H.A.E.S. TAGFELVÉTELI INFORMÁCIÓK
(Kérjük olvassa el az Alapszabályt is !)

1. A hangmérnöki szakmához, így a rendes tagság elnyeréséhez is
ajánlott a műszaki és/vagy zenei felsőfokú tanulmányok elvégzése.
2. Természetesen a szakmában eltöltött idő és színvonalas munkák alapján
diploma nélkül is lehetséges a rendes tagság. Ez esetben a Tagfelvételi
Jelölő Bizottság (TJB) vizsgálja és véleményezi a jelentkező szakmai
pályáját és hangmérnöki munkáit.
3. A tiszteletbeli és pártoló tagokat a Vezetőség kéri fel, de felvételüket
a Közgyűlés erősíti meg.
4. Tagdíj: tiszteletbeli tagoknak ingyenes, rendes tagok számára 8.000 Ft/év
(nyugdíjasoknak ingyenes). A pártolói tagdíjat a 2005 november 20-i
Közgyűlés állapítja meg.
5. A tisztségviselők munkájukért nem kapnak honoráriumot, a tagdíjak a
H.A.E.S. működési feltételeit biztosítják. Mit kap a tagság ezért ?
•

•
•
•
•

Egy országos szakmai szervezetet, mely képviselni tudja tagságát
nemcsak a szakmai, hanem érdekvédelmi, intézményi és civil
fórumokon is (a Magyar Filmművész Szövetség társult tagjaként,
sorsolás szerint a Magyar Televízió, Magyar Rádió, Duna TV
kuratóriumaiban, különböző oktatási intézményekben, a Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesületnek partnereként stb.).
Részvételi lehetőséget különböző szakmai rendezvényeken.
Híreket, hírleveleket.
Meghívást a Közgyűlésekre.
Megjelenési lehetőséget a weboldalon.

6. A rendes tagságra írásban kell jelentkezni, az aláírt jelentkezési lapot
folyamatosan lehet beküldeni postán vagy szkennelve e-mailben. Az új tagok
felvétele a soron következő Közgyűlésen történik meg.
7. A jelentkezési laphoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot,
fényképet, két rendes tag írásos ajánlását, és 3 db referencia
anyagot CD-n, vagy DVD-n.

Postacím: 1406 Budapest, Pf 21.
E-mail: office@haes.hu

Kedves hangosítással foglalkozó H.A.E.S. tag jelöltek !
A Magyar Hangmérnökök Társasága Alapszabálya szerint a tagfelvételhez
szükséges:
1.
2.
3.
4.
5.

jelentkezési lap
szakmai önéletrajz
fénykép
2 rendes tag írásos ajánlása
3 referencia anyag CD-n vagy DVD-n.

Mivel az 5. pontban foglalt kritérium az élő hanggal (színház, koncert stb.)
foglalkozó hangmérnökök esetén nehezen teljesíthető, ezért a jövőben a
jelentkezők egy-egy munkájára a Tagfelvételi Bizottság ellátogat majd
annak érdekében, hogy a szakmai alkalmasságról és elvárható
színvonalról meggyőződjön. Ez most az idő rövidsége miatt nem
lehetséges már, azonban emiatt mégsem szeretnénk elzárni a lehetőséget
leendő fiatal kollégáink elől, különös tekintettel az élő hanggal foglalkozó
új tagozat régóta tervezett megalakítására.
A Tagfelvételi Bizottság vezetőjével konzultálva a sikeres felvétel
érdekében a következőket kérjük tehát:
•
•

az 1-4. pontok hiánytalan teljesítését,
a szakmai önéletrajz kiegészítéseként egy listát munkáitokról,
melynek tartalmaznia kell a produkció címét és idejét, rendezőjének
és zenei rendezőjének nevét, és egy rövid technikai információt
(sávok száma stb).

Ha van a hangosítás során készült bármilyen
hangfelvételetek, kérjük azt is adjátok be, mert
sikeresebb lehet a szakmai munka értékelése !

helyszíni
így még

A Tagfelvételi Bizottság 3 tagjának kell az új jelentkezők anyagait június
10-ig megismerni, ezért a beadási határidőt rövidre kell szabnunk:
2006. május 31.
A beadás helyszíne:
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
II. emelet, Filmművész Szövetség
Időpont egyeztetés végett előtte hívjátok fel Török Zsuzsát:
Tel.: 342-4760 .
Budapest, 2006. május 24.

Üdvözlettel: Zányi Tamás, elnök

