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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A Magyar Közlöny 2018. évi 213. számában jelent meg a 1824/2018 (XII.27.) számú 
Kormányhatározat, amely szerint Önnek 2019. január 7-ig előterjesztést szükséges 
készítenie a határozat 3. pontjában meghatározott 37 400 000 000.-Ft, az előadó-
művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye megszüntetésével 
összefüggésben a kulturális ágazat többlettámogatására szolgáló költségvetési 
előirányzat érvényesítése céljából. 
 
Jelen soraimat elsődlegesen azért fogalmaztam meg, mert úgy vélem, hogy ezzel a 
döntéssel megnyílhat a lehetősége annak, hogy az előadóművészeti szervezetekben 
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott művész és nem 
művész munkakört betöltő kollégáink évtizedes bérelmaradása érezhető mértékben 
csökkenjen, másként fogalmazva: a méltánytalanul alacsony bérek javuljanak. 
Az elmúlt évek különböző felmérései azt igazolták, hogy ezen a 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. 
Úgy vélem, a Kormány jelen döntése megnyitja a lehetőségét annak, hogy a nemzeti 
és kiemelt minősítésű előadóművészeti szervezetekben foglalkoztatott, az 
előadásokat, hangversenyeket estéről estére létrehozó és előadó kollégáink bére 
feleljen meg az őket foglalkoztató előadóművészeti szervezet minősítésének is. 
Ezért azt javaslom, hogy a Kormányhatározatban rögzített keret legalább harminc 
százaléka erre a célra kerüljön felhasználásra. A bérezés technikájára számos 
lehetséges megoldás van, ilyet az elmúlt években több alkalommal dolgoztunk ki. 
Most itt a történelmi lehetőség, hogy egy, az előadóművészetet és az azt 
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művészetükkel, munkájukkal szolgálók is méltányos, teljesítményarányos anyagi 
elismeréshez jussanak. 
Természetesen készek vagyunk bármilyen keretek között bármikor a fenti kérdésben 
a minisztériummal és a munkáltatókat képviselő szakmai szervezetekkel 
együttműködni, javaslatokat tenni és megállapodásokat kötni. 
 
Jelen soraimat a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének tagszakszervezetei, az 
Artistaművészek Szakszervezete, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 
Szakszervezete és a Színházi Dolgozók Szakszervezete képviseletében is írtam. 
 
Ezúton is kívánok Önnek eredményes, boldog újesztendőt.    
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