
1. Problémafelvetés, problématérkép megfogalmazása 
 
A magyarországi előadó-művészeti szervezetek a közvetlen fenntartói 
támogatásokon felül a költségvetésből normatív, vagy pályázati úton jutottak 
támogatásokhoz. Ezt egészítette ki a TAO, amelynek összege 2017-ben valamivel 
több, mint 37,4 milliárd forint volt. Az átfedések miatt pontosan nem állapítható 
meg, hogy mely művészeti ágakra mekkora rész jutott a jegybevétel 80%-ig 
befogadható TAO-pénzekből, de 2017-ben hozzávetőlegesen a színházművészeti 
terület 18,5 milliárd, a táncművészeti terület 3,4 milliárd forinthoz jutott.  Mintegy 9,9 
milliárd forint TAO bevételt könyvelhettek el a zenei produkciókhoz köthető 
szervezetek. Ide tartozóan a szimfonikus és kamarazenekarokon  felül a Magyar 
Állami Operaház, a MÜPA, a Fővárosi Operettszínház, a Zeneakadémia, valamint a 
néhány hasonló profilú befogadó és rendező szerv, továbbá a klasszikus zenei 
profilon felül más, vegyes műfajú (crossover), vagy világzenei produkciókkal fellépő, 
esetleg azokat csak rendező szervezetek (Magyar Virtuózok, Ymiso Hungary, stb) 
 
A zenei előadó-művészeti profillal rendelkező szervezetek három nagy csoportra 
oszthatók: 

I. Szigorúan az alaptevékenységükhöz tartozó, a klasszikus kultúrpolitikai 
célokat szem előtt tartó, közfeladatokat ellátó szervezetek, amelyekben a 
művészek főállásban, teljes- vagy részfoglakoztatású munkaviszonyban, a 
jogszabályok által meghatározott járulékfizetési kötelezettségek teljesítése 
mellett dolgoznak. 

II. A hangversenyélet szereplői, de a művészeket egyéb jogviszonyban 
foglalkoztatják, járulékfizetési kötelezettségük nem keletkezik.  

III. A jegybevétel maximalizálására törekedő, profitorientált, vegyes műfajú, 
elsősorban populáris szórakoztatást nyújtó előadók, vagy lebonyolítók.   

 
 
Az I. csoport tagjainak TAO-ból származó bevétele szerves részét képezte a 
költségvetésüknek, különös tekintettel a kialakult gyakorlatra, amely szerint a 
fenntartói támogatások is a várható TAO-bevételek arányában csökkentek. Ez a 
csoport – járulékfizetési kötelezettségük révén – a bevételük közel felét visszajuttatja 
az államkincstárnak. 
 
Tekintettel arra, hogy ezen a területen rendkívül nagymértékű a lemaradás akár a 
közneveléssel, akár a felsőoktatással, avagy általában a szellemi tevékenységek 
díjazásával összevetve, ugyanakkor ezt sem a fenntartók, sem a foglalkoztatók saját 
erejükből nem tudják számottevően mérsékelni, az I. csoporthoz tartozó együttesek a 
méltatlan és el nem fogadható bérszínvonalat a TAO-ból származó bevételekkel 
próbálták ezidáig kompenzálni.  
 
Ugyancsak a TAO-bevételekből próbálták a magasabb színvonalú, ezért 
költségigényesebb produkciók létrejöttét elősegíteni, amelyekre sem az állami, sem a 
fenntartói támogatások nem nyújtanak elegendő fedezetet. 
 



A „nemzeti komolyzenei stratégia” megalkotásánál feltétlenül figyelembe veendő 
tény, hogy a közfeladatokat alaptevékenységük keretében ellátó előadó-művészeti 
szervezetek – jelen esetben a szimfonikus zenekarok – ágazaton belüli indokolatlan 
jövedelem különbségeit, valamint az egyéb szellemi tevékenységekhez viszonyított 
aránytalanul alacsony bérszínvonalat a rendelkezésre álló keret egy jelentős, de 
legalább harmadnyi részéből szükséges és halaszthatatlan megoldani vagy egy 
életpálya modell, vagy pedig egy művészi bérminimum bevezetésével. 
 
Ugyanakkor egy komoly, hosszútávú stratégia létrehozását hiteles adatok 
begyűjtése, hosszas elemző munka és azok szisztematikus feldolgozása kellene 
megelőznie.  Ezt viszont jelenleg igencsak megnehezíti, hogy a magyarországi 
szimfonikus zenekarok működési formáit tekintve jelentős különbségek vannak. 
Különböző kompetenciákkal rendelkeznek, attól függően, hogy milyen működési 
rendben él az adott zenekar vagyis, hogy  költségvetési szerv, alapítvány vagy 
gazdasági társaság, esetleg egyesület. A működési formákon felül azonban olyan 
nagy különbségek vannak a hivatásos zenekarok gazdálkodási gyakorlatai között, 
ami jelenleg eleve lehetetlenné teszi az objektív összehasonlítást, akár pl. a 
jövedelmek kérdésében. Az intézményi keretekhez tartozó bértábla esetében jóval 
korlátozottabbak a lehetőségek, mint a gazdasági társaságoknál. Ugyancsak 
követhetetlen a főállásban alkalmazott és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
muzsikusokkal működő, járulékfizetésre kötelezett és a járulékfizetést elkerülő 
együttesek jövedelmi mutatói. Nem segíti a tárgyilagos összehasonlítást – a helyzet 
objektív értékelését – az alapbérek, a „spielgeldek” és az egyéb juttatások eltérő 
aránya, mechanizmusa,  a havi bérek,  szolgálat, esetleg óradíj szerinti bérezések. 
 
Éppen ezért a végleges stratégia kidolgozására szükséges lenne hosszabb időt 
hagyni.  
 
 

2. Egyéb, a zenei életben fontos, a közös munkába 
bevonandó szervezetek, személyek ajánlása 
 

Magyarországon a 2008-ban megalkotott, Európában mintaként szolgáló Előadó-
művészeti törvény piramis-rendszer szerint létrehozta az előadó-művészeti ágazattal 
kapcsolatos javaslattevő és döntéshozó jogköröket. (2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól - II. FEJEZET AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI 
SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS JOGKÖRÖK) 
A törvényben felsorolt Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács 
szakmapolitikai és támogatási kérdések érdekegyeztetési fóruma. Tagjainak 
szakterülete lefedi a teljes előadó-művészeti szférát.  
Ugyanakkor egyes előadó-művészeti terület egyedi sajátosságait az odatartozó 
szakmai csúcsszervezetek ismerik a legmélyrehatóbban, ezért részvételük 
elengedhetetlen. 
Ugyancsak nélkülözhetetlen lenne az oktatási oldal illetékeseinek bevonása, hiszen a 
fiatal generációnak csak egy kis része elérhető a megfelelően rugalmas tanterv, az 
iskolai vezetők és az énektanárok együttműködése nélkül. 



 
 

3. Javaslatok a „piramis rendszerhez” kapcsolódó közcélú 
feladatokhoz. 

 
A szimfonikus zenekaroknak (amelyek a legnagyobb létszámú előadó-művészeti 
szervezetek) a speciális feladatokon felül általános közcélú feladatai vannak, amelyek 
alapvetően határozzák meg az együttesek profilját. 
 
Általános közcélú feladatok  

• A magyar és egyetemes zenekultúra kiemelkedő értékei megfelelően magas 
művészi színvonalú közkinccsé tétele hangversenyeken,  - az élő zene 
hasonlíthatatlan élményével - valamint szakmai hozzáértéssel készült kép és 
hangfelvételeken.   

• A magyar zeneművészet rangjához méltóan részt venni a nemzeti zenei 
kultúra megőrzésében és megismertetésében itthon és külföldön egyaránt. 

• A külföldi zenei alkotások megismertetése Magyarországon, továbbá 
értékmentő, és teremtő műhelyként a közönség intellektuális szintjének 
fejlesztése. 

 
Speciális közcélú feladatok 
A fogyatkozó műértő közönség számára érthető klasszikus színpadi megjelenés, a 
konvencionális interpretálás nem elegendő az oktatási hiányosságok pótlására abban 
a korszakban, amelyben a magasabb kultúra megértésének és művelésének 
képessége visszaszorulóban van. Éppen ezért az előadó-művészeti szervezeteknek, 
így a szimfonikus zenekaroknak is speciális, a saját régiójára szabott, a társadalmi 
rétegződést is figyelembe vevő feladatokat kell ellátnia. 
 

• Az óvodás és iskoláskorú gyermekek, valamint a gimnáziumi/szakiskolai 
tanulók klasszikus zenei érdeklődésének felkeltése, igényszintjük fejlesztése, 
ismereteik bővítése 

 
A magyar szimfonikus zenekarok meghatározó többsége évtizedek óta elkötelezetten 
veszi ki a részét ismeretterjesztő és edukációs programjai keretében a magas kultúra 
népszerűsítésében, annak minél szélesebb társadalmi rétegekhez és korcsoportokhoz 
történő eljuttatásában. Ez a napi gyakorlatban a klasszikus és kortárs zeneműveket a 
hagyományos - vagyis koncerttermi, templomi, szabadtéri stb. - körülmények között 
egyedi, vagy bérleti hangversenyek keretei között megszólaltató alkalmakon túl  
kevésbé szokványos helyszíneket felhasználva -  pl. iskolai tornatermek, egyetemi 
aulák, mozitermek, közterek, bevásárlóközpontok, stb. – teszik hozzáférhetővé. Itt kell 
azonban megemlíteni, hogy a nemzeti tanterv kidolgozóinak, illetve az EMMI 
Oktatásért Felelős Államtitkárságának segítsége nélkül nem életszerű a szimfonikus 
zenekarok és az összes oktatási intézmény állandó kapcsolatrendszerének 
megteremtése. Akár az együttesek arra alkalmas iskolai helyszíneken való fellépése, 
akár az oktatási intézmények tanulóinak szervezett szállítása koncerttermekbe nem 



nélkülözheti a felettes szervek szerepét, illetve az iskolai vezetők, énektanárok aktív 
részvételét.   
 

• Klasszikus zenei műsorok kulturálisan kevésbé ellátott településeken 
 

A vidéki nagyvárosokban működő hivatásos és félhivatásos szimfonikus zenekarok 
évtizedes gyakorlata, hogy a kulturális lehetőségek korlátozottsága,  vagy teljes hiánya 
miatt az arra alkalmas helyszíneken – akár kisebb létszámú együttesek 
felvonultatásával – rendszeres koncerteket tartanak. A budapesti szimfonikus 
zenekarok pedig rendszeresen országos turnékat bonyolítanak le a nem fővárosi 
közönség ismereteinek és ízlésvilágának kiteljesítése érdekében. 

 
 

• Klasszikus zenei műsorok a megszokott helyszíneken kívül, arra alkalmas 
középületekben, vagy köztereken. 

 
Budapesten és vidéken egyaránt gyakorlat, hogy a körülmények függvényében 
szabadtéri előadásokat, vagy/és úgynevezett „villámcsődületet” (flashmob) tartanak, 
annak érdekében, hogy olyanokat is megszólítsanak a zene nyelvén keresztül, akik nem 
jutnak el koncerttermekbe.  Azonban az ilyen típusú előadások a szimfonikus 
zenekarok szempontjából csak speciális körülmények megléte esetén hozhatók létre, 
ugyanakkor rendkívüli körültekintést és anyagi ráfordítást igényelnek, hiszen a művek 
megszólaltatásához használt vonós, fúvós, ütős és egyéb mesterhangszerek rendkívül 
nagy értéket képviselnek, az időjárás viszontagságait egyáltalán nem viselik el, 
ugyanakkor szállításuknak is jelentős költségvonzata van. Nagyobb szabadtéri 
rendezvények esetén pedig nem elhanyagolható a logisztikai szempontokat is 
figyelembe vevő szervezés, a területfoglalási engedélyek megszerzése, valamint a 
közönség és a zenészek biztonságának a jogszabályok szerinti szavatolása, nem utolsó 
sorban pedig a kényelmi és higiéniai feltételek biztosítása. 
 
 

• A társművészetek bevonásával a közönség érdeklődését több irányból is 
felkeltő előadások 
 
Szimfonikus zenekaraink rendszeresen műsorra tűznek olyan produkciókat, amelyek 
során színészek, vagy táncosok, esetleg más művészeti ágak képviselői teszik 
látványosabbá és befogadhatóbbá az előadásokat.  
 
 

• A magyar zenekultúra bemutatása és népszerűsítése külföldön, ezen belül 
pedig a határon túli, magyarlakta területeken is. 

 
Közismert tény, hogy a Magyarországot zenei nagyhatalomként tartják számon. Ez 
nem csak a szólistákra vonatkozik, hanem a szimfonikus zenekarainkra is. Hazánk 
kulturális hírnevét nem egyes kiválasztottaknak, hanem a teljes előadói gárdának kell 
képviselnie, ahogy ez eddig is, a sok évtizedes gyakorlat szerint működött. 
 



Összegzés: 
 
Fentiek alapján elmondható, hogy szimfonikus zenekaraink – alapfeladataikon 
felül – eddig is tevékenyen részt vettek minden olyan cél elérésében, amely az 
oktatás hiányosságait pótolni, a hátrányos helyzetű települések kultúra iránti 
igényét kielégíteni, a zenét értők és szeretők táborát növelni kívánta, és a magyar 
zenekultúra külföldön történő megismertetését szorgalmazta. 
 
A feladatokat lehet piramis rendszerben felvázolni, de egyetlen zenekart sem 
lehet csak egy bizonyos, vagy csak néhány feladatkör teljesítésére korlátozni. A 
teljes feladatkör folyamatos teljesítése (művelése!) biztosítja csak a teljes körű 
művészi fejlődését egy-egy együttesnek. 
 
Ezek a feladatok közfeladatok, a terület sajátosságait és korlátait figyelembe véve 
nem bővíthetők, ugyanakkor minőségét, társadalmi és területi lefedettségét illetőn 
a feltételek javítása esetén elérhetik azt a célt, amelyet a nemzeti komolyzenei 
stratégia elérni kívánhat. Ugyancsak segítheti a kitűzött cél elérését, ha a tanuló 
ifjúság évente legalább egyszer eljut műfajonként egy-egy előadásra – színház-, 
tánc-, és zeneművészeti produkciókra egyaránt.  
 
Ehhez elengedhetetlen annak az arányos támogatási rendszernek a kidolgozása, 
amely a kiszámítható életpálya mellett biztosítja az együttesek számára a 
színvonalas produkciók anyagi fedezetét is projekttámogatásokon keresztül. 
 
 
Popa Péter 


