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1959. december 17-én született a Szabolcs-Szatmár megyei Nyírteleken. Házastársa Tóth Edit, a 

nyíregyházi Zelk Zoltán Általános Angol-Német Kéttannyelvű Iskola biológia–földrajz szakos tanára, 

akivel harminckilenc éve él együtt. Két felnőtt, önálló gyermekük van, az egyetemi végzettséggel a 

versenyszférában elhelyezkedő Rita, és a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanuló Viktor. Leánya révén 

két unokája van. Közel négy évtizede él Nyíregyházán.   

1983-ban szerzett diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

történelem–Kelet-Európa története speciális szakán. Még abban az évben hazatért Nyíregyházára, és 

pályázati úton elnyerte a Bessenyei György Tanárképző Főiskola (ma: Nyíregyházi Egyetem) 

történettudományi tanszékének tanársegédi állását. 1990-ben a magyar–jugoszláv kapcsolatok 1921–

1927 között címmel készítette el doktori disszertációját, a témakörben utóbb több tanulmányt is 

publikált. Miután kinevezték főiskolai docensnek 1998-ban, két évig a felsőoktatási intézmény 

főigazgató-helyettese, majd ezután 2005-ig a külső kapcsolatokért felelős igazgató. Kutatási területe a 

két világháború közötti diplomáciatörténet, a 19–20. századi Szabolcs vármegye közigazgatástörténete, 

valamint Nyíregyháza századfordulótól kezdődött modernizációja. 1998 és 2005 között uniós pályázati 

forrásból, Jean Monnet program keretében vezetett kurzusokat az Európai Unió történetéből.  Egyetemi 

oktatói foglalkozását jelenleg szünetelteti.  

1995-ben a megyei akadémiai bizottságtól megkapta a legjobb ifjúsági előadónak járó kitüntetést, majd 

1999-ben Budapesten a Mestertanár címet is kiérdemelte. 1987-től tagja a Magyar Történelmi 

Társulatnak.  

A rendszerváltáskor, 1989-ben kapcsolódott be aktívan a helyi közéletbe. 1990-ben lett a 

Nyíregyházi Népfőiskolai Egyesület elnökségi tagja, majd 1996-tól 2002-ig egyesületi elnök, azóta 

tiszteletbeli elnök. 1999 és 2002 között a helyi szervezetek által létrehozott Civil Fórum vezetőjeként 

tevékenykedett.  2002-től 2009-ig a határokon túli magyarokat szervező-támogató Rákóczi Szövetség 

helyi elnöke, emellett a Szeretet Közösség Alapítvány tagja volt. Jelenleg az Élet Forrása Egyesület 

tagja és a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi tagja. Civil tevékenysége után a pártpolitika 

felé fordult, 2002-ben a Fidesz-Magyar Polgári Párt nyíregyházi szervezetébe is belépett, városi 

elnökké választása után 2003–2009-ben megyei alelnök. 2004-től választókerületi elnök. 2005-től a 

Fidesz-MPSZ Országos Választmányának tagja.  

2002-től nyolc éven át Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője. 2010-től 

folyamatosan országgyűlési képviselő, az első ciklusban 2010-2014 között kormánymegbízottként 

vezette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt. 2022 májusában immár negyedik ciklusát 

kezdi a Parlamentben. 2018-tól az Országgyűlés megválasztotta jegyzőjének, s emellett a Kulturális 

Bizottságnak is tagja.  

 
 
 


