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Budapest, 2018. január 9. 
 
 
Zeneművészeti Bizottság 
Herboly Domonkos, elnök 
 
 
Tisztelt Elnök Úr, kedves Domonkos! 
 
A szimfonikus zenekarok 2018-as állami támogatásába bekerült az az összeg, mely az 1787/2016 
(XII. 17.) és 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatok alapján az EMMI és az NMI között létrejött 
64980/2016/KULTIG sz. támogatói okirat, majd az NMI és az egyes zenekarok között létrejött 
megállapodás alapján, a 2017-re megállapított direkt állami támogatáson felül a zenekarok számára 
külön forrásként állt rendelkezésre és a megkötött megállapodások szerint került felhasználásra, 
elsősorban a terület munkavállalóinak jövedelmi helyzetének javítását szolgálta. Azzal, hogy az 
intézkedés minden különösebb értelmezés, a felhasználásra vonatkozó szabályozás nélkül ment 
végbe, azaz a fenntartók számára semmiféle kötöttség nem keletkezett, fennáll annak lehetősége, 
hogy a fenntartói támogatásokat az állami támogatás növekményével (vagy annak egy részével) 
csökkentsék. Ebben az esetben a hivatkozott kormányhatározatok és támogatói okirat állami 
célkitűzései nem valósulnak meg, a zenekarok 2018-ban nem jutnak hozzá a 2017-ben plusz 
forrásként jelentkezett összeghez, vagy annak egy részéhez. 
 
 
Ha jogi kényszerítő eszközök utólag nem is építhetők be az eredeti állami cél szerinti felhasználás 
érdekében, a fenntartók számára iránymutató lehet egy az EMMI által kibocsátandó értelmező 
körlevél.  
A fenntartók figyelmét fel kellene hívni arra, hogy a 2018-ra az állami támogatások – 
leolvasható módon – pontosan a 2017-ben a NMI-n keresztül juttatott külön forrás összegével 
emelkedtek, és az állam célja, hogy ez az összeg 2018-ban is javítsa a zenekarok költségvetési 
helyzetét, azaz többletforrásként 2018-ban is felhasználhatók legyenek az NMI-vel 2017-re 
megkötött megállapodások szerinti célokra. 
 
Kérlek, hogy Balog Zoltán miniszter urat és dr. Hoppál Péter államtitkár urat szíveskedj tájékoztatni a 
fentiekről, kérve mielőbbi írásos állásfoglalásukat. 
 
Üdvözlettel, 

  
  
 Popa Péter 
 főtitkár 
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