
JEGYZŐKÖNYV

amely ké§zülta Magyaí szimíonikus zenekalok szövetségének elnökségi ülésén 2021. március 31-én, ts:oo óíai
kezdettel a vilá8hálón keresztül.

Az ülésre bejelentkezett Herboly Domonkos elnök, Popa péterfőtitkár, Gyüdisándor, LendvajGyör8y és Horváth
zsolt elnökségitagok.

Naprendi pontok:

1. Aktuális zen€i közé|eti ké.dések
2. dr KériÁdám ü8yvédnek a2 Adózónán megielentet€tt írása (Elbocsálható_e az oltást megle8adó

munkavállaló?)
3. A (ormány 1053/2021. (l!. 16,) Korm. hátárczata e8ye5 zenéművészeti szeNezetek 2021. és 2022. évl

támogátásáíól
4. A 2021. ápíili§ l-ién Fekete Pét€í kultúráért íele|6s államtitkár általtartandó online munkáértekezle:en az

előadó_művészeti szeru€z€tek dol8ozóinak oltásárá vonatkozó iavaslat
5. A Duna szimfonikus zenekar helyzetének javítása érdekében l€het§éges tennívelók

Az elnÖkség egyhangúlag megállapította, hogy az információ5 ónrende kezési jogról é5 az információszabadságról
szóló 2011, éVi cxll, tÖrvény értelmében a munkáltatóknák korlátozottak á lehetőségei bármilyen, a munkavállálók
egészségÜgyiadatairólValó információszerzéssel kapcsolatban, ebbő] köVetkezően fe8yelmí5zankciók alkalmazására

Ezért a Kormány további intézkedéséig a biztonsá8os munkavégzés lehetőségének megteremtése érdekében
ajénlatosnak tartja az ElnÖkség a muzsikusok külónböző, me8engedett módon történő ösztönzését a mielőbbi oltás
elÍogadására, illetve a fegyelrni eljárá5ok elkerülése érdekében a ]ehetőség szerinti gyakorj tesztelést, Valamint a
munkaVégzés en8edélyezését a tesztelések eredményének függvényében,

Az Elnökség egyetértett abban, hogy tájékoztatást kér az EMMl államtitkárságától a zeneműVészeti szervezet€k
2027. és 2022. évi lámagatásának zenekarokra lebontott részleteiről az újraindítás tervezhetősége érdekében,

Az Elnökséc egyhangúlag támo8atta, ho8y Herboly Domonkos terjesszen ejő a Fekete Péter kultúráért felelós
ál]amtitkár által tartandó online munkaértekezletén egy, az e őadó rnűVészeti szervezetek dolgozóinak oltására
vonatkozó javaslatot.

Az Elnökség egyhan8úlag támo8atta a Duna szimfonikus zenekar helyzetének javítása érdekében prof. Dr. Kásler
Miklós miniszternek írandó levél megfogalmazását és elkü dését,

A jegYzőkönyvet készítette Popa Péter

Budapest 2021. március 31. napján

A jegyzőkönyvet hitelesítette

Herboly Domonkos, e]nök
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Emberi Erőforrások Minisztériuma     Budapest, 2021. április 7. 

 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének feladata, és alapszabályában rögzített kötelessége, 

hogy a magyar zenei élet kérdéseiben, a hazai komolyzene ügyében, a zenekarokat érintő kérdésekben 

ellássa a szakmai képviselet feladatait. 

Az elmúlt év őszén aggodalommal értesültünk arról, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar a jelenlegi 

formájában megszűnik. Az együttes munkájának eltérő működési szerkezetben történő folytatására 

tudomásunk szerint végül egyedüli lehetőségként az egyesületi keret maradt. Miközben örömmel 

üdvözöljük, hogy a kulturális kormányzat a tagok által alapítandó egyesület számára nem 

elhanyagolható központi költségvetési támogatást ajánlott fel, a klasszikus zene területén dolgozó 

előadó-művészeti szervezetek gazdálkodási lehetőségeinek ismeretében a lehetséges forrásokat a tartós, 

biztonságos működéshez nem látjuk elegendőnek. 

Le kell szögeznünk, hogy szimfonikus zenekaraink a magyar kultúra nemzetközileg legmagasabban 

jegyzett értékei közé tartoznak. A komolyzene hazánkban jelentős és elkötelezett közönséggel 

rendelkezik; a nézői igények kielégítését, az ifjúság zenei nevelésének feladatát a jelenleginél kevesebb 

hivatásos zenekarral – sem a fővárosban, sem vidéken – nem lehetséges ellátni. 

Kérjük Miniszter Urat, hogy a Duna Szimfonikus Zenekar jövőjének biztosítása érdekében személyes 

befolyását is latba vetve segítse elő további működésük lehetőségének megteremtését, hiszen minden 

magyar szimfonikus zenekar hatékony működése nemzeti érdek.  

 

Megkülönböztetett tisztelettel: 

 

Herboly Domonkos 

elnök 

Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége 
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