
A beszámoló szerint az elmúlt idôszakban
a szakszervezetnek a munkahelyek meg-
ôrzése, a „kárelhárítás” és „kárenyhítés”
feladata mellett, illetve ezeket meghalad-
va, már a munkafeltételek, így különösen
a közalkalmazotti bérek javítására – a ko-
rábbiakhoz képest is –, jóval nagyobb
energiákat sikerült fordítania. A bérek nö-
vekedése mellett emelkedtek a különbözô
intézmények, így például a mûvészetok-
tatás, az önkormányzati zenekarok, ének-
karok támogatási forrásai, és különösen
jelentôs növekedés történt a Nemzeti Fil-
harmonikusok és a Magyar Állami Opera-
ház támogatása esetében. Ezek a kedvezô
változások érezhetôen javították a terület
és az egyes intézmények bérátlagait is. 

A másik legjelentôsebb és pozitív vál-
tozást az elôadómûvészi jogok fejlôdése
hozta. A legkevesebb eredményt a ven-
déglátás területén foglalkoztatott zené-
szek, különösen a cigányzenész foglal-
koztatás terén sikerült elérni, de számos
megoldandó kérdés maradt a könnyû
mûfaj, a jazz és nem utolsósorban a
táncmûvészek támogatása, élet- és mun-
kafeltételeinek lehetôségei körében is.

Az eredeti témák mellett a küldött-
gyûlésen újdonságként merült fel a szo-
ciálisan nehéz helyzetû kollégákra való
nagyobb odafigyelés, valamint a munka-
nélkülieknek nem nevezhetô, de nagyon

alacsony jövedelemmel vegetáló énekes,
szórakoztató és cigányzenészek helyzete. 

E kérdések tekintetében határozati ja-
vaslatok is születtek:

„A küldöttértekezlet felkéri az elnöksé-
get arra, vizsgálja meg, hogyan lehetne az
ún. szakmai nyugdíjba vonuló táncosok
számára a jelenleginél kedvezôbb feltéte-
leket kialakítani.”

„A küldöttértekezlet üdvözli, és messze-
menôen támogatja a normatív támogatás
elveit is magába foglaló zenekari, énekka-
ri támogatási rendszer kialakítására irá-
nyuló kezdeményezést. A küldöttértekezlet
hangsúlyozza azt, hogy kiemelkedôen fon-
tos szempontnak tekinti olyan mûfajú
együttesek bevonását is a támogatási
rendszerbe (pl. big-band, nagyobb létszá-
mú koncert-cigányzenekar), amelyek idá-
ig ilyen támogatásban nem részesültek.”

Az általános kérdések közé tartoznak a
közalkalmazotti intézmények, az érdek-
egyeztetés és a bérek kérdései, s ezek te-
kintetében a következô határozati javaslat
született: „a szakszervezet az európai uniós
csatlakozásunkkal is összefüggésben ki-
emelkedô jelentôséget tulajdonít a szociá-
lis párbeszéd intézményének. Kezdeményezi
azt, hogy a mûvészeti és mûvészetoktatási
területen nevesítsék magukat a szakszer-
vezetünkkel, és más mûvészeti szakszerve-

zettel munkaadói szervezetként megálla-
podásra, kiterjesztett hatályú kollektív
szerzôdés megkötésére jogosított szerve-
zetek.”

„Szakszervezetünk továbbra is jogi és
együttmûködési követelménynek tekinti
azt, hogy a közalkalmazottakat érintô, va-
lamennyi szabályozási kérdés – még a
döntés elôkészítés szakaszában – az érdek-
egyeztetés keretében kerüljön egyeztetés-
re a szakszervezetekkel.”

Fontos általános kérdés még a személyi
jövedelemadó kérdése is. Az errôl szüle-
tett határozati javaslat szerint a szakszer-
vezetnek ismételten kezdeményezni kell
azt, hogy a mûvészeti tevékenységekbôl
származó jövedelmeket az átalányadózás
szabályaival lehessen elszámolni.

A klasszikus érdekvédelmi feladatok (a
munkahelyek megôrzése, új munkahelyek
kialakítása, a bérek emelése, nyugdíjkér-
dések, adózási kérdések) mellett a jövô
legfontosabb kérdései közé tartozik a
szakszervezet által is kezdeményezett
mûvésztörvény mielôbbi hatályba lépésé-
nek elérése, a táncmûvészet és a táncosok
tevékenysége feltételeinek javítását célzó
az ún. Táncmûvészeti Kerekasztal és a
minisztérium közötti tárgyalássorozat is.
Ide tartozik a jazz képviselôi és a NKÖM
közötti tárgyalás arról, hogy e terület sajá-
tosságait is figyelembe vevô támogatási
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Régi-új vezetôség a Zenemûvészek
és Táncmûvészek Szakszervezetének élén

A küldöttgyûlés új céljai között a mûvésztörvény mielôbbi elfogadtatása, 

a zenekari és énekkari finanszírozás újragondolása szerepel 

A Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete 2004. április 28-án tartotta meg 
ötévenként esedékes küldöttgyûlését, amelyen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 

képviseletében Vass Lajos politikai államtitkár is részt vett. A beszámolók az elmúlt évek munkáját
és eredményeit értékelték, emellett az ország minden részébôl összegyûlt szakszervezeti vezetôk 

új tisztségviselôket is választottak. Az MZTSZ elnöke ismét Sólyom-Nagy Sándor lett, az alelnöki
tisztséget a következô öt évben Varsányi Lászlóné és Brieber János látja el, a fôtitkár pedig 

továbbra is dr. Gyimesi László maradt. A küldöttek a következô esztendôk fô céljairól és cselekvési
irányairól is döntöttek. A legfontosabb tennivalók között a mûvésztörvény mielôbbi hatályba 

lépésének elérése szerepel, de szükség van a zenekari és énekkari finanszírozás újragondolására, 
a normativitás elvének alkalmazását vizsgáló ún. konszolidáció lépéseit kialakító egyeztetés 

vizsgálatára is. 
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rendszer szülessen; a zenekari és énekka-
ri finanszírozás újragondolása, valamint a
normatívítás elvének alkalmazását vizs-
gáló, az ún. konszolidáció lépéseit kiala-
kító egyeztetés.

Egy másik fontos szakmai rész a
mûvészetoktatás területe. Errôl két hatá-
rozati javaslat is született: „Szakszerveze-
tünk ismételten kezdeményezi a mûvészeti
iskolák megfelelô hangszer- és eszközel-
látása alapjainak kialakítását, továbbá az
iskolai könyvtárak támogatását.”

„A küldöttértekezlet továbbra is fontos-
nak tartja azt, hogy a mûvészetoktatás
gyakorlatának támogatása, az elméleti,
tudományos és az ezekkel összefüggô
szervezési feladatok ellátására megala-
kuljon egy mûvészetoktatási háttérintéz-
mény.”  

Az eddigi évekhez képest újdonságot
jelent az az ötlet, hogy a szakszervezet
internetes portált alakításon ki, mûködtes-
sen, amelyre bármely elôadómûvész fel-
teheti alkotásait, s ezeket ingyenesen

vagy díjazás ellenében letölthetik az
érdeklôdôk. 

A NKÖM képviseletében résztvevô
Vass Lajos politikai államtitkár is mara-
déktalanul egyetértett a megszületett ha-
tározati javaslatokkal, s biztosította a kül-
dötteket arról, hogy jól állapították meg a
szakszervezet és a minisztérium közös
feladatait. Ezek közül az egyik legfonto-
sabbnak a mûvésztörvény megvalósulását
tartja.

R. Zs.

– Az áprilisi közgyûlésen Strém Kál-
mán, aki nyolc éven keresztül vezette a
szervezetet, azért mondott le pozíciójáról,
mert nem látta eredményesnek az érdek-
képviseletet. Nem könnyû feladat így át-
venni az elnöki posztot….

– Sokat beszélgettünk errôl Kálmánnal, s
mivel évek óta tagként én is részt veszek az
elnökség munkájában, magam is ismertem
azokat a kezdeményezéseket, amelyek
minden erôfeszítésünk ellenére sikertele-
nek maradtak. Mégis azt gondolom, elsô-
sorban nem érdekképviseletként kell dol-
goznunk, hanem szakmai szervezetként.

– De ezt a feladatot is el kell valakinek
látnia, mert más szervezet biztosan nem
fogja képviselni a hangversenyrendezôk
szempontjait…

– Így van, én is jól tudom, de az egyesü-
let munkájában egyensúlyban kell lennie a
szakmai és az érdekképviseleti feladatok-

nak. A szervezet nyolc esztendôvel ezelôtt
sajátos körülmények között született. 1989
elôtt egyetlen monopóliumhelyzetben
lévô, állami intézmény tartotta kézben az
egész ország koncertszervezését, a Filhar-
mónia. Budapesti székhelyû, jól felszerelt
szervezet volt, amelynek voltak vidéki ki-
rendeltségei is, és nem elhanyagolható
mértékû állami támogatást kapott. Arról,
hogy ez a rendszer jó volt-e vagy sem, le-
het vitatkozni, egy biztos, számos pozitív
és negatív vonással rendelkezett. A Filhar-
mónián kívül mindössze néhány budapes-
ti zenekar volt, amely önállóan, magának
szervezte a hangversenyeit, s mivel köztük
volt a MÁV Szimfonikus Zenekar is, s
mint ennek az együttesnek a zenekari
igazgatója, magam is rengeteg tapasztala-
tot gyûjthettem az évek során. Aztán
1990-tôl kezdve, amikor az állam fokoza-
tosan visszavonult errôl a területrôl is, és
megkezdôdött a privatizálás, akkor rövid

idô alatt nagyon sok magán hangverseny-
rendezô iroda alakult, azok a zenei intéz-
mények pedig, amelyek korábban is ma-
guk rendezték koncertjeiket, számos olyan
feladattal is szembesültek, amelyek elôzô-
leg nem léteztek.

– Mi jelentett újdonságot a több évtize-
des gyakorlatot követôen?

– Korábban a saját rendezésû hangver-
senyeink egy részét a Filharmónia is át-
vette, s így lehetôségünk volt az ô szerve-
zésükben még egyszer vidéken vagy
Budapesten eljátszani ugyanazt a koncer-
tet. Az együttmûködés következménye
volt többek között az is, hogy felléptethet-
tünk a koncertjeinken olyan külföldi szó-
listákat, akiket a Filharmónia szerzôdte-
tett. Kedvezôbb feltételek mellett sokkal
több vendég muzsikált velünk. (Ma egy-
egy nemzetközi ranggal bíró vendéget
szinte képtelenek vagyunk meghívni, hi-

Több éves tervezhetôség, 
újfajta támogatási rendszer a cél

Fenyô Gábor lett a Magyar Hangversenyrendezôk Egyesületének elnöke

A Magyar Hangversenyrendezôk Egyesülete 1996. márciusában alakult azzal a céllal, hogy mind az
elôadók, mind a közönség érdekében tovább javítsa a hangversenyrendezés feltételeit. „A szervezet

mindenekelôtt annak érdekében kíván tevékenykedni, hogy a hangversenyrendezést illetô, magas szin-
tû döntések kizárólag szakmai megfontolások, szempontok alapján szülessenek. Emellett javasoljuk
a hangversenyrendezés támogatási rendszerének átalakítását, hogy az állami  támogatás ne intéz-
ményhez, hanem feladathoz kötôdjön, s elosztására pályázati úton kerüljön sor. Nagyon fontosnak
tartjuk azt is, hogy a hangversenyek tervezése több évre elôre történhessen, s ehhez elengedhetetle-
nül szükséges, hogy a pályázati úton elnyert támogatások legalább három évvel korábban ismertté

váljanak” – olvasható a szervezet állásfoglalásában. Az eddigi eredményekrôl, s a következô
idôszak terveirôl, céljairól az egyesület nemrég megválasztott új elnöke, Fenyô Gábor beszél.


