatává válsz annak a 
jövőnek, amelyet valaki más létrehoz neked.”  (Arthur K. Cebrowski) 
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Tanulmányok, végzettségek: 

Baranyai kis faluból Mágocsról, munkás szülők gyermekeként kerültem a 

pécsi a Zipernovszky Károly Gépipari Szakközépiskolába, ahol villamosipari 

technikusként végeztem, majd már a munka mellett a Bányaipari 
technikumban vájár, majd robbantó mesteri és aknászi képesítést 

szereztem. Felsőfokú tanulmányait a Szent István Egyetemen kezdtem, de 
a Károly Róbert Főiskola közgazdász szakán fejeztem be, majd 2008-ban a 

Corvinus Egyetemen másoddiplomáztam, okleveles közgazdász 
szakképzettséget szereztem.  Az élethosszig tartó tanulás híveként jelenleg 

doktori iskolába járva, abszolutoriumot megszereztem, vizsgáimról 
végbizonyítvánnyal rendelkezem.  

 
Munkahelyeim: 

 
1979-től 1989-ig a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál villanyszerelő, csillés, 

vájár, robbantómester, aknász-osztályvezető voltam, míg annak 
alaptevékenysége meg nem szűnt. 

1989-től pedig  saját, családi tulajdonú vállalatnál vagyok ügyvezető. 

 
 

Választott tisztségek 
1994-től 2002-ig pedig a Pest megyei Közgyűlés tagja  

2002-től országgyűlési képviselőként az Interparlamentáris Unió Magyar 
Kínai Baráti Tagozatában és a parlament különböző bizottságaiban 

dolgoztam 
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2002-2007 között az országgyűlésben a frakcióvezető-helyettese;.  
2002 - 2006 között Taksony nagyközség polgármestere; 

 
2007- 2008 a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke; 

2008 – 2010-ig a Nemzeti Fejlesztései és Gazdasági Minisztérium 
államtitkára voltam. 

 
Közreműködtem az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv kidolgozásában és megvalósításában benne 
kiemelten a leghátrányosabb helyzetben lévő térségek fejlesztési 

programjának kialakításában és az otthon ápolás lehetőségeinek újra 

szabályozásában. 
 

 
Társadalmi, politikai tevékenység: 

1992 és 1995 között a Baloldali Ifjúsági Társulás alelnöke, 
1993-tól két évig a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács soros elnöke, 

1992 és 1998 között az Ezredforduló Alapítvány kuratóriumának tagja, 
1996-tól 1999-ig a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke, 
2011-től a Demokratikus Koalíció alapításától pártigazgatói, 2015-től 

alelnöki tisztségben- szervezem és felelek a párt országos szervezeti 
kiépítettségéért. 

 
Kiemelt politikai akció: Nyílik a nemzeti bicska – trafik mutyi elleni 

tiltakozás, Rabszolgatörvény elleni tiltakozás, Sajtó és szólásszabadságért 

küzdelem 2018 MTVA 
 

Hobbi 
Hosszútávfutóként fél-maratoni versenyek rendszeres részt vevője vagyok 

 
 


