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1944. májusában Békésen született. A Me-
zőtúri Református Gimnázium elvégzése után 
1965-ben vegyipari gépész lett, majd 1971-ben 
gépészmérnöki diplomát szerzett. 

Öt évvel később a Miskolci Nehézipari 
Egyetemen a műszaki tudományok doktorává 
avatták. 

Elméleti és gyakorlati tudományos, illetőleg 
szakmai pályafutása már a kezdetektől fogva 
koherens egészet alkot. 1965-1971-ig a Textil-
ipari Kutatóintézet tudományos munkatársa, 
majd 1971-től az Élelmiszeripari Főiskola ta-
nársegédje volt. 1975-től a Munkaügyi Minisz-
térium Szakoktatási Pedagógiai Intézetében 
előbb tudományos munkatársként, majd osz-
tályvezető-helyettesként dolgozott.  

Mindezekkel párhuzamosan – 1976 és 1992 
között – bő másfél évtizeden keresztül, a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem adjunktusaként 
oktatott. Műszaki szaktudását és az állam-
igazgatásban megszerzett vezetői tapasztalatát 
1989-től a FÉG szolgáltató leányvállalatánál 
előbb főmérnökként, később gyártásfejleszté-
si főmérnökként, vezérigazgató-helyettesként, 
majd vezérigazgatóként kamatoztatta. 

1991 és 1996 között a Kertészeti Egyetem 
Tartósítóipari Karának meghívott oktatója volt.

1991-től az Ipari és Kereskedelmi Miniszté-
rium ipargazdasági, majd 1992-től iparpoliti-
kai főosztályvezetője volt. 1991-től tagja lett a 
Rába Rt. vállalati tanácsának, majd igazgató-
sági elnöki pozíciót töltött be. Ezzel egy idő-
ben a Hungalu Rt. igazgatóságának tagjaként 
is tevékenykedett.

Az 1993-as esztendő jelentős változásokat 
hozott: a politikai élet aktív szereplője lett. 
1993. februártól 1994. júliusig ipari és keres-
kedelmi miniszteri tisztséget töltötte be az An-
tall-, illetve a Boross-kormányban. 

1993-ban belépett a KDNP-be, melynek 
1994–1995-ig alelnöke, majd 1995 és 1997 kö-
zött a párt országos választmányának elnöke 
volt. 

1997 augusztusban részt vett az MKDSZ 
lét re hozásában, jelenleg is a szervezet alelnö-
ke. 2002-től az újjászervezett KDNP alelnöke, 
2003-tól az országos választmány elnöke, és 
jelenleg frakcióigazgatója is. 

A „Gépészmérnöki Kar Tiszteletbeli Professzora” címet 
kapott 2012-ben Dr. Latorcai János 

a Magyar Országgyűlés alelnöke

1994 óta, megszakítás nélkül, immár 17 éve országgyűlési 
képviselő. A polgári pártok jelöltjeként 1994-ben és 1998-ban is 
indult a főpolgármesteri tisztségért. 2002-ben az Országgyűlés 
Gazdasági Bizottságának alelnökévé választották. Tisztségét a 
2006-ban újjáalakult Országgyűlés Gazdasági és informatikai 
bizottságában is megőrizte.  

2010. május 14-én az Országgyűlés alelnökévé választották. 
Ezzel egyidejűleg az Interparlamentáris Unió alelnöki tisztét is 
betölti.

A mai napig nem szakadt el a tudomány világától, különösen 
az alma matertől. Szoros kötődése a Miskolci Egyetem Gépész-
mérnöki és Informatikai Karához az elmúlt évtizedek során tö-
retlenül és cselekvően fennmaradt. 

Műszaki elhivatottsága mellett nyitott a humán tudományok 
felé, a művészetek pártfogója és aktív támogatója. 


