
Elsô lépés: a pályázat
meghirdetése

Sokan panaszkodtak arról, hogy nem
tudni pontosan, mikor és hol hirdetik
meg a pályázatokat. Intézmények eseté-
ben a probléma nem annyira feltûnô,
mert szinte mindenütt járatják azokat a
közlönyöket, amelyek idôben hírt adnak
a pályázati lehetôségekrôl és a benyúj-
tás határidejérôl.

Információszerzés

• média (rádió, TV, újsághirdetések)
• hirdetési újságok
• szaklapok, közlönyök
• alapítványi, pályázati újságok (Sansz,

Pályázatfigyelô, Forrás-expressz)
• Internet
• alapítványi almanachok
• információs központok
• alapítványi központ

Második lépés: pályázat
elkészítése

Elôször adaptálni kell igényeinket a
meghirdetett pályázathoz: az általunk
tervezett program beleillik-e a pályázta-
tó elképzelésébe; ha nem, van-e olyan
elképzelés, aminek alapján az adott pá-
lyázattal érdemes foglalkozni. Szükség-
szerû az idevonatkozó törvények aktuá-
lis ismerete.
Ezen a ponton elengedhetetlen a megfe-
lelô 

Tájékozódás

• a felhívás figyelmes tanulmányozása,
kapcsolatfelvétel a pályázat kiírójával
esetleges további tudnivalókért

• adatlap beszerzése (nyomtatott és le-
hetôleg elektronikus formában is)

• formai követelmények alapos tanulmá-
nyozása, ellenôrzô lista összeállítása

A pályázatot kiírókkal való konzultálás
sok hibától óvhat meg mindenkit, nem is
szólva a tôlük megszerezhetô fontos in-
formációkról. A nagy pályázatok, nemze-
ti irodák közös, szakértôk által vezetett
konzultációs lehetôségeket biztosítanak. 

Utána meg kell írni magát a pályáza-
tot. Ezen a ponton végre elhangzott: a
pályázatok jelentôs részébôl nem derül
ki, hogy mirôl is van szó, mert a pályá-
zók nem tudják elképzeléseiket röviden,
érthetôen, minden fontosat megemlítve
leírni (gyakoriak a helyesírási hibák is).
A kulcsszó:

Igényesség

• kézzel írott pályázatok kora lejárt, leg-
alább írógéppel, de leginkább szöveg-
szerkesztôvel nyomtatva

• jó minôségû, fehér papír
• széles margó, legalább másfeles sor-

köz (esztétikai szempont és lehetôség
a bírálónak széljegyzetek készítésére)

• szövegszerkesztônél jól olvasható be-
tûtípus, megfelelô (általában 12-es)
betûméret

• jó tagolás, kiemelések (óvakodva a
túldíszítéstôl)

• megadott terjedelmi keretek figyelem-
bevétele

• célratörô pályázat, az erények szerény,
de hangsúlyos kiemelése

• határozott elképzelések, reális igények
• helyesírás!!!
• megfelelô és eredeti (nem fénymásolt)

aláírások
• ajánlások, referenciák csatolása (minél

rangosabb, annál jobb)
• több példány esetén jó minôségû fény-

másolat
• legyen kísérôlevél (maximum egy ol-

dal, legyen benne megnevezve a pá-
lyázat intézményi felelôse és elérhetô-
sége, lehetôség olyan, a pályázat
szempontjából fontosnak ítélt momen-
tum megemlítésére, amelyre a pályá-
zati ûrlap nem adott lehetôséget), alá-
írással 

• csak postai úton adjuk be (kivéve, ha
személyesen kérik); a fax udvariatlan
és hiteltelen

A költségvetés elkészítése elôtt érdemes
megtudni, mennyi is a szétosztható pénz
(erre is jó a pályáztatókkal való konzul-
tálás). Összeállítása önmagában sem egy-
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MI A PROJEKT?

A projekt egy átalakulási folyamat céljainak a megvalósítását jelenti.

Korlátozó tényezôk (megszorítások)
költségvetés

törvény
erkölcs

környezet
logika

tevékenység
idô

minôség
ø

Bemenet (Input) ¨ PROJEKT ÂKimenet (Output)
Elvégzett ráfordítás eredmény

Ã
Mechanizmus

ember
tudás és szakértelem

tôke
eszközök és módszerek

technológia

Információs honlapok az Interneten
KLTE Pályázati Iroda: http://www.lib.klte.hu/klte/competition
SANSZ: http://www.lib.klte.hu/klte/students/sansz
Pályázatfigyelõ: http://foobar.szabinet.hu/palyazatfigyelo
MKM: http://www.mkm.hu
OMFB: http://www.omfb.hu
PHARE: http://www.prof.iif.hu/phare.html
SOROS Alapítvány: http://www.soros.hu
TEMPUS: http://www.prof.iif.hu/tempus/tempus.htm
SOCRATES: http://www.prof.iif.hu/socrates/socrates.htm
SOCRATES-KLTE: http://fenesok.math.klte.hu
ERASMUS: http://www.prof.iif.hu/erasmus/erasmus.htm
CEEPUS: http://www.prof.iif.hu/ceepus
Mobilitás: http://www.starkingnet.hu/mobilitas
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szerû feladat, és a dolgot tovább nehezíti a
pályázati ideológia: hányszorosát kell kér-
ni az igényelt összegnek ahhoz, hogy a
szükséges pénzt megkapjuk? Egyáltalán
nem mindig célszerû magasabb összeget
írni, mert csak az derül ki, hogy a pályázó
nem elég tájékozott saját projektjét illetô-
en. Érdemes odafigyelni, hiszen ez a pályá-
zat fontos része és reálisnak kell lennie.

Gyakori kérdés a pályázati ûrlapon,
hogy a pályázó az adott projekttel másho-
vá is pályázott-e? Kapott-e máshonnan is
támogatást? A támogatásokat be kell val-
lani, a több helyen megpályáztatott pro-
jekt esetében a késôbb beadottnál módosí-
tásra kell hivatkozni. Egyébként is alap-
szabály, hogy ugyanazt az anyagot szóról-
szóra nem szabad több helyre beadni.

Ma már mindenféle igazolással kell alá-
támasztani, hogy a pályázónak nincsenek
tartozásai, adósságai. Ezek hiányában nem
kötnek senkivel szerzôdést, mint ahogy el-
számolni is csak megfelelô bizonylatokkal
lehetséges. A szerzôdés meghatározza az
elköltés folyamatát is, amit az elszámolás-
nál be kell tudni mutatni.

Amennyire presztízsromboló lehet egy
rosszul, csúnyán megírt pályázat, egy he-
venyészett, irreális költségvetés, ugyan-
úgy rossz visszhangja szokott lenni a nem
idôben történt, felületes elszámolásnak is. 

Egyre sürgetôbb dolog, hogy a sokat
pályázó intézmények, szervezetek megfe-
lelô PR-munkát végezzenek. Az igazán jó
PR-szakembereket azonban meg kell fi-
zetni. Erre maguk a pályázatok is lehetô-
séget nyújtanak, hiszen a kapott összeg
10%-a mûködési költségként építhetô be,
amibôl ki lehet fizetni a szakértôk része-
sedését.  

Melyik mennyit, mikor,
kiknek – az egyes alapítványok

bemutatása
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

A konferencia napján már tudni lehetett,
hogy a Nemzeti Kulturális Alapítványt
(NKA) januártól nem kívánja ebben a
formában mûködtetni a kormány. Maga
a pénz, a támogatandó projektek jellege
megmarad, ám az elosztást a Minisztéri-
um irányítja majd. Bak Józsefné, a Zenei
Kollégium titkára részletesen és rokon-
szenvesen ismertette az Alap megalaku-
lását, pénzügyi helyzetének változásait,
pályázati feltételeit és ô is beszélt a tipi-
kus pályázati hibákról. 

A jövô szempontjából fontos számon
tartani a megalakulás célkitûzéseit: a
XXIII./1993-as törvény értelmében a
Nemzeti Kulturális Alap a nemzeti értékek
ôrzésére, terjesztésére, az ezzel kapcsola-
tos évfordulók, fesztiválok támogatására
vállalkozott, valamint nemzetközi kapcso-
lataink támogatására a kultúra területén.
14 szakmai kollégium mellett az adott év
kiemelt feladataira alakult ad hoc kollégi-
umok foglalkoztak a pályázatokkal. Alap-
tôkéjét a befizetett kulturális járulékok al-
kotják. A rendelkezésre álló pénzösszeg
nominálértéke évrôl évre növekedik, a pá-
lyázatok kiírását folyamatosan finomítják
az igények figyelembevételével.

Maguk a pályázók is „fejlôdtek” az
idôk során: eleinte nagyon sok volt a pá-
lyázati igény a meglévô összeghez képest,
késôbb kevesebb, de céltudatosabb pályá-
zat érkezett. Az Alap az utolsó évben
megszüntette a csoportok pályázati lehe-
tôségeit: egyének és jogi személyek je-
lentkezhettek.

A pályázatokról szólva Bak Józsefné is
típushibákról beszélt, különösen ami az
ûrlap kitöltésének pontosságát, a csatolan-
dó mellékletek teljességét illeti. 

Soros Alapítvány

Az egyedüli olyan alapítvány, ahol élô
szponzor határozza meg a támogatási filo-
zófiát. Mûködési területe a posztszocia-
lista országok köre, megszûnése 2010-re
várható. 

A kezdeti parttalan pályázgatások
után, amikor a kuratórium még zenéhez
nem értô irodalmárokból és társadalom-
tudósokból állt, felállt egy zenei kurató-
rium is. Pályázati rendszere ma már ha-
tározott kontúrokkal rendelkezik.

Csak hivatásos zenei produkciókat tá-
mogat, és szigorúan a társadalmi szük-
ségletekre igyekszik koncentrálni. Azaz:
elsôsorban azokon a területeken kíván
segíteni, amelyek nehezebb helyzetben
vannak; ebbôl a célból írta ki a vidéki
koncertsorozatokat támogató pályázatát
(ezen belül is az északkelet-magyaror-
szági régió élvez prioritást). 

Fontosnak tartja a fiatal mûvészek be-
mutatkozásának lehetôségét, ezt szolgál-
ja az Alapítvány DEMO-CD programja. 

A feltételrendszer igen szigorú:

A pályázathoz mellékelni kell:
• koncertek esetén az adott intézmény

befogadó nyilatkozatát
• mûsortervet

• részletes költségvetést (benne: helyi-
ség, technika, hangszerbérlés, nyomdai
költségek, ARTISJUS igazolások)

• várható bevételt (bevétellel számolni
kell, hiszen a közönség fizet a jegyért)

A pályázatnál egyébként is alapfeltétel,
hogy a pályázó ne csak a Soros Alapít-
vány forrással gazdálkodjék.
• szereplôk (meghívott mûvészek) listája

Az elszámolás rendkívül szigorú. Az
elnyert összegekbôl a mûvészeknek (egy-
elôre!) nem kell TB-járulékot és személyi
jövedelemadót levonniuk, így a kapott
pénz mintegy 40%-kal többet ér.

A pályázatok fogyatékosságairól szól-
va Szilárd Gabriella programigazgató
hangsúlyozta, hogy gyakori a „fantomje-
lenség”: a meghívottként feltüntetett mû-
vészrôl például pontosan tudja a kuratóri-
um, hogy az adott idôszakban nem tartóz-
kodik Magyarországon. Olyan is elôfor-
dult, hogy a pályázó már régóta elkészített
anyaggal pályázgatott és az idôk során
például egyik ajánlója meg is halt – neve
azonban a frissen datált ajánlás alatt sze-
repelt. 

Budapest Fôpolgármesteri Hivatal

Fôvárosi Zenei Alap 

Az 1990-ben, a Kulturális Alapból létre-
jött Zenei Alap költségvetési pénzbôl
gazdálkodik. Csak Budapest határain
belül finanszíroz bármit is – kivéve ösz-
töndíjakat és beruházást. Program- és
eseménytámogatást segít, az azokhoz
csatlakozó dolgokkal együtt. 

Célja az érdeklôdés felkeltése; támo-
gatás vagy segítés más támogatás elnye-
résében. Teljes projekttámogatás egy
forrásból szinte kizárt. 

A szakmai értékelésben a szakma
krémje vesz részt (Magyar Zenei Ta-
nács, Magyar Muzsikus Fórum, Zeneis-
kolák Szövetsége, Zeneszerzôk Szövet-
sége). Míg 1992/93-ig a politikusokból
álló Kulturális Bizottság megváltoztat-
hatta a szakértôi testület véleményét, ma
már legfeljebb csak kiegészít, tartalék-
ból kisegít. 

Az utóbbi évek jelentôs változása az
egyházzene, a zeneiskolák és a jazz erô-
södése. 

A pályázatokban egyértelmûen meg
kell jelölni a célfeladatokat és a költség-
vetést. Tudni kell, hogy az Alap meglé-
vô források mellé szívesebben pótolja a
megjelölt hiányokat (azok 50%-át). 
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Eddig még nem kötött az Alap szerzô-
dést a pályázati nyertesekkel (most már
születôben van egy megállapodás), de
gazdasági elszámolásra igényt tart.

Zelinka Tamás fôtanácsos szólt a gon-
dokról is: nehézkes a pályázatok megje-
lentetése (idén a Magyar Nemzetben és a
Budapest Újságban publikálták). A pályá-
zók részérôl pedig a pályázatok írását érzi
a leginkább nehézkesnek – ami egyébként
érthetô a muzsikusok esetében. 

Mûvészeti és Szabadmûvelôdési
Alapítvány

Célja a mûvészet és közmûvelôdés tá-
mogatása. Forrása a Vigadó téri iroda-
ház bérleti díjaiból származik. Az Ala-
pítvány anyagi helyzete kétséges, az
épületek rossz állapotban vannak. A pá-
lyázatok bírálását szakkuratóriumokra
bízzák, de kuratórium kontrollálja a Pes-
ti Vigadó Hangversenytermének kiadá-
sát is. Ott egyébként folyamatosan nô a
más típusú rendezvények száma, jólle-
het az Alapítvány egyfajta támogatási
formaként komolyzenei együtteseket kí-
ván hozzásegíteni egy-egy bérleti alka-
lomhoz. Komolyzenei koncertek rendel-
kezésére akarják bocsátani a 200 fôs,
alig kihasznált kamaratermet is. 

Az Alapítvány fô profilja mûvészeti
együttesek, alkotások, rendszeres prog-
ramok, továbbképzések, stb. támogatá-
sa, amelybôl például mûvelôdési házak
is részesülhetnek. Gallyas Csaba igazga-
tó szavaival a pályázat lényege, hogy
„tisztességes szándékról és arról gyôzze
meg, hogy azt meg is tudja valósítani”. 

Szívesen fogadják a kollektív pályá-
zatokat, a tömör bemutatkozást, reális
költségvetést; kellenek ajánlók, nem szí-
vesen olvasnak azonban nagy siránkozá-
sokat és mások szidalmazását. 

A tervek között mûvészeti ösztöndí-
jak alapítása és kulturális szolgáltató-
fejlesztô csoport kialakítása szerepel.

Magyar Alkotómûvészek Közalapítvány
(MAK)

Jogelôdje a Magyar Köztársaság Mûvé-
szeti Alapja. 1968 és 1984 között ez társa-
dalmi, majd költségvetési szervezet volt.
Rendszerváltás után birtokosi problémák
voltak; 1992-ben Alapítvány, 1994-ben
közalapítvány lett. Vagyona nem pénz,
hanem ingatlan (alkotó házak). 

Jelenleg nyolc másik alapítvánnyal

együtt, banki háttérrel mûködik. Pályáza-
tai között van az egészséggel és a sajtóval
foglalkozó projekt is, de emellett négyfé-
le zenei lehetôséget kínál. A mûködtetési
rend szigorú, az Alapnak alaptôke meg-
erôsítési kötelezettsége van. Dr. Gyôry
Erzsébet kuratóriumi tag elmondta még,
hogy pályázataik április-májustól havonta
jelennek meg, az elbírálás 30-60 nap, fel-
kért szakértôk segítségével.

Pro Renovanda Cultura Hungariae
Alapívány

1990-ben alakult a széles szakmai közvéle-
ményre alapozott, kultúra-finanszírozást
meghonosító alapítvány. 21 szakkuratóri-
um bírálja a közoktatás, felsôoktatás, kultú-
ra, közmûvelôdés területérôl érkezett pá-
lyázatokat. Zenei szakalapítványa a „Ko-
dály Zoltán emlékére” szakalapítvány,
amelynek célja a magyar zenei mûvelôdés
színvonalának emelése Kodály Zoltán szel-
lemében. A pályázatot az ének-zenetagoza-
tos iskolák számára szokták meghirdetni.

Közoktatási Modernizációs
Közalapítvány (KOMA)

1995-ben alakult, a közoktatás fejlesztésé-
nek céljából. 1995/96-ban egy nagy, 20
milliós pályázatot hirdetett meg az alapít-
vány, 1997/98-ban már tematikus pályáza-
tokat írt ki. Ezeket szakértôi társulat bírál-
ta, ám az utógondozás nem volt megszer-
vezve. Sok volt bennük az esetlegesség,
amit menet közben kellett aktualizálni. 

A KOMA elsôdleges célja ugyan a
közoktatás modernizációja, ebben azon-
ban nemcsak a közintézmények vehet-
nek részt. 

Dr. Dobos Krisztina elnök elmondta,
hogy a problémák között élen áll a pénz-
hiány, hogy az alapítványhoz nem lehet
csatlakozni és hogy nem éreznek garan-
ciát arra, vajon valóban a legjobb pályá-
zók kapják-e a pénzt és hogy a megka-
pott támogatást arra fordítják-e, amit a
pályázatban megjelöltek. Szándékukban
áll nyitottabbá tenni az alapítványt.

Fontos:
a) a pályázó részérôl

• adatlap pontos kitöltése
• megfelelô minôségû pályázat
• eszközvásárlás, utaztatás, hang-

szervásárlás mellôzése
a) • szerzôdés betartása (pénzt nem le-

het más programra költeni)

a) • elszámolás a megadott metódus alapján
b) a pályáztató részérôl

• megfelelô pályamunkák felhaszná-
lása a közoktatás javítására

a) • az Alap tulajdonában lévô sok érté-
kes program publikálása

Oktatási Minisztérium Szakképzési 
Támogatások Fôosztálya

Minden nem egyetemi és fôiskolai képzés
szerepel az Országos Képzési Jegyzék-
ben. Köztük vannak mûvészeti jellegû
képzési formák is. A központi költségve-
tés elkülönített alapjából finanszírozzák,
kiadásai három nagy csoportra oszthatók:
• az Oktatási Minisztérium pályázatai
• megyei munkaügyi központok támogatása
• gyakorlati szakképzést folytató vállal-

kozások visszaigénylései
Kik is férhetnek hozzá a pályáztatott

pénzekhez? Középfokú iskolarendszerû
szakképzéssel foglalkozó intézmények
– saját gyakorlati képzésükhöz kapcso-
lódó eszközök beszerzésének céljából. 

A szakképzési hozzájárulások rendsze-
rének pénzügyi hátteréhez egyébként –
legalábbis részben – törvények, rendele-
tek adnak jogi fedezetet. A gazdálkodó
szervezetek az alkalmazottak bére után
1,5%-ot fizetnek, de eldönthetik, milyen
formában róják le adósságukat: 
• befizetik
• közvetlenül támogatnak egy középfo-

kú szakképzô iskolát
• saját maguk mûködtetnek gyakorlati

képzôhelyet
Van tehát mód a támogatásra és a jó in-

tézménymenedzserek meg is találják eze-
ket a támogatókat. A különbözô kamarák
is támogathatják saját tagjaikat. 

Az alapítványok, közalapítványok egy-
re nagyobb szerepet játszanak a finanszí-
rozásban. Ezek java része állami forrásból
mûködik. A Nyitott Szakképzés Közala-
pítvány 1 milliárd forinttal részesül az Or-
szágos Szakképzés Alapból. Nyílt pályá-
zat révén lehetséges a Közalapítványhoz
fordulni. 

S hogy hogyan juthatnak mindennek
közelébe a muzsikusok?  Giber Mihály
fôosztályvezetô elmondta, hogy a mûvé-
szeti szakközépiskolák már kevés fon-
dorlattal is pályázhatnak ilyen pénzekre,
de ha bárkinek benne szerepel az alapító
okiratában, hogy szakképzést folytat,
kaphat ebbôl a pénzbôl. (Azért az alapító
okiratot a jegyzônek ellen kell jegyez-
nie.)
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Budapest Music Center (BMC)

Gôz László sikertörténete. Információs köz-
pontot akart létrehozni. 1996-ban kezdett bele
vállalkozásába, nagyon amatôr körülmények
között. A hálózat alapjait „lerakta”, de ebbôl
megélni nem lehetett. Másik tevékenységet is
el kellett kezdeni, ehhez Kft.-t kellett alapíta-

nia. Lemezkiadással kezdett foglalkozni és
azért, hogy a komolyzenei CD-ket finanszí-
rozni tudja, más jellegû CD-ket is készít. Úgy
is lehet interpretálni, hogy az egyik mûfaj a pi-
acon hoz pénzt, a másikkal pályázni lehet. A
nyereséget pedig visszafordítja az informáci-
ós bázisba, mert ez az információ százada. 

Jelenleg maximális az informálódási lehe-
tôség a cég segítségével az interneten keresz-
tül, miközben CD-felvételek „piaci” alapon
készülnek. Stratégiája: üzleti tevékenység a
magyar zenekultúra szolgálatában.

Tóth Anna
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ZENEKARI KÖRKÉP

1998. októberében a „Zenekar” újság ne-
vében kéréssel fordultam a Magyar Szim-
fonikus Zenekarok Szövetségének zene-
karaihoz, hogy a postázott kérdôívet ki-
töltve és azt visszaküldve segítsék elô egy
olyan, tájékoztató felmérés elkészítését,
amelybôl képet kaphatunk, milyen körül-
mények között dolgoznak együtteseink.
A kísérôlevélben arról is biztosítottam az
együttesek vezetôit, hogy nem szükséges
minden adatot közölniük: amire nem
óhajtanak válaszolni, ne válaszoljanak.
Nem a fizetéseket kívánja ez a tájékozó-
dás öszszehasonlítani, hanem inkább a
körülményeket (juttatások, próbakörül-
mények, tervezhetôség). Nem is lehet
egyébként egyetlen tényezô alapján sem
összehasonlítani az együtteseket, hiszen
ahány, annyiféle mûködési formát, fenn-
tartói, támogatási megoldást mutat. 

Nagy köszönettel tartozom az együtte-
sek jelentôs részének, hiszen elsô kérésre
válaszoltak, mégpedig az elsôként meg-
adott határidôn belül. Bizonyos idô eltel-
tével még egy kérôlevelet faxoltam, hi-
szen voltak postai gondok, volt, aki eluta-
zott és nem tudott válaszolni, de végül
készségesen, pontosan igyekeztek a Ze-
nekar kérésének eleget tenni. Két helyrôl
nem érkezett válasz sem a levelekre, sem
személyes telefonos kérésre (Nemzeti
Filharmonikus Zenekar és Szombathelyi
Szimfonikus Zenekar), sajnálatos módon
így a megbízás teljesítésének nemes szán-
dékát nem tudtam tökéletesen teljesíteni. 

Voltak nem egyformán értelmezett kér-
dések, ezért a táblázatot úgy szerkesztettem

meg, hogy minden értelmezésnek megle-
gyen a megfelelô „rubrikája”. Ilyen például
a fizetésekrôl kért információ, ahol eltérô
módon közöltek átlagfizetéseket, legalacso-
nyabb és legmagasabb béreket összevonva a
teljes állományra vonatkozóan, vagy külön
ismertetve a mûvészeti és adminisztratív
dolgozók adatait. Nem minden együttes tet-
te publikussá ezeket az öszszegeket, de ezt
tökéletesen meg lehet érteni.

A válaszokból következtetve úgy lát-
szik nem lehetett egyértelmûen értelmez-
ni a hangszerek szállítására vonatkozó el-
sô kérdést: maguk viszik-e hangszerei-
ket? Volt, aki itt arra gondolt, hogy az
együttesek utazások alkalmával a saját
hangszereiken játszanak-e, volt, aki a ci-
pelésre vonatkozó érdeklôdést vélte ki-
hallani a kérdésbôl. Ha félreérthetô volt,
elnézést kérek, a válaszokban igyekeztem
megtalálni a megfelelô információt.

Két együttes mellékelt némi írásos kiegé-
szítést a kitöltött kérdôív mellé. A Rádióze-
nekar esetében Héthy Apor elsôsorban az
utolsó fejezetben exponált problémákat bon-
colgatja:

„A próbaterem és koncertterem hiánya,
a munkáltató nehézségei, a több lábon va-
ló állás esetlegességei komplikálttá, néha
lehetetlenné teszik az elôretervezés olyan
formáit, amelyek lehetôvé tennék a zene-
kari tagok más elfoglaltságainak egyenlô
súlyú, illetve preferált kezelését. 

A mellékállásokat illetôen a helyzet elég
bonyolult, mert számos kolléga dolgozik al-
kalmilag mûködô kisebb együttesekben, de
ezt nem tartjuk nyilván, hiszen szabadide-

jükben jogosan, bejelentési kötelezettség
nélkül folytathatnak elôadómûvészi tevé-
kenységet.

A tanítást illetôen négy, a Zenemûvé-
szeti Fôiskolán mûködô tanárról tudok, s
még hasonló lehet azok száma, akik
egyéb oktatási intézményben dolgoznak,
de a szerzôdéses viszonyok, félállások vi-
lágában – amíg a zenekari munkával idô-
belileg összeegyeztethetô módon folynak
– támogatjuk, szorosan nem tartjuk nyil-
ván.

Itt kell leszögeznem, hogy a zenekari
tagok minden külsô elfoglaltságával
szemben, a zenekar zavartalan mûködé-
se, s így a tagság egészének érdekében,
kikötjük prioritásunkat, tehát ragaszko-
dunk ahhoz, hogy tagjaink nálunk lévô
munkaviszonyukat tekintsék fôállásnak.”

A Szegedi Szimfonikus Zenekar elsô-
sorban a körülményeirôl szóló adatokat
egészítette ki bôvebben. Ezek szerint az
együttesnek nincs hangversenyterme,
hangversenyeiket a Szegedi Nemzeti
Színház termében tartják, évadonként 10
alkalommal ingyen, ezen felül minden
esetben terembérleti díjat kell fizetniük.
A zenekar székhelyének jövôbeli helyze-
te bizonytalan, mivel az épületet az egy-
ház visszaigényelte és vissza is kapta.
2002-ig kell a zenekarnak kiköltöznie, és
a szegedi Önkormányzat a mai napig még
nem tudott alkalmas épületet felajánlani
az együttesnek. 

A többi zenekar úgy gondolta, hogy a té-
nyek önmagukért beszélnek – és milyen iga-
zuk van – sajnos!

Koedukált öltözô, ötévenként ruhacsere, minimálbér,
száznál több fellépés egy évben = az „átlagos” magyar

szimfonikus zenekari mûvész élettere


