
y Örömmel értesültem arról, hogy bár 
több jelentkezô is akadt, július 1-jétôl öt 
évre Önt választotta meg a közgyûlés a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar non-profit 
kft. ügyvezetôjévé. A novemberi polgár-
mesteri bejelentésnél még határozatlan 
idôrôl volt szó… 

– Az elôadó-mûvészeti törvény szerint öt 
éves ciklusokra kell kiírniuk a pályázatot. 
Akadt egyébként valóban egy másik verzió 
is, mely szerint minden átalakuló kulturális 
intézmény vezetôjét határozatlan idôre ne-
vezik ki ügyvezetôvé. Ekkor jeleztem a 
fenntartónak, hogy a zenekar esetében erre 
ilyen módon nincs lehetôség, mert errôl 
mást mond az elôadó-mûvészeti törvény. 
Engem június végéig nevezhetnek ki, és a 
pozíció lejárta elôtt fél évvel meg kell pá-
lyáztatni a következô ötéves ciklust, ezért 
januárban ki kell írni a pályázatot. Ennek 
megfelelôen járt el végül a fenntartó. 

y Mennyiben kellett átalakítania az 
együttes szerkezetét a non-profit kft. miatt? 
Mindez mennyire befolyásolja az együt-
tes életét?

– Nem volt szükség átalakításra. Leszámít-
va, hogy az igazgatót ügyvezetônek hívják, 
a fenntartó – késôbbiekben 100%-ban tulaj-
donos – azért ugyanaz marad. A legna-
gyobb változás, hogy közalkalmazottakból 
munkavállalók leszünk. Az önkormányza-
ton belül most még akadnak olyan elképze-
lések, hogy a bérszámfejtést központosított, 
holdingos formában szeretnék mûködtetni, 
de ezek egyenlôre csak lehetôségek. Nagy 
változás nem lesz tapasztalható. A város 
vezetésétôl azt az információt kaptuk, azért 
kell, hogy átalakuljunk, mert így hatéko-
nyabban tudunk gazdálkodni. Úgy gondol-
ják, pályázatokon is könnyebben tudunk 
részt venni, és talán támogatókat is na-
gyobb sikerrel találunk. Eddig is pályáz-
tunk, nem hiszem, hogy nonprofit kft.-ként 
gyakrabban, vagy többet nyernénk. Támo-
gatók ügyében szintén eddig is rengeteg 
lépést tettünk, csak a kelet-magyarországi 
régióban viszonylag nehéz tôkeerôs támo-
gatókat találni… Biztosan változik a gaz-
dálkodásunk, hiszen intézményként – bár 
nálunk szerencsére ez sohasem fordult elô 
– maximum túlfinanszírozás keletkezik, ha 
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nyugdíjat, hanem szintén ellátást fognak 
megállapítani.
A változások okaként megjegyezte, hogy 
sokan, változatlan feltételek mellett, ugyan-
abban a munkakörben és munkaidôben, 
szakmai nyugdíjasként változatlanul dol-
goztak tovább, ez pedig sok egyéb körül-
mény mellett, hozzájárult ahhoz, hogy ez a 
jogintézmény megszûnjön. 
Az ellátás mellett a keresôtevékenység díja-
zása a minimálbér 18-szorosa lehet, azon-
ban, ha ezt eléri valaki, akkor választania 
kell aközött, hogy az ellátást szünetelteti a 
tárgyév hátralevô idôszakában, vagy a ke re-
sô tevékenységet. A változások egyetlen 
elônyeként értékelte, hogy az így kialakult 
helyzetben nem lehet indoklás nélkül meg-

válni a korábban szakmai nyugdíjasként, je-
lenleg pedig ellátást kapó munkavállaló-
ként dolgozó mûvészektôl, tekintettel arra, 
hogy ôk nem minôsülnek nyugdíjasnak. 
Hozzátette a NEÉT, azaz a Nemzeti Elôadó-
mûvészeti Érdekegyeztetô Tanács a szak-
mai nyugdíj ügyében is próbál lépni, s a 
kezdeményezésre a szaktárca is nyitott, hi-
szen a mûvészek egy része nem tudja már 
gyakorolni hivatását 62–65 évesen. A NEÉT 
készített ezért egy javaslatot, amelyet a 
Zenemûvészeti Bizottság is egyhangúan 
támogatott. A javaslat értelmében, ameny-
nyiben a mûvész önhibáján kívül, egészség-
ügyi indokok alapján nem alkalmas az 
addig fôhivatásként folytatott elôadó-mû vé-
szeti tevékenységre, akkor korhatár elôtt 

visszavonulhatna. Ez nemcsak a fúvósokra 
vonatkozna, hanem ki lehetne szélesíteni a 
többi muzsikusra is, hangsúlyozva azt, 
hogy ez ebben a pillanatban még csak a 
NEÉT javaslata és a kormányzat erre vonat-
kozó álláspontja még nem ismert. 

Dr. Gyimesi László végül még az Operaház-
ban zajló, csoportos létszámleépítéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy az MZTSZ 
egyeztetéseket folytat a munkáltatóval a 
munkahelyek számáról, a létszámleépítés 
fel tételeirôl,  és igyekszik hathatósan védeni 
a közalkalmazottak érdekeit, amely ilyen 
feltételek mellett nagyon nehéz feladat min-
den érintettnek. 
 (RZS)

Régi – új ügyvezetô 
a Miskolci Szimfonikusok élén
Szabó Péter optimistán, számos tervvel kezd neki az átalakításnak

„…az lenne az igazságos, hogy ha van többletforrás,  
akkor abból mindenki részesüljön…   
Vagy a keretet emeljék meg ezzel az összeggel.”

A miskolci közgyûlés, értékelve eddigi 

munkáját, március elején a korábbi 

igazgatót, Szabó Pétert nevezte ki 

július 1-tôl öt esztendôre a zenekar 

vezetôi posztjára. Az együttes is 

egyhangúlag bizalmat szavazott neki. 

Az új ügyvezetô tervei között az eddig 

elkezdett színvonalas munka mellett 

nagyobb regionális jelenlét szerepel. 

Lényeges újdonság az együttes 

életében az is, hogy hamarosan 

non-profit kft.-vé alakulnak. 
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többet költ az ember, mint az elôirányzata, 
de ez kft.-ként már nem így mûködik. Olyan 
dolgokat lehet csak bevállalni, amelynek 
megvan a fedezete. 

y Akkor ebben a mûködési formában a 
bérekrôl is maguk döntenek… 

– Így igaz, csak a kereteken belül. Már a 
tagok is felvetették, most már lehetne 
több a fizetésük, csak ehhez nem elegendô 
a büdzsénk. Hiszen beosztással kell él-
nünk, hogy zavartalanul tudjon mûködni az 
együt tes. Az adott évben látjuk, mibôl gaz-
dálkodhatunk, s természetesen, ha tudunk, 
akkor abból adunk plusz juttatásokat.

y Néhány más ügyben is szabadkezet 
kaptak. 

– Eddig sem volt nagyon megkötve a ke-
zünk, de most valóban könnyebben dönt az 
ember. Egyébként az átalakulásból, ami 
most kezdôdik, hiszen április 1-jétôl le-
szünk kft., semmit sem fog érzékelni a kö-
zönség, reményeim szerint a muzsikusok 
életében sem okoz nagy változást. Nem is 
szeretném ôket ilyen gondokkal nyomasz-
tani. 

y Tavaly komoly anyagi problémákkal 
küzdött az együttes a közel hatvanmilliós 

zárolás miatt. Hogyan látja az ezévi költ-
ségvetésüket?

– Szerencsére a zárolásunkat decemberben 
feloldották, így már a tavalyi esztendôt is jól 
zártuk. Nemrég fogadta el a közgyûlés a 
költségvetést, így mi is értesültünk arról, 
hogy mekkora büdzsébôl gazdálkodha-
tunk. Ha elfogadjuk azt a financiális hátte-
ret, amit egyrészt az intézménynek, más-
részt a non-profit kft-nek biztosítanak, az 
valamennyivel kevesebb, mint a tavalyi tá-
mogatási sor. Viszont ha megmaradnak 
azok a minisztériumi összegek is, amelyek-
kel tavaly gazdálkodhattunk, akkor úgy vé-
lem, nem lesz gond az idei esztendôben.  
Azért persze hozzá kell tegyem, hogy eb-
ben a gondolatmenetben sok volt a ha… 
Igyekszem azért optimistán állni a helyzet-
hez, s bízom benne, hogy azokat az össze-
geket, amelyekkel most biztatnak, meg is 
fogjuk kapni. Ráadásul a zárolás a non-pro-
fit kft.-nél nem is fordulhat elô, hiszen a 
számlánkhoz nem tud hozzáférni az önkor-
mányzat.  

y Ami aggodalomra adhat okot, az az, 
hogy a non-profit kft-t nem kötelezô tá-
mogatnia az önkormányzatnak

– Ez így igaz, de jelen pillanatban öt évre 
szóló, közszolgáltatási szerzôdést kötöt-

tünk, ez azért biztató, illetve a miskolci pol-
gármester, Kriza Ákos több ízben elmondta, 
hogy a kultúrát és a sportot fontos, és ezért 
kiemelt, támogatandó célként kezelik. Lát-
ható is, hogy a kultúránál viszonylag keve-
sebb az elvonás, mint bármelyik más költ-
ségvetési soron. 

y A termet megkapják a fenntartótól vagy 
bérleti díjat kell fizetniük?

– Errôl még tárgyalunk. A fenntartó azt sze-
retné, fizessünk bérleti díjat, csak a hang-
szereket kaptuk meg ingyen. Az ingóságok 
kerülnek át a kft. tulajdonába, a többi az 
önkormányzaté marad. Persze mi azt sze-
retnénk, hogy ingyen használhassuk. Meg-
látjuk, mire jutunk. 

y Azért összességében mindez sokkal biz-
tatóbb, mint a tavaly szeptemberi hely-
zet.

– Igen, mi is reménykedünk. Néhány nehéz 
idôszakot átéltünk már korábban is, szeren-
csére a reménysugár mindig megvan. Ab-
ban kell hinnünk, hogy ezt is valahogyan 
túléljük. Annak pedig nagyon örülök, hogy 
a zenekar elôtt tartott meghallgatáson arról 
számolhattam be, hogy azok a célok, ame-
lyekkel öt évvel ezelôtt elkezdtem a miskol-
ci tevékenységemet, nagyrészt teljesültek. 
Szeretném továbbra is folytatni az itt folyó, 
színvonalas munkát. Ami hiányzik, az a ré-
giós szerepvállalás, erre az anyagi források 
hiánya miatt nem volt olyan mértékben 
lehetôségünk, mint szerettük volna. Bízom 
azonban abban, hogy elôbb-utóbb ezt a fel-
adatot is megoldjuk valahogy. A bérleti 
struktúrát is megváltoztatjuk némileg, s a 
nyári fesztiválokkal is szorosabb kapcsolat-
ra törekszem. Nagyon sok ötletem, tervem 
van a következô idôszakra is.   

y Mi szól ahhoz, hogy a fôvárosi zeneka-
rok komoly összegû állami támogatásban 
részesülnek? 

– Eléggé meglepett a hír. Kérdés, hogy hon-
nan lett rá pénz, mi alapján osztották szét 
ezt az összeget. Több ízben beszélgettünk 
arról a zenekari szövetség közgyûlésein, 
hogy annak idején a BM-keret azért szüle-
tett, hogy a vidéki együtteseket segítse. Ze-
nekaronként nyolc millió forintot kaphat-
tunk egykor. Ma már sokszorosára nôtt ez a 
büdzsé és nemcsak a vidéki, hanem a fô-
városi együttesek is részesülhetnek belôle. 
Akkor pedig az lenne az igazságos, hogy ha 
van többletforrás, akkor abból mindenki 
részesüljön… Vagy a keretet emeljék meg 
ezzel az összeggel. 

R. Zs.  




