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Budapesten született, 1979. június 1-jén. Lakótelepi környezetben nőtt fel, majd Óbudára 
költözött, ahol immár 16 éve él. Egy gyermek büszke édesapja.  

A közélettel a '90-es évek közepén kezdett érdemben foglalkozni, a generációjára jellemző 
hittel, csodavárással. Rövid idő alatt kiábrándult az ország házában ülő elitből és 
szervezeteikből, és már középiskolás korában csatlakozott a Magyar Igazság és Élet 
Pártjához, melynek később óbudai ifjúsági tagozatát is vezette.  

Közgazdasági végzettsége (University of Hertfordshire, 1998-2002, Corvinus Egyetem, 2008-
2010) ellenére mindig is erős volt benne a humán véna, hiszen nem a számok világában, 
hanem az emberek között él. Angol nyelvből felsőfokú szakmai C típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik, németül társalgási szinten beszél. Írásai egyre szélesebb körben váltak ismertté, 
ezért megalapította a Kárpátia Műhelyt (2002), ahol más tehetségek felkarolása mellett 
rengeteg fontos, adott esetben a jelenlegi határainkon átívelő tevékenységet is ellátnak.  

Több személyes jellegű, negatív élményt követően úgy érezte, hogy ifjú kora ellenére 
mélyebben be kell kapcsolódnia a közéletbe. 2001-ben adta ki önerőből a Karpatia c. 
havilapot, mely önállóan indult, alig pár tucat példánnyal, mára viszont tízezres olvasottságú 
fórum, mely közkedvelt a hazájukat féltő, tenni akaró olvasók körében. Az ezredfordulót 
követően kapta az első, önálló előadások, estek megtartására vonatkozó felkéréseket is, 
melyeknek azóta is szívesen tesz eleget: az ország mintegy háromszáz pontján tartott fórumot, 
mindig kiemelve a környezeti élettér megmentésének és a népességfogyás visszafordításának 
fontosságát. Tapasztalatai és szakértői munkái nyomán eddig hat sikeres könyve jelent meg.  

Fő szakterületei egyike a fogyasztóvédelem, több akciót kezdeményezett az egészségtelen 
élelmiszerek és a nagyáruházak polcain található káros hatású árufajták kitiltásáért. Emellett a 
Jobbik devizahitel-károsultakért felelős munkacsoport témafelelőse. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál bizottsági szakértőként közreműködött a társadalmi 
kapcsolatok és a sport terén, de a civil és kisebbségi kérdéseket tárgyaló bizottság 
munkájában is (2002-2010).  

A Jobbik EU-kabinet elnökeként felel az Európai Unióval kapcsolatos problémák elemzéséért 
is. Napjainkban tevékenyen részt vállal a Gazdasági Kabinet munkájában is, de szakértőként 
dolgozik a környezetvédelem és a mezőgazdaság területén is. Publikációit külföldön is 
olvassák, emellett folyamatosan képzi magát. Az egyik leginkább természetes közege az 
Atilla Király Népfőiskola, melynek igazgatója, XXI. század tanszékét vezeti, óráit nagy 
örömmel és odaadással tartja, együtt dolgozva hallgatóval.  

2009 őszén az a megtiszteltetés érte, hogy a Jobbik országos szakmai konferenciasorozatának 
főszervezője, egyben moderátora lett. 2010. március 15-én életre hívta pályafutása egyik 
legfontosabb szakmai csapatát: a Jobbik Népesedési Munkacsoportját. E csapat célja 
ciklusokon átívelő, s nem kisebb, mint hogy megoldásokat találjon a népességfogyás tragikus 
tendenciáival szemben.  

A 2010-es országgyűlési választásokon újfent Óbuda-Békásmegyeren mérette meg magát, a 
Parlamentbe pedig a Jobbik országos listájának 13. helyéről került be. Komoly ambíciókkal 
érkezett a politikai palettára. Harminckét évesen nem lehet érintett az előző korszak 
bűntetteiben, tiszta, következetes világlátásával pedig meg kívánja nehezíteni az ügyeskedő 
politikusok dolgát - az utóbbi évek bizonyították, hogy nem jön zavarba a képernyőn, de a 
terepmunka során sem.  




