
Tisztelt Államtitkár Úr! 

Bár halaszthatatlan elfoglaltságom miatt a febr. 11-i találkozón nem tudtam részt venni, a 
Nemzeti Komolyzenei Stratégia kidolgozását rendkívüli jelentőségű lépésnek tartom. Húsz 
esztendeje vagyok előadó-művészeti szervezetek vezetője, negyven éve vezetek komolyzenei 
együtteseket, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségében 2002-óta elnökségi tag 
vagyok, évekig társelnök voltam. Álltam hivatásos zenekar, hivatásos kórus és operatársulatot 
működtető színház élén, felelős munkát végeztem a Magyar Állami Operaházban, a területen 
jelentős külföldi tapasztalatokkal is rendelkezem, oktatóként a zeneművészeti képzésben is 
részt veszek. Felelős vezetőként a stratégiai kérdések mindig is foglalkoztattak. Az 
alábbiakban szeretném a témával kapcsolatban néhány gondolatomat megosztani. 

1. A Nemzeti Komolyzenei Stratégiában megfogalmazandó közfeladatok körvonalai jól 
láthatóak, évtizedek óta jelen vannak elsősorban az ezen a területen működő hivatásos 
zeneművészeti együttesek (szimfonikus zenekarok, énekkarok, kamarazenekarok) és az 
operaprodukciókat létrehozó színházak működésében. Ezek a tevékenységek jól 
szabályozottak e szervezetek alapdokumentumaiban (alapító okiratokban, társasági 
szerződésekben, fenntartói megállapodásokban, közszolgáltatási szerződésekben), és 
teljesülésük sokszorosan ellenőrzött. A közfeladat-ellátáshoz rendelt állami támogatást 
túlnyomórészt ezekhez a szervezeteknek kell juttatni, miközben érdemes a közfeladatok 
rendszerét kodifikálni, végrehajtásukat ellenőrizni. 

2. A zenei produkciók széles műfaji spektrumában egyszerre van van jelen a magas 
művészi értéket képviselő klasszikus zene és népzene, valamint a tömegszórakoztatás. A 
közpénzből származó támogatásoknak a magas művészi értékek közvetítésének a 
tömegszórakoztatáshoz képest értelemszerűen fennálló kereskedelmi versenyhátrányát 
kell kompenzálnia. Ebben az értelemben üdvözlendő a kereskedelmi bevétel alapú - 
másrészt visszaélésekre is alkalmat adó - tao-támogatási rendszer felváltása a Nemzeti 
Komolyzenei Stratégia elvein nyugvó, érték-alapú támogatási rendszerrel.  

3. A hivatásos zeneművészeti együttesek működésében hagyományaik, létesítményi 
körülményeik, helyi sajátosságaik alapján az egyes közfeladatok ellátása különböző 
súllyal szerepel. Ezek a szervezetek a zenei tömegszórakoztatás körébe tartozó 
előadásokat legfeljebb alkalmilag hoznak létre.  

4. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége évtizedek óta folytat adatgyűjtést a 
terület szereplőitől, ugyanakkor az adatszolgáltatás még a tagzenekarok körében sem 
teljes körű, a kérdések értelmezése terén bizonyos esetekben szemlátomást komoly 
eltérések vannak, az elnökség semmiféle ellenőrzési jogkörrel nem rendelkezik. Ebből 
következően statisztikái ugyan fontos támpontokat szolgáltatnak, de nem alkalmasak 
arra, hogy bármiféle algoritmus szerint közpénzből származó támogatások alapjául 
szolgáljanak. A létszámok, előadásszámok, műfaji bontás, jövedelmek terén látható 
különbségek részben eltérő értelmezésből, részben az adatszolgáltatás nem hivatalos 
jellegéből következnek. A szövetség statisztikái semmilyen információt nem 
tartalmaznak például arra nézve, hogy az egyes szervezetek a tao-támogatások alapjául 
szolgáló jegybevételre milyen előadásokkal tettek szert. Függetlenül a programok 
tartalmától az, hogy egy hivatásos zeneművészeti együttes előadásainak jegybevétele 
milyen mértékben jelentkezik magánál az együttesnél, illetve milyen mértékben az 
előadások rendezőinél, befogadóinál, helyszíneinél (pl. Filharmónia Magyarország 
NKFT, Müpa Budapest, színházak), részben helyi sajátosságok, megállapodások 



következménye. Ugyanakkor a látszólag azonos típusú, azonos területen működő 
együttesek tao-támogatásában meglevő - az ötvenszerest is elérő - különbségek 
valószínűleg abból származnak, hogy a nagy jegybevétel olyan produkciókkal jött létre, 
melyek inkább sorolhatók a tömegszórakoztatás, mint a komoly művészi értékek 
közvetítésének körébe. Ha a megalkotandó Nemzeti Komolyzenei Stratégia értelmében 
nem a közfeladat-ellátáshoz számítható előadásokkal elért, kimagasló tao-támogatások 
elmaradását az érintettek számára az állam közpénzből kompenzálná, ez 
méltánytalanságán túl a célkitűzésektől is eltávolítaná a terület szereplőit. 

5. A területnek juttatandó állami támogatás első körében érdemesnek látszik a források 
meghatározó részét a hivatásos együttesek feladatellátáshoz rendelni. Hivatásos 
együttesen a zeneművészeiket munkaszerződéssel vagy közalkalmazotti jogviszonyban, 
teljes munkaidőben alkalmazó szervezetek értendők. Közfeladat-ellátásuk volumene 
nyilvánvalóan összefügg a zeneművész álláshelyeik számával, tehát célszerű a források 
elosztásánál ezt alapul venni. A nemzeti, illetve a kiemelt kategóriába sorolt szervezetek 
elé állított követelmények, az ellátandó feladatok némileg különböznek, ezt is érdemes 
érvényesíteni a támogatások mértékének meghatározásánál. A nem minősített 
együttesek - jellemzően ezekre nem teljesülnek a hivatásos zeneművészeti együttes 
definíciójában megfogalmazott feltételek - támogatása pályázati úton, projekt-
támogatások formájában látszik indokoltnak.  

6. Mivel a jelentős tao-támogatások elmaradásával néhány zeneművészeti együttes 
komoly költségvetési krízishelyzetbe kerül, ezeknek létérdekük, hogy az eddigi 
támogatások egy részét - esetleg több éven át, egyre csökkenő hányadát - túlélésük és új 
finanszírozási biztonságuk megtalálása érdekében megkapják. Nem indokolt viszont a 
művészi érték szempontjából megkérdőjelezhető, ugyanakkor nagy bevételt produkáló 
előadások létrehozóinak kivételezett anyagi helyzetét közpénzzel fenntartani.  

7. A komolyzene értékeinek közvetítésében hatásos eszköznek mutatkozik a 
színházművészettel való összefogás. A klasszikus zenei értékek gyermekek számára 
történő közvetítése terén igen jó tapasztalat a Magyar Állami Operaház és néhány 
vidéki operatársulat gyermekopera sorozata, mely több tízezer gyermek számára 
nyújtott komolyzenei élményt a színházi előadás komplex hatásába ágyazva. A hivatásos 
zeneművészeti együttesek egy részének teljesítménye a színházi területen jelentkezik; ezt 
a tevékenységet - éppen az ifjúság és a felnőtt közönség körében elért jelentős és tömeges 
pozitív hatása miatt - a Nemzeti Komolyzenei Stratégiában a helyi lehetőségektől függő 
feladatként, a támogatások szempontjából hangsúlyosan elismerendő misszióként 
érdemes kezelni. 

Meglátásaimat, javaslataimat megfontolásra, hasznosításra ajánlom Államtitkár Úr szíves 
figyelmébe. 

Megkülönböztetett tisztelettel: 

Gyüdi Sándor 

 


