dr. Tapolczai Gergely
Született Budapesten, 1975-ben.
Végzettség:
- Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász (1999)
- Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézet – sportszervező-menedzser (2005)
- Miskolci Egyetem jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzés – jelnyelvi oktató
(2011)
Munkahely:
- Ifjúsági és Sportminisztérium – jogász (1999 – 2001)
- Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium – jogász (2002 – 2003)
- Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége – jogász (2001 – 2005)
- Magyar Siketek Sportszövetsége – főtitkár (2003 – 2005)
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) – ügyvezető igazgató (2006 – 2010)
Politikai életút:
2010-ben a FIDESZ-KDNP országos listájáról került be a Parlamentbe, azóta tevékenykedik a Fidesz
frakciójában, elsősorban a fogyatékosságügyet képviseli. Két bizottság tagja volt a 2010-2014
közötti ciklusban: Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási Bizottság, illetve a Sport- és Turizmus
Bizottság munkáját segítette. Továbbá a Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságának elnöke.
2014-ben szintén országos listáról jutott be a Parlamentbe, a 2018-ig tartó ciklusban a Népjóléti
Bizottság illetve a Törvényalkotási Bizottság tagja volt, illetve továbbra is a Fogyatékossággal élők
ügyeinek albizottságának elnöke.
Egyéb:
- SINOSZ országos elnökségi tagja (2001 – 2005, 2013 – 2017, 2017-ben újraválasztották 2021-ig)
- SINOSZ – óraadó, vizsgáztató a Jelnyelvi Tolmácsképzőn, illetve egyéb tanfolyamokon,
képzéseken
- Magyar Hallássérültek Sportszövetsége – elnök (2013. december – 2018. május, újra indul a
május végén esedékes választáson)
- Magyar Paralimpiai Bizottság – elnökségi tag (2018. februárja óta)
- European Union of the Deaf (EUD – Siketek Európai Uniója) – alelnök (elnökségi tag 2009.
májusától, újraválasztották 2013 májusában. 2017. májusa óta alelnök)
- ELTE BTK – óraadó tanár 2009 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal (A magyarországi siketek
története és kultúrája)
- előadások több hazai és nemzetközi konferencián, fórumon, siket fórumon. Jelnyelvi
műfordítások (versek, novellák) bemutatása kulturális programokon, jelnyelvi versenyeken)
- 2004-ben „A hallássérültekre vonatkozó jog alapjai” c. tankönyv publikálása Kósa Ádám és
Lovászy László sorstársaival közösen
Felesége szintén siket, négy hallássérült gyermeket nevelnek.

