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ü.

Az Egyestilet célja és tevékenységi kÖre

A

Magyar operatőrök Társasága (H S C ) az egyestilési jogról, a kÓzhasznú jogáLllásról,
valamint a civil szervezetek működésérol és támogatásaról szóló 2011. évi Cl-)off. törvény
alapjrín hivatalosan nyilvántartásba vett társadalmi szakmai szervezet' Önalló jogi személy.

A H.S.C. a televíziózásban, a

filmgyártásban és a rokon szakmákban működo, az emberi
haladás ügye iránti elkötelezett, hivatásos operatőrök legmagasabb rangú, fiiggetlen,
önigazgató foruma.

Célja a magyar operatőrök szövetségébe tömörítése, múfaji megktilönböaetés nélkül, annak
érdekébeqhogy elősegítse és védje tagjai szakmai, anyagi, erkölcsi és szociális érdekeit'
valamint, hogy a hazai mozgóképkultúra fejlődését szolgálja.
Ennek megvaló sítására.

_
-

-

nélktil ne lehessen lényeges dontést hozni;
segíti és támogatja tagiainak a munka- és bérfeltételekjavításara irányuló torekvéseiu
tagjai számátaszerződésmintákat dolgoz ki,
felugyeli a vonatkozó jogszabályok és munkaszerződések betartását;
együttműkÖdik az említett szakmai területeken dolgozó szakszervezetekkel' résá vesz
a (szakmai) kollektív szerződések kialakításában;
védi atagság érdekeit a szerzőijogokkal kapcsolatos kérdésekben;
erősíti tagsága szakmai hitelét, továbbképzéssel és egyéb módon gondoskodik a

-

szakmai színvonal ápolásaról;
támogatja és segíti munkaképteleq munkanélktili és nyugdíjas tagjait;
részt vesz az ország kulturális életénekalakításában;
együttműködik más magyar kulturális szervezetekkel;

-

1

tomoríti a mozgókép - késátésteniletén míikodő hivatásos operatőröket,
képviseli tagiait a hivatalos szervelg intézmények és más jogi személyek előtt;
képviseli a tagok érdekeit a televíziós, a filmipari és az állami dontéshozó testtileteknél;
célja, hogy a szakmát érintő kérdésekbentudomása, megkérdezése,hazzájáru|ása

A módosítások dőlt betíjvel, a törlések

*

jellel jelölve.

kapcsolatot tart fenn a megfelelő külÍöldi szövetségekkel, bekapcsolódik a szakmai
nemzetköá életbe;
részt vesz az orszÍtgos szakmai díjak odaítélésnekeldontésében;
filmgyártási, filmelőállítási tevékenységet folytat;
szakkönyveket ad ki;
szakmai tanfolyamokat szervez és bonyolít le,

kÓzremiiködik a filmszakmai oktatásban;
működési területéhez tartozó egyéb tevékenységeket is folytat.

A Magyar operatórok

Társasága kÓzvetlen politikai tevékenységetnem folytat, szervezete
pártoktól fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Magyar operatőrök Társasága
pártpolitikai tevékenységet nem végez, orsággyiílésiképüselői, megyei, Íővárosi
önkormány zati v álasnáson

j

eloltet nem állít.

m.
Az egyesületi tagság

Az egyesület tagjai lehet minden belfoldi

és külfoldi természetes és jogi személy, aki (ami) az

egyes tagsági formaknál meghatározott kovetelményeknek megfelel.

Az Egyesület rendes tagia lehet:

-

-

minden olyan hivatásos kiemelt és aktív operatőq aki

a

budapesti Színház és
Filmművészeti Főiskola / Egyetem (3+2) operatőri tanszakát elvégeáe és erről diplomát
szerzefr" (ezzel egyenértékűa ktilfoldon szeÍzett, Magyarországon elismert diploma, ha
birtokosa magyar állampolgar);

M

a hivatásos operatőr, aki nem rendelkezik az előző pontban megkívánt diplomával,

de szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a tagságra. Az érdemesség kérdésében
a kozgyulés dönt egyszerii szótobbséggel.
a tagdíjat beÍizeti.

Az Egyesület pártoló tagia lehet:

-

az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseittámogatja, legalább
a közgyulés által megállapított páltoló tagdíjat befizeti, és akit a közgytÍlés egyszerű
szótobbséggel pártoló tagként elfogad. A pártoló tagság a közgyulés elfogadásától él.

Az Egyesület tisaeletbeli tagja lehet:

-

minden operatőr' korábbi kiemelt illetve aktív tagja, aki a budapesti Színhaz és
Filmművészeti Főiskola/Egyetem (3+2) operatőri tanszakát elvégeáe és erről diplomát
szerzett (ezzel egyenértékűa ktilloldön szerzett, Magyarországon elismert diplpma, ha
birtokosa magyar

állampolgar)'

,
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az a hivatásos operatőr, aki nem rendelkezik az e|őző pontban megkívánt diplomával'
de szakmai érdemei és jelleme alapján érdemes a tagságra' Az érdemesség kérdésében
a közgytilés dont egyszeni szótÖbbséggel.
Az Egyesület tiszteletbeli tagiául meghívható bármely arra érdemes természetes vagy
jogi személy. Amennyiben a jelölt a tisaeletbeli tagságot elfogadja, a kozgyiílés
ünnepélyesen beikratja.

A Társaság kameraman' segédoperatőr, fotós, világosító, fovilágosító tagozatának tagia lehet:

-

aZ aki rendelkez1k a megfelelő végzettséggel, vagy, szakmai érdemei és jelleme alapján
érdemes atagozatitagságra és a bizottság alkalmasnak találta.

A tagok jogai

és kötelességei

A rendes tagok élvezik az Egyesület támogatását, élhetnek mindazon lehetőségekkel, amelyek
az EgyesÍilet célkitűzéseinekmegvalósítása folytán számukra adódnak.

Minden rendes tag. jogosult szavazati joggal részt venni az Egyesület közgytilésein, egyéb
fórumain, az ottfelmerulő kérdésekmegvitatásában és ahatározatok meghozatalában' valamint
indítványokat, beadványokat, kérdéseket,kéréseketfelterjesxhet a közgyÍilés és az egyesület
más szerve elé.

Minden rendes tag ( kiemelt és aktív tag)az Egyesület bármely tisáségére és testtiletébe
válasahat és válasaható.

A tisaeletbeli tagok pártoló.

tagiai és a nem magyar állampolgárságú tiszteletbeli
tagok részt vehetnek az egyesület tevékenységében.Jelen lehetnek az Egyestilet kÓzgyúlésein'
ott felszólalhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. Joguk van az Egyesülettel
kapcsolatos információk megismeréséhez,és az operatív Bizottság eseti egyetértésévela
rendes tagoknak valamint a magyar állampolgárságú tiszteletbeli tagoknak biztosított
lehetőségek kihasználásához.
a tagozatok

A kiemelt tagok" HSC betűjelnek

a tagok által bármilyen vizuális hordozón történő jogszeni

basználatának módjáról az operatív Bizottság javaslata alapján a kozgyilés dönt.

Az Egyesület valamely

szervének jogszabálysórtő határozatát bármely tag- a tudomására
jutástól számított 30 napon belül* a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a
hatÍrazat végrehajtását nem gátolja, a bíróság indokolt esetben a végrehajtást felfuggesztheti.

A

tagok kÓtelesek az Egyesület tevékenységébenaktívan résá venni, célját és torekvéseit
együttműködésükkel és információikkal támogatni, szervei dontéseit végrehajtani, illetve

tiszteletben tartani.

A

tagok kotelesek a tagdíjakat és a kozgyrilés által megállapított egyéb koltségeket a
határozatok szerint késedelem néllail megfizetni.

A

tagsági díjak és az egyéb befizetések nagyságáról és a beszedés módjáról
kétharmado s több ségg el határ oz.
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A tagdíjak mértékeiaz a|ábbiak.

(i)
(iD
(iii)
(i")
(")

kiemelt tagoknak Imago tagdíjjal: 25.000 (huszonötezer) Ft;
aktív tagoknak. 15.000 (tizenotezer) Ft;
pártoló tagoknak: minimum az aktiv tagok tagdíja15.000 (tizenötezer) Ft;
tagozati tagoknak: minimum az aktiv tagok tagdíjal5.000 (tizenÖtezer) Ft;
tisáeletbeli tagoknak: 0 (nulla) Ft.

Az

Egyestilet rendes tagiai kÖzé a felvételt írásban, az operativ Bizottságnak címzett
kérelemmel kell kérni. A belépésikérelemnek tartalmaznia kell az alapszabályban foglaltak
elfogadását és a tagdíjfizetésikötelezettség vállalását, valamint megfelelő módon igazolni
szükséges a tagság feltételeinek fennállását (diplomamásolattal vagy az érdemesség
indokolásával). A felvételhez szükséges két rendes tag írásos ajánlása is. A felvételről az
Egyesület operatív Bizottsága határoz a hiánytalan kérelem benyújtásától számított 3 (három)
hónapon belül. Az Operativ Bizottság a felvétellel kapcsolatos dÖntéséről írásban tájékoztat1a
a jelentkezőt. Elutasítás esetén a jelentkező az írásbelitájékoztatáskézhezvételétőlszámított 30
(harminc) napon belül fellebbezhet a közgyíiléshez. A felvételről a közgytílés kétharmados
többséggel dont a közgyílés következő ülésén.A pártoló és a tisaeletbeli tagokat az operativ
Bizottság kéri fel, a megerősítés a kÓzgyűlést illeti meg'

Az Egyesület tag|ai részérefényképes,számozott igazolványt ad ki. A tagság megszűnésekor a
tagsági igazolványt vissza kell adni.

Az egyesületi tagság megszűnik:

-

halálozással,

kilépéssel, ha a tag ezt az operativ Bizottságnak írásban bejelenti, és az operatív
Bizottság a kÖvetkező ülésén atagságból elbocsátja (az elbocsátás addig tagadható meg,
amíg a tag kilépésinyilatkozat benyújtásáig fennálló kotelezettségeit teljesíti),
kizÍrással, ha
o ata1 azalapszabály rendelkezéseit megszegi;
o a tag az Egyesület célj ával, határ ozataival ellentétesen cselekszik,
o a tag az Egyesület tekintélyét sorozatos színvonal alatti munkával vagy

o
o
o

m

agatartással veszélyeáeti

;

a tagnak éves tagdijhátraléka van és aá írásbeli figyelmeáetés ellenére sem
fizeti meg az írásbeli figyelmeztetéS átvételétől számított két hónapon belul;
a tag súlyos etikai vétséget követ el,
a tag három egymást követő kÖzgyrilésről igazolatlanul hiányzik.

A

kizárásro| az Etikai Bizottság előterjesaése alapján az operatív Bizottság dönt. A
kizárásról szóló dontést írásban kozolni kell a kizárttaggal. A kizárás ellen a tag a dontés
kÖzlésétől számított 30 (harminc) napon beltil a kozgytíléshezfellebbezhet. A közgÉlés a
fellebbezésről a kovetkező ülésén kétharmados szótobbséggel határoz.
törléssel sztínik meg a tagság, ha a tag önhibájából már Ót éve nem VesZ részt az
Egyesület munkájában. A torlésről az operatív Bizottság dont határozatban' A
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határozatot az érintett tagga| kozolni kell. A határozat ellen a kézhezvételtől számított
3 0 (harminc) napon belül a kozgytiléshez lehet fellebbezni. A kozgytilés a fellebbe zésről
a következő ülésén kétharmados szótöbbsé ggel hatát oz.

ry
Az egyesület szervezete
Az egyesület szeryel:

1. Közgyrilés
2" ElnÖkség

3.
4.

operatív Bizottság
Etikai Bizottság

1. Aközgyulés
A kÖzgytilés a tagok Összessóge, az egyesiilet legfobb dÖntéshozó szerve, amely

az Egyesületet

érintő barmely kérdésbendÖnthet.

A kozgÉléskizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az
-

egyesület programjának jóváhagyása,

az éves költségvetés megállapítása,

az

egyesület munkáj ának értékelése,
az Elnökség' az operatív Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, éves

beszámolójuk elfogadása,
az alapszabály elfogadása' módosítása,
végső dontéstagsági ügyekbeq
dontés az Egyesület megszűnéséről, illetve más egyesülettel való egyesülésről vagy
egyesül etekre szétválásról.

A közgyrilés minden, az operatív Bizottság által beterjesztett, Vagy

a tagok által

indítványozott

kérdéstmegtárgyalhat.

A kÖzgyrílést szükség szerint, de évente legalább egyszer ossze kell hívni. A kÖzgytíléstössze
kell hívni akkor is, ha azt abitőság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada_ az ok és cél
megjelolésével- írásban kezdeményezi. A kózgyűlést az ElnÖkség hívja Össze. A közgyűlést
az operatív Bizottság is összehívhatja, ha aá szükségesnek tartja, valamint az okot és a célt
meghatározza.

A kozgyílésre a tagokat

az ElnÖkség a kozgyűlés előtt legalább 15 (tizenÖt) nappal korábban

írásban hívja meg az időpont, a helyszín és a napirendi pontok megjelölésével. A napirendet a
közgytilés e\őtt az operatív Bizottsághoz benyújtott írásbeli vagy a kozgyiilésen a napirendi

határozatnál szóban előterjesaett kérelem a|apján ki lehet egészíteni. A kozgyilés akkor
hatírozatképes, ha azon a tagságnak több mint a fele jelen van" vagy képviselteti magát.

Amennyiben határozatképtelenség miatt

a

kÓzgytílóst

kozgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben

a

el kell halasáani' a

megismételt

megjelentek számára való tekintet nélkiil

határozatképes.

A kozgytílésenaz Egyesület ElnÖke elnököl. A közgytilés általában nyílt szavazással, egyszeni
szótobbséggel határoz' kivéve, ha az alapszabály másként rendelkezik. A jelenlévő tagok
egyszerű szótobbségének kívánságára egyéb esetekben is titkos szavazást kell elrendelni.
Szavazategyenlőség esetén az ElnÓk szavazata dönt.
Háromnegyedes szótöbbség szükséges.

(i)
(ii)
(iii)
(i")
(")
("i)

a tagsági kérdésekbenvaló dontésekhez,

az alapszabály megállapitásához és módosításához,
azegyestilletmegszűnésévelkapcsolatosdöntéshez,
más egyesülettel történő egyesüléshez,
egyesületekretÖrténőszétváláshoz,
az Egyesület céljának módosításához.

A kozgytilésen az egyesület valamennyi rendes tagja egyenlő szavazattal rendelkezik. Nincs
szavazati joga a pártoló és a tisaeletbeli tagoknak, továbbá, akiknek a tagsága fel van
fuggesáve.

A tisztségviselők és a szervek tagjainak megválasztása és a tagsági ügyek (felvétel, kizárás)
eldÖntése titkos szavazással torténik.

Kivételesen az Operativ Bizottság levélben - kÖzgyulés tartása nélkül is - kérheti a tagság
állásfoglalását. Ebben az esetben ahatározathoz mellékelni kell a szavazőcédulát. Ez amődszer
a titkos szavazással eldontendő kérdésekesetében nem alkalmazhatő.

A kozgyulésről jegyzőkonyvet kell felvenni, amely tartalmazza a megjelent tagok névsorát, a
kÖzgytíléslényeges mozzanatait és a határozatakal". A jegyzőkönyvet a levezető elnÖk, az
egyesÚlet egyik rendes tagja és a jegyzőkÖnyvvezető irja alá.

2.

Az Elnökség

Az Elnokség az Egyesület ügyvezető szerve. Az Elnökség |áqa el az Egyesrilet torvényes
képviseletét.

Az Elnökség 3 (három) tagból á1l. elnÖk, két elnökségi tag. Az ElnÓkség elnÓke az Egyesület
elnÓke. Az ElnÓkség tagjainak aláírási joga Önálló. Az Egyesrilet közgyűlése titkos szavazás
útján, egyszeru szótobbséggel 3 (három) év határozott időtartamra elnokot és két elnökségi
tagot válasa.

Az Egyesületet az elnÖk önállóan, a két elnokségi tag együttesen képviselik úgy, ho$y az
Egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a képviselők a
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nevüket önállóan írják alá a hiteles aláírási címpéldanyszerint. Az elnÖkség dontéseit egyszení
többséggel hozza és az elnÖknek eá a döntést kell képviselni.

Az Elnökség

a

kÖzgyilésnek kÓteles elszárnolni.

Az

elnÖk, és az elnökségi tagok visszahívhatók, ha vétenek az a|apszabály ellen' vagy
tevékenységük ellentétes aZ Egyestilet céljaival. A visszahíváshoz kétharmados szótobbség
szükséges. A közgytílós a visszahívásról titkos szavazással dönt.

3.

Az operatív Bizottság

Az operatív Bizottság az

egyesület ügyintéző szerve. amely a kÖzg1ulések ulései kozott
irányitja az Egyesület napi ügyeit és dont mindazon napi munkavégzés során felmenilő
kérdésekben, amelyek nem tartoznak a kÖzgyulés vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe.
Az operatív Bizottság tevékenységétől a kÖzgyúlésnek kÖteles beszámolni.

Az operatív Bizottság 9 tagú. ( 6 kiemelt tag,3 aktív tag ).Az operatív Bizottság taga

az

Elnökség elnÖke és két elnökségi tag1a. Az operatív Bizottság további tagjait a közgyűlés titkos
szavazással, egyszeru szótobbséggel háromévi időtartamraválasztja. Atisaség a megválasztott
személy elfogadásával jon létre.

Az

operatív Bizottság tagjai visszahívhatók, ha vétenek az alapszabály ellen, vagy

tevékenysógtik ellentétes az Egyesület céljaival. A visszahíváshoz kétharmados szótobbség
szükséges. A közgyrilés a visszahívásról titkos szavazással dönt.

Az operatív Bizottság

sztikség szerint' de legalább havonta egyszer úlésttart, üléseit az
Elnökség elnoke, akadályonatása esetén az Elnökség elnökségitagtra hívja Össze.

Az operatív Bizottság akkor határozatképes, ha atagjainak 50%o-a+ 1 fió jelen van. Az operatív
Bizottság Íilésénjelenlévő tagok maguk közül levezető elnökot választanak. Az operatív
Bizottság határozatait egyszeni szótobbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető
elnök szavazata dont. Az operatív Bizottság tagai nem adhatnak megbízást egymásnak
szavazásra, az Operatív Bizottság ülésein nincs képviselet. Kizárandő az operatív Bizottságból

az az Operatív Bizottsági tag" aki két egymást kovető ülésről igazolatlanul távol marad' Ilyen
esetben akizárt tag helyét póttaggal kell betolteni. A kizárásről az operatív Bizottság ma9a
dont.

Az operatív Bizottság az tiléseiről emlékefietőt készít,amit két résavevő tagir alá.
Az operatív Bizottság kjdolgozza saját műkodési rendjét, azirat- és pénzkezelésmódját, melyet
a kőzgyulés elé terjeszt jóváhagyásra. Az operatív Bizottság a gazdasági és a technikai
feladatok ellátásara ad hoc bizottságokat alapíthat, szakértőket, ügyvivőket bízhat meg, illetve
alka|mazhat Erről a kÓvetkez ő kÓzgy(l|ésen köteles beszámolni.

4.

Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság feladata az Egyesület szakmai _ etikai kódexének elkészítése,melyet

a

közgyulés fogad el.
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Az Etikai

Bizottság jogosult

a

szakmai-, művészeti életben felmeri.ilő etikai jellegű

követelmények megszegésével kapcsolatos iigyek kivizsgálásra.

Három tagsítt ( 1 kiemelt tag,l aktív tag,1 tiszteletbeli tag) a kÖzgytilés választja titkos
szavazással, egyszerű tÖbbséggel. El1ÍnásÍtt saját kezdeményezésre, továbbá a kozgyiilés, az
operatív Bizottság, valamint bármely egyestileti tag indokolt írásbeli megbízása alapjin * az
Etikai Bizottság által megállapított és a kÓzgyíílés által elfogadott műkodési rend szerint folytatja le. Ennek keretében bárkihez kérdéstintézhet, más szerveket megkereshet.
Ábsfoglalásáról a megbizőt koteles tájékoztatni, és a szükséges intézkedést megÍenni. A
vizsgálat alá vont tag tagsági jogviszonya a vizsgálat tartamara felfuggesahető. Erről azBttkat
Bizottság határoz egyhangi határozattaL A tagsági jogviszony felfuggesztése alatt a tag nem
gyakorolhatja tagsági jogait.

Az Etikai Bizottság tagjai visszahívhatólq ha vétenek az alapszabály elleq vagy tevékenysógük
ellentétes az Egyesület céljaival, illetve az Etikai Bizottság működésével. A visszahíváshoz
kétharmados szótobbség szükséges. A kozgyűlés a visszahívásról titkos szavazással dont.

5.

Gazdasági ellenőrzés

Az Egyesület

gazdálkodásának ellenőrzésére évente egyszer fiiggetlen bizottságot (illetve
ellenőrt) kell felkérni' amely az e||etőrzésről a kozgytilésnek köteles beszámolni. Rendkívüli
ellenőrzést kell tartani, ha azÍ tíz egyesületi tag az ok megjelolésével írásban kéri.

V.

Az egyesület gazdálkodása
Az egyesÚlet az érvényesgazdálkodási szabályok szerirrt Ónállóan gazdálkodik.
Az egyesület bevételei:

-

tagok áhal fizeter. tagdíjak,
a jogr és magánszemélyek hozz{1fuulásai,
a

az egyesület céljának megvalósítása érdekében a kozgyiilés dontése alapján a gazdasági

_ vállalkozási bevételek'
egyéb.

Az egyesület kiadásai.

-

a tevékenység céljai megvalósítása érdekébenfelmerült költségek,

a2esetleges gazdasági-vállalkozási tevékenységkiadásai,
egyéb koltségek.

Az Egyesü|et gazdasági tevékenysége, éves koltségvetésalapján történilq melyet mindig az
adott év első kÓzgyÍílése állapít meg, illetve elfogadja végrehajtását. Az elf,ogadott
kÖltségvetéstől eltérni csak közgyulési határozat alapján lehet. Bármilyen gazdasági
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tevékenység az Operatív Bizottság döntése alapján történhet.
folytatásáért az operatív Bizottság ezzel megbízott tagja felel.

E

tevékenységszabályos

VI.

Az egyesület megsziinése

Az Egyesület iogutód néllnil megsáffi, ha ezt a kozgyilés kétharmados szótobbséggel
elhatítrozza.

A kozgyrilés kótharmados

szótÖbbséggel elhatározhatja, hogy az egyesület mas egyesü1ettel

egyesül'

Az Egyesület abban az esetben is megszűnik jogutód nélkül, ha

(i)

az Egyesület megvalósította célját Yagy az Egyesület céljának megvalósítása

(iD

lehetetlenné vált, és új célt nem határoáak meg;
az Egyesület tagjainak száma 6 (hat) hónapon keresztül nem éri el a 10 (tíz) {ot.

Az egyesület megsziínése esetén a közgyűlésnek kell határoznia a megszűnő egyesület ingó
(ingatl an) vagyonaról.

VII
Vegyes rendelkezések
szabadságát elismeri. Az Egyesület az
elhunyt operatőrók filmjeinek felújításánál, digitalizálásánál a filmekben a szubjektív, művészi
szempontok alapján nem változtat a felvett képeken, csupán az adottkortechnikai paramétereit

Az Egyesület minden operatőr művészi és alkotói

és fényelésitechnikáját veszi kiindulónak és minden kori'ilmény kozott betartja azt és nem kíván

az eredetitől eltérő szín, kontraszt világot létrehozni. AzBgyesület az éló operatőrok filmjeit
csak a film operatőrjének személyes felkérésérefenyelheti.

V{II
Záró rendelkezések

Az alapszabály módosítása

a tagság

kétharmados dÖntésér'ellehetséges.

Az

aIapszabály hiteles példányához csatolni kell minden kozgyulési határozatot.

Az

alapszabály nem érintett kérdésekbena vonatko

ző jogszabályok rendelkezései irányadók.
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A módosított alapszabályt

a

közgyrilés2017

^

május 11. napján fogadta el
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