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Született Darvason, 1954-ben. Apja földműves volt, édesanyja iskolaiSzületett Darvason, 1954-ben. Apja földműves volt, édesanyja iskolai  
főzőnő, 87 éves, vele él. Tizenegy testvére közül hárman az utóbbifőzőnő, 87 éves, vele él. Tizenegy testvére közül hárman az utóbbi  
években haltak meg.években haltak meg.
Az általános iskolát szülőhelyén, Darvason végezte, a gimnáziumotAz általános iskolát szülőhelyén, Darvason végezte, a gimnáziumot  
Püspökladányban, 1969-1973-ig. Az érettségi után 1976-ig postaiPüspökladányban, 1969-1973-ig. Az érettségi után 1976-ig postai  
alkalmazottként Budapesten, 1977-ben pedig könyvtári munkatárskéntalkalmazottként Budapesten, 1977-ben pedig könyvtári munkatársként  
Püspökladányban dolgozott. 1978-1984. között elvégezte az ELTE BTKPüspökladányban dolgozott. 1978-1984. között elvégezte az ELTE BTK  
magyar és szociológia szakát.magyar és szociológia szakát.
Egyetemi évei alatt került kapcsolatba a demokratikus ellenzékkel.Egyetemi évei alatt került kapcsolatba a demokratikus ellenzékkel.  
Először segítőként csatlakozott a SZETA mozgalomhoz, majd az ABElőször segítőként csatlakozott a SZETA mozgalomhoz, majd az AB  
Független Kiadó munkatársa lett. A nyolcvanas években a kiadó hivatalosFüggetlen Kiadó munkatársa lett. A nyolcvanas években a kiadó hivatalos  
engedély nélkül, szamizdatként több mint száz olyan szépirodalmi,engedély nélkül, szamizdatként több mint száz olyan szépirodalmi,  
publicisztikai, tudományos, szociológiai, történelmi művet adott ki,publicisztikai, tudományos, szociológiai, történelmi művet adott ki,  
melyek az akkori hatalom idején politikai okokból nem jelenhettek meg.melyek az akkori hatalom idején politikai okokból nem jelenhettek meg.  
Egyben az ABC Tájékoztató, majd a Hírmondó című szamizdat folyóiratEgyben az ABC Tájékoztató, majd a Hírmondó című szamizdat folyóirat  
szerkesztőjeként, nyomdászaként és terjesztőjeként tevékenykedett.szerkesztőjeként, nyomdászaként és terjesztőjeként tevékenykedett.
Ellenzéki tevékenysége miatt az egyetem elvégzése után sokáig nemEllenzéki tevékenysége miatt az egyetem elvégzése után sokáig nem  
kapott állást. kapott állást. 
1987–88-ban a Berzsenyi Gimnázium óraadó tanára volt. 1988–89-ben1987–88-ban a Berzsenyi Gimnázium óraadó tanára volt. 1988–89-ben  
egy évig az Egyesült Államokban az Atlantic Research and Publicationegy évig az Egyesült Államokban az Atlantic Research and Publication  
ösztöndíjasa.ösztöndíjasa.
1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd az SZDSZ alapító1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd az SZDSZ alapító  
tagja. 1990–94-ig, majd 1994–98-ig Hajdú Bihar megyei listáróltagja. 1990–94-ig, majd 1994–98-ig Hajdú Bihar megyei listáról  
megválasztott országgyűlési képviselő. Mindkét ciklusban azmegválasztott országgyűlési képviselő. Mindkét ciklusban az  
Önkormányzati, rendőrségi és belbiztonsági bizottság tagja.Önkormányzati, rendőrségi és belbiztonsági bizottság tagja.
1999-től a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet szociológus, kutató1999-től a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet szociológus, kutató  
munkatársa. munkatársa. 
Területe elsősorban a szociális és gyermekvédelmi alapellátásokTerülete elsősorban a szociális és gyermekvédelmi alapellátások  
kutatása. E tárgyban szakmai folyóiratokban számos tanulmánya éskutatása. E tárgyban szakmai folyóiratokban számos tanulmánya és  
publikációja jelent meg. publikációja jelent meg. 
2011 januárjában elbocsájtották az állásából. Átszervezésre hivatkozva2011 januárjában elbocsájtották az állásából. Átszervezésre hivatkozva  
csak az ő szociológus-kutató munkakörét áthelyezték az NCSSZI Műszakicsak az ő szociológus-kutató munkakörét áthelyezték az NCSSZI Műszaki  
és Informatikai osztályra, de mivel nincs műszaki végzettsége,és Informatikai osztályra, de mivel nincs műszaki végzettsége,  
alkalmatlannak találták a feladat ellátásár. Elbocsájtásának ez a hivatalosalkalmatlannak találták a feladat ellátásár. Elbocsájtásának ez a hivatalos  
indoka. Az intézmény vezetése a politikai diszkriminációt természetesenindoka. Az intézmény vezetése a politikai diszkriminációt természetesen  
tagadja.  Jelenleg munkanélküli.tagadja.  Jelenleg munkanélküli.


