MHSSZ elnöki pályázat – dr. Tapolczai Gergely
Magamról röviden:
Budapesten születtem 1975-ben, siketként. Siket feleségemmel 4 hallássérült gyermeket nevelünk.
Végzettségeim:
- 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)
Munkahelyeim:
- 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)
- Országgyűlés – országgyűlési képviselő (2010 óta)
Társadalmi tisztségek:
- SINOSZ országos elnökségi tagja 2017 óta (előtte 2 ciklusban is: 2001 – 2005, 2013 – 2017)
- Magyar Hallássérültek Sportszövetsége – elnök (2013. december óta)
- Magyar Paralimpiai Bizottság – elnökségi tag (2018. februárja óta)
- European Union of the Deaf (EUD – Siketek Európai Uniója) – alelnök 2017. májusa óta (előtte
elnökségi tag 2009-től 2 cikluson át)
Célok a 2018 - 2022 közötti ciklusra tömören megfogalmazva:
- az Alapszabály betartása és betartatása
- az Alapszabályban meghatározott feladatok, célok megvalósítása
- a 2009-2013. között működő ügyvezetés által hátrahagyott „örökség”, azaz tartozások további
csökkentése
- az ezzel kapcsolatos jogi/peres eljárások lezárása, az MHSSZ által fenntartott követelés rendezése
- a 2018. évi Siketek Sakkolimpiájára, a 2019. évi XIX. Téli Siketlimpiára és a 2021. évi XXIV. Nyári
Siketlimpiára a hallássérült sportolók részére a zavartalan felkészülés és a részvétel biztosítása
- az Európa-bajnokságokon és Világbajnokságokon való felkészülés és részvétel biztosítása
- a hazai versenyrendszerben való részvétel támogatása – egyre inkább integrált versenyek által
- az utánpótlás kapcsán változtatni kell az eddigi stratégián – az integráltan tanuló hallássérült diákok
felkutatása lesz az elsődleges feladat és lehetőség, akár a szakági sportszövetségek, akár a
sportegyesületek, akár az együttműködő oktatási intézmények segítségével
- a szabadidősport területén szorosabb együttműködés a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségével. A SINOSZ jelentős számú tagságának egy részét el tudjuk érni szabadidős
sportrendezvények által. Illetve további kedvezményes sportolási lehetőségek (uszodák, edzőtermek,
sportpályák, stb.) felkutatása, biztosítása a hallássérült sportolók részére.
- a Magyar Siketsport Napjának méltó megünnepelése
- szakág-vezetőkkel rendszeresebb kapcsolattartás
- az elnökség munkájának hatékonyabbá tétele feladatok megosztásával
- a honlap és a FB oldal hatékonyabb működtetése
- az állami jutalommal kapcsolatos kormányrendelet módosításának kezdeményezése
- az eseti szponzorok helyett olyan szponzor(ok) bevonása, akik legalább a siketlimpiai ciklus
tartamára hivatalos támogatói lennének az MHSSZ-nek
- együttműködés a nemzetközi szervezetekkel (EDSO, ICSD) és a hazai szervezetekkel (MOB, MPB,
FODISZ, MDSZ)

