
SZSZA/E/2/2021-04-08 számú elnökségi határozat

Az Általános Szinkron Szociális Támogatás (ÁSZSZT) rendszerének
módosítása.

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 felfüggesztette.

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

Módosítások

SZSZA/E/2/2020-06-19 számú elnökségi határozat értelmében a
SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet Elnöksége a koronavírus miatti intézkedések
és helyzet miatt elkülönített „Támogatási Alap” segélykeret felhasználását és
az Általános Szinkron Szociális Támogatás rendszerét az alábbi pontokban
módosítja:

1.4. A Támogatási Alapban rendelkezésre álló összeg mindig az aktuálisan a
támogatók által a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet 11784009-22225335
OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára érkező azon befizetések
összessége, amelyek esetében a befizetők a bankkivonat megjegyzés
rovatában feltüntetik a támogatás tényét. Ezek értelemszerűen az alábbi
általános kifejezések lehetnek: alap, támogatási alap, támogatás,
adomány, segély, segély alap és ezek kombinációi.

1.4.1  Az 1.4 pontban megjelölt bankszámlaszámra érkező egyéb jogcímen
történő befizetések, valamint a bankkivonat megjegyzés rovatában az 1.4
pontban felsorolt általános kifejezéseken kívüli minden egyéb általános,
vagy konkrét megjegyzéssel ellátott befizetések nem képezik a
Támogatási Alap részét.
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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 2021-ban 83.700.- forint) A SzocKérbizottság a kérelmek mennyiségétől
és tartalmától függően sem lépheti túl a törvényben meghatározott
személyenkénti havonkénti kifizetés mértékét. (a bruttó minimálbér 50%-át).

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.

3.12. A SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet Elnöksége saját hatáskörben dönthet
arról is, hogy amennyiben a Támogatási Alapban nem áll rendelkezésre
elegendő összeg az ÁSZSZT kérelmek kifizetésére, akkor - a fenti
bankszámlaszámon rendelkezésre álló pénzösszeg keretéig - a
Támogatási Alapon kívüli forrásokból is folyósíthat támogatást ÁSZSZT
kérelmekre.

Az ÁSZSZT-re vonatkozó egyéb rendelkezések változatlanok és a korábban
meghozott SZSZA/E/2/2020-06-19 számú elnökségi határozatban foglaltakkal
megegyezőek.

Kelt: Budapest, 2021. április  8.

Rajkai Zoltán    Szalkai-Lőrincz Ágnes     Zámbori Soma   Winkler Kálid Artúr
elnök alelnök alelnök                 alelnök

2


