
BESZÁMOLÓ 
a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége Elnökségének  

2021. évi tevékenységéről 
 
A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének Elnöksége a Szövetség 2021. évi 
közgyűlése óta 15 alkalommal ülésezett. Az üléseket a Covid-járvány miatt túlnyomó 
részben online formában tartottuk.  
Az üléseken felmerült kérdések közül az alábbiakban felsorolt, legfontosabb témák 
kerültek napirendre: 
 

• Az elnökség következő egy évre vonatkozó feladatainak meghatározása, 
céljainak kitűzése 

• A nemzetközi kapcsolatokért felelős személy kijelölése 
• A Covid-19 járvány miatt szükséges, a zenekarokat érintő óvintézkedések 

megvitatása 
• A Duna Szimfonikusok helyzete 
• A felsőfokú oktatás szerepe a szimfonikus zenekarok muzsikus-utánpótlásában 
• A Kormány határozatának megvitatása az egyes zeneművészeti szervezetek 

2021. és 2022. évi támogatásáról 
• Az új elosztási rendszerrel kapcsolatos elnökségi munkaanyagok megvitatása 
• Az elnökség által a tagsággal ismertetett finanszírozási munkaanyagra küldött 

észrevételek megvitatása. 
 
A legfontosabb, minden zenekart és minden muzsikust érintő, sürgős megoldást igénylő 
probléma a finanszírozás kérdése. Ebben a témában kikértük és részletesen megvitattuk 
a Tagság véleményét, melynek alapján meg kellett állapítsuk, hogy a jelenlegi 
támogatási rendszer nem mentes az anomáliáktól, tagszervezeteink szerint olyan 
aránytalanságok láthatóak, amelyek zavart okoznak a szféra működésében. A 
megoldással kapcsolatos elképzelések tekintetében nincs teljes összhang az együttesek 
között, de az elnökség arra vállalkozott, hogy olyan tervet rak a döntéshozók asztalára, 
amely szabályosságot és kiszámíthatóságot eredményez.  
Az elnökség a javaslatok összegzését követően elkészítette a finanszírozási rendszerre 
vonatkozó anyagát. Ezt az anyagot átadtuk Vashegyi Györgynek, a Nemzeti Kulturális 
Tanács elnökének azzal, hogy tárgyalásokat kezdeményez az MSZZSZ elnöksége a 
javaslatban foglaltakról. Az újonnan kinevezett területért felelős államtitkárral 
megkezdtük a kapcsolatfelvételt annak érdekében, hogy egyeztetések indulhassanak az 
állami források elosztásának megreformálásáról.  
 
A 2022. június 3-ra összehívott közgyűlésünk fő témája ennek a problémának a 
megvitatása és közös álláspont kidolgozása. 



Nemzetközi kapcsolatok 
 
Az ISPA (International Society for the Performing Arts http://www.ispa.org ), vagyis a 
Nemzetközi Előadó-művészeti Társaság egy 1948-ban alapított, New York-i székhelyű 
szervezet, mely a világ legjelentősebb előadó-művészeti intézményeinek vezetőit, 
művészeket, művészeti menedzsereket tud tagjai sorában.  
 
2021 őszén, másfél év bezártság és zoom meetingek után, már személyes részvétellel 
tudta megrendezni soron következő konferenciáját és közgyűlését a Pearle*. 
(Performing Arts Employers Associations League Europe: az európai előadó-művészeti 
szervezetek brüsszeli székhelyű szövetsége).  
 
A mostani rendezvénynek a luzerni KKL – Kulturális és Konferencia Központ adott 
otthont a luzerni tó partján, házigazdája pedig a svájci hivatásos zenekari szervezet, a 
Dachverband der Schweizer Berufs Orchester volt. Szövetségünk részéről két kiküldött 
volt jelen: Kovács Géza, aki 1996 óta tagként, és több éven keresztül elnökként segítette 
a Pearle* munkáját, most pedig elbúcsúzott a szervezettől, valamint Szabó Péter, aki - 
átvéve a stafétabotot – folytatja a magyar zenekarok képviseletét a nemzetközi 
szervezeteknél. 
 
Mindamellett, hogy hosszú idő után újra személyesen tudtak találkozni a szervezetek 
delegáltjai, lehetőség volt megünnepelni a Pearle* megalakulásának 30. évfordulóját, 
melynek a Magyar Szimfonikus Zenekarok szövetsége 25 éve tagja. A konferenciának 
49 résztvevője és 15 előadója volt. 
A világjárványt követő társadalmi változások hatására a kiváló előadókból álló 
beszélgetőtársak, Georg T. Roos, luzerni székhelyű neves futurológus moderálásával, 
azt a kérdést vizsgálták, hogyan fognak kinézni az élő előadások harminc év múlva, és 
hogyan járulnak hozzá a társadalmi fejlődéshez. 
 
 
Budapest, 2022. május 31.  
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