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A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Csengerben született 1978. március 23-án. 

Szülei, akik szintén az ország legkeletibb városában élnek, almatermesztéssel foglalkozó 

gazdálkodók. Maga is érdeklődik a mező- és erdőgazdálkodás iránt, valamint szabadidejében 

szívesen foglalkozik sporttal kapcsolatos tevékenységekkel is. Főként a labdarúgás és a küzdősportok 

állnak az érdeklődése homlokterében. Valéria nevű húga a Csengeri Járás egyes településeinek 

óvodáiban mozgásfejlesztő-terapeuta. Agrármérnök öccse, Ferenc a Debreceni Egyetem 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi 

Intézetének vezetője, egyetemi docens. Az oktatás mellett a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs 

Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Megnősült 2011-ben, felesége, Pál-Katona 

Zsuzsanna főiskolai diplomát szerzett. Korábban államigazgatásban dolgozó kormánytisztviselő, 

jelenleg az egyik társadalmi szervezetnél koordinátor. Kislányuk, Zselyke 2014-ben született. 

 

A szülővárosában található Ady Endre Gimnáziumban 1996-ban érettségizett. A Miskolci Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán 2001-ben summa cum laude minősítésű jogászdoktori oklevelet 

szerzett. Emellett közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens képesítéssel rendelkezik. 

Egy évig ügyvédjelölt, ezt követően Szabadszálláson és a Nyíregyházi Hadkiegészítő 

Parancsnokságon 2003-ban letöltötte a fegyveres sorkatonai szolgálatot. Ugyanezen év 

szeptemberében fogalmazóként helyezkedett el Kocsord Község Önkormányzatánál, ahol a helyi 

képviselő-testület 2004-ben aljegyzővé, 2008-ban jegyzővé nevezte ki. Képviselővé választását 

követően vezető közigazgatási állásáról összeférhetetlenség miatt lemondott. 

 

Egyetemi tanulmányai alatt lett aktív résztvevője a Jobboldali Ifjúsági Közösség politikai 

rendezvényeinek. A Jobbik Magyarországért Mozgalomba 2005-ben lépett be. A 2010-es 

országgyűlési választások óta folyamatosan képviselői mandátummal rendelkezik. Emellett tagja volt 

többek között a párt önkormányzati és jogi kabinetjének, Etikai és Fegyelmi Bizottságának, országos 

elnökségének, valamint mátészalkai alapszervezetének is. 

 

A Jobbikból 2018 októberében távozott, és még abban az évben átlépett az akkor még Parlamenten 

kívül politizáló Mi Hazánk Mozgalomba. A párt tagsága 2020 augusztusában megválasztotta 

országos alelnöknek, ezen kívül a Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Hajdú-Bihar megyére kiterjedő 

regionális igazgatói tisztséget is betölti. A párt 2022-es Parlamentbe jutását követően korábbi 

tisztségei mellett frakcióvezető-helyettesként, és a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökeként 

tevékenykedik. 

 

Mottója: „Csak két szót ismerek: mindig és soha; küzdeni mindig, feladni soha.” 

 

 


