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1976-ban születtem a Somogy megyei Nagyatádon. Édesapám Nagyatádon volt katonatiszt, majd a 

katasztrófavédelemtől ment nyugdíjba, édesanyám rokkantnyugdíjas, korábban a nagyatádi 

Helyőrségi Művelődési Otthonban dolgozott. Mindketten kisparaszti származású szülők gyermekei. 

1992 óta Barcson lakom, s egyetemi tanulmányaim befejezésétől kezdve itt is dolgoztam. A Barcsi 

Erdészeti és Vízügyi Szakközépiskolában érettségiztem, diplomámat a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsésztudományi Karának történelem szakán szereztem. Itt végeztem el a középiskolai tanári 

képzést, majd 2018-20-ban a közoktatási vezető szakot is. Jelenleg is a PTE hallgatója vagyok 

mentálhigiéné szakon. 

2002-2003-ben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat barcsi középiskolájában dolgoztam 

oktatásszervezői feladatokat ellátva. 2003-tól a barcsi Dráva Múzeum művelődésszervezőjeként 

álltam alkalmazásban (fő kutatási területem a megye déli részének agrártörténete, társadalmi- 

gazdasági folyamatai a 19- 20. sz. fordulóján megjelent publikációim zöme is ezekhez a 

témakörökhöz kapcsolódik), majd- ezzel párhuzamosan- a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakiskola 

óraadó történelemtanára lettem. 2006 elejétől- immár teljes státuszú pedagógusként- ennek az 

intézménynek a tanáraként dolgoztam. Mivel iskolánkban döbbenetesen magas a hátrányos helyzetű 

diákok aránya, ezért továbbképzéseim is ilyen területhez kapcsolódtak. 

Képviselővé választásomat követően fizetés nélküli szabadságra mentem. 

Nős vagyok. Feleségem Anderné Röszler Erika, a Nyugat-magyarországi Egyetemen végzett 

szociálpedagógia szakon. Jelenleg is ezen a területen dolgozik, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalokkal foglalkozik. Házasságunkat 2005-ben kötöttük. Három kisfiúnk van. Botond 2006-ban, 

Nimród 2011-ben, Koppány pedig 2015-ben született. 

2010 őszén, a Jobbik listavezetőjeként lettem a Somogy Megyei Közgyűlés képviselője. A megyei 

önkormányzatban először a Kisebbségi, Egyházi és Civil Bizottság elnökeként, illetve a Gazdasági 

Bizottság tagjaként, majd 2012 elejétől, a bizottsági struktúra átalakítását követően, a 

Területfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedtem. 2014 tavaszán, az országgyűlési 

választásokon a választókerület szavazóinak 24%-a tisztelt meg bizalmával, de a Jobbik országos 

listájának 20. helyéről lettem országgyűlési képviselő. A 2014-2018-as ciklusban a Nemzeti 

Összetartozás Bizottságában, majd a Népjóléti Bizottságban tevékenykedtem. A 2018-as 

választásokon a dél- és belső-somogyi választók több mint 38 százaléka adta rám voksát, képviselői 

mandátumomat a Jobbik országos listájának 19-ik helyéről nyertem el. Az előző ciklusban az 

Országgyűlés Kulturális bizottságának voltam az alelnöke. 



 

 

 


