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ségénél a bruttó átlagbér nem éri el a 65

000 forintot. A probléma nem mai keletû

és a sokéves nyûglôdésnek meg is van a

Nyugat-Európában ismeretlen végtermé-

ke, az úgynevezett megélhetési turnézás,

hiszen a magyar zenekari muzsikusok

döntô többsége megélni sem tud fizetésé-

bôl, nem is szólva a szakmájához szüksé-

ges eszközök és javak – hangszer és tarto-

zékai, hangfelvételek – vásárlásáról. Egy-

elôre hiába tiltakoznak a megfelelô nyugat-

európai szervezetek az ellen, hogy a kelet-

európai muzsikusok nevetséges gázsikért

vállalnak munkát, amivel a többiek esé-

lyeit rontják. Uniós tagságunk esetén ez

már nem lesz lehetséges, de talán a szük-

ség sem készteti erre mûvészeinket. Ez

egyébként a magyar zenekarok, a magyar

muzsikusok lejáratása is, ami jó hírne-

vünk elvesztéséhez vezethet.

A belépés feltételei

Az európai zenekari piac méltó „bejárásá-

hoz” szakképzett menedzsmentre van/lesz

szükségük a zenekaroknak. Sokan rendel-

keznek már ilyennel, sokan még nem. ôk

tudnak segíteni ebben a speciális piaci ér-

tékelésben, amit nem tanulhattak meg az

elmúlt rendszer alatt muzsikusaink. Hiába

vették ugyanis tudomásul, hogy vége a

biztonságos (ám középszerû) muzsikus-

létnek, mentálisan nem készültek fel a so-

káig tagadott, aztán hirtelen elfogadott

tényre, amely szerint a zene is áru. A pia-

ci törvényeknek pedig etikai szabályai is

vannak, amelyek kizárják az áruk értékük

alatti kínálatát. 

Mindez nem jelenti azt, hogy a vezetô

európai zenekarok egységes szinten tud-

nák fizetni muzsikusait, de azért megél-

hetési gondok nincsenek. A nálunk ta-

pasztaltak nem magyar, hanem térségbe-

li jelenségek. A muzsika egyetemes

nyelvének pedig esetenként gazdasági

jelentôsége is van, hiszen volt már olyan,

hogy egy külföldi vállalat vezérigazga-

tója egy zeneakadémiai szimfonikus est

után döntötte el végleg: céget alapít

Magyarországon, mert ahol ilyen hang-

versenyek vannak, ott más téren is kultú-

rának kell lennie. 

Amikor felcsendül a taps Európa bár-

melyik koncerttermében, egyetlen dolog

számít: jó volt-e a produkció, vagy nem.

Nálunk is meg kell azonban teremteni az

ehhez szükséges (minimális komfort-)

feltételeket. Szakszerûen segíteni, eladni,

értékesíteni azt, amire másfél évszázada

büszkék vagyunk.
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I. Kormányzati szerep – 
szakmai feladat

A Pénzügyminisztériumban létezik egy

fôosztály, amely a központi költségvetési

keretekkel, azaz a miniszteriális szférával

foglalkozik, ami 1500 milliárd forintot és

300 000 embert jelent. Ez a központi

költségvetésnek mintegy egynegyede. Ez

magába foglalja az önkormányzatokat, a

TB finanszírozást, és sok egyebet. 

Az utóbbi években megváltozott a

Pénzügyminisztérium szerepe (az elôzô

mintegy 40 esztendôhöz képest). Szó

sincs arról, hogy ott készülne a kultúra,

együtt a pénzzel! Ezen a helyen csak a

makrofeltételekkel foglalkoznak, az el-

osztás másutt történik. Hivatalos nyel-

ven a költségvetés input-orientált, azaz

bizonyos szempontok alapján a megfe-

lelô helyre irányítja a pénzt. Hogy az

adott helyen az adott szakma hogyan

osztja el, a Minisztérium nem is tud ró-

la. Megszûnt az output-kontroll. Gyako-

ri, nem kívánatos jelenség, hogy az ér-

dekeltek nem tudatosan költik el a

pénzt, hanem év végén, kampányszerûen.

Nem tekinthetôk korszerû gazdasági ele-

meknek a pénzmentô akciók és a hiányfi-

nanszírozás.

Mindenek elôtt: pénz, pénz és pénz
A kultúra nem tartozik a preferált körbe...

Az elsô, a különbözô pénzforrások mûködési mechanizmusát bemutató kérdéskör ismertetésekor célszerû
„föntrôl lefelé” haladni, azaz az állami finanszírozástól az önkormányzati mûködtetésen keresztül a szponzo-
rok felé folytatni a beszámolók sorát. Ehhez dr. Aradi Zsolt pénzügyminisztériumi fôosztályvezetô „Államház-
tartás, kultúra, költségvetés és a többiek”, Sír László, a Miskolci Szimfonikus Zenekar igazgatójának „Önkor-
mányzati szimfonikus zenekarok pénzügyi támogatása” címû elôadását dr. Kovács Lászlóné, Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal osztályvezetôjének korreferátumával, amit Debrecent illetôen
konkrét számpéldákkal illusztrált az elôadó, dr. Bodnár Zoltán, a CIB Bank vezérigazgatójának „Mecenatura
és/vagy marketing, valamint ôry András az Antenna Hungária Rt. Szóvivôjének „A mûvészet támogatása egy
állami többségû cég perspektívájából. „Álmok és lehetôségek” címû elôadását kellett felhasználni. Ez a szer-
kesztési elv nem teszi lehetôvé az elôadások szó szerinti, önmagukban kompakt közlését, hiszen – egyéb aka-
dályok mellett - nagyon sok átfedés tenné unalmassá és zavarossá a beszámolót. Szakszerûségük és tömörségük
következtében azonban körvonalazhatóan követik egymást és fûzôdnek logikus rendbe az elôadások. Sokszor
illusztrálnak egyedi vonatkozású számadatok általánosan érvényes beszámolót attól függôen, mely város(cég)
szakembere vállalta az adott téma feldolgozását. Ezek dôlt betûvel szedett sorok; közlésük már a fejtegetés
jobb megértése szempontjából sem volt nélkülözhetô.

Az állami költségvetés és a kultúra
finanszírozása

Dr. Aradi Zsolt referátumának

összefoglalása
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II. Költségvetés és piac – 
eltérô szabályozók

Ma a kultúra nem egy; hanem minimum

két lábon áll: a költségvetésin és a piacin.

Lábanként pedig több csatornából táplál-

kozik. Ebbôl az is következik, hogy na-

gyon sokféle szabályozót kell figyelembe

venni. Talán ezért is van az, hogy sokan

még mindig megelégednének egyetlen, de

biztos lábbal: a költségvetésivel, és ennek

fejében inkább csak azt tennék, amit mon-

danak neki. Tudjuk, kiderült, hogy ez nem

jó, hiszen a többség szívesebben dolgozik

a maga elképzelése, nem pedig központi

irányítás szerint. Arról nem is szólva,

hogy a kultúra alapvetô tulajdonságai a

többcsatornás szabályozásnak felelnek

meg. S ha valaki azt mondja, jobb lenne

egyszerûbb, áttekinthetôbb, egységesebb

szabályozás szerint mûködtetni a kultúrát,

tudnia kell, hogy a kultúra számos forrása

mindegyikének megvan a saját szabályo-

zása, amit figyelembe kell venni. És nem-

csak az egyes csatornák rendelkezhetnek

különféle szabályozókkal, hanem a két

oszlop, amire az egész épül: a költségve-

tés és a piac is. A gazdálkodás tehát lé-

nyegesen bonyolultabb, mint a tisztán

központi finanszírozás (és irányítás!) esetén.

Vannak azonban tények, biztos pontok,

amelyekkel számolni kell és érdemes.

Alapvetô tény, hogy

1) létezik a piacgazdasági környezet és

ez már visszafordíthatatlan;

2) léteznek szakmai törvények, ame-

lyekre lehet és kell támaszkodni;

3) vannak államháztartási reformköve-

telmények.

A szakmai törvényeket és az államház-

tartási reformkövetelményeket viszont

más-más jogszabályok irányítják, ame-

lyek nem összefüggô diszciplínák. Az ál-

lamháztartási reform lényege az állami in-

tézményrendszer, az állami feladatrend-

szer olyan szabályainak kialakítása, hogy

az intézmények és feladatok finanszíroz-

hatók legyenek. A feladat nem könnyû,

hiszen a költségvetés bevételi oldala a pi-

acgazdaság szerint mûködik, az államház-

tartás aránya ebben (a GDP-ben megjele-

nô jövedelemképzôdésben és annak fel-

használásában) egyre csökken. Amíg még

1994-ben a jövedelemkoncentráció több

mint 50% volt, 2002-re ez 40% alá süly-

lyed majd. Gyakorlatilag tehát relatív

egyre kevesebb az államháztartás és egyre

több privát, a vállalati szféra részesedése.

Ebbôl az is következik, hogy a költségve-

tés kiadási oldala sem maradhat változat-

lan. Amikor az államháztartási reform hiá-

nyosságairól beszélünk, a kiadási oldal

problémáiról van szó, amelyek egyelôre

nem hajlandóak más irányba fordulni. Ki-

sebbek ugyan a kiadások, kevesebbet köl-

tünk, csak e jelenségek mögül hiányoznak

azok a mechanizmusok, amelyek a legha-

tékonyabb felhasználást biztosítják. 

III. Szigorított intézményi 
gazdálkodás

Érthetô tehát, hogy a már említett két lá-

bon álló kultúrát illetôen is egyértelmûen

a szigorítás iránya érvényesül a költség-

vetési gazdálkodásban. Tíz évvel ezelôtt,

az évi 30% körüli inflációk idején még

másképp alakították a költségvetési sza-

bályokat, hiszen a cél az volt, hogy az in-

tézmények túléljék azt a nehéz idôszakot.

Kevés volt a pénz, nagyobb gazdálkodási

önállóságot kaptak az intézmények – ru-

galmasan lehetett elkölteni a költségveté-

si pénzeket és a jó gazdasági vezetôk

megteremtették a kiegészítéshez szüksé-

ges forrásokat is. A mai viszonyok között

erre nincs szükség; megnôtt a költségve-

tési pénzek tervezésének lehetôsége és

biztosított azok terv szerinti felhasználása

is. Az elkövetkezô évek várhatóan gyors

gazdasági növekedése és egyéb körülmé-

nyek megléte jól megtervezett költségve-

tést és szigorúan a tervek szerinti pénzköl-

tést tesz lehetôvé. Az intézmények gaz-

dálkodása tehát egyre kevésbé lehet libe-

rális. Az általuk elköltött pénz ugyanis

nem az övék, hanem az adózó polgároké. 

Az ellátandó feladatok nem mérhetôek,

hiszen a kereslet korlátlan, fizetôképes

vásárlóerô pedig nem áll mögötte, és ezen

a területen a költséggazdálkodás még

gyerekcipôben jár. Ha az állam növelni

akarja a vegyes finanszírozású kultúra rá

esô részét, azt a pénzt el kell venni valaki-

tôl, ami garantáltan sérti valaki(k) érdeke-

it. Ide értendôk az adókedvezmények is.

Bármekkora is a gazdasági növekedés, az

újra elosztható pénz összege nem tud

olyan gyorsan nôni. 

IV. Az államháztartás „zsebe”

A központi költségvetés egynegyede

használható az államháztartás számára.

Az 5-6-7%-os GDP-növekedésnél azt is

figyelembe kell venni, hogy jelentôs ál-

lamadósságunk van: 1994-ben ez a GDP

60%-a volt, most 55% körül tartunk és

40%-ra kell csökkenteni ahhoz, hogy az

Európai Unió monetáris követelményei-

nek ebbôl a szempontból megfeleljünk.

Jelenleg ez az összeg a költségvetés 20%-a,

7-800 milliárd forint évente, amit a kama-

tok tovább terhelnek. A törlesztés ma már

lényegesen könnyebb, mint hat évvel ez-

elôtt volt, de most is igaz, hogy gazdál-

kodni a maradékból tudunk. S a maradék

elosztása politikai-szakmai preferenciák

alapján történik. 

Ezeket a költségvetési irányelveket há-

rom évre elôre határozzák meg és most

már magát a költségvetést is két évre ké-

szítik. Meghatározzák az adott idôszak-

ban különös figyelmet kapó ágazatokat,

amelyek sokáig csak politikai preferenci-

át élveztek, most már ezt pénzzel is alá

tudják támasztani. Ez hatékonyabb, mint

az évenként változó preferenciák, hiszen

úgy semmi és senki sem tudott igazán ki-

bontakozni. Természetesen mindig min-

den terület a preferált körbe szeretne tar-

tozni, úgy azonban ezek kioltják egymást.

Viszonylag szûkebb kört igyekszenek te-

hát meghatározni, valamennyire ez úgyis

bôvülni fog. Jelenleg ebbe nem tartozik a

kultúra, még csak most csatlakozott hozzá

a tudomány. Ugyanez a mechanizmus ha-

tározza meg az egyes ágazatokon, így a

kultúrán belül is a különbözô idôszakok-

ban különös figyelemmel kitüntetett és el-

látott területeket is.

V. Mire és mennyit kaphat
a kultúra?

Az elmúlt években bôvültek a mozgáste-

rek a költségvetési szféra és ezen belül a

kultúra állami támogatása terén. Megnôtt

a mecenatúra szerepe, gyarapodtak forrá-

sai és technikája is. Gyarapodott azon

nem költségvetési intézményes formák

listája is, amelyek szintén részesülhettek

ezekbôl a forrásokból. Mindemellett

szükség van természetesen egy – megle-

hetôsen szûk körû – nemzeti kulturális in-

tézményi alapstruktúrára, amelynek stabil

mûködési feltételeket biztosít az állam.

Olyan intézményi és rájuk vonatkozó

költségvetési kereteket kell megállapítani,

amelyek garantálják ezek fennmaradását

és amelyek számára biztosítható az elkép-

zeléseink szerint együtt létezô alap- és fel-

adatfinanszírozás. Más szóval: alapfinan-

szírozásként életképes, testre szabottan

kiszámított mûködést biztosítunk a külön-

bözô tevékenységekre létesült intézmé-
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nyeknek, és – feladatfinanszírozásként –

pedig annak meghatározott szakmai tevé-

kenysége számára. 

Ami a konkrét összegeket illeti, jelen-

leg a kultúra finanszírozására 100 milliárd

forintot költünk, ami GDP-nek valamivel

kevesebb, mint 1%-a, az államháztartás-

nak pedig 2%-a. Ebben benne vannak a

médiumoknak nyújtott támogatások is.

Bizonyos százalékos bontásokban kimu-

tathatóak az elmúlt években történt szer-

kezeti változások is. Az 1993-as és 1999-es

évet összehasonlítva a kívánatos tenden-

ciák fokozott érvényesülése látható. A

kultúra területén az intézmények finanszí-

rozása (beleértve az önkormányzatok fi-

nanszírozását is) 17%-ról 13%-ra, a nor-

matív finanszírozás 16%-ról 9%-ra csök-

kent, a beruházások aránya 0,8%-ról

4,8%-ra emelkedett és megnôtt a feladat-

finanszírozás aránya is. Ez alatt az idô-

szak alatt az önkormányzatoknak sikerült

költségeik 50%-át saját forrásból elôte-

remteniük, amibôl lehetôsége szerint ter-

mészetesen a kultúrának is juttat – hogy

mennyit, az attól is függ, mennyire prefe-

rált vagy nem preferált területe a kultúra

az adott önkormányzatnak. Ilyenkor külö-

nös hangsúlyt kap a kultúra pénzügyi

szempontból sem skatulyázható sajátossá-

ga; és ha még a költségvetés bizonyos

norma szerint finanszírozza is ezt a terüle-

tet, a másik oldalon feltétlenül jelentkez-

nek a szubjektív, ízlésbeli, egyének kö-

zötti kapcsolatok különbségei. Mechani-

kus finanszírozási technikák tehát ezen a

területen nem alkalmazhatók. 

VI. Piaci jellegû intézmények
az állami szférában

Külön kérdés a piaci jellegû intézmények

(például közhasznú társaságok, közala-

pítványok) finanszírozása, ami attól is

függ, hogyan képesek ezek az adott terü-

let adott feladatait ellátni. Az ilyen finan-

szírozások ugyanúgy költségvetési pén-

zek, mint amit a költségvetési intézmé-

nyek kapnak. Valójában itt körvonalazot-

tan jelentkezik a kétféle (alap- és feladat-)

finanszírozás szétválasztása. Ezekben az

intézményekben állami feladatot látnak el

piaci körülmények között és az állam

csak a feladatot finanszírozza. Hogy me-

lyik szervezeti, gazdálkodás, jogi forma

az „igazi”, nincs recept. Általában adott

feladatra meg szoktuk találni az adott pil-

lanatban legelônyösebbnek tekinthetô

szervezeti formát. 

Legtöbb illúziót az 1994 óta sok felada-

tot ellátó közalapítványokkal szemben

táplálnak. Kétségkívül jogosultak adóked-

vezményre, a bizonyos 1% igénylésére,

de sok olyan egyedi gazdasági mozgásle-

hetôséget tulajdonítanak ennek a formá-

nak, amely költségvetési intézményekben

is elvégezhetô. 

Nagy tôkeigényû, nagy tôkét koncent-

ráló feladatokra a részvénytársaság java-

solt. Kisebb anyagi erô koncentrációját

igénylik a közhasznú társaságok, ame-

lyek talán a legjobban vizsgáztak az el-

múl hat esztendôben. Vagyoni bázissal

rendelkeznek és élvezik a nonprofit szer-

vezetek elônyeit. Számos követelményt

kell e kht-kal szemben állítani, hiszen

költségvetésük jelentôs része (20-30-

40%-a) központi feladatfinanszírozás, az-

az állami forrás. Milyen funkciót tölt be a

szervezet, milyen célból adjuk a támoga-

tást, milyen feltételekkel, hogyan kalku-

láltuk az összegeket, hogyan ellenôrizzük

a felhasználást, milyen garanciák vannak

a pénz cél szerinti felhasználására – egész

kérdéssor, amire választ kell kapnunk egy

ilyen szervezet támogatásakor. Meg kell

vizsgálni, hogyan fog viselkedni az a for-

máció, amibe beleeresztik a költségvetési

pénzt. Meg kell alkotni azokat a szabályo-

zókat is, amelyek segítségével bevételeik-

bôl ezek a szervezetek megfelelô összeg-

gel legyenek képesek saját fizikai létüket

biztosítani. Nem mindegy az államnak az

sem, milyen személyi feltételeket teremt

magának egy-egy kht, hiszen ezek vezetô-

jének menedzsernek kell(ene) lennie. El-

lenkezô esetben könnyen csôdbe juthat a

szervezet és az ilyeneket az állam menti

meg – amit csakis a közös kasszából tud

kifizetni. Ha jó a menedzser, ha jól gaz-

dálkodik és erôsen gyarapodik a szerve-

zet, elôbb-utóbb az államról való leválás

lesz a célja. Azért is fontos a napi kapcso-

lat, hogy ezt idôben észrevegyük és meg-

akadályozzuk, hiszen közhasznú tevé-

kenység nem válhat teljesen piaci jellegû-

vé. A kht akkor jó, ha jó dolgot csinál,

nem akkor, ha meg akar szabadulni az ál-

lamtól.

Kérdés, mennyire érvényesülhet mind-

ezen tevékenységben az állami irányítás?

Nyilván nincs szükség napi jellegû kont-

rollra, de az államnak követni és értékelni

kell a történteket, hiszen az adott felada-

tokra maga adott pénzt, és nem tûnhetnek

el költségvetési összegek. Az állami ma-

gatartásformák egyike az idônként jelent-

kezô állami akció is. 

VII. Pályázatok – 
gyerekcipôben

Az állami finanszírozás egyre tekintélye-

sebb része pályázatok útján, kuratóriumok

felügyeletével, decentralizált döntést kö-

vetôen jut el a felhasználókhoz. Jelenleg

bizonyos célok magvalósítására írnak ki

pályázatot, amiket úgy lehet elnyerni, ha a

pályázó tartalommal tölti ki azokat. Az

így megfogalmazott célok nem is mindig

egyértelmûek, a beérkezett pályázatokban

megfogalmazott tartalmak gyakran nem is

összehasonlíthatók egymással. Az elosz-

tás így túl esetlegessé válik. Jobb lenne

nem a célokat, hanem a munkát megpá-

lyáztatni és nem az egymással nem össze-

hasonlítható elképzeléseket, hanem részt-

vevôket versenyeztetni. Eltûnt ugyan az

állami megbízások kora, de ha más névvel

is, mégis hasonló módon kellene nagy ál-

lami programokat megvalósítani. 

A kultúra pénzügyi forrásainak gazdag

az étlapja, a szervezôdési formák is sokfélék. 

I. Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatok által ellátandó fel-

adatokat több csoportra osztják, amelyek

közül kiemelten fontos az úgynevezett

kötelezôen ellátandó feladatok köre. Ezek

közé olyanok tartoznak, mint az egészsé-

ges ivóvíz, az óvodai és általános iskolai

oktatás, egészségügyi alapellátás, közvi-

lágítás, helyi utak fenntartása, stb. Ezeken

túl ellát (illetve elláthat) szokásjog alap-

ján kötelezôvé vált tevékenységeket, mint

amilyen a köztisztasági is. Vannak azon-

ban az önkormányzati törvény által nem

kötelezôen elôírt, ágazati törvények által

azonban szintén kötelezôen megszabott

feladatok, mint amilyenek például a köz-

mûvelôdési feladatok. Ezeket az alábbi

módon fogalmazza meg a törvény: „A te-

lepülési önkormányzat a helyi társadalom

mûvelôdési érdekeinek és kulturális szük-

ségleteinek figyelembevételével a helyi

sajátosságok alapján, a lehetôségek figye-

lembevételével maga határoz meg”.

II. Bevételi források
Debrecenben például az önkormányzat

saját bevételei 43,4%-ot tesznek ki az ös-
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szes bevételen belül, amelyben legjelen-

tôsebb az adóbevétel – a saját bevétel kö-

zel fele (pontosan 48,7%). A feladatok el-

látásához az önkormányzatnak a szemé-

lyi jövedelemadóból a törvények és jog-

szabályok által rögzített hányad visszajár,

illetve – a befizetett SzJA 40%-ával – bi-

zonyos önkormányzati feladatokat finan-

szíroznak központilag. 2000-ben az

1998-ban beszedett SzJA képezi a vissza-

járó hányad folyósításának alapját – ez az

összeg idén Debrecenben a teljes bevétel

18,8%-a. (A helybenmaradó SzJA össze-

ge egyébként az 1998-as minimálisan

20%-ról 1999-ben 15%-ra, 2000-ben 5%-

ra csökkent.). Ebben az évben ezen összeg

terhére folyósítják a közmûvelôdési fel-

adatok támogatását, amely 155 millió fo-

rintnyi összeget jelent. Figyelembe véve a

város népességét, 731,– Ft közmûvelôdési

támogatás illet meg évente egy debreceni

lakost. (1998-ban ez 555,– Ft volt.) 

Mindezeken kívül az önkormányzatot

normatív támogatás (mindenkinek egysé-

gesen biztosított összeg) illeti meg a kö-

telezô feladat ellátásához kapcsolódóan,

amely az összes bevétel 31,2%-a (6,8 mil-

liárd forint). Ebbe a normatív rendszerbe

épül néhány, klasszikusan nem kötelezô

feladat támogatása is. Ahhoz tehát, hogy

feladataikat az elvárásoknak megfelelôen

tudják ellátni, külsô forrást is el kellett

fogadni, azaz 506 millió forint hitelt vet-

tek fel a 2000-es évre.

Az önkormányzatok számára a jelenlegi

forrásszabályozás megjelöli a bevételek

forrását, a hozzájutás módját, és legtöbb

esetben a mértékét is. Az önkormányzatok

tehát meglehetôsen behatároltak a bevéte-

li oldalt tekintve, és saját bevételeiket nem

tudják korlátlanul növelni. Mind a helyi

adó, mind pedig a másik fontos forrást je-

lentô ingatlanértékesítés erôsen korláto-

zott, és a nagyvárosokban a privatizáció

után még jelentôs bevételi forrást jelentô

bevásárlóközpontok építése is – a piac te-

lítôdésével – fokozatosan szükségtelenné

válik. Léteznek gazdasági társaságok az

önkormányzaton belül, amelyek elvben

akár nyereségesek is lehetnének; ezek

azonban többségükben kommunális köz-

üzemi feladatokat látnak el, ahol nem ér-

vényesülnek a piaci viszonyok. 

III. Kiadási kötelezettségek –
közmûvelôdés

A város kilenc közmûvelôdési feladatot el-

látó intézményének kiadási elôirányzata

757,7 millió forint – ebben valóban kis

hányadot jelent a támogatásként megálla-

pított 155 millió forint. Ezért mûködtet-

nek a kormányzati szervek évek óta külön

támogatási rendszert közmûvelôdési terü-

leten, alapvetôen a zenekarok, énekkarok

és könyvtárak megsegítésére. Ennek az

általánosan ismert szelete az a 300 millió

forint, amelyet az önkormányzati fenntar-

tásban mûködô szimfonikus zenekarok

oszthatnak el egymás között. Az innen ka-

pott pénzbôl az önkormányzatok nem ve-

hetnek el és a zenekarok azon feladatok

ellátására költhetik, amelyekre az önkor-

mányzatnak már nincs fedezete. Az így,

pályázatok útján elosztható pénz összege

minden évben nô, és most már arra is van

lehetôség, hogy ezt személyi juttatásokra

is költhessék az együttesek. Ezzel együtt

ilyen jogi-gazdasági formában nem lehet

kilépni a méltatlanul alacsony közalkal-

mazotti bérezés csapdájából, amin még a

legjobban menedzselt, a piaci viszonyok-

ra legrugalmasabban reagáló zenekarok is

nem, vagy alig tudnak segíteni. Az is le-

het, hogy célszerûbb lenne alapvetôen pi-

aci viszonyok között mûködtetni ezeket

az együtteseket azzal a kitétellel, hogy a

szélesebb rétegek és az ifjúság zenei ne-

velését szolgáló tevékenységüket tovább-

ra is közmûvelôdési feladatként támogas-

sák az illetékes önkormányzatok. 

IV. Szimfonikus zenekarok,
mint a közmûvelôdési kiadások

egy tétele

Ezek vegyes finanszírozású együttesek,

csekély piaci részesedéssel, meghatározó

súlyú költségvetési támogatással. Az éves

költségvetés három eleme az

– önkormányzati támogatás,

– az állami költségvetésben az önkor-

mányzati zenekarok számára elkülö-

nített céltámogatás (azaz a minisztéri-

umi támogatás),

– saját bevételek (koncertjegy, kamat,

ÁFA-visszaigénylés, szponzorok, stb.).

Átlagosan 145 millió forintból (a buda-

pesti szimfonikus zenekarok átlagos költ-

ségvetésének mintegy 1/3-ból) gazdál-

kodnak a vidéki önkormányzati zenekar-

ok, amiben benne foglaltatnak a bérek és

azok közterhei, a dologi kiadások az üze-

melési költségekkel, hangversenyrende-

zéssel, a hangszerállomány fejlesztésével

és karbantartásával. Olyan jellegû straté-

giai döntés, mint amilyennel a Nemzeti

Filharmonikusok számára igyekszik meg-

teremteni a kormány a kitörés lehetôségét

a jól fizetett zenészek, kitûnô hangszer-

park, nemzetközileg jegyzett karmesterek

és szólisták, jó akusztikájú hangverseny-

terem biztosításának szándékával, vidé-

ken nemigen születhet. 

V. A stratégiai pontok állapota
vidéken

Az önkormányzati zenekaroknál a intéz-

ményi bruttó átlagbér 60-62 ezer forint

körül van, jelentéktelen eltérésekkel, ezen

belül a zenész átlagbér 64 ezer forint, ter-

mészetesen bruttó, mindenféle pótlékkal

együtt. Milyen szándékokat, milyen érté-

keket tükröz az ilyen átlagfizetés? Felfe-

dezhetô-e ezekben az önkormányzatok

felismerése, hogy zenekaruk milyen fon-

tos a város arculatának és a város PR-já-

nak, de a helyi polgárok közérzete és a te-

lepülés szellemiségének szempontjából

is? Kifejezôdik-e ezekben a zenekari tevé-

kenység sajátossága, eredményessége,

reprezentativitása? 

Sehol sem sikerült áttörni „a közalkal-

mazott az közalkalmazott” szemléletet,

noha – szavakban – minden önkormány-

zat büszke kiváló, nemzetközileg is elis-

mert zenekarára. Mégsem szánnak nekik

stratégiai szerepet. Kevés pénzbôl nem-

csak megélni nem lehet, de minôségileg

elôrelépni sem. Csak annak mindegy, mi-

lyen hangszeren fúj az oboista, intonál a

vonóskar, aki nem él a muzsika tápláléká-

val. Az ilyen emberek számára nyilván

még az is túl jó, ami jelenleg létezik. 

A hangszerállomány fejlesztése rend-

kívül szerény keretek között folyik. Éven-

te átlagosan 4-5 millió forint jut zeneka-

ronként erre a célra, ami 1-2 hangszer be-

szerzését, cseréjét teszi lehetôvé. Ilyen

tempóban évtizedek kellenek a hangszer-

park szükséges cseréjéhez.

Neves, esetleg nemzetközileg is kiemel-

kedô karmesterek, szólisták meghívására

csak elvétve, többnyire azonban egyálta-

lán nem kerül(het) sor. Maradnak a re-

ményteljes fiatalok, a leszállóágban lévô

egykor volt sztárok és – nagy-nagy szeren-

csénkre – a hazai élvonal. Többnyire ôk

mentik meg a menthetetlen provincial-

izálódástól a vidéki hangversenyéletet. 

Hangversenyterem-ügyben a nagy

áttörést a multiplex-mozik épülése jelen-

ti. Minden zenekar reménykedve várja a

városi mozik gyors tönkremenetelét, s

ezek hangversenyteremmé avanzsálását.

Gyôr már nyerô, Pécs félnyerô, Miskolc

ábrándozik. 
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VI. Zenekarok bevételi forrásai

Az önkormányzati költségvetési támo-
gatás átlagosan 88 millió forint (bérekre

és azok járulékaira), ez az intézményi

költségvetések mintegy 60%-a. (Szom-

bathelyen alig több mint 50%-a.) Az üze-

melésre, hangversenyrendezésre a saját
bevételek és a minisztériumi támogatás
nyújt(hat) fedezetet. Ez az a szalmaszál,

ami a vidéki önkormányzati zenekarokat,

a jobb híján fuldoklókat a víz felszínén

tart. Nem egyszerûen javítja, hanem meg-

teremti a tevékenység feltételeit. Ebben az

összefüggésben az önkormányzat belekal-

kulálja ezt az összeget az alaptámogatás-

ba, hiszen nélküle mûködésképtelenek

lennének az önkormányzati zenekarok

(legfeljebb a kötelezô színházi szolgálato-

kat tudnák ellátni). A központi támogatá-

si rendszer 1992-tôl létezik. Akkor ez

tisztán a „vidék pénze” volt, hiszen itt

mûködtek ilyen együttesek. Azóta fôváro-

siak is bekapcsolódtak a rendszerbe és vi-

déken is feltûntek zavaros konstrukciójú,

erre a támogatásra pályázó zenekarok. A

támogatás megerôsödése és a felosztható

öszszeg dinamikus emelkedése egybe-

esett azzal az idôszakkal, amikor a Nem-

zeti Filharmónia anyagi eszközei a hang-

versenyrendezés területén radikálisan

csökkenni kezdtek. Pályázati úton lehetett

hozzájutni és felhasználni is csak a pályá-

zatban feltüntetett célokra lehetett. Ko-

moly egzisztenciális védelmet jelentett

„fantáziadús” önkormányzatokkal szem-

ben. Az utóbbi két évben az önkormány-

zatot is ösztönözni képes elosztási techni-

kát alkalmaznak. Mértéke évrôl évre nô,

ma egységesen 31 millió forint zenekaron-

ként, amit a tevékenység elismerésére

szolgáló összeg egészít ki a zenekari lét-

szám és az önkormányzati erôfeszítések

mértékének függvényében. Miskolc pél-

dául így 44 millió forinthoz jutott. A kez-

detben szinte csak beszerzésre fordított tá-

mogatás egyre jelentôsebb hányadát kel-

lett – és kell ma is – hangversenyrendezés-

re fordítani. 1999-ben minden városban

meghaladta ez az összeg a 10 millió forin-

tot, Miskolcon a 22 milliót. Itt három bér-

letsorozatot és több egyes koncertet, azaz

szezononként közel 30 hangversenyt finan-

szíroznak ebbôl a pénzbôl. A személyi jut-

tatásokra fordítható összeget vagy egysze-

ri jutalom, vagy illetménykiegészítés for-

májában kapják meg a muzsikusok. 

A saját bevételek eltérô képet mutat-

nak. A szegedi egészen speciális megol-

dástól eltekintve 13-23% közöttiek a bevé-

teli kötelezettségek (legnehezebb helyzet-

ben a szombathelyiek – 23% – és a pécsiek

– 20% – vannak). Reálisnak a 13, esetleg

15% mondható. A hangversenytermek be-

fogadóképessége korlátozott, a bevételnö-

velés fô forrása még teltházas rendezvé-

nyek esetén is a jegy- és bérletárak emelé-

se lehet. Miskolcon próbát tettek: tavaly

egyszerre 100%-kal emelték a jegyek és

bérletek árát. A radikális lépés helyesnek

bizonyult, hiszen a bérlôszám nem csök-

kent, tehát akit a mûfaj korábban is érde-

kelt, elfogadta az új árakat. Miskolcon a

szimfonikus zenekar nem a filharmónia

kht.-val közösen finanszírozza hangverse-

nyeit, de felkért közremûködôként részt

vesz annak koncertjein. Díjazása jelképes

(50 000 forint), ezen alkalmak legfôbb be-

vételét tehát az jelenti, hogy nem kell a ren-

dezési költségeket állnia. (Tavaly összesen

1,3 millió forintos bevétele származott

ezekbôl a fellépésekbôl.) A Zeneakadémia

egy diplomakoncertért 300 000 egy sima

vizsgakoncertért 240 000 forintot fizet.

Az összbevétel éves szinten 20,9 millió

forint. Ebben sajnos nem játszanak meg-

határozó szerepet az egyébként nagyon

fontos pályázati és szponzori pénzek. 

VII. Értékrend a béremelés 
tükrében

Az éves költségvetési támogatás növek-

ménye szinte kizárólag a béremelések

szerény következménye. Anekdotaként

érdemes egyébként néhány szót szólni a

béremelés technikájáról.

Az oktatásügyben tavaly, minden el-

lentmondás dacára is 19%-os, úgynevezett

fókuszált béremelés valósult meg, míg a

többi közalkalmazott (így a zenekarok)

esetében a bértáblát befagyasztották. A

miskolci önkormányzat azonban 13%-os

saját erôs bérfejlesztést biztosított. Köszö-

net érte, jóllehet még így is 6%-kal marad-

tak el a muzsikusok a pedagógusoktól.

Idén mindenütt 8,23%-os bérfejlesztés

volt, amibôl nekik nem jutott semmi, mivel

a tavalyi 13%-kal „túl voltak fizetve”. Az

önkormányzat ismét segítségükre sietett

6%-kal, amit szintén csak megköszönni le-

het, de ami ismét 2,25%-kal maradt el az

oktatásügy mögött. Így jelöli ki helyüket,

szerepüket, jelentôségüket az önkormány-

zat: fölfelé nem lóghatnak ki a közalkal-

mazotti sorból, de most már azt legalább

elérték, hogy lefelé igen. 

Egyetlen szóval, a „csoda” kifejezéssel

lehet illetni azt a jelenséget, hogy vidéki

szimfonikus zenekaraink még most is ma-

gas szintû hangversenyéletet tartanak fenn

és nemcsak jelenrôl, de jövôrôl is beszélni

mernek. A kifejezés mögött pedig minden

anyagi-tárgyi valóságtól távol álló fogal-

mak állnak? Hivatástudat, munkaszeretet,

elkötelezettség. Meg sem érintik olyan, az

élet más területein domináló vágyak, mint

biztos egzisztencia, magas jövedelem.

I. Formák és lehetôségek

A kultúra finanszírozásában a donor-olda-

lon három szereplô van:

állam

vállalat

magánszféra

1989 elôtt általános volt a direkt állami

finanszírozás, amelyben volt ugyan némi

vállalati színezet, de ugyanabból a zseb-

bôl került elô a pénz. A rendszerváltás kö-

rüli idôk nem tettek jót a kultúrának, mi-

vel szegény ország volt és prioritásokat

kellett a kormánynak meghatároznia,

amik – természetesen – nem kulturális jel-

legûek voltak. Elsôbbséget élvezett a gaz-

daság stabilizációja. Ugyanez a folyamat

nemcsak állami, de kisebb gazdasági egy-

ségek szintjén is lezajlott, amelyek szin-

tén a vállalat létét közvetlenül nem befo-

lyásoló tételek – köztük a kultúra – elha-

gyását eredményezték. A tôke alaptermé-

szete, hogy minél nagyobb megtérülést

kíván elérni. Nem lehet kötelezô tehát

gazdasági szervezetek számára a kultúra

finanszírozása, a vállalati szektor mégis

szerepet vállalt benne.

I. A legkézenfekvôbb az alkalmazott és

dekoratív mûvészeteket érinti, hiszen ma-

ga az épület igényli a díszítést, a képeket,

szobrokat. Indirekt kultúrafinanszírozási

elem, ha ezeket kortárs magyar képzômû-

vészek alkotásaiból választja – nem pedig

aukciókon igyekszik sokadrangú régi

mesterek munkáira szert tenni. 

II. A másik lehetôség a marketing és a

mecénatura, ami nem ugyanaz. Össze

szokták keverni a kettôt, ami sok bonyo-

dalmat okoz, hiszen mást vár el az, aki ad-

ja és mást vár el az, aki kapja. Akkor ha-
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tékony azonban a folyamat, ha a két sze-

replô valóban egymásra talál. Kulturális

tevékenységre tehát kétféleképpen lehet

pénzt adni. 

a) Egyrészt azzal a szándékkal, hogy a

kifizetett pénz valamilyen módon megté-

rül, hiszen reklám- (marketing) értéke van

a kifizetésnek. Ez a fajta finanszírozás

színtisztán üzleti alapú döntés lehet. Eb-

ben az esetben fillérre pontosan ki lehet

számolni, melyik a reklám leghatéko-

nyabb formája. Ez pénzügyi döntés kérdé-

se, konkrét üzleti elvárásokkal. 

b) Másrészt morális kötelezettségnek

eleget téve, amit inkább lehet mecénaturá-

nak nevezni. Jelentôs profitot termelô vál-

lalatok a profit egy töredékét morális kö-

telezettségbôl visszajuttatják annak a kul-

turális-társadalmi közegnek, amelyben

mûködnek. Karitatív forma, amely nem

vár ellenértéket. Ennek nincsenek felté-

telei, nincs kötelezô hozadéka. Ez kultú-

ra-támogatási költség, még indirekt üzleti

elvárások sem terhelik. Azért teszem,

mert tehetem. Ennek mértéke – a gazdasá-

gi lehetôségeken túl – az adott ország in-

tellektuális szintjétôl függ.

II. PR-tevékenység és támogatás

Kik vagyunk és miknek szeretnénk látsza-

ni? Egyik eszköze lehet éppen a szpon-

zoráció és mecenatura.

Nálunk még nehezen különböztetik

meg az üzleti és a karitatív jellegû segítsé-

get. A CNN például megengedi magának,

hogy híradójában nevén nevezzen olyan

céget, amely értéket támogat. Magyar ke-

reskedelmi televízióban ez nemigen lehet-

séges. 

PR – minden cég maga alakítja, formál-

ja az „imázsát”. Igyekszenek úgy alakíta-

ni, hogy a befogadó környezetben jó érzés

keletkezzék az adott céggel szemben. Le-

het errôl úgy is gondolkodni, mint jó be-

fektetésrôl, a jövôben értékek befektetési

lehetôségeinek megkeresésérôl. Mindig

megvan annak esélye, hogy a potenciális

vásárlók a magáról kedvezôbb képet ki-

alakult céget választják. Ennek egyik el-

érési módja a közegben rokonszenes dol-

gok (események, célszervezetek, társadal-

mi rétegek, csoportok) támogatása. 

Ma még nagyon kevés olyan cég van,

amely azért támogat valamit, mert megte-

heti. Várhatóan és remélhetôen a jövôben

egyre többen ismerik fel a cégimázs fon-

tosságát és azt, hogy ez hosszú távon fon-

tos és jó befektetés.

III. Kiket érdemes támogatni? 

Hogy ki mit támogat, annak lehetôsége

széles körû. Egyik meghatározó elv, hogy

hasznos legyen a támogatottnak és ne ke-

rüljön sokba a támogatónak.

Marketing lehetôséget vásárolni azon

célszemélyek vagy célmûvészeti ágazatok

közül lehet, amelyek önmagukban is már

elég sikeresek ahhoz, hogy a jövedelem-

termelô hatás érvényesülni tudjon. Egy

pályakezdô mûvészt – marketing szem-

pontból – a világ legfeleslegesebb dolga

megtámogatni. Különösen, ha a mûvész

vidéken él és budapesti vállalatról van

szó. Az színtiszta pénzkidobás. 

A valóságos mecénatura címzettjei

olyanok, akik a piacon még nem tudnak

megélni, vagy a dolog természeténél fog-

va szûk piacuk van – mint például az alter-

natív csoportoknak. Értékesek, szükség

van rájuk, de nem piaci tényezôk. Ezzel a

fajta támogatásokkal tehát nem a sztáro-

kat, hanem az elesetteket kell megsegíteni. 

IV. Hol érdemes támogatni? 

Egyre több nemzetközi cég ismeri fel, mi-

lyen hozadéka lehet annak, ha kiemelten

támogatnak valamit (eseményt, intéz-

ményt, stb.) abban az országban, város-

ban, ahol éppen dolgoznak.

Budapest és vidék relációjában termé-

szetesen a vidék van rosszabb helyzetben,

mivel alapvetôen Budapesten koncentráló-

dik a gazdaság. Egyre több azonban nem-

csak a vidéki érdekeltséggel, de vidéki ki-

rendeltséggel, azaz helyi szolgáltatással is

rendelkezô vállalatok, amelyek érdeke,

hogy beszéljenek róluk, számítsanak rá-

juk. E vidéki fiókoknak megvan a nem túl

nagy, de saját rendelkezésû anyagi keretük

ilyen célokra. A gazdasági növekedés elô-

rehaladásával ez csak erôsödni fog. 

V. Mit érdemes támogatni?

Min múlik az, hogy egy vállalat milyen

kulturális hálózatot finanszíroz? Marke-

ting-tevékenység esetében kizárólag a szá-

mok döntenek, a mecénatura pedig azon

múlik, kit és mit szeret az adott vállalat. 

Marketingrôl azonban ma már nemcsak

vállalatok estében kell beszélni; meg kell ta-

nulniuk a kulturális szereplôknek is eladni

saját termékeit, saját marketinget kell kiala-

kítaniuk. A sztárokat is megtervezik, meg-

csinálják és produkcióikat elsô osztályú áru-

ként eladják – akkor is, ha az silány termék. 

Az Antenna Hungária például állami tu-

lajdonban lévô, országos hatókörû, a mul-

timédia mûszaki lehetôségeivel rendelkezô

cég, amely meghatározza támogatási

struktúráját, és ami erôs kontroll-lehetôsé-

get is biztosít számára. Mindebbôl talán

logikusan is következik, hogy kiemelt mó-

don foglalkozik a kultúrával, a hátrányos

helyzetûekkel, szakmai egyesületekkel és

szakemberképzéssel és a szabadidôs sport-

tal. Vannak alkalmi, ötletszerû támogatá-

sai is. Alapelve, hogy a jövô kulturális

öröksége a mában teremtôdik meg. A cég

jellegébôl fakadóan az emberek közötti

kommunikáció elôsegítését tûzte ki filozó-

fiai célul és valahol erre épül szponzorá-

ciós stratégiája is. Ezzel összhangban van

a kultúra, mint egyetemes nyelvû kommu-

nikációs közeg kiemelt támogatása. 

A Zempléni Napok támogatása arra is

példa, hogy egy dinamikusan fejlôdô kul-

turális eseménysorozat mennyire képes

gazdasági, idegenforgalmi fellendülést in-

dukálni. 

VI. Mennyibôl lehet támogatni?
S hogy mennyi ez a pénz? Nem sok, de van

némi mozgástér. Ha egy cég (mondjuk egy

bank) például egy hangszert vásárol és azt

használatba adja, az is támogatás és a fi-

nanszírozónak is értékálló befektetés. Eb-

ben a nagyon kemény új világban is van-

nak lehetôségek, formátumok, amelyekkel

segíteni lehet. Ha prosperáló gazdasági

környezetben élünk, több pénz nyújtható a

kultúrának – különösen ha a gyarapodó ré-

teg is elkezdi igényelni ezeket a nem tár-

gyi, hanem lelki-szellemi javakat és hajlan-

dó áldozni is azok megszületésére. 

VII. Egy kis illemtan – 
támogatóknak

A szponzorok megjelenítése hozzá tartozik

az eseményhez. Meg kell azonban találni

ezek adekvát helyét – semmiképpen sem a

hangverseny utáni katarzis, netán tomboló

ünneplés perceiben. Ennek is ki kell alakí-

tani a megfelelô dramaturgiáját, kultúráját.

Sok függ attól a vezetôtôl, aki a szpon-

zoráló/mecénáló vállalat élén áll. Rendel-

kezik-e kellô önkontrollal és alázattal,

amellyel a támogatott számára jelentôs, a

vállalat kasszájában esetleg csak morzsák-

nak számító összeget átadja? Hogyan vi-

selkedik abban az esetben, amikor úgy

gondolja, pénz van a zsebében és abból

„osztogat”? Kis idôre van még szükség,

hogy ilyen szituációt értelmesen el tudja-

nak viselni mindazok, akik bele kerülnek. 
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