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Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
Az elmúlt évek különböző felmérései azt igazolták, hogy az előadóművészeti területen olyan 
nagy mértékű a lemaradás akár a közneveléssel, akár a felsőoktatással, avagy általában a 
szellemi tevékenységek díjazásával összevetve, amely méltatlan és el nem fogadható, és ezt 
se a fenntartók, se a foglalkoztatók saját erejükből nem tudják számottevően mérsékelni.  
A jelentős elmaradások, illetve az alacsony bérek különösen az önkormányzati fenntartású 
szervezeteknél szembeötlő, akár a közalkalmazottak, akár a munkaviszonyban 
foglalkoztatottak körében. 
A bérszínvonal alacsony mértéke már-már az üzemszerű működést is veszélyezteti nem egy 
színháznál a műszaki munkakörökben, míg a szimfonikus zenekarok tagjai még az elmúlt évi 
támogatás-növekedés mellett is lényegesen kevesebb illetményt vagy bért kapnak hasonló 
vagy azonos végzettségű zenepedagógus kollégáikhoz viszonyítva. Mindkét eset a kvalifikált 
munkaerő elvesztését is eredményezi a területnek. 
 
Az alábbi táblázatban összefoglalom az általunk ismert legfontosabb adatokat. 
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2013  196.800.-Ft 174.000.-Ft 219.610.-Ft 248.247.-Ft 205.509.-Ft 307.469.-Ft 238.219.-

Ft 

2017 230.000.-Ft 
(becsült) 

215.503.-Ft 250.000.-Ft 
(becsült) 

276.908.-Ft 287.683.-Ft 394.500.-Ft 317.113.-
Ft 

változás 

% 

16,8% 23.8% 13,8% 11,5% 40% 28,3% 33% 

 
A fenti táblázatból kitűnik, hogy az előadóművészeti terület és különösen a zenekari, jelentős 
elmaradással bírt 2013-ban bármely összehasonlításban. A 2017. évi támogatásnövelés 
mérsékelte a hátrányt, de azt nem tüntette el.  
Összegezve: az előadóművészeti terület munkavállalóinak átlagbérei további hátrányt 
szenvedtek a többi szellemi és összesített bérösszehasonlításban: a vizsgált időszakban az, 
oktatás és más szellemi tevékenységek bérei, továbbá a nemzetgazdasági szintű átlagbérek 
az előadóművészet béreihez viszonyítva messze nagyobb mértékben növekedtek, tehát az 
olló tovább nyílt az előadóművészeti terület munkavállalói, művészei hátrányára. 
 
A fentiek alapján úgy vélem, hogy teljes mértékben indokolt és megalapozott az 
előadóművészeti területen egy olyan átfogó bérintézkedés, amely célként legalább az 
oktatási terület bérszínvonalának elérését tűzi ki maga elé. Úgy vélem, hogy ez átlagosan 
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legalább 40%-os béremelést igényelne, amely – amennyiben egy ütemben ez nem 
lehetséges - két költségvetési év 20-20%-os többletigényét feltételezi. 
Egészen pontos létszámmal nem rendelkezünk, de az intézkedés 6500-7000 munkavállalót 
(ideértve a közalkalmazottakat is) érintene, és a költségvetési hatása összesen kb. 6 - 7 
milliárd forint, azaz évente 3-3,5 milliárd költségvetési többletet igényelne. Megjegyzem, 
hogy ez a 2019. és 2020. költségvetési évre a kormány határozata alapján biztosított 37,4 
milliárdos többletforrás tíz százalékát sem érné el.  
 
Jogi megoldásként az un. előadóművészeti törvény keretei között javasolnám az intézkedés 
végrehajtását. Ennek elsőszámú indoka az, hogy az esetleges bérintézkedés egyaránt 
vonatkozhatna a munkaviszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakra, és 
lenne lehetőség arra is, hogy az intézkedés speciális szabályokat állapítson meg a szakmai 
törvény keretei között. Természetesen készek vagyunk ennél sokkal részletesebb, akár 
bértáblába foglalt bérrendszerre is javaslatokat előkészíteni, amennyiben a forrás oldal 
biztosítására van lehetőség. 
 
Kérem javaslatunk szíves megvizsgálását és lehetőség szerinti támogatását, amelyet a 
Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, a Színházi Dolgozók 
Szakszervezete és az Artistaművészek Szakszervezete képviseletében fogalmaztam meg. 
 
 
 
Budapest, 2019. február 25. 
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