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Tárgy: Szimfonikus zenekarok hangszerigényének felmérése

Tisztelt Főosztályvezető Asszony, kedves Emília!
Kérésének megfelelően reprezentatív felmérést végeztem a tagzenekaraink között a hangszereik
állapotára, illetve az aktuális cserékre, valamint az ehhez szükséges anyagi forrásokra vonatkozóan.
Elöljáróban szeretném az alábbiakra felhívni szíves figyelmét:
A központi költségvetésből az Emtv. alapján részesülő, nyilvántartásba vett zenekarok többsége az
elvándorlást megelőzendő, jellemző módon a bérszínvonal megtartására, vagy kismértékű növelésére
fordítják szűkös anyagi lehetőségeiket, ezért csak végszükség esetén tudnak hangszereket vásárolni
az esetenként teljesen amortizálódott öreg hangszerek helyett. Éppen ezért az európai gyakorlattól
eltérően, igen nagyarányú a muzsikusok saját hangszereinek térítés nélküli használata, különösen a
kis-vonós hangszerek esetében, amely – ritka kivételtől eltekintve – nem feltétlenül a zenekari
hangzás minőségének javára szolgál, ugyanakkor ezek a hangszerek is amortizálódnak.
A magyarországi gyakorlat a fenti körbe tartozó zenekaroknál leginkább azzal jellemezhető, hogy a
fúvós, ütős és billentyűs hangszereket, valamint a nagybőgőket próbálják az együttesek megvásárolni,
vagy ismétlődően kölcsönözni, a felső, kis-vonós hangszerek esetében pedig megelégednek a
muzsikusok által birtokolt és használt hangszerekkel, akkor is, ha azok minősége nem szolgálja a
zenekari hangzást.
Felmérésünkben megkaptuk a fenti körbe nem tartozó együttesek hangszerigényét is (Nemzeti
Filharmonikusok, Duna Szimfonikusok, Rádiózenekar), de az összesítés csak a 6 nemzeti és 5 kiemelt
kategóriába tartozó zenekarok adatait tartalmazza.
Eszerint jelenleg a központilag támogatott 11 zenekar tulajdonában van, de lecserélésre szorul 456 db
hangszer.
Ezek becsült beszerzési ára 1 275 109 000.-Ft, zenekarokra lebontva átlagosan 115 919 000.-Ft.
Ugyanebben a körben a magántulajdonban lévő és a zenekari munka során ellenszolgáltatás nélkül
használt, lecserélendő hangszerek száma 134 db.
Ezek becsült beszerzési ára 289 142 857.-Ft, egy zenekarra lebontva 26 285 714.-Ft

Megjegyzés: Az érintett körbe tartozó együttesek közül a Kodály Filharmonikus Zenekar túl van az
aktuális hangszerbeszerzésen, a Győri Filharmonikus zenekar pedig részben megoldotta, más
szükséges beruházások kárára. Két tagzenekarunktól nem kaptuk meg a mai napig a kért adatokat,
ezért a beérkezett és reprezentatív mennyiségűnek vélhető adatokat átlagoltam 11 zenekarra, amiből
osztással számítható ki az egy zenekarra jutó átlagos hangszerigény.
Mellékletként csatolom a részletes kimutatást. Remélem, hogy adatgyűjtésünk eredményeként olyan
nélkülözhetetlen kiadásokra is sikerül fedezetet teremteni, amelyek segítik zenekaraink hangzásának
nemzetközi szintre emelését.
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