Dr. Latorcai János
1944. május 9-én született Békésen .
Végzettség :
Mezőtúron érettségizett. 1965-ben elvégezte az Esztergomi Fels őfokú Vegyipari
Gépészeti Technikumot. 1971-ben gépészmérnöki diplomát, 1976-ban mű szaki
doktori címet szerzett a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen .
Munkahely :
1965-1971-ig a Textilipari Kutatóintézet tudományos munkatársa volt . 1971-től
az Élelmiszeripari Főiskolán tanársegéd . 1975-tő l a Munkaügyi Minisztérium
Szakoktatási Pedagógiai Intézetében osztályvezet ő-helyettes, 1976-1992-ig a
Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa. 1989-től a FEG szolgáltató
leányvállalatánál főmérnöke, majd a FEG gyártásfejlesztési főmérnöke,
vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója . 1991-től az Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium ipargazdasági, majd 1992-t ől iparpolitikai
főosztályvezetője . 1991-től tagja a Rába Rt . vállalati tanácsának, maj d
igazgatósági elnöke . Több civil egyesület tagja . 1993-tól a Kertészeti Egyetem
meghívott előadója, 2012-től a Miskolci Egyetem tiszteletbeli professzora .
Szakmai-irodalmi munkásságát több mint száz cikk és tizenöt könyv jelzik .
Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük többek között a Belga Király i
Feltalálói Lovagrend parancsnoki fokozatával, Eötvös Loránd-díjjal, Pr o
Inventore díjjal, Szent Adalbert-díjjal, a Magyar Bányászatért Szakma i
Érdeméremmel és a Lengyel Köztársaság Érdemrend Parancsnoki Keresztjével .
Politikai életút:
1993 . februártól 1994 . júliusig ipari és kereskedelmi miniszter az Antall-, illetv e
a Boross-kormányban . 1993-ban KDNP tag, 1994-1995-ig alelnök, 1995-1997-i g
az országos választmány elnöke . 1997 . augusztusában részt vett az MKDS Z
létrehozásában, jelenleg is a szervezet alelnöke . 2002-től az újjászervezett KDNP
alelnöke, 2003-tól az országos választmány elnöke . 1994 óta országgyűlési
képviselő . A polgári pártok támogatásával 1994-ben és 1998-ban indult a
főpolgármesteri tisztségért . 1997 szeptemberében csatlakozott a Fides z
országgyűlési képviselőcsoportjához, 2002 . májusig frakcióvezető-helyettes.
1994-1998-ban a Gazdasági bizottság alelnöke, 1998-2002-ben a Gazdaság i
bizottság elnöke. 2002-től 2010-ig a Gazdasági bizottság alelnöke . 2010-ben a
Fidesz-KDNP-szövetség Békés megyei területi listáján szerzett mandátumot . A
KDNP frakcióigazgatója . 2010 . május 14-én az Országgyűlés alelnökévé
választották és az IPU alelnöke lett . Ebbéli tisztségeit a 2014-2018-as ciklusban
is betöltötte .

