
Kedves Kollégák! 

Fekete Péter államtitkárral történt október 18-i, és a jelzett november 9-i (csak az 
előadóművészeti szervezetek igazgatói (!) számára tervezett) találkozók kapcsán több levél, 
javaslat érkezett hozzám. Ezekről most tájékoztatok minden tagszervezeti vezetőt annak 
érdekében, hogy megismerve egymás gondolatait, azokat formába öntve, az igazgatók 
egységes platformra tudjanak helyezkedni, akkor is, ha Szövetségünk, mint szakmai 
érdekvédelmi szervezet nem kapott meghívót a következő államtitkári megbeszélésre.  

A lentebb olvasható anyaghoz kérem, hogy az esetleges hozzászólásokat mindenkinek 
címzett körlevélben, vagy a www.aho.hu , honlapunkon az igazgatók által használható 
belső dokumentumtárban tegyétek közzé.  

Egyúttal megismételném a korábbi kérésemet. A meghirdetett találkozón túlsúlyban 
lesznek a színházi igazgatók. A zenei terület egészére vonatkozó (ágazati színtű!) 
problémák  csak akkor kaphatnak kellő súlyozást, ha a bármennyire is fontos, de csak egy 
adott zenekart érintő helyi nehézségek felemlegetése nem veszi el az erőt a fővonaltól. 

Ez pedig a TAO és az ebből az összegből megvalósítható támogatási rendszer, alkalmasint 
a kiszámítható életpályamodell. 

Hasznos lenne, ha a főbb elvekben a meghívott zenekari igazgatók tudnának egyeztetni és 
szóvivő(ke)t kijelölni! 

Üdvözlettel, 

Popa Péter 

*** 

 

HÁMORI MÁTÉ LEVELE: 

Kedves Péter, 

Köszönjük, hogy megszervezted a csütörtöki találkozót, nagy jelentőségű, hogy ilyen körben 
kerülhetett sor egyeztetésre, és a szövetség súlyát is növeli ez a gesztus. Ezt a lehetőséget ki kell 
használnunk, és minden eddiginél egységesebben kell fellépnünk a tagság zömét kitevő 
zenekarok érdekében, annál is inkább, mivel számomra egyértelműnek tűnt, hogy a Concerto 
forrásnövelése eldöntött ténynek tűnik. 

A reakciónkat szerintem ennek fényében érdemes kiválasztani, ehhez készítettünk egy 3 pontos 
javaslatcsomagot, amit kérlek küldj körbe társzenekarainknak véleményezésre, illetve az 
elnökségnek megtárgyalásra, amennyiben lesz a közeljövőben ülésetek. +1 pontként érdemes 
bevenni az elmúlt évben ÁSZ vizsgálaton átesett zenekarok mentességét a beharangozott újabb 
vizsgálatok alól, hiszen a legtöbb zenekar a forráshiány miatt minimális adminisztrációs háttérrel 
dolgozik. 

Köszönettel és üdvözlettel, 

Hámori Máté 

 

 

http://www.aho.hu/


Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége és Fekete Péter államtitkár úr találkozója 
a klasszikus zenei stratégia megalkotásának ügyében 
 

Az Óbudai Danubia Zenekar három pontos javaslatcsomagja 

 

1. Az új „feladat-piramis” megalkotásának alapvető feltétele a helyi feladatokat ellátó és 
önkormányzati fenntartású zenekarok stabil működése. Ezt a működést veszélyezteti a zenekarokat 
egyre jobban sújtó, az extrém támogatási különbségekből adódó, akár öt hatszoros bérekből 
keletkező bérfeszültség, melynek megnyugtató, hosszú távú rendezése az egész magyar zenei élet 
alapvető érdeke. 
Ennek érdekében javasoljuk, hogy a kiemelt és nemzeti kategóriájú zenekarok azon tagjai között, 
akiknek állami támogatása összességében nem éri el az 1 milliárd Forintot, beépülő jelleggel, és 
egyenlő mértékben elosztva 3 milliárd Forintos, bérrendezési célú plusz forrást vonjon be a 
fenntartó. 
Ennek megvalósulása esetén javaslom, hogy a szövetségünk tegyen vállalást, mi szerint az eddig is 
igen jelentős, több mint 700 ezres éves fizetőnéző számot 2022-ig egymillió főre bővíti, elsősorban 
új közönségrétegek bevonása által. 

 

2. A zenekari támogatások aránytalanságai mögött ki nem mondva meghúzódik a minőség kérdése. 
Mivel a zeneművészetben – mint minden művészetben - a minőség objektíve nehezen mérhető, 
javasoljuk a teljes magyar zenekari élet független, minőségi szempontú auditálását. Ehhez neves, a 
magyar zenekarokhoz partneri kapcsolattal nem kötődő külföldi zenekarvezetők, menedzserek és 
művészek bevonását javasoljuk, akik az együttesek elmúlt éveinek programja, kommunikációja, a 
zenekari szövetségnél elérhető mérhető adatok (nézőszám, koncertszám, kortárs művek, ifjúsági 
előadások, stb.) és véletlenszerűen meglátogatott koncertek alapján, egy előre kidolgozott, 
nyilvános szempontrendszer szerint értékelnék az együttesek művészi és közösségépítő 
teljesítményét. 
Egy ilyen független vizsgálat eredményét tagzenekaraink elfogadnák, és egyértelmű alapot 
jelenthetne a feladatok elosztására, illetve a támogatások újragondolására. 
 

3. Az átláthatóbb működés, és a közös gondolkodás feltétele, hogy minden állami fenntartású zenekar 
azonos törvényi kötelezettségeknek tegyen eleget. A közös érdekképviselet és átláthatóság 
irányába tett fontos lépés lenne, ha a minisztérium az állami támogatást – a kamarai rendszer 
mintájára – a szimfonikus zenekari szövetségi tagsághoz kötné. Így egy szervezet alá tartozhatna 
minden együttes, akiknek fenntartói modellje, és társadalmi szerepe is hasonló. Ez sok félreértést, 
esetleges „külön utas” érdekérvényesítést megelőzhetne, amelyet Államtitkár Úr is kerülendő 
magatartásként jellemzett a megbeszélés folyamán. Fontosnak érezzük, hogy a jellemzően együtt 
gondolkodó zenekari élet szereplői a közös megoldáskeresés útját járják, és ne élesedjenek tovább 
a sajnálatos módon újra fellobbanó ellentétek az egyébként közös célokat valló zenekarok között. 

 

*** 

 

 

 

 

 



LENDVAI GYÖRGY LEVELE: 

 

Kedves Péter! 

 Ahogy már szóban ígértem, megosztanám néhány gondolatom az államtitkári találkozót követően, és azt 
megelőzően.  

„Csatlakoznék Hámori Máté javaslatához a bérrendezéssel kapcsolatban, sőt továbbmennék. Évek 
óta – jobban mondva – a pedagógus életpálya modell megalkotása óta szeretnénk egy hasonlót a mi 
területünkön is. Gyimesi Laci tett lépéseket ez ügyben. Úgy gondolom, hogy az elkülönített TAO pénz alapját 
képezhetné az előadó-művészi életpálya modell megalkotásának. Tudomásom szerint a pedagógusoktól 
egyetlen dolgot kértek cserébe, hogy legyen egy minősítő rendszer. Hasonlót azt hiszem, minden 
zenekarvezető szívesen építene be a bérezés rendszerébe, megfelelő forrás megléte esetén. 

  

Az államtitkári találkozóval kapcsolatban: 

  

Nem hiszem, hogy újabb közfeladatokat kellene kitalálnunk. Minden zenekar több mint száz koncertet 
és egyéb programot ad évente, szinte mindegyiket közfeladatként. (A matektanárnak se kellett új tételeket, 
tananyagot tanítani ahhoz, hogy rendezzék a bérét.) Az is persze egy kérdés, hogyha az emelt támogatás 
(plusz közpénz) plusz közfeladathoz kötött, akkor a Concerto esetében mik ezek. Talán tőlük kaphatnánk 
ötleteket. Javaslatom tehát, hogy először tájékoztassuk az államtitkárságot a zenekarok jelenlegi 
feladatellátásával és szabad kapacitásával kapcsolatban. Szintén ide tartozik, hogy megfelelő kormányzati 
segítséggel sokkal hatékonyabban dolgozhatnánk. Ha biztosítanák a nagy befogadóképességű 
játszóhelyeket az ifjúsági hangversenyeink számára, megszerveznék, hogy az iskolák feljárjanak vidékről 
ezekre a koncertekre, a MÁV ingyen biztosítaná az utazást (ahogy erre az Erkel színházi előadásoknál volt 
példa), akkor pl. egy évben a 20 ifjúsági koncertet nem 6000, hanem 40 000 diák hallhatná. Ugyanez 
működhetne a megyeszékhelyeken is. 

Hogy Kovács II. Józsi bácsinak, a nyugdíjas kőművesnek, aki Békéscsabán a panel 8. emeletén lakik, ki 
fogja elmagyarázni azt és ki fogja őt meggyőzni arról, hogy az adóforintja jól hasznosul a szimfonikus 
zenekaroknál, azt nem tudom. Szerintem ez nem a mi feladatunk. (A matektanár sem győzte meg őt arról, 
hogy miért kell megtanulni a másodfokú egyenlet megoldó képletét, amikor az iskolából kikerülve, többet az 
életben nem kell ilyesmivel foglalkoznia, és Józsi bácsi is leélte enélkül az életét.) 

  

Máté levelével kapcsolatban: 

  

Szerintem minden kiemelt és nemzeti zenekar állami támogatása 1 Mrd forint alatt van. Nem értem, 
miért kellene egyenlő mértékben elosztani a zenekarok között a pluszforrást. Persze így is lehet (ahogy a 
tavalyi 80 illetve 90 millió is így érkezett) és nagy segítség lenne mindenki számára, de volt feszültség az 
egyenlősdi miatt, jogosan.  

A minősítés továbbra is sikamlós kérdés. Nem hiszem, hogy az így bárhol is működött, és azt sem, 
hogy nálunk működne. A szúrópróba szerű ellenőrzés a cipőgyárban működik (ott ugyanis szériában készül 
az áru), a művészi életben nem. Millió egy oka lehet annak, hogy egy előadás éppen jól sikerül, avagy sem. 
Ebből hosszú távú és messzemenő következtetéseket levonni szerintem nem lehet. Ha egy „független”, és 



mindenki számára elfogadható szakértő karmester minden évben végigvezényelné az összes zenekart, az 
szerintem működne. De a gyakorlatban kivitelezhetetlen. 

A szövetség, mint kamara tetszik, fogalmam sincs, hogy lehetne keresztülvinni.  

  

Üdv: Gyuri 

*** 

HOLLERUNG GÁBOR LEVELE: 

Kedves Péter! 
Kérlek, továbbítsd állásfoglalás-javaslatomat a szövetség tagjainak.  
Köszönettel 
Gábor 
 
 
 
 
„A Magyar Zenekarok Szövetsége az alábbi álláspontjával szeretné segíteni a november 9-i szakmai 
megbeszélést: 

A Magyar Zenekarok Szövetsége üdvözli azt a szándékot, hogy a Tao rendszeréből kizáródjanak a 
tisztességtelenül megszerzett Tao-támogatások, illetve támogatja annak megakadályozását, hogy a 
támogatások egy jelentős része a magánszférát erősítse. 

Az államtitkári levélben szereplő hat alapvetésként megfogalmazott ponttal alapvetően egyetértünk, 
mindazonáltal ezek csak a zenekari terület sajátosságainak figyelembe vételével válhatnak a terület 
előnyére. 

A fenntartó önkormányzatok az elmúlt évek fokozott központosítása következtében támogató erejükben 
meggyengültek, a budapesti kerületi önkormányzatok támogató ereje pedig nem vethető össze egy megyei 
jogú városéval. 

Emellett érzékeny különbség az együttesek között, hogy két zenekar, amely lényegében közvetlen állami 
fenntartású, a Budapesti Fesztiválzenekar és a Concerto Budapest szerződéses jogviszonyban, míg a többi 
együttes a törvényeknek megfelelően munkaviszonyban foglalkoztatja a dolgozóit. 

A terület finanszírozási aránytalanságait az előadó-művészeti törvény volt hivatva kompenzálni, amely az 
egyenlőtlenségeket csak kis mértékben tudta nivellálni. Ebben a finanszírozási mechanizmusban a Tao egy 
jelentős forrástöbbletet jelentett a terület számára, különösen a kirívóan alacsony finanszírozású együttesek 
körében. Ilyenformán a Tao a zenekaroknál elsősorban bér-, és működési kiadásokat pótolt. Amennyiben a 
Tao megszűntetése után a rendelkezésre álló forrás a közfeladatokat ellátó intézmények finanszírozására 
fordítják, úgy megkerülhetetlen szempont valamennyi együttes létszámarányos bérköltségének, illetve az 
ehhez kapcsolódó működési költségének biztosítása – függetlenül attól, hogy a fenntartói különbözőségek és 
tehervállaló képességek erre milyen mértékben képesek.  

Amennyiben a jövőben a Tao-támogatások egy részéhez csak programfinanszírozás keretében lehet 
hozzájutni, az a zenekarok nagy részét ellehetetleníti, hiszen a zenekarok jelentős része tovább már nem 
terhelhető, másfelől a zenei programkínálat országos szinten jelentősen meghaladja a közönség 
befogadóképességét.” 

 


