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1962. augusztus 8-án született Budapesten . Nős, három gyermeke van . Az
általános és a középiskolát Budapesten végezte, 1981-ben érettségizett a Szilágy i
Erzsébet Gimnáziumban. A rendszerváltozást megel őző években a Pázmány Péte r
Római Katolikus Hittudományi Akadémia civil hallgatója . 1989-ben megkapta a
baccalaureatus, 1990-ben a licentiatus, 1991-ben a laureatus fokozatot, maj d
ugyanebben az évben teológusként doktorált . Ezzel párhuzamosan az Eötvös Lorán d
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója, ahol 1992-be n
szociológusként végzett . Vallásszociológiai tárgyú disszertációjával 1997-ben Ph D
minősítést kapott. 2014-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő mérnöki Karán
MA szintű vadgazdálkodási diplomát szerzett .
1988-ban Keresztes Sándor invitálását követ ően csatlakozott a Márton Áron
Társasághoz . 1989 tavaszán alapítója a Kereszténydemokrata Néppártnak, 1991-t ől
az országos fegyelmi és etikai bizottság elnökeként intéz őbizottsági tag, 1997-be n
alelnök lett . Miután a KDNP egyre távolabb került a hiteles kereszténydemokrat a
hagyománytól, és kizárták a keresztény és konzervatív pártok európai szervezetéből,
ki nem lépve felfüggesztette tagságát, de számos más politikustársával együtt mégi s
kizárták.
A Barankovics-platform egyik alapítójaként csatlakozott a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetséghez . Sokéves pereskedés után 2002-ben tagságát
helyreállítva el őbb pártelnök-helyettessé, majd (Varga László halála után) 2003 .
június 28-án pártelnökké választották ; tisztségében eddig négyszer, legutóbb 2015.
március 21-én választották újra . Politikai programja szerint pártja a Fidesszel szoros
szövetségben, de önálló politikai arculatú, szervezeti önállóságát fenntartó, hiteles é s
karakteres világnézeti pártként kíván m űködni. Az Orbán Viktorral kötött 2006 . évi
első politikai szövetségi szerződést 2010. május 4-én meghosszabbították, amelyne k
értelmében kereszténydemokrata politikusok esélyes jelöltként indultak egyéni
választókerületekben és a közös listákon, és fennmaradt a közös parlamenti munka a
frakciószövetségi keretekben .
1990-ben egyéni képvisel őjelölt volt a budai várkerületben, majd a
kormánypárti KDNP-frakció hivatalvezetője, titkára és sajtószóvivője lett.
Októberben listás önkormányzati képvisel ő és frakcióvezető Budapest II.
kerületében. 1994-ben az országos listáról szerzett mandátumával került be a z
Országgyűlésbe. 1994-től a törvényhozó testület jegyz ője, a szociális és egészségügy i
bizottság tagja, 1995-től frakcióvezető-helyettes . A frakció (1997. július 22-i )
megszűnése után független képvisel ő , novemberben a Magyar Demokrata Fórum
képviselő csoportjához csatlakozott, majd az emberi jogi állandó bizottság tagja lett .
1998 és 2002 májusa között az els ő Orbán-kormány Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának helyettes államtitkári rangú, egyházi ügyekért felel ős vezetője.
2002-ben a Fidesz-MDF közös országos listájáról szerzett mandátumával
visszatért a törvényhozásba . Az ellenzékbe szorult Fidesz-frakció humánpolitikai

kabinetjében egyház-politikai és szociális kérdésekkel foglalkozott . Az emberi jogi,
kisebbségi és vallásügyi bizottság alelnöki tisztét a ciklus végéig viselte .
2006-ban a kalocsai (Bács-Kiskun megye 7 . sz.) választókerület képvisel őjévé
választották . Májustól a Fidesz- és a KDNP-frakciót egybefogó Magyar Szolidaritá s
Frakciószövetség társelnökeként a törvényhozási id őszak végéig a
kereszténydemokrata képviselőcsoport vezetője és bekapcsolódott az emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi állandó bizottság munkájába is .
2010 . áprilisban megerősítette kalocsai egyéni mandátumát . A második
Orbán-kormány megalakulásakor miniszterelnök-helyettesként a kormányfő els ő,
egyben általános helyettese lett . Emellett a nemzetpolitikáért és egyházdiplomáciáért
felelő s tárca nélküli miniszteri megbízatással végezte kormányzati munkáját. Orbán
Viktor, Németh Zsolt és Kövér László mellett kezdeményez ője - és vezérszónoka volt az állampolgárságról szóló törvény május 26-án nagy többséggel elfogadott
módosításának, mely lehet ővé tette a határon túl él ő magyarok számára a kettős
állampolgárság megadását. A Kövér Lászlóval közösen benyújtott törvényjavaslato t
elfogadva, május 31-én alkotta meg az Országgy űlés a trianoni békediktátum
évfordulójának a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánításáról szóló jogszabályt.
2014. április 6-án a kormányzópártok közös országos listájának másodi k
helyéről kapott újabb mandátumot . A kormányalakuláskor megőrizte mindkét általános miniszterelnök-helyettesi és nemzetpolitikáért felel ős tárca nélkül i
miniszteri - posztját . 2017. november 10-én a Magyar Állandó Értekezleten jelentette
be, hogy letette az esküt az egymilliomodik új magyar állampolgár.
2018 . április 8-án a Fidesz-KDNP lista második helyér ől szerzett újabb mandátumot .
Orbán Viktor negyedik kormányában, a miniszterelnök általános helyetteskén t
a nemzetpolitikáért,
nemzetiségpolitikáért,
egyházpolitikáért és
egyházdiplomáciáért felel ős.
Számos szakmai és karitatív jelleg ű szervezet munkájában vesz részt . Egyház i
munkáját a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1994-ben Pro Ecclesia Hungaria e
kitüntetéssel ismerte el . 1997-ben Pázmány Péter-emlékérmet kapott a katolikus
egyetem tanácsától . 1998 decemberében II . János Pál pápa a Nagy Szent Gergely-ren d
lovagparancsnoki keresztjével, 2002-ben pedig a Szent Szilveszter-ren d
nagykeresztjével tüntette ki . 1998-ban lett a Szuverén Máltai Lovagrend
nagykeresztes lovagja . 2000-ben Konstantinápoly egyetemes pátriárkája, I .
Bartholomaiosz is kitüntette, t őle kapta az ortodoxia egyik legmagasabb elismerését,
a Pammakarisztoszi Legszentebb Istenszül ő Szent Keresztjét, valamint 2013-ban a
Szent János Evangélista a Teológus elnevezés ű érdemrendet . A Magyarország i
Reagan Emlékbizottság elnökeként kezdeményezte, hogy Budapesten állítsanak
emléket a volt amerikai elnöknek . Az avatást követ ően 2011 . június 29-én az
amerikai Ronald Reagan Elnöki Alapítványtól átvehette az elhunyt politikusró l
elnevezett Nemzetközi Szabadság Díjat.

