1985. december 1-jén születtem Körmenden. Anyai ágon Vas megyei, apai ágon
Baranya megyei, ormánsági származású vagyok. Hívő reformátusként megtisztelő
számomra, hogy 2012 januárjában a Szentgotthárdi Református Egyházközség
presbitere lettem, mely tisztségemben 2017-ben megerősített a gyülekezet.
2004-ben érettségiztem a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban. Az ötéves
képzés sikeres teljesítése után 2009-ben szereztem meg kiváló minősítésű,
politológus-közgazdász szakos diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Szakdolgozatomat Jobboldali euroszkeptikus pártok címmel írtam. Német nyelvből
2007-ben általános felsőfokú C típusú, angol nyelvből 2008-ban közgazdasági
szaknyelvi középfokú C típusú nyelvvizsgát szereztem. Jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskolájának hallgatója vagyok.
2009 szeptemberétől 2010 májusáig Balczó Zoltán európai parlamenti képviselő
belföldi asszisztenseként tevékenykedtem.
Politikai pályafutásomat a MIÉP Ifjúsági Tagozatában kezdtem 2004-ben, egy évig a
szervezet országos elnöke voltam. 2006 őszén a belső visszásságok miatt kiléptem a
MIÉP IT-ből.
2007 elején Vona Gábor, a Jobbik elnöke kért fel arra, hogy legyek a párt Vas
megyei szervezője. 2008 decemberében Vas megyei elnökké választottak, mely
tisztségemben négy alkalommal, 2010-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban is
megerősített a megyei választmány. 2018-ban, országos alelnökké választásomat
követően lemondtam a megyei elnökségről. 2015. január 1-jétől Vas megye 3. számú
választókerületének elnöke vagyok. 2018. május 12-én pártunk Kongresszusa
országos alelnökké választott. A 2010-es országgyűlési választásokon Vas megye 5.
számú, Körmend központú választókerületében indultam egyéni képviselőjelöltként.
Szocialista ellenfelemet megelőzve, 15,6%-os eredménnyel a második helyen
végeztem. A 2014-es parlamenti választásokon szintén a Körmend központú, de már
3. számú, 127 települést tartalmazó körzetben indultam, 22,02%-os támogatottsággal
szereztem meg a második helyet. 2018-ban 26,81%-ot szereztem, városomban,
Szentgotthárdon 41,6% lett az egyéni eredményem. 2010-ben, 2014-ben és 2018ban is országos listáról lettem tagja az Országgyűlésnek, ahol továbbra is az
értékelvűség jegyében, tisztességesen, lelkiismeretesen kívánok dolgozni, a
magyarok és Vas megye érdekeit következetesen képviselve.
A 2010-2014-es ciklusban az Európai Ügyek Bizottságának tagjaként, valamint 2012
tavaszától az Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság alelnökeként
tevékenykedtem. 2012 őszétől Vona Gábor elnök-frakcióvezető felkérésére kabinetkoordinátorként segítettem a párt, frakcióigazgató-helyettesként pedig a
képviselőcsoport munkáját. Az előző ciklusban a Jobbik frakcióigazgatójaként és az
Európai Ügyek Bizottságának alelnökeként dolgoztam, utóbbi feladatot a mostani
négy évben is ellátom.
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