
Potápi Árpád János 

 

Önéletrajz 

 

Potápi Árpád János 1967. március 28-án született Bonyhádon.  

1985-ben érettségizett a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban. 1985-1986-ban a bonyhádi 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola képesítés nélküli nevelője. 1991-ben általános iskolai tanári 

oklevelet szerzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom-

történelem szakán. 1991-1994 között elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 

történelem szakot. 

1991-től 1993-ig a szegedi Tarjánvárosi 4. Számú Általános Iskola tanára, 1993-tól a Bonyhádi 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanára. 1998-tól 2001-ig elnöke a székely 

hagyományőrző csoportokat tömörítő Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, 2004-től 

2014-ig pedig a völgységi kistérség önkormányzatai alkotta társulásnak. 2002-től 2014-ig 

Bonyhád Város polgármestere. 

1993-ban kapcsolódott be a politikai életbe, az 1994-es országgyűlési választásokon a Fidesz 

bonyhádi kampányfőnöke volt. 2007-től a Tolna Megyei Választmány elnöke. A 2003-as 

néppárti átalakulás óta látja el a bonyhádi, jelenleg pedig az új, dombóvári választókerület elnöki 

teendőit. 2011-től 2014 áprilisáig a Fidesz frakció egyik frakcióvezető-helyettese. 24 éve 

országgyűlési képviselő. A 2022. április 3-i országgyűlési választáson ismét (hetedszer) nagy 

többséggel – 62,44 %-os eredménnyel – szerzett egyéni országgyűlési képvelői mandátumot. Az 

elmúlt évek során tagja volt az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi, valamint a külügyi 

bizottságnak. 2011. január 1-től 2014 júniusáig az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának elnöke. 2014 óta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

Angolul és oroszul társalgási szinten beszél. 

Elvált, két gyermek édesapja. 

 

Kitüntetések, díjak:  

 

 Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter által adományozott Honvédelemért Kitüntető 

Cím (2012) 

 

 Sebestyén Ádám-díj (2013, Bonyhád) – a Bukovinai Székelyek Országos 

Szövetségének elismerése az ősi bukovinai kultúra őrzésében és ápolásában végzett 

kiemelkedő tevékenységéért 

 

 Perczel-díj (2015, Bonyhád) – Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

által adományozott elismerés Bonyhád és a Völgység lakosai iránti elkötelezettségéért, 

érdekképviseletükért, az értük való önzetlen munkálkodásáért  

 



 Madéfalva Díszpolgára cím (2015, Madéfalva) – a madéfalvi Siculicidium emlékmű 

helyreállításának támogatásáért, valamint a bukovinai székelyek és a madéfalviak 

közötti kapcsolatok elmélyítéséért 

 

 Tolna Megyéért Díj (2015, Szekszárd) – a megyéért végzett kimagasló 

tevékenységéért 

 

 Pro Urbe Díj (2017, Bátaszék) – kiemelkedő munkája elismeréseként 

 

 Gránit-díj (2017, Bátaapáti) – a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás sikeres 

működéséhez való hozzájárulásért és kiemelkedő tevékenységéért 

 

 Rákóczi-díj (2018, Marosvásárhely) – a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium újraalapításában játszott kiemelkedő szerepéért  

 

 Rákóczi-gyűrű (2019, Beregszász) – a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért 

 

 Aranyplakett elismerés (2021, Palics) – a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

(VMMSZ) legrangosabb elismerése a magyarság megerősítéséért végzett munkájáért 

 


