
SZSZA/E/3/2020-10-30 számú elnökségi határozat 
 
A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet 2020.10.05-én választott új Elnöksége a 
koronavírus miatti intézkedések és helyzet miatt elkülönített „Támogatási Alap” 
segélykeret felhasználását lehetővé tevő Általános Szinkron Szociális 
Támogatás rendszerét az alábbiak szerint módosítja.  
 
 
1. Előzmények, feladat- és hatáskörök 
 
1.1. A koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az Elnökség 

„Covid-19” rendkívüli szociális segélykeretet állapított meg „Támogatási Alap” 
elnevezéssel, amelynek kiinduló összege 12 millió forint, azaz tizenkettőmillió 
forint. Ez az összeg a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet 11784009-22225335 
OTP Banknál vezetett bankszámláján rendelkezésre áll 2020. március 23-tól. 
A Támogatási Alapban rendelkezésre álló összeg változó a további 
támogatási befizetések és a szociális segély kifizetések okán. 
 

1.2.  Az Elnökség a koronavírus járvány okán kihirdetett vészhelyzet megszűnését 
követően 2020.06.25-től a „Covid-19” rendkívüli szociális segély iránti 
kérelmek befogadását és kifizetését határozatlan időre felfüggeszti. 
 

1.3. Ugyanakkor a Támogatási Alapban rendelkezésre álló összeg keretéig az 
Elnökség 2020.06.29-től létrehozza az Általános Szinkron Szociális 
Támogatás, a továbbiakban ÁSZSZT rendszerét a szinkroniparban dolgozók 
támogatására.  
 

1.4. A Támogatási Alapban rendelkezésre álló összeg mindig az aktuálisan a 
támogatók által a fenti bankszámlaszámra érkező azon befizetések 
összessége, amelyek esetében a befizetők a bankkivonat megjegyzés 
rovatában feltüntetik a támogatás tényét. 

 
1.5. Az Elnökség határozatban állapítja meg a kérelmek benyújtására szolgáló 

formanyomtatványt/online űrlapot, az ÁSZSZT-ben részesíthető, illetve abból 
kizárható jogosultak körét, a segély összegére vonatkozó objektív feltételeket. 
Az Elnökség döntése értelmében a korábban létrehozott Szociális Kérelmeket 
Elbíráló Bizottság (a továbbiakban SzocKérbizottság) dönt  az ÁSZSZT 
kérelmekről, ideértve a támogatás megállapított összegét és idejét is. 

 
1.6. A SzocKérbizottság feladata az ÁSZSZT kérelmek befogadása és a döntésre 

vonatkozó javaslatok meghozatala. 
 
1.7. A SzocKérbizottság az Elnökség tagjaiból, a Pénzügyi Ellenőrből és az 

elnökség által felkért további négy, a szinkroniparban aktívan dolgozó 
szakemberből áll, tehát kilenc személyből.  Nem szükséges, hogy az Elnökség 
által felkért további négy SzocKérbizottsági tag a SzíDoSz-Szinkron 
Alapszervezet tagja legyen. 
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2. A kérelmek elbírálásának alapelvei  
 
2.1. Az ÁSZSZT lehetősége kizárólag a szinkroniparban aktívan dolgozó 
személyeket, azon belül pedig valamennyi szakterület munkatársait azonos feltételek 
mellett illeti meg, nincsen lehetőség szakmák szerinti elkülönítésre vagy eltérítésre. 
Az ÁSZSZT a szinkroniparban aktívan dolgozók egységes érdekeit szolgáló 
jogintézmény, függetlenül a gyakorolt szakmáktól. 
 
2.2. Az ÁSZSZT-ra vonatkozó szabályozás és gyakorlat valamennyi, a 
SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet által képviselt (érvényes tagsággal rendelkező) 
tagra, valamint a szinkroniparban aktívan dolgozó magánszemélyre kiterjed, 
függetlenül a vállalkozási formától, állampolgárságtól, állandó lakhelytől, 
szakszervezeti tagságtól, illetve egyéb, a jelen szabályzatban kifejezetten nem 
említett körülménytől. 
 
2.3. Általános Szinkron Szociális Támogatást a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet 
SzocKérbizottsága az online segélykérő űrlap kitöltésével előterjesztett kérelem 
alapján állapít meg. 
 
2.4. ÁSZSZT kizárólag a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet tagjainak és a 
szinkroniparban aktívan dolgozók számára állapítható meg, amennyiben a jelen 
szabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek. 
 
2.5. Jelen szabályzatot a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet a honlapján és a 
Facebook oldalán történt közzététellel, továbbá a képviselt tagok és szakmai tagok 
e-mail címére küldött hírlevéllel hirdeti ki.  
 
2.6. A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet a fent említett módokon/felületeken 
ugyancsak közzéteszi a megállapított ÁSZSZT-ban részesülő személyek számát, a 
számukra kifizetett támogatások összesített és átlagos mértékét. Az érintett a 
kérelem benyújtásával ahhoz is hozzájárul, hogy a támogatás odaítélése esetén, 
nevének monogramját a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet elnöksége a jogszabályok 
által megkövetelt beszámolóiban közzétegye. A kérelem benyújtásával az érintett 
kifejezetten hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges személyes adatai 
kezeléséhez. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés önkéntes, ugyanakkor 
az adatok megjelölése nélkül a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet kizárja a szociális 
támogatás lehetőségét. A személyes adatokat a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet a 
vonatkozó számviteli és közteherviselési jogszabályokban megállapított határidőig 
tartja nyilván.  
 
3. A kérelem elbírálásának szempontjai és a segélyezés összege  
 
3.1. Általános Szinkron Szociális Támogatásban részesíthető a kérelmező, ha 
 

a) az elmúlt 12 hónapban aktívan dolgozott a szinkroniparban (havi 
rendszerességgel) 

b) szabályosan kitölti az ÁSZSZT-t kérelmező online űrlapot 
c) az online űrlapon a valóságnak megfelelően leírja a kérelem okát és szükség 

esetén csatolja a SzocKérbizottság által kért hivatalos dokumentumokat 
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3.2. Az ÁSZSZT iránti kérelmet a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet által létrehozott 
online ÁSZSZT kérő űrlap kitöltésével kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. 
Az ÁSZSZT kérelem benyújtási határideje folyamatos.  
 
 
 
3.3 ÁSZSZT iránti kérelmet ugyanazon személy többször is beadhat – függetlenül 
attól, hogy az előző kérelmét elfogadták vagy elutasították -, de ugyanazon személy 
havonta csak egyszer igényelhet támogatást, illetve korábban elfogadott ÁSZSZT 
esetén az előzőleg beadott támogatás lejártát követő hónapban adható be ismét 
kérelem a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezetnek. 
 
3.4. A beérkezett támogatási kérelmek közül a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet 
SzocKérbizottsága elutasítja azokat, amelyek valamelyik fent említett objektív 
feltételnek nem felelnek meg. A SzocKérbizottság fenntartja magának azt a jogot, 
hogy az elbírálás során elsőbbséget tulajdonít azoknak a személyeknek, akik először 
adnak be ÁSZSZT iránti kérelmet azokkal szemben, akik már korábban is igényeltek. 
 
3.5. A SzocKérbizottság havonta egyszer dönt az aktuálisan beérkező szociális 
kérelmek elbírálásáról. A SzocKérbizottság az egyes ÁSZSZT-ra vonatkozó 
kérelmek felől egyhangú szavazással dönt. 
 
3.6. Az Elnökség által megállapított ÁSZSZT összesített mértéke nem haladhatja 
meg az aktuálisan a Támogatási Alapban rendelkezésre álló keretet.  
 
3.7. Amennyiben a Támogatási Alapban nem áll rendelkezésre kifizethető összeg, 
a SzocKérbizottság elutasítja a kérelmeket. 
 
3.8. A megállapított ÁSZSZT összegéről és a kifizetés módjáról a 
SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet legkésőbb a döntéshozataltól számított 72 órán 
belül emailben értesíti a kérelmezőt, majd ezt követően utalja át a támogatást a 
kérelmező által megadott bankszámlaszámra. A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet 
kizárja a segély pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését. 
 
3.9. A támogatásban részesülő kedvezményezett az adataiban vagy a 
körülményeiben beálló változásokról köteles a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezetet 
haladéktalanul tájékoztatni a segely@szinkronalapszervezet.hu email címen. Ennek 
elmulasztása esetén a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet megtagadhatja vagy 
felfüggesztheti a támogatás kifizetését. 
 
3.10. A SzocKérbizottság az ÁSZSZT mértékét a kérelmező által az online űrlapon 
megfogalmazott indokok alapján állapítja meg. Megállapíthat egyszeri, egyösszegű 
támogatást, vagy többszöri, legfeljebb hat hónapon át tartó ismétlődő kifizetést.  A 
megállapított ÁSZSZT adómentesen kifizethető havonkénti összege  (az Szja.Tv. 1 
sz. melléklet 3.3 pontban meghatározott módon)  nem haladhatja meg az aktuális 
bruttó minimálbér 50 százalékát. (Ez 2020-ban 80.500.- forint) A SzocKérbizottság a 
kérelmek mennyiségétől és tartalmától függően sem lépheti túl a törvényben 
meghatározott személyenkénti havonkénti kifizetés mértékét. (a bruttó minimálbér 
50%-át). 
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3.11. A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet Elnöksége saját hatáskörben dönthet a 
„Támogatási Alap” segélykeret felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről és az 
ÁSZSZT 
folyósításának felfüggesztéséről vagy beszüntetéséről, amennyiben az alapba 
befizetett és rendelkezésre álló támogatási összeg elfogy. 
 
 
Kelt: Budapest, 2020. október 30. 

4 
 


