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I. Az Alapszervezt célja és működésének alapelvei
I.1. A Szinkron Alapszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő,
A SZIDOSZ – Színházi Dolgozók Szakszervezetén belül önkéntesen létrehozott
érdekképviseleti szervezet, mely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére
alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai
tevékenységét.
I.2. Az alapszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági
viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel
a szinkronizálásban résztvevő különféle szakmák (színész, szinkronrendező, dramaturgfordító, hangmérnök-vágó, gyártásvezető) anyagi és munkafeltételeinek javítására.
I.3. A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül
működik.
I.4. Részletes célkitűzések:
1. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet célja: tagjainak legyen meg a lehetősége, hogy
megélhetésüket a szabadon választott foglalkozásuk és érvényesülésük révén
biztosítsák, igazságos, biztonságos és egészséges munkafeltételek között, méltányos
díjazás, erkölcsi megbecsültség és szociális biztonság mellett.
2. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet alapvető feladata a szinkronizálásban társult
szakmák területein feladatot vállalók általános érdekképviselete, tagjainak
érdekvédelme és érdekérvényesítése. E feladatok megvalósítása érdekében - az
alkotmányos kereteken belül - mindent megtesz a munkavállalói, a szerzői és az
előadóművészi jogok szélesítéséért, illetve e jogok maradéktalan érvényesüléséért.
Minden lehetséges eszközzel törekszik szinkronizálás feltételeinek javítására,
elősegítve ezzel a magyar szinkron színvonalának emelkedését, az értékes, minőségi
munka kibontakozását.
3. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet joga, hogy tájékoztassa az alkalmazott, a
munkavállaló, a szabadfoglalkozású és a művészeti vállalkozásokban dolgozó tagjait az
anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról
és kötelezettségeikről, továbbá képviselje a munkaügyi kapcsolatokat és a
foglakoztatásukat érintő körben a tagjait a munkáltatóval és más foglalkoztatókkal, azok
szervezeteivel szemben, illetőleg az önkormányzati és állami szervek előtt.
4. Alkotmányos jogai alapján gyakorolja egyetértési, véleményezési, javaslattételi, vétó,
ellenőrző, sztrájk és szolidaritási sztrájk jogosítványait.

5. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet jogosult a tagját — meghatalmazás alapján —,
annak élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben bíróság, más hatóság, illetve
egyéb szervek előtt képviselni.
6. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet javaslatokat dolgoz ki, kezdeményezéseket tesz
a magyar szinkronizálás fejlődése érdekében, ezért aktívan részt vesz minden jobbító
szándékú állami, társadalmi elképzelés kialakításában.
7. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet joga és feladata, hogy részt vegyen az olyan
jogszabályok tervezetének elkészítésében és véleményezésében, amelyek az általa
képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat érintik.
8. A munkáltatókkal, illetve a munkáltatói érdekképviseletekkel munkahelyi, szakmai,
valamint ágazati kollektív szerződéseket köt.
9. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet küzd a munkanélküliség ellen, az
előadóművészek jogainak, a munkavállalók jogainak maradéktalan érvényesüléséért.
10. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet támogatja tagjainak szellemi-, és fizikai
egészségük megőrzésére irányuló törekvéseit.
11. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet, mint önsegélyező feladatot is vállaló szervezet,
szociális segélyezési tevékenysége keretében tagjainak szociális, gyermekszületési és
beiskolázási, valamint halálozási ok miatt segélyt nyújthat.
12. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet az egyenjogúság elve alapján folyamatos
munkakapcsolatot alakít ki, és szükség szerint együttműködik az állami, és
önkormányzati szervekkel.
13. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet a tagság érdekeinek eredményes képviselete
érdekében megállapodások alapján, vagy más formában alakít kapcsolatot civil
szervezetekkel.
14. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és épít ki
különböző országok színész és szinkron szakmában dolgozók szakszervezeteivel, vagy
egyéb érdekképviseleti szervezetekkel.
15. A SZIDOSZ - Szinkron Alapszervezet tevékenységében messzemenően figyelembe
veszi a FIA (Színészek Nemzetközi Szervezete) ajánlásait, szolidaritási akcióit,
kamatoztatja nemzetközi tapasztalatait, különösen az előadóművészi és a szerzői jogok
bővítése és védelme területén.

II. A tagsági viszony
II.1. A Szinkron Alapszerveztbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes.
II.2. A Szinkron Alapszervezt tagjává válhat minden magánszemély, aki a szinkron szakmában
dolgozik – vállalkozási formától és szakmától függetlenül - és elfogadja a szakszervezet
céljait és Alapszabályát. A tag felvételére a Szinkron Alapszervezet Elnöksége jogosult.
II.3. A tagsági viszony létesítéséhez a SZIDOSZ-hoz benyújtott írásbeli belépési nyilatkozat
szükséges, melyben a leendő tag kifejezi belépési szándékát a Szinkron Alapszervezetbe,
nyilatkozik a szakszervezeti célok és az Alapszabály elfogadásáról, valamint
kötelezettséget vállal a tagdíj fizetésére.
II.4. A belépés történhet online regisztrációval és tagdíjfizetéssel a Szinkron Alapszervezet
honlapján.

II.5. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag halálával,
b) a szakszervezet megszűnésével,
c) a tag kilépésével a II.4.1. szerint,
d) a tag kizárásával a II.4.2. szerint.
II.5.1. A tag kilépési szándékát köteles írásban bejelenteni az Szinkron Alapszervezet
Elnökségnek. A tagsági jogviszony azon a napon szűnik meg, amelyen a tag a
bejelentést megtette.
II.5.2. Aki a Szinkron Alapszervezet céljával, illetve Alapszabályával ellentétes magatartást
tanúsít, vagy a Szinkron Alapszervezet céljának megvalósítását veszélyezteti, az a
alapszervezetből kizárható. A kizárásra az Elnökség jogosult, amennyiben a kizárásról
határozó ülésre - írásban - meghívta a tagot. A kizárásról szóló határozat meghozatala
előtt lehetőséget kell adni a tagnak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére, és
a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre.
II.5.3. A tag a kizárásáról szóló határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül
panasszal élhet. A jogorvoslati lehetőségről a tagot a határozatban tájékoztatni kell.
II.5.4. A II.4.3. szerinti panaszt az Elnökséghez kell írásban benyújtani. A panaszt a Taggyűlés
bírálja el. Ennek érdekében az Elnökség a panasz beérkezésétől számított 30 napon
belüli időpontra rendkívüli Taggyűlést hív össze.
II.6. A tagok jogai és kötelezettségei
II.6.1. A Szinkron Alapszervezet tagja
• részt vehet a Szinkron Alapszervezet tevékenységében és rendezvényein,
• az alapszervezeti rendezvényeken az elfogadott ügyrendnek megfelelően
felszólalhat, indítványokat, javaslatokat terjeszthet elő,
• az üléseken gyakorolhatja szavazati jogát,
• választhat és választható a szakszervezet szerveibe (betölthet alapszervezeti
tisztségeket, kezdeményezheti a tisztségviselők megválasztását),
• kezdeményezheti tag kizárását,
• tájékoztatást kérhet az alapszervezet működéséről, pénzügyeiről,
• a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben tájékoztatást, védelmet és képviseletet
kérhet,
• igénybe veheti a szakszervezet által nyújtott szolgáltatásokat.
II.6.2. A Szinkron Alapszervezet tagja köteles
• eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,
• elősegíteni az alapszervezet célkitűzéseinek megvalósítását,
• betartani a Szinkron Alapszervezet Alapszabályát,
• rendszeresen fizetni az Alapszabályban rögzített mértékű tagdíjat.
II.6.3. A szakszervezet tagja nem veszélyeztetheti a szakszervezet céljának megvalósítását.
III. A szakszervezet felépítése és szervei

III.1. Taggyűlés
III.2. Elnökség
III.1. Taggyűlés
III.1.1. A Szinkron Alapszervezet legfelsőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés, mely a tagok
összességéből áll.
III.1.2. A Taggyűlés szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik.
III.1.3. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 1/3-a az
ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, illetve a II.4.4. szerinti esetben.
III.1.4. A Taggyűlés összehívásáról az ülés időpontja előtt legalább 10 nappal a tagokat írásban
értesíteni kell a napirend, a helyszín és az időpont megjelölésével.
III.1.5. Rendkívüli esetben a napirend, a helyszín és az időpont megjelölését tartalmazó
értesítést legkésőbb az ülés időpontja előtt 3 nappal kell írásban eljuttatni a tagokhoz.
III.1.6. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben – ideértve
különösen az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztását - titkos szavazással dönt.
III.1.7. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Ha a Taggyűlés
nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a
határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
III.1.8. A Taggyűlés határozatainak érvényességéhez a határozatképes ülésen jelenlevők több
mint 50 %-ának egyetértése szükséges.
III.1.9. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Alapszabály megállapítása és módosítása;
az Elnökség tagjainak megválasztása;
az alapszervezet programjának elfogadása és módosítása;
a tagsági viszonyt érintő határozatok elleni panaszok elbírálása,
a tisztségviselők esetleges tiszteletdíjáról való döntés;
a szakszervezet éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli
beszámoló elfogadása;
az elnök és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
döntéshozatal nemzetközi és hazai szakszervezeti szövetséghez való csatlakozásról,
illetve az abból történő kilépésről;
döntéshozatal más szakszervezettel történő egyesülésről;
a szakszervezet szétválásának vagy feloszlásának kimondása.

III.2. Elnökség

III.2.1. Az Elnökség 4 (négy) tagból áll, akiket a Taggyűlés választ. Közülük egy főt az elnöki,
két főt az alelnöki, egy főt a gazdasági és kommunikációs alelnöki tisztségre választ meg a
Taggyűlés.
III.2.2. Az Elnökség feladata a Szinkron Alapszervezet mindennapi ügyeinek intézése és
döntéshozatal az Alapszabály, valamint a Taggyűlés határozatainak keretein belül.
III.2.3. Az Elnökség tagjait 3 (három) évre választják meg.
III.2.4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.
III.2.5. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség bármely tagja az ok és a cél
megjelölésével, írásban kéri. A rendkívüli ülést a kérelem közlésétől számított 3 napon belül
össze kell hívni.
III.2.6. Az Elnökség ülését bármelyik elnök összehívhatja. Az ülés összehívásáról az Elnökség
tagjait az ülést megelőzően legalább 3 nappal írásban értesíteni kell a helyszín, az időpont és a
napirend megjelölésével.
III.2.7. Az Elnökség határozatképes, ha legalább 3 (három) tagja jelen van. Határozatainak
érvényességéhez legalább 3 (három) tag egyetértése szükséges. Ha az Elnökség nem
határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a
határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze.
III.2.8. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza.
III.2.9. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
• a Szinkron Alapszervezet mindennapi ügyeinek intézése;
• a Szinkron Alapszervezet programjának, valamint a Taggyűlés határozatainak
végrehajtása;
• a Taggyűlés előkészítése;
• döntéshozatal azokban az ügyekben, melyeket az Alapszabály nem utal felsőbb szerv
hatáskörébe;
• tagok felvétele;
• döntéshozatal tagkizárási ügyekben;
• a szakszervezet éves költségvetési tervének elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése;
• évente - legkésőbb a tárgyévet követő június végéig - írásbeli pénzügyi beszámoló
készítése az éves költségvetés végrehajtásáról, illetve a beszámolónak a Taggyűlés elé
terjesztése.
III.2.10. Nem az Elnökség hatáskörébe tartozik:
• a tag- és tagdíjnyilvántartás vezetése; valamint
• az alapszervezet pénzügyi nyilvántartásának vezetése.
Ezeket a feladatokat a SZIDOSZ titkársága látja el.
III.2.11. Az Elnökség tevékenységéről évente szóban vagy írásban beszámol a Taggyűlésnek.

IV. A Szinkron Alapszervezet tisztségviselői és képviselete
IV.1. Elnök
IV.2. Alelnök
IV.3. Gazdasági és kommunikációs alelnök
IV.1. Elnök
IV.1.1. Az elnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ az alapszevezeti tagság közös
képviseletére.
IV.1.2. Az elnök képviseli a Szinkron Alapszervezetet és annak teljes tagságát a munkáltatók,
munkaadók, megrendelők és egyéb külső szervek előtt.
IV.1.3. Ellátja mindazon ügyeket, melynek képviseletére az Alapszabály, a Taggyűlés vagy az
Elnökség felhatalmazza.
IV.1.4. Az elnök tevékenységéről évente írásban beszámol a Taggyűlésnek.
IV.1.5. Az elnök köteles részt venni az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésén.
IV.1.6. Az elnök feladata az Elnökség, valamint a Taggyűlés összehívása, üléseinek vezetése.
IV.2. Alelnök
IV.2.1. Az alelnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ.
IV.2.2. Az alelnök feladata
•
•
•

elnökségi felhatalmazás alapján az elnök teljes körű helyettesítése annak
akadályoztatása esetén,
az Elnökség határozatai alapján adódó eseti feladatok végrehajtása,
a testületi határozatok végrehajtásában való részvétel.

IV.2.3. Az alelnök részt vesz az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésein.
IV.3. Gazdasági és kommunikációs alelnök
IV.3.1. A gazdasági és kommunikációs alelnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ.
IV.3.2. A gazdasági és kommunikációs alelnök feladata
•
•

az alapszervezet gazdálkodásának felügyelete,
az alapszervezet évi költségvetésének, valamint az előző évről szóló
számviteli beszámolónak az Elnökség elé terjesztése,

•
•
•
•
•

elnökségi felhatalmazás alapján az elnök teljes körű helyettesítése annak
akadályoztatása esetén,
az Elnökség határozatai alapján adódó eseti feladatok végrehajtása,
a testületi határozatok végrehajtásában való részvétel,
a Szinkron Alapszervezeten belüli kommunikáció elősegítése, hírek
információk, tájékoztatások megjelentetése,
a Szinkron Alapszervezet honlapjának és közösségi oldalainak
üzemeltetése, frissítése

IV.3.3. A gazdasági és kommunikációs alelnök részt vesz az Elnökség, valamint a Taggyűlés
ülésein.
V. A Szinkron Alapszervezetet vagyona, gazdálkodása
V.1. Az alapszervezet működésének pénzügyi feltételeit alapvetően a Szinkron
Alapszervezeten keresztül a SZIDOSZ-nak befizetett tagdíjakból biztosítja. A tagdíj összege a
SZIDOSZ által mindenkor megállapított mérték.
V.2.A Szinkron Alapszervezetet megilleti a SZIDOSZ-nak befizetett és a Szinkron
Alapszervezetben regisztrált tagok tagdíjának minimum 40 %-a (negyven százaléka).
V.3.A Szinkron Alapszervezet vagyonát, pénzét a Szinkron Alapszervezet elnöksége kezeli az
arra elkülönített bankszámlákon a számviteli törvényeknek megfelelően. Azonban az
alapszervezet pénzügyeinek könyvelését a SZIDOSZ, mint anyaszervezet látja el. A Szinkron
Alapszervezet minden pénzügyi adatát havi rendszerességgel a SZÍDOSZ rendelkezésére
bocsátja.
A tagdíjfizetés történhet:
•
•
•
•

havonta, félévente, évente közvetlenül a SZIDOSZ székhelyén történő befizetéssel;
havonta, félévente, évente postai utalványon történő feladással,
havonta, félévente, évente bankszámláról, átutalással történő fizetéssel.
félévente, évente a Szinkron Alapszervezet honlapján történő online befizetéssel

V.4 A Szinkron Alapszervezet érdekvédelmi céljai elősegítése érdekében – másodlagosan gazdasági tevékenységet is folytathat a SZIDOSZ elnökségével egyetértésben.
V.5. A Szinkron Alapszervezet Elnöke önállóan jogosult rendelkezni az alapszervezet vagyona
fölött.
VI. Vegyes és záró rendelkezések
VI. 1. Az alapszervezet megszűnik, ha
• a Taggyűlés döntése alapján átalakul,
• a Taggyűlés a feloszlásáról határoz,
• a bíróság feloszlatja,
• a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését,

• a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti
és a szakszervezetet a nyilvántartásból törlik.
VI.2. Jelen Alapszabály a Szinkron Alapszervezet működésének módosított alapdokumentuma,
melyet a Taggyűlés fogadott el.
Kelt: Budapest, 2019. Március 23.

Képviselő aláírása

