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Nemzeti komolyzenei stratégia 
 

Preambulum 
 

A Tao váratlan és szezon közbeni hirtelen megszűntetése a közfeladatot ellátó nemzeti és kiemelt zenei 
intézmények számára rendkívüli nehézséget teremtett.  
A zenekarok egyrészt már megtervezték és felkérték a jövő évi szezonba a fellépőket, adott már 
meghirdették az új évadot és elkezdték értékesíteni. Másrészt a tavalyi (2018. évi) és idei programok 
pénzügyi tervezése kapcsán mindenki számolt a 2019. évi Tao-bevétellel. 
Miután a szimfonikus zenekarok a fentiek okán már nem tudnak a mechanizmusaikon változtatni, így 
az ehhez járuló finanszírozás mértékének jelentős változása veszélyeztetné a működésüket.  
A szimfonikus zenekarok esetében manipulált Tao lehetősége nem merülhet fel, ezért az lenne a 
legcélszerűbb, ha a kormányzat az együttesek számára nagyságrendben biztosítja azt az összeget, amit 
az együttesek 2019-ben befogadhattak volna. 
Megítélésünk szerint ilyen módon a hosszú távú zenei stratégia megalkotását a Tao kompenzációtól 
legalább a 2019-es évben szeparáltan kellene kezelni.  
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I. Problématérkép 
 

 

1) A feltételrendszer megteremtése 
 

a) Fenntartási és finanszírozási mechanizmusok 
 
Nem lehet hosszútávú stratégiát létrehozni bizonyos alapkérdések tisztázása nélkül. A 
rendkívül változatos és különböző fenntartási és finanszírozási mechanizmusok nem 
könnyítik meg a terület áttekinthetőségét.  
A jelenlegi fenntartói mechanizmus – amelyben az állami fenntartás szerepét különböző 
szintekre, illetve különböző intézményeken keresztül delegálja, és amely egyre több 
diszfunkciót, véletlenszerűséget, adott esetben értelmetlen és megmagyarázhatatlan 
egyenlőtlenséget okoz –, hosszútávon bizonyosan nem működőképes.  
Ebben a pillanatban a központi finanszírozásban levő együttesek köre is véletlenszerűnek 
tűnik, az önkormányzatok pedig egyre kevésbé képesek fenntartói feladataiknak 
megfelelni, támogatásuk mértéke kevésbé függ a művészeti együttes tényleges 
bekerülésétől és feladatvállalásától, mint inkább a fenntartó teherbíró képességétől.  
Az önkormányzati illetve az állami kiegészítő támogatás számos esetben nem erősíti, 
hanem részlegesen kioltja egymást. (Az önkormányzatok szorult helyzetükben adott 
esetben az állami támogatás növekményével csökkentik támogatásukat.)  
Egy hosszútávú stratégiának elengedhetetlen feltétele, hogy a források és az elvárt 
feladatok végrehajtása között mindkét oldalon megteremtődjenek a garanciális elemek. 
 
 

b) Drámai bérszínvonal különbségek 
 
Kézzel fogható a bérszínvonal-különbség vidék és vidék között (különösen Kelet- és 
Nyugat-Magyarország összevetésével), még jelentősebb vidék és Budapest között, illetve 
értelmezhetetlen és kezelhetetlen a budapesti együttesek között.  
Az együttesek különböző bérstruktúrája miatt nehéz tiszta képet kapni a muzsikusok 
jövedelmi helyzetéről. Bizonyos zenekarokban fizetés és túlszolgálat van, másoknál fizetés 
és pótlékok illetve spielpénzek. Egyes együtteseknél a spielpénz és a pótlékok nem 
bérjellegű juttatásként kerülnek kifizetésre. Bizonyos fenntartók ragaszkodnak a 
közalkalmazotti bértábla betartásához, más fenntartók nem, illetve vannak olyan 
zenekarok, melyek a muzsikusokat nem munkaviszonyban foglalkoztatják.  
Egy hosszútávú zenei stratégia elsőrendű megalapozó lépése kellene, hogy legyen a 
fenntartói mechanizmusok közelítése, illetve fokozatos egységesítése, emellett 
elengedhetetlen egy bérrendezés, amely vállalható szempontrendszer mentén közelíti 
egymáshoz az említett különbségeket.  
A bérrendezés egy másik nézőpont miatt is szükséges lépés: egyrészt mert a magasan 
kvalifikált utánpótlás forrása drámaian lecsökkent. Másrészt pedig jelentős a zenészek 
külföldi munkavállalása, és a kieső muzsikusokat a zenekarok többnyire egymás 
állományából pótolják. Ez a bérszínvonalban elmaradó együtteseket lényegében teljesen 
el fogja lehetetleníteni.  
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c) Munkamegosztás a magyar zenei életben 
 
A felvázolt piramis elvből az a meggyőződés olvasható ki, hogy minél többen végeznek egy 
közfeladatot, annál nagyobb a hasznosulása. Ennek azonban a magyar zenei élet jelenlegi 
gyakorlata inkább ellent mond.  
A magyar zenei életben ugyanis elég sok az egymást kioltó párhuzamosság. Az ifjúság zenei 
nevelésében, az ifjúsági koncertek kérdésében résztvevők körének (Müpa, ZAK, Országos 
Filharmónia) egymáshoz, illetve a hivatásos szimfonikus zenekarokhoz és a regionális 
együttesek való viszonya, ifjúsági programjainak gyakorlata, területi illetékessége és 
eredményessége rendkívül különböző. Különösen kusza a Filharmónia és a lokális 
együttesek viszonya. A tankerületi mechanizmusok is tovább szűkítették az iskolákkal való 
együttműködés lehetőségét.  
Az ifjúság zenei nevelésének leghatékonyabb módja azokon a településeken figyelhető 
meg, ahol az iskolák tradicionálisan szervezett látogatói a szimfonikus zenekarok 
kifejezetten az iskolák számára létrehozott produkcióinak. Azokon a településeken, ahol 
ennek még nincsen hagyománya, lényegében lehetetlen ennek megteremtése a 
tankerületek merevsége és egyfajta bürokratizmusa miatt. Tovább rontja a zenei 
ismeretterjesztés esélyét az iskolákban, hogy a zenei nevelés mind időben, mind a más 
tantárgyakhoz való viszonyában visszaszorult, emellett a szakképzett pedagógusok kevés 
iskolában állnak rendelkezésre a tanárok pályaelhagyása miatt. A zenei nevelés a többi 
művészeti tárggyal karöltve gyakorlatilag eltűnt az oktatásból.  
Egy hosszútávú stratégia kiindulópontja az ifjúság zenei nevelésével kapcsolatos 
egyértelmű szerepek tisztázása; a feladatok közötti koordináció mechanizmusainak 
körvonalazása; azonban a zenei nevelésben nem csak a kiegészítő ismeretterjesztést 
nyújtó, hanem a nevelésért felelős intézményrendszer feladatait is meg kell határozni.  
Továbbá súlyos probléma, hogy a hivatásos zenei intézményrendszer nagy része szinte 
tudomást sem vesz a drámaian sorvadó, de még mindig jelentős értéket hordozó amatőr 
művészeti mozgalomról. Az énekkari mozgalomban még mindig rendkívüli erő rejlik, és 
hatékonyan segíti a zene megszerettetését az abban résztvevőkkel és környezetükkel.  
 
 

2) A stratégia legfontosabb kérdései 
 

• Ki fog és kinek fog zenélni húsz év múlva Magyarországon? 
• Hogyan tudjuk megállítani a hivatásos zenész utánpótlás drámai csökkenését? Hogyan 

tudnánk megállítani a közép- és felsőfokú zenei oktatás vonzerejének gyengülését? Hogy 
tudnánk megakadályozni a túlságosan konzervatív és túlságosan pályaorientált alapfokú 
zeneoktatásban résztvevők nagyszámú korai lemorzsolódását?  

• Hogyan tudjuk itthon tartani a magyar muzsikusokat és milyen módon kívánunk 
viszonyulni az európai trendekhez? (Általános trend a fejlett nyugat-európai országokban, 
hogy a felsőoktatási intézményekben megfordult a hazai és a külföldi hallgatók aránya. 
Ennek megfelelően a nyugat-európai zenekarokban is drasztikusan növekedett a pl. jól 
képzett ázsiai, kelet-európai, adott esetben magyar muzsikusok száma.) 

• Tekintettel a közönség igen magas átlagéletkorára, és a 20 és 50 közötti korosztály döntő 
többségének hiányára a komolyzenei eseményeken, hogyan tudjuk az ifjúságot a 
korszellemhez igazodva megszólítani? 

• Tudjuk-e és akarjuk-e definiálni a modern zenei együttes fogalmát?  
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• Tudjuk-e és akarjuk-e definiálni a progresszív működési mechanizmusok fogalmát és 
segíteni azok elterjedését? (kiszámítható, megélhetést és perspektívát biztosító 
foglalkoztatás; korszerű műhelymunka szemlélet; modern közönségkapcsolatok; a 
korszellemhez igazodó műsorszerkesztés) 

 
 

II. A bevonandó intézmények, szervezetek 
 

• Oktatásért Felelős Államtitkárság 
• Tankerületek 
• MTVA 
• Az amatőr kórusmozgalom, az amatőr fúvószenekarok és az amatőr népzenei együttesek 

képviselői 
• A művelődési intézményhálózat képviselői, különös tekintettel a kulturálisan ellátatlan 

területeken működő intézményekre 
• a cigányság képviselői, illetve a Rajkó Együttes (lásd: javaslatok 5. pont) 

 

III. Javaslatok 
 

1) Iskolai zenélés: 
• A zene ifjúsággal való megszerettetésének két legfontosabb kérdése: a zenével való 

találkozás körülményei és annak tartalma. Az élő zene hallgatásának életre szóló 
élményét csakis a hangversenyhez leginkább hasonlító körülmények között lehet 
megteremteni. (Hangversenytermek, színháztermek, művelődési házak, iskolai aulák, 
dísztermek, illetve hangversenyre hangzásában alkalmas sportcsarnokok).  
Ugyanakkor az ifjúsági ismeretterjesztő zenei programok tervezésekor a szakma 
feladata – adott esetben a saját konzervativizmusa legyőzésével –, hogy a zene 
megszerettetésében figyelembe vegye az ifjúság életkori sajátosságait, a 
koncentrációs-, illetve befogadó képességét, és különösen a könnyebb műfajok által 
erősen befolyásolt zenei ízlését. 

• A tankerületek vegyék be a munkatervükbe a külön erre a célra szervezett ifjúsági 
hangversenyeken való részvételt (a környezetükben illetékes művészeti intézménnyel 
való együttműködés mechanizmusát) 

• A művészeti nevelés programjába kerüljön be előkészítő mechanizmus a fenti 
koncertlátogatásra, az ellátó művészeti intézmények pedig lehetőség szerint 
kapcsolódjanak a tantervhez. 

• Az Országos Filharmónia szerepének és eredményességének átgondolása. 
 
2) Szabadtéri zenélés 

Érdemes figyelembe venni a fejlett polgári társadalmak adott esetben évszázados 
gyakorlatát. Nem feltétlenül a hangversenymechanizmust kell kivinni a 
hangversenyrendezéshez elégtelen körülmények közé, mert az magát a hangverseny-
mechanizmust is veszélyezteti, hanem a zenét – mint társadalmi és közösségi kohéziós 
erőt – kellene eljuttatni oda, ahol hiányzik. Ez azonban döntő mértékben a lokális erőn és 
azok támogatásán kell, hogy alapuljon – pl. helyi amatőr kórusok, fúvós zenekarok –, 
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melyek a helyi közösségi élet részét képezik. A zenekultúrát mint egy életközösség 
nélkülözhetetlen részét kell megteremteni, mert egy közösségben az aktívan zenélők 
mintája képes a legerősebb hatást gyakorolni a környezetére. Természetesen a szabadtéri 
zenélésnek – feltételezve, hogy annak a körülményei és feltételei megteremthetők – van 
egyfajta varázsa. A meglepetésszerű utcai zenélésnek, a flashmob-mechanizmusnak is 
általánosságban van marketingértéke a zene népszerűsítésében, azonban naivitás lenne 
azt képzelni, hogy ezek közelebb visznek embereket a komolyzene megszeretéséhez. Sőt 
– adott esetben – a fiatal generáció számára egy valódi koncertet még ijesztőbb színben 
tűntethet fel. 
Általánosságban leszögezhető, hogy a kínálat eredendően nem teremt keresletet. 
Különösen a kulturálisan ellátatlanabb területeken a keresletet döntő mértékben 
inkább a lokális környezet belső mintái, mintsem a kínálat mennyisége és minősége 
befolyásolják.  
Saját tapasztalatunk az ÉNEKEL AZ ORSZÁG projekt kapcsán – melyben az ország minden 
tájáról érkező énekesek együtt adnak elő egy nagyszabású oratóriumot a Müpában –, 
hogy a zenei folyamatban aktívan résztvevők élményeiktől motiválva sikeresen bővítették 
a lokális együttesekben éneklők számát, és családjuk és barátaik bizonyíthatóan 
hangversenylátogató emberekké válnak. 

 
3) Az együttesek mobilitásának elősegítése 

A piramis-elv sokakban keltett olyan benyomást, hogy erősítené az együttesek egyfajta 
röghöz kötöttségét, illetve az együttesek számára a feladatmegosztásban bizonyos fajta 
predesztináció teremtését.  
A magyar zenekarok országon belüli mobilitása nagyon korlátozott. Számos együttes 
kísérletezett adott esetben országon belüli csereprogrammal, amit többnyire annak 
gazdaságtalansága, illetve a hiányzó források okán nem tudtak megvalósítani. Vidéki 
zenekarok számára nagyon szűk az organikus budapesti fellépés lehetősége, egyetlen 
zenekarnak van saját erejéből bérlete, a többi együttes sporádikusan lép fel Budapesten. 
A budapesti együttesek is nagyon ritkán szerepelnek vidéken, néhány nyári fesztivál juttat 
el fővárosi együtteseket vidéki helyszínekre. A piramis csúcsán elhelyezkedő, a magyar 
nemzeti kultúrát reprezentáló külföldi szereplés pedig ebben a pillanatban csak egy-két 
együttes privilégiuma, amely programok jelentős része külön állami dotációval jön létre.  
A magyar zenei élet fejlődését szolgáló zenei stratégia sikere azon múlik, hogy a 
feladatmegosztásban ne szűküljön, hanem táguljon az abban részvevő együttesek 
mozgástere. 
 

4) A foglalkoztatási struktúra megreformálása 
Lényeges lenne a foglalkoztatási struktúra átgondolása, ami adott esetben nemcsak a 
hagyományos munkaviszonyba való kényszerítését jelentheti, hanem a világban működő 
más példák mentén való nyitást. Érdemes – a nyugat-európai trendeknek megfelelően – 
egy olyan rendszer kidolgozását megfontolni, mely mind a munkáltató, mind a 
munkavállaló részére nagyobb szabadságot kínál. 
 

5) Cigányzenei program 
A cigányság évszázados nemzetközi szerepe a zenében a mai napig jelentős potenciál. 
Magyarországon a cigányság zenei nevelése kiemelkedő fontosságú mind a társadalomba 
való beilleszkedésük, mind pedig a zenei élet szempontjából. A cigányzene kihalásával a 
cigányság klasszikus vagy jazz zenei képzésre adja szívesen gyermekét, ami a 
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hagyományos zeneiskolai keretekben sokak esetében korlátozott sikerrel kecsegtet. Az 
olyan létező képzési programok, mint pl. a Rajkó, kiszámíthatatlan és kismértékű 
támogatással rendelkeznek. Megfontolandó lenne a Rajkó Intézmény tapasztalatainak 
figyelembe vételével, vagy annak megerősítésével és kibővítésével a cigány gyermekek 
számára egy olyan zenei képzési program létrehozása, mely nem szégyell tanulni az EL 

SISTEMA tapasztalataiból, és figyelembe veszi a cigányság társadalmi sajátosságait és 
életkörülményeit.  

 
6) A média szerepe 

Önámítás lenne olyan terv sikerében bízni, amelynek nincsen stratégiai elképzelése a 
médiához való viszonyról. Nem arra gondolunk, hogy több hangverseny legyen éjjel 11 
óra után a Duna TV vagy az M5 műsorán, nem is az amúgy is elbulvárosodott kulturális 
műsorok számának növelésére, hanem eredeti médiaprodukciókra. A VIRTUÓZOK vagy a 
FELSZÁLLOTT A PÁVA rendkívüli nézettsége (adott esetben több nézőt vonz, mint az ország 
éves koncertlátogatóinak száma) és sikere is azt bizonyítja, hogy az értékteremtő 
produkciók is tudnak népszerűek lenni, amennyiben a mechanizmusaikat a korszellemhez 
igazítjuk. 
Számos nyugat-európai példát láthatunk olyan programokra, melyek pl. az amatőr 
kórusmozgalmat helyezik a középpontba, de említhetnénk ismeretterjesztő sorozatok 
készítését vagy átvételét is. 
Tehetséggondozásban is jelentős szerepe lehetne a médiának, adott esetben a Virtuózok 
sorozaton túl is.  
 

IV. Összefoglalás 
 

1) A stratégia előkészítése 
Bármilyen stratégia létrehozásához a zenei terület teljes egészét felölelő információkon 
alapuló elemzés szükséges, aminek valós, összevethető és teljes körben rendelkezésre álló 
adatokból kell kiindulnia. Napjainkban azonban egyrészt nem áll rendelkezésre teljes körű 
információ a zenei élet valamennyi szereplőjéről, másrészt a rendelkezésre álló 
információk döntő többsége – nem kis mértékben az adatgyűjtés szempontrendszerének 
hiányossága miatt – nem összevethető. Ezért lényeges, hogy az állami támogatásnak 
hosszút távon feltétele legyen a hiánytalan és valós információ minden szereplő részéről.  
Erre elegendő időt kell szánni, mert az adatok alapos ismerete és elemzése nélkül 
bármilyen jó szándékú stratégia is önmagában hordozhatja a megvalósíthatatlanságot és 
a kontraproduktivitást.  
 

2) A stratégia megvalósíthatósága 
A vázolt egyenlőtlenségek és diszfunkciók okán bármilyen stratégia akkor lehet csak 
eredményes, ha a stratégiai feladatok megvalósítása együtt jár az abban részt vállalók 
forrásbővülésével. Ez a forrásbővülésnek egyaránt szolgálnia kell a területen dolgozók 
bérszínvonalának európai versenyképességét, illetve a magyarországi bérszínvonal 
különbségek nivellálását. 
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3) A művészeti intézmények foglalkoztatási mechanizmusai 
Egyértelműen rendezni kell a zenei előadó-művészeti intézmények foglalkoztatási 
mechanizmusai között vázolt különbségeket. Akár a munkaviszonyban való foglalkoztatás 
egységes kényszerével, akár egy, a következő évtizedek logikájának várhatóan jobban 
megfelelő, valamennyi szereplő számára legalizált szerződéses foglalkoztatási 
rendszerrel.  
 

4) Az oktatás és a zenei ismeretterjesztés viszonya 
Ha a kormányzati szándék eltökélt az ifjúság zenei élményben való részesítésére és a zene 
megszerettetését célzó programok támogatására, akkor az csakis akkor járhat sikerrel, ha 
ennek eredményességéhez hozzájárul az iskolai oktatás. Ebben a fentebb vázoltak szerint 
nélkülözhetetlen az Oktatási Államtitkársággal és a tankerületekkel munkatervi, de akár 
tantervi kérdéseket is érintő együttműködés, amely nélkül a zenei terület mégoly 
színvonalas ismeretterjesztő programjai is korlátozott sikerre számíthatnak.  
 

5) Média 
A zenei terület elementáris érdeke, hogy széles tömegek érdeklődésére számot tartó 
programok és műsorok szülessenek a médiában. Ehhez nélkülözhetetlen a szakma 
kreativitása és a kormányzat segítsége.  
 

Utóirat 
 
Mindezek alapján a Tao-t pótló támogatás elnyerésére kiírt pályázat értelme kétségesnek tűnik, 
különösen annak fényében, hogy a pályázat elbírálásában a vélhetően egy hónap alatt megszülető 
nemzeti stratégia szempontrendszere látszik érvényesülni. Az ehhez kapcsolódó alkalmazkodás a 
szimfonikus zenekarok részéről – évadtervezési mechanizmusaink ismeretében – 2020 őszétől várható 
el a fentebb vázolt feltételrendszerbeli elmozdulások, illetve az említett diszfunkciók kiküszöbölése 
mellett.  
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