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A Nemzeti Filharmonikusok ôsének
tekinthetô Székesfôvárosi Zenekar
1923-ban alakult Bor Dezsô karnagy
vezetésével.

A mûkedvelô városi tisztségviselôk-
bôl álló együttes mellett kezdte meg mû-
ködését 1930-ban a hivatásos zenészek-
bôl álló Budapesti hangversenyzenekar.
1939-ben a Székesfôvárosi Zenekart ki-
bôvítették, és a Budapesti Hangverseny-
zenekar tagjainak nagy része ott folytat-
ta tevékenységét. A háború után az
együttes élére Fricsay Ferencet és Somo-
gyi Lászlót nevezték ki, de gyakran diri-
gálta a muzsikusokat Otto Klemperer is.

1952-ben az akkor már kilencven ta-
gú zenekar a Magyar Állami Hangver-
senyzenekar nevet kapta, élére Feren-
csik János került. A mûvész haláláig,
1984-ig vezette a zenekart. E három év-
tized alatt az együttes szinte az egész vi-
lágot bejárta, és neves karmestereket,
szólistákat fogadott. Vezényelte a zene-
kart Igor Sztravinszkij, Zubin Mehta és
Claudio Abbado, Ferencsik halálát kö-
vetôen 1987-tôl a Magyar Televízió I.
Nemzetközi Karmesterversenyének
gyôztese, Kobayashi Ken-Ichiro került

a zenekar élére. A japán karmester je-
lenleg a zenekar örökös tiszteletbeli el-
nök-karnagya. A zeneigazgatói tisztet
1997. ôszétôl Kocsis Zoltán tölti be. A
zenekar 1998. január 1-jétôl mint ki-
emelt nemzeti alapintézmény vette fel a
Nemzeti Filharmonikusok nevet.

Évek óta kíséri figyelemmel a Zene-
kar azokat az erôfeszítéseket, ame-
lyekkel Gyimesi László, a Magyar Ze-
nemûvészek és Táncmûvészek Szak-
szervezetének fôtitkára igyekszik
megvédeni zenemûvészeinket a mél-
tatlan, alig teljesíthetô rendeletek kö-
vetkezményeitôl, igyekszik megértetni
az illetékesekkel, hogy némi erôfeszí-
téssel megteremthetôk egy méltányo-
sabb bérezés és nyugdíjazás jogi hát-
terei. Biztató jel, hogy az érvek és
szándékok politikailag semlegesek,
hiszen jóformán csak a levelek fejlé-
cébôl derült ki, hogy az elmúlt hét-
nyolc hónapban kormányváltást és új
minisztérium felállítását eredménye-
zô választások is voltak.

Az említett idôszak törekvéseit ne-
héz összefoglalni, hiszen megannyi
különbözô intézmény különbözô veze-
tôihez írt számos levél tartalmát kell

logikusan összefoglalni. Célravezetô-
nek látszik azonban a kronológiai elv
követése.

1998. február 16-án Gyimesi László
levélben fordult még dr. Magyar Bálint
Mûvelôdési és Közoktatási Miniszter-
hez, amelynek központi témája a mû-
vészeti alapintézmények kijelölése so-
rán tapasztalható állami szerepvállalás
és megfelelô finanszírozás latolgatása
volt. A támogatások nominális emelése
ugyanis nem tette lehetôvé az elvárt
magasabb színvonalú tevékenység, a
megnövekedett mennyiségû feladatok
finanszírozását. 

„Ezek a problémák valamennyi érin-
tett elôadó-mûvészeti intézménynél ha-
sonlóak, de különösen aggasztóak a
Magyar Állami Operaház és az átala-
kított Magyar Nemzeti Filharmonikus
Zenekar, Énekkar és Kottatár esetében.

TTÖÖRREETTLLEENN TTÖÖRREEKKVVÉÉSSEEKK 

KÖSZÖNTJÜK A 75 ÉVES

A régi gárda                    Tátray Vilmos vezetésével

Címlapfotó: A Nemzeti Filharmonikus Zenekar
elôdje, a Székesfôvárosi Zenekar az alapításkor
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A jubiláló együttes születésnapját
szeptember 20-án ünnepelte a Pesti Vi-
gadóban. A délelôtti programban Hamar
Zsolt, a zenekar elsô állandó karmestere
vezetésével a zenekar mûvészeinek
gyermekei Mozart darabokkal szórakoz-
tatták nézôtéren ülô kortársaikat. Dél-

után a zenekar „aranykorában” aktívan
muzsikáló zenészek, köztük a 86 éves
Tátray Vilmos léptek színpadra.

Az esti ünnepségen Prôhle Gergely, a
kulturális tárca közigazgatási államtitká-
ra köszöntô szavaiban szólt arról, hogy a
kormány szándéka szerint az elkövetke-
zendô négy évben szeretne kialakítani

egy hangversenytermet, amelynek épü-
letében a Nemzeti Filharmonikusok is
otthonra lelne.

A hangversenyen magyar mûveket, il-
letve külföldi szerzôk magyar vonatko-
zású darabjait hallhatta a közönség Ko-
csis Zoltán vezényletével.

Varga Stella

Mindezt figyelembe véve úgy gondol-
juk, hogy halaszthatatlan intézkedésre
van szükség a fenti folyamat hiányossá-
gainak kiküszöbölésére és ezen belül a
nemzeti mûvészeti alapintézmények
munkavállalóinak megkülönböztetett
anyagi elismerésére.”

A mûvészeti alapintézmény kategóri-
át pontosabban is meghatározza a levél:

„Magyar Állami Operaház, Magyar
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Ének-
kar és Kottatár, Magyar Állami Népi
Együttes, Nemzeti Színház, Mûcsarnok
illetve a kormány és a mûvelôdési és
közoktatási miniszter által alapított és
fenntartott további olyan központi költ-
ségvetési szerv, amely alapító okirata
szerint a mûvészeti ág nemzeti alapin-
tézménye.”

Mindennek alapján „munkaköri pót-
lék jár annak a mûvészeti alapintéz-
ményben határozatlan idejû kinevezés

alapján foglalkoztatott közalkalmazott-
nak, aki mûvészi vagy egyéb mûvészeti
munkakört tölt be.” A különbözô fel-
adatkörökben dolgozó közalkalmazot-
takat illetô pótlékok mértékérôl részle-
tes javaslattal élt a levél.  Errôl május 5-
én Koncz Erika fôosztályvezetô asz-
szonyt is tájékoztatta Gyimesi László.

„a) magánénekes, magántáncos, tán-
cos szólista, tánckari, opera- és szimfo-
nikus zenekari tag, továbbá énekkari
tag esetén a pótlékalap 200-300%-a;

b.) a Kjt. 63. (2) bekezdése szerinti
állami kitüntetéssel rendelkezô közal-
kalmazott esetén a pótlékalap legalább
200%-a.

Az illetménypótlékban való részesü-
lés részletes szabályait – különös tekin-
tettel a minôségi feltételekre – a mûvé-
szeti alapintézmény kollektív szerzôdése
állapítja meg. 

Az illetménypótlékok pénzügyi fede-

zetét a Mûvelôdési és Közoktatási Mi-
nisztérium éves költségvetésében kell
megtervezni.”

A miniszterhez írt levélrôl Gyimesi
László március 3-án tájékoztatta Vitá-
nyi Ivánt, a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése Kulturális és Sajtó Bizott-
ságának elnökét és a bizottság támoga-
tását kérte. Március 9-én hasonló tartal-
mú levelet írt Kiss Péter munkaügyi mi-
niszternek, amelyben még egy fontos
szempontra is felhívta a miniszter úr fi-
gyelmét.

„...külön is hangsúlyozzuk, hogy a
pótlékrendszer mielôbbi bevezetése a
feladatellátás kiemelt elismerésén túl-
menôen a létezô és súlyos jövedelemfe-
szültségek feloldását is elôsegítheti.”

Közben, pontosabban április 2-án
Gyimesi László levélben tájékoztatta a
Magyar Állami Operaház szakszerve-

–– ÉÉRRDDEEKKVVÉÉDDEELLMMII HHÁÁTTTTÉÉRRMMUUNNKKAA

NEMZETI FILHARMONIKUSOKAT

A születésnapi torta

             Tátray Vilmos vezetésével
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zeti bizottságnak elnökét, Farkas Ist-
ván Pétert. E levél talán legfontosabb
momentuma a dr. Magyar Bálint mû-
velôdési és közoktatási miniszterhez
benyújtott petíció két legkonkrétabb
elemének ismertetése volt:
• a kormánynak a „Hároméves megál-

lapodás a közalkalmazotti szférá-
ban” alapján született 1067/1996
(VI. 19.) kormányhatározatból eredô
feladata a mûvészeti alapintézmények
fogalmi meghatározása és kijelölése;

• az alapintézmények kiemelkedô fon-
tosságú tevékenységét tükrözô, a mi-
nôségi munkát érezhetô mértékben
honoráló pótlékrendszer kialakítása.

Az illetékesek „bombázása” folya-
matos volt; egy idô után (július 17-én)
azonban már a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumában, Dr. Há-
mori József miniszter úrnak címezte
levelét Gyimesi László. Ecsetelte a
folyamatosan romló anyagi kondíció-
kat, de egyben azt is, hogy mindeddig
nem történt helyrehozhatatlan intéz-
kedés.

„Többé-kevésbé kialakultak ugyanis
azok az intézmények, szervezetek, ala-
pok és alapítványok, amelyek – a jelen-
leginél kedvezôbb anyagi feltételek
esetén – alkalmasak arra, hogy a mû-
vészeti terület mûködését biztonságos-
sá tegyék. Ennek tükrében úgy véljük,
hogy a mûvészet közpénzekbôl történô
finanszírozásánál az eddigi maradék
elv végképp indokolatlanná vált, mert
idegen az átalakított intézményrend-
szertôl, ráadásul folyamatosan leérté-
keli a terület általános, bel- és külföldi
viszonylatban is elismert erkölcsi és
szakmai eredményeit.

Az állami szerepvállalást szövetsé-
günk az alábbiakban látja a legfonto-
sabbnak:
• a nemzeti mûvészeti alapintézmények

mûködési feltételeinek – feladatukhoz
méltó és színvonalú – biztosítása,

ideértve az itt foglalkoztatottak jöve-
delmi helyzetét is;

• az önkormányzati fenntartású mûvé-
szeti intézmények mûködési feltételei-
nek, valamint a foglalkoztatott mûvé-
szek és más munkavállalók munkafel-
tételeinek, különösen pedig bérhely-
zetének javítása.”
Új témaként jelenik meg az új szer-

zôi jogi törvények elôkészítésének
szükségesség, az alkotó- és elôadómû-
vészek tevékenységének jogszabályi
feltételeinek szabályozása.

„Ezek közül a legfontosabbnak az
alábbiak áttekintését látjuk:
• a személyi jövedelemadózásban az

átalányadózás lehetôségének kialakí-
tását a mûvészeti tevékenységek ese-
tében;

• a személyi jövedelemadó és társasági
adó rendszerében újabb, vagy a je-
lenleginél szélesebb kedvezmények
kialakítását az alkotások vásárlói
számára;

• a társadalombiztosítási járulékfizeté-
si kötelezettségek újragondolása;

• az egyes mûvészeti tevékenységet
folytatók öregségi nyugdíjjogosultsá-
gáról szóló kormányrendelet hatály-
ban tartását és alanyi kör bôvítését;

• a feketemunka, a külföldiek és szak-
képzetlenek illegális foglalkoztatásá-
nak megakadályozását.”
Ezen kívül még említést tesz az

egyes mûvészeti ágakat érintô kérdé-
sekrôl:

„a zenemûvészet területén a szimfo-
nikus zenekarok – fenntartótól függet-
len – általános szabályainak, valamint
az önkormányzati fenntartású hivatá-
sos zenekarok és énekkarok tagjainak
munkaköri pótlékrendszerének kialakí-
tása.”

Konkrét számokról is szó van a dr.
Baán László helyettes államtitkár úr-
nak (Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma) írt levélben.

„Elsô lépésként a legstabilabb és egy-
ben legnagyobb létszámot jelentô önkor-
mányzati zenekarok és énekkarok mûvé-
szei elôtt nyissuk meg a minôségi pótlék-
rendszer lehetôségét olyan módon,
• hogy a jelenlegi 250 millió forintos

céltámogatás összege emelkedjék 400
millió forintra;

• a pályázati kiírásban váljék két rész-
re a pályázható összeg, azaz 250 mil-
lió az eddigi célokra és 150 millió a
minôségi teljesítmények elismerésére
eseti vagy rendszeresnek minôsülô
személyi kifizetések céljára.
A 150 millió forint 650 mûvész közal-

kalmazottat figyelembe véve 12 hónap-
ra havi 13 500,-Ft-ot, a pótlékalapot fi-
gyelembe véve 105 300 000,– Ft pótlék
és az ehhez kapcsolódó 45 27 000,– Ft
társadalombiztosításai járulék, össze-
sen 150 579 000,– Ft kifizetését tenné
lehetôvé. Ez az összeg az átlagos 100%-
os illetménypótlék biztosítást tenné le-
hetôvé.”

És íme a végeredmény: a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának
1999-es tervei:

„Új jogcímen szerepeltetjük a mûvé-
szeti dolgozók minôségi bérpótlékát.
Terveink szerint a nemzeti alapintéz-
mények mûvészi státuszán mûködôket a
pótlékalap 100-300%-os mértékéig mi-
nôségi pótlékban tervezzük részesíteni.
Ez 1000 fôvel számítva 500 millió fo-
rint többletigényt jelent.

Az önkormányzatok kulturális támo-
gatásának meghatározása során a ze-
nekarok, énekkarok és a színházak ese-
tében átlagosnál nagyobb, az érdekelt-
ségi támogatásnál az 1999. évi átlagos
infláció és reálbér emelés mértékével
azonos növeléssel számoltunk.

A jövô évre számított 10%-os inflá-
cióval és 2%-os reálbér növekedéssel
számoltunk. A dologi kiadások eseté-
ben 20%-os növekedést tételeztünk fel,
az intézményi felhalmozásoknál 10%-
os emelkedést terveztünk.”

Önkormányzatok kulturális költségvetési támogatása

Megnevezés 1997. 1998. 1999. Index 99/98 %

Zenekarok, énekkarok 200 230 500 217
Színházak 4 337 4 770 6 100 127
Érdekeltségi támogatás   – 400 492 123
Közmûvelôdési és közgyûjteményi normatív 1 642 8 273 9 840 118
támogatás
Összesen: 6 179 13 673 16 932 123

Lapzártakor kaptuk az értesítést, miszerint a miniszter aláírta a központi mûvészeti intézmények minôségi pótlásáról szóló rendeletet.

                


