
,,A szerződéskÖtés eIőtt referenciÓkot kell kérni"

KovÓcs céza o ,,hoppon morodt"
zenekorokrÓl és o tisztes impresszÓriokrÓI
Négy éve alakult meg a Magyarorszígi JNIűvé-

szeti Ügynökségek Szrivetsége, azzal a céllal,
hogy a művészek impresszálása terén ,,rendet te-
remtsen''. Kovács Gézát, a szövetség etikai bi-
zottságának elnökét többek között munkájuk
nehézségeiről kérdeztük.

o Hogyan és miért jött létre a szervezet, s annak
etikai bizottsága?

- 1989-90-ig gyakorlatilag egyetlen magyar mű-
vészközvetítő Ügynökség létezett az országban, ez az
Interkoncert volt. Ez az akkori t:irsadalmi-politikai be-
rendezkedésnek tÖkéletesen megfelelt, kedvére vo|t an-
nak a monolitikus irányításnak, amely aztán az előző
évtized végére felbomlott. Ennek kÖvetkeztében 1991
elejére a cégbírósíg' illetve a minisztérium tájékoz-
tatísa szerint - mint kiderült - 64 olyan intézmény
jött létre, amely magyar művészek ,'exportjíval'' és kül-
fÖldiek,,importjával'', vagyis művészkozvetítéssel fog-
lalkozott.

D Ezek a cégek csak zenészekkel, énekesekkel fog-
lalkoztak?

- A kérdés teljesen jogos, hiszen az egész szakma
totális tÖrvényi szabályozatlanságáról tanúskodik min-
den. Elvileg minden művészeti ág m(lvészét, termékét
forgalmazhatják művészeti ÜgynÖkségek" ami azért is
érdekes, mert a törvénykezés a ,,művészközvetítés'' szó
alá sorol mindent, aminek persze az lett a következmé-
nye, hogy az a ,,zavalros'', amely ezen a területen is ki-
alakult, kitermelte a ,,zavarosban halászókat'' is. Volt
jónéhány abszolút profi, akik az Interkoncert kÖpÖnye-
géből bújtak ki' ők voltak az első honfoglalók, akik ma-
gánemberként kezdíék lefedni a piacot, természetesen
magukkal vitték az interkoncertes tapaszta|ataikat és a
magyaÍ művészeket is. Eléggé kaotikus állapotok kezd-
tek eluralkodni, a szakma egyre tÖbbet találkozott bel-
földön és kü|fÖldön is ,,konjunktűra-lovagokkal'', akik
e piaci terület morálját lezüllesztették. Tehát szckmai
és piacvédelmi okai voltak annak, hogy a szövetség
megalakult. Kiderült, hogy a hatvannégy bejegyzett
ÜgynÖkségből mintegy húsz foglalkozik rendszeresen
közvetítéssel. Elsősorban persze az (ln. könnyű műfaj-
ban dolgozók talílkoztak mindennap ezekkel az anomá-
liákkal, de a komolyzenével foglalkozó zenészek is
meglehetősen sok gonddal találkoztak.

tr Milyen jellegű problémák ezek?

- Elsősorban etikai jellegűek. Vannak Íigynöksé-
gek' amelyek ún. exkluzív (kizőrólagos) szerződéssel
kÖtnek magukhoz művészeket. Ez azÍ jelenti, hogy a
megállapodás szerint kizírólag a megbízott ügynökség
tárgyalhat a művész nevében, amiért megfelelő jutalé-
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kot kap. Ennek fejében az ügynökség gondoskodik ar-

ról, hogy a művész megfelelő szinten és gyakorisággal
legyen foglalkoztatva. A ,,feketeügynökök" viszont az

olykor ingatag művészeket lecsaptók eqy_e7y ügynök-
ség kezéről, egy pillanatig jónak tűnő üzlet reményé-
ben. A Magyarorszúgi Művészeli Ugynökségek
Szövetségét az a mintegy húsz ügynökség alakította
meg, amelyik eldÖntötte a piacot letisztítja, s minden

eszközzel igyekszik az Qzonos esély elvét megteremtye
és megőrizve megakadályozni azoknak a ,,parti-
zánoknak" a munkájót, akik rengeteget rontanak a ma-
gyar művészeli piclcon. Ugyanis áron alul adnak el
embereket' ezáltal rontjík Magyarország művészi imá-

zsít is. A szövetség a Fővárosi Bíróság ő|tal beiegyzeÍt
szeÍvezet, amelynek sok egyéb mellett van egy etikai
bizottsága is, amelynek újra elnökévé választottak.

c Milyen jogai, Iehetőségei vannak a szövetségnek'
illetve ezen belül az etikai bizottságnak? Hogyan
tudják elérni a kltíizÓtt célt, a piac ,,megtisztítí-
sát", az egyenlő esélyek megteremtését?

- A magyar torvénykezés következményeként meg-

lehetősen szűkösek a |ehetőségeink. Kamarai törvény
híján a szakmai érdekképviselet rendkívül nehézkesen
működik. Amíg az orvosoknak, jogászoknak van kama-

rájuk, feltételeket szabhatnak, hogy ki űzheti a szak-
mít, addig például a művészeti ügynökségeknek nincs
semmiféle olyan törvény által korlátozott feltételrend-
szere, amely elősegítené a piac ,,megtisztítÍtsől''. Ezéra
meglehetősen furcsa helyzet alakult ki: mi a különbözó
európai országok művészeti ügnökségeivel analóg mó-

don alakítottuk meg a saját szÖvetségünket, illetYe tag-
jai letttink az Európai Művészeti Ügynökségek
Szövetségének, ugyanakkor a jogi lehetőségeink - a

tÖbbi országtól eltérően - nincsenek meg.

o Jó lenne, ha pétdával ittusztrálná, milyen jogai
vannak mondjuk a Németországban működő szti'
vetségnek!

- Németországban majdhogynem,,kihalásos'' ala-
pon megy az ügynökségek létrehozása' Kontingenseket
álIapított meg annak idején a Bundesta8, torvényben
szrbőlyozza a művészeti ügynökségek munkáját. Ez
nem azt jelenti, hogy a piacot korlátozza, hanem a pi-

accal foglalkoző cégek működését szlbá|yozza. Ma-
gyarországon semmiféle jogi szabúlyozós nincs e

kérdésben, s a szövetségünk etikai kódexe is kizárólag
a tagokra vonatkozik. Ez annyit jelent a nemzetközi po-

rondon, hogy a szövetség tagjainak joga van minden

partnerének tudomásíra hozni, hogy ő tagja a szövet-
ségnek, amely európai normák szerint szerveződik, s

elfogadja annak etikai normíit. Ez egyfajta rangot je-

lent, s bizalmat ébreszt a külföldi partnerben.

- 
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o Gondolom, fordítva is működik a dolog; vagyis
az önök szövetsége is gyűjt információkat a kÜl-
földi ügynökségekről...

- Pontosan így van, a munkához ez is hozzítarto-
zik. Vannak országok - 

például olaszország - ahol
szabályos /e ke telistúk vannak, amelyre pénzügyileg, rit-
kábban művészeti okokból megbízhatatlan ügynÖksé-
gek kerülnek fel. Ugyanez nálunk is működik, egyelőre
informális módon: a szövetség tagjai személyes talál-
kozók során elmondják, éppen kivel tórgyalnak, kétsé-
geik vannak a másik fél szándékát illetően, mi ekkor
információkat gyűjtünk az adott ügynökségről.

o Ha jól értelmezem' a szövetség elsősorban meg-
előzni tudja az esetleges konfliktusokat...

- Mi egyet tudunk tenni ebben az esetben. Ha tu-
domásunkra jut, hogy mi tÖrtént, az illető ország ügy-
nÖki szövetségével közöljük a tényt, s akkor ők a sajít
etikai kódexük szerint eljárnak. A mi megszorítási le-
hetőségeink meglehetősen szűkösek: ha a magyarorszá-
gi szövetség valamelyik tagja követ el hibát,
figyelmeztetésben részesíthetjük, felfÜggeszthetjiik a

tagságít, vagy kizárjuk a szövetsógből. Ha pedig egy
kiilföldi cég érdeklődik, mi tényként közöljük.

tr Történt-e a megalakutás óta fegyelmi eljárás'
esetleg kizárás?

- Szerencsére nem, mivel a magyaÍ ÜgynÖkségek
munkájában az elmúlt hírom esztendőben tudomásom
szerint nem volt olyan etikai vétség, amely etikai eljá-
rás kezdeményezését vonta volna maga után. Ez persze
nem jelenti aZt, hogy nem voltak etikítlan pillanatok
az ügynÖkségek tevékenységében, de a legfontosabb,
hogy hozzánk ezek az információk eljussanak.

D Tudnak külföldön az önök szövetségérííl?

- Természetesen jegyeznek minket. Szövetségünk
rendszeres kapcsolatot taÍt az európai, illetve a külin-
böző nemzeti szövetségekkel. Van egy |aza szervezett-
ségű világszövetség: ennek a munkájíban is részt
vettünk, persze nem a saját költségünkÖn' hiszcn mi na-
gyon szűkÖs anyagi kerctek közÖtt dolgozunk. Egyéb-
ként mindannyiunk piaci érdeke, hogy jól informíltak
legyünk más országok művészeti ügyintézéséről, a tÖr-

vényekről, devizahatósági rendelkezésekről. Mert min-
denütt feltűnnek olyan konjunktúra-lovagok, akik
hirtelen akarnak meggazdagodni, vagy feketén üzletel-
nek.

o Tudna konkrét példát mondani erre?

- Előfordulhat, hogy egy-egy művész a hivatalosan
megállapított gázsijín alul vállal el egy fellépést, mert
éppen van egy szabad estéje, hétvégéje. Ezzel rontja l
saját exkluzivitását, s ami a legkínosabb: ha híre megy
a dolognak, az anyaügynÖkség mír nem fogja tudni ki-
közvetíteni az eredeti gázsiért. A művész előbb-utóbb
ellehetetlenül a piacon.

D Nem biztos, hogy erről csak a művészek tehet-
nek, hiszen a megélhetésük Magyarországon ál-
talában nem biztosított...

- Ez valóban így van. A világszLírok mellett na-

gyon sok kitűnő művész van, de a magyar zenei piac

még annyira nem stabil és nem fizetőképes, hogy a mű-

vészek visszautasíthassák az előnytelen kÍilföldi ajín-
latokat. Ezért kénytelenek belemenni olykor méltatlan
helyzetekbe.

o Az elmúlt három évben tárgyalt-e a bizottság
Ügyeket?

- olyan Ügyek nem voltak, amelyről jegyzőkönyvet
kellett volna készíteni' írásos feljelentés sem érkezett
hozzánk, de több alkalommal békebírói szerepre kény-

szerültem. Volt olyan, hogy egy ügynökség szólt ne-

kem: úgy lítják, hogy a művészüket el akarja csábítani
egy mísik Ügynökség' Az ilyen eseteket tapintattal éS

diplomatikusan igyekszem megoldani, a félreértést
minden esetben sikerül tisztőzní. Még a bizottság meg-

alakulásának idején keresett meg az Erkel Ferenc Ka-
marazenekat vezeÍője, aki elpanaszolta, hogy meg-

állapodott egy magyar ügynÖkséggel, amely szerződtet'
te egy olaszországi útra, és az indulás előtti napon az

ügynökség lemondta a turnét' Sikerült kideríteni, kiről
is van szó, aki egyébként gyorsan eltűnt a szakmából,
miután csinált néhíny botrínyt.

c Hogyan lehet kivédeni az ilyen eseteket?

- A sz'eruődésben rögzíteni kell, hogy ki kit szer-
ződtet. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a szerződtető

félről van_e referenciája u illető művésznek, vagy cso-
portnak, zenekarnak. Sok a kókler és a szélhámos a
művészkozvetítő szakrnában, főleg Kelet-Európában,
mert aZ olcsó, de minőségi munkaerőt keresik' LIa is-
meretlen céggel akarnak szerződést kötni, Célszerű fel'
keresni minket, hogy ismerjíjk_e őket, tudunk_e róluk
információkat. Egyébként ebben az esetben nem számít
illctlenségnek, ha a tárgyalís során a művész ríkérdez
az ügynÖkség referenciáira, kiket utaztattak eddig Ma-
gyarországon' Ezeket az információkat pedig érdemes

ellenőrizni. Mindig jobb az a néhány feszélyezett pi|-

lanat, mint utána ott állni valamelyik európai országban
pénz nélkÜl.

c Gondolom, sok iIyen történetet ismer...

- A mi zenekarunkat, a MÁV Szimfonikusokat is
tÖbbször hoztík kellernetlen helyzetbe. Még korábban

tÖrtént: az nyolcvanas években a zenekar állandó sze-

replője volt az assisi fesztiválnak, az anyagi feltételek
viszont évről évre romlottak' Egyre rosszabb lett az el-
helyezés, csökkent a napidíi. 1989-ben a zenekar -
miutín az utolsó koncert előtt sem fizették ki a zene-

kart - sztrájkolt. A zenészek megjelentek ugyan a

színpadon, de a közönség legnagyobb megrőkönyödé-
sére nem játszottak. Ennek elIenére sajnos a pénz egy

részét így sem kapta meg a zenekar' Gondoltunk arra,

hogy pert indítunk, de aztín rájÖttünk, hogy képtelenek
lennénk megelőlegezni a perkÖltséget, még ha a végén

nyernénk is'''
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