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03. OEVK Csongrád megye 54,74 % 

                 

 

Születési hely, idő: 1953. szeptember 18-án született Szentesen.  

 

Végzettség:  1975-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Főiskolai Karán 

agrár üzemmérnöki diplomát szerzett  

 

Család:  Nős, két leánygyermek édesapja  

 

Munkahely:  1975-ben a fábiánsebestyéni Kinizsi Mgtsz.-ben kezd dolgozni, 1992-ben 

elnökké választották, majd a 1999-ben lezajlott átalakulás után elnök-

vezérigazgatóként dolgozott 2014-ig.  

 

1987-től a Magyar Lovassport Szövetség Csongrád megyei, 1999-től 2009-

ig a szövetség országos elnöke.  

 

1990 óta a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi 

Szövetsége elnökségi tagja, 1993 és 1998 között a Magyar Agrárkamara 

megyei elnökségi tagjaként szolgálta a megye agráriumában dolgozókat. 

 

2016 és 2018 májusa között a Magyar Állattenyésztők Szövetségének 

elnöke  

 

2018 májusában az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárává nevezték 

ki. 

 

Politikai életút: A Fidesz szentesi szervezetébe 1993-ban lépett be. A következő évben 

bekerült az országos választmányba. 1994 és 1997 között a párt Csongrád 

megyei szervezetének elnökségi tagja, 1997 óta megyei elnök. A Fidesz 

szentesi szervezetének elnöki posztját 1998-tól, a szentesi választókerület 

elnöki tisztségét 2003-tól tölti be.  

  

Első ízben az 1994. évi tavaszi országgyűlési választásokon indult. A 

december 11-i önkormányzati választásokon bejutott a Csongrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésébe.  

 

Országgyűlési képviselőként 1998-tól képviseli a szentesi (Csongrád 5. 

VK.) választókerület lakosságát. 1998 júniusa és 2002 májusa között 

egyéniben szerzett mandátumot. A parlament Mezőgazdasági Bizottság 

elnöke lett.  

 

A 2002-i országgyűlési választásokon szintén egyéniben szerzett 

mandátumot, a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke, 2003-tól a nemzeti lovas 

programot előkészítő eseti bizottság alelnöke. A 2002 őszi önkormányzati 

választásokon a Csongrád Megyei Közgyűlés tagja, tanácsnoka.  



 

A 2006 és 2010 között a Csongrád megyei területi listáról szerzett 

mandátumot, a Környezetvédelmi Bizottság tagja lett.  

 

A 2010-es országgyűlési választásokon ismételten egyéniben szerzett 

mandátumot. A Mezőgazdasági Bizottság alelnöke, a kertészeti albizottság 

elnöke.  

 

2014-ben a kibővített választókerületben (Csongrád megye 03. vk.) ismét 

egyéni mandátumot szerzett.  

 

2016-tól kormánybiztosként irányította a Mezőhegyesi Ménesbirtok és 

Tangazdaság újraalapítását. 

 

2018-ban, majd 2022-ben ismételten egyéniben szerzett mandátumot 

Csongrád megye 03. számú választókerületében.  

 

Szívügye Csongrád megye, a vállalkozások és a települések fejlesztése, a 

jövő generációjának képzése.  

 

 

 

2022. április 26. 


