
❙ A Zenemûvészeti Bizottság tagjai mi 
alapján rangsorolták át az együtteseket?

– Úgy határoztunk, hogy egy vala-
mennyiünk által fontosnak tartott nemzeti 
kulturális stratégia alapján döntünk, ami-
hez ráadásul szigorú feltételrendszert is 
biztosít a törvény. Így a kiemelten legfon-
tosabb feltétel az volt, hogy azok az együt-
tesek nyerhetik el a nemzeti címet, ame-
lyek nemcsak a helyi kulturális életben 
adódó feladatokat látják el, hanem a regio-
nális tennivalókból is jelentôs szerepet 
vállalnak. Úgy vélem, a Zenemûvészeti Bi-
zottságba kiváló, az elôadói együttesek te-
rületén széleskörû ismeretekkel ren del-
kezô kollégákat kért föl Réthelyi Miklós 
miniszter úr. Márpedig ezzel a nemzeti 
stratégiával, ha tetszik kultúrpolitikai 
meg gondolással egyetértett a Bizottság 

minden tagja. Más kérdésekben akadnak 
idônként viták, a szavazás sem mindig 
egyhangú, alapjába véve azonban nagyon 
jól megértjük egymást, hiszen mindenki a 
saját területérôl jól ismeri ezeket az együt-
teseket, munkájukat és nemzet-stratégiai 
jelentôségüket.

❙ Eddig a számadatok voltak a mérvadók 
a besorolásnál, s ezt a kritériumrend-
szert sokéves munkával, egyeztetéssel 
alakította ki a szakma…

– A számok, az adatok továbbra is nagyon 
fontosak, hiszen a pénzosztáskor lesznek 
bizonyos szorzók, amelyek ezen alapul-
nak. De még egyáltalán nem tartunk itt, 
egyelôre a miniszternek tett javaslatunk 
arról szólt, hogy mely zenekarok kerülje-
nek a nemzeti, a kiemelt, illetve a pályáza-
ti kategóriába. 

❙ Úgy tudom, a nemzeti címet elnyert 
együttesekkel az állam már június elején 
meg is kötötte a szerzôdést…

– Igen, a mi listánk alapján. A bizottság 
ugyanis úgy döntött, hogy a hat nagy vidé-
ki város a magyar kultúra végvárait jelenti 
ma is. Mint egy korona, úgy helyezkedik el 
Magyarország térképén Pécs, Gyôr, Mis-
kolc, Szombathely, Szeged, Debrecen. 

Zenekaraik nemzeti címet kaptak, mert 
rendkívül fontos – a környezô települések 
szempontjából is –, hogy magas szinten 
teljesítsék azokat a feladatokat, amelyeket 
ezektôl az együttesektôl elvárunk. Termé-
szetes, hogy ebbe a kategóriába tartozik 
az ország elsô számú zenekara, a Kocsis 
Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikusok 
is. Továbbá mûfajonként választottunk 

ZENEI KÖZÉLETÜNK

9XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

ÚJ KATEGÓRIÁK

BALOG ZOLTÁN, az emberi erô-
források minisztere rendeletben 
határozta meg a minôsített elô-
adó-mûvészeti szerveztek körét. 
2013-tól az elôadó-mûvészeti 
szervezetekre vonatkozóan olyan 
fi nanszírozási modell lép életbe, 
amely kiküszöböli a korábbi kate-
góriarendszer hibáit, és teret ad 
a teljesítményalapú, mi nô ségi 
szempontokat is érvényesítô ér-
tékelésnek. A minôsítés az új tá-
mogatási rendszer alapjául szol-
gál: a 2013. költségvetési évtôl a 
nemzeti és kiemelt körbe tartozó 
szervezetek támogatása norma-
tív úton, a körön kívül esô, nyil-
vántartott elôadó-mû vészeti 
szervezetek támogatása pályá za-
ti úton történik.

A költségvetési szervként vagy 
köz hasznú szervezetként mû kö-
dô elô adó-mûvészeti szer ve ze-
tek rôl az elôa dó-mûvészeti ál-
lamigazgatási szerv nyilvántar-
tást vezet.

A nyilvántartásba vételi eljárás a 
törvény 4. §-ában foglaltak ki-
véte  lével kérelemre indul. A ké-
relmet az elôadó-mûvészeti 
szervezet fenn tartója, ennek hiá-
nyában, továbbá a szakmai ér-
dek-képviseleti szer ve zetek ese-
tében a szervezet kép viselôje 
nyújthatja be.

Nyilvántartásba az az elôadó-
mû vé szeti szervezet vehetô, 
amely legalább három éve mû-
ködik. E ren delkezés az állami 
vagy önkormányzati fenntartású 
elôadó-mûvészeti szervezetekre 
nem alkalmaz ható.

A minôsített szervezetek körére 
éven te mûvészeti áganként a mi-
niszter tanácsadó testületei, az 
adott szervezet esetében érin-
tett Elôadó-mûvészeti Bizottsá-
gok tesznek ja vas latot. A javasla-
tot a Nemzeti Elô adó-mûvészeti 
Érdekegyeztetô Tanács vélemé-
nyezi, a minôsítésre elôzetes ál-
láspontjuk mérlegelésé vel kerül 
sor.

Nemzetitôl a pályázatiig
Devich János kategóriákról, minôsítésrôl, 
feladatokról

Az elôadó-mûvészeti törvény változása többek között azzal is járt, hogy a zene-

karokat az eddigi elsô és második kategória helyett nemzeti, kiemelt, valamint 

pályázati kategóriákba sorolják, s már ez alapján kapják meg a következô 

esztendôben az állami támogatást. A minôsítésrôl a Zenemûvészeti Bizottság 

készített javaslatot a miniszter számára. A besorolások szempontjairól, a minôség 

kérdésérôl, a vitás helyzetekrôl a bizottság elnöke, Devich János számolt be. 



egy-két együttest. Így a kamarazenekarok 
közül azt hiszem senki számára sem kér-
déses, hogy ide tartozik a világhírû Liszt 
Ferenc Kamarazenekar, a kórusok közül 
pedig a Nemzeti Énekkar, a debreceni Ko-
dály Kórus, valamint a Nyíregyházi Can-
temus Kórus. 

❙ Mi a helyzet a Fesztiválzenekarral?

– Nagyon érdekes kérdés, hiszen idetar-
toznának, ôk azonban nem teljesítették azt 
a törvényi feltételt, hogy a foglalkoztatott 
mûvészek fôfoglalkozásban kell, hogy sze-
repeljenek az együttesnél. Lehet azon vi-
tatkozni, hogy valóban az lehet-e a jövô 
megoldása, amit most a magyar törvény 
megkíván, vagy az, hogy egy zenekar 
egyé  nenként, nem munkaviszonyban fog-
lalkoztatja a mûvészeit. A Fesztiválzenekar 
ez utóbbi utat járja. Mi mindenesetre be-
széltünk a BFZ jelenlegi vezetésével, s 
Erdôdy Orsolya úgy tájékoztatott, foglal-
koztatja ôket a gondolat, nagyon szívesen 
kerülnének be a nemzeti körbe, de ebben 
az évben, bár regisztráltak, de nem kérték 
a minôsítésüket. Kérdés, hogy a jövôben 
kérik-e…

❙ Ez mit jelent? Hiszen korábban sem a 
Nemzeti Filharmonikusoknak, sem a 
Fesztiválzenekarnak nem kellett regiszt-
rálnia….

– Igen, ez azonban most változott. A NFZ-
ben fôfoglalkozású zenészek vannak, de a 
Fesztiválzenekar, minden kiválósága elle-
nére, nem fôállásban lévô muzsikusokból 
áll. Ebben a pillanatban pedig a minô sí tés-
re így nincs lehetôség. A BFZ vezetôsége 
elgondolkodott azon, hogy ezt hogyan 
tudnák megoldani. A törvény egyébként 
2014-ig ad erre lehetôséget, addig minden 
zenekar felfejlesztheti úgy a zenekarát, 
hogy fôfoglalkozású tagjai legyenek. Ezért 
foglalkoztunk a minôsítés során a Concer-
to Budapesttel, mert ott ígéretet kaptunk 
arra, hogy ez a törvényi határidôig meg-
történik. 

❙ Így ôk a kiemelt zenekarok közé tartoz-
nak. Ahogy a MÁV vagy a Dohnányi is, s 
ezek az együttesek eddig elsô kategóriába 
voltak sorolva. 

– Nem került mindenki automatikusan át 
az elsô kategóriából a nemzetibe, hiszen a 
hat vidéki város zenekara nagy területet 
lát el, nagy múlttal, hagyományokkal ren-
delkezik, és a már említett kulturális-stra-

tégiai szerepet is betölti. Nagy szerencse 
azonban, hogy vannak ilyen zenekaraink, 
mint a MÁV vagy a Dohnányi, hiszen róluk 
is elmondható, jelentôs tradícióval bírnak, 
folyamatosan mûködnek, jól kiépített kö-
zönségkapcsolatokkal rendelkeznek. Meg -
határozó résztvevôi a koncertéletnek, s 
fontos szerepet vállalnak a zenekari mû-
vészek utánpótlásában. De térjünk vissza 
még egy gondolat erejéig a nemzeti címig. 
Két együttesrôl érdemes még beszélni. A 
Honvéd mûvészegyüttesnek két szakosz-
tálya van, a táncszínház, valamint a férfi -
kar. Ebbôl a férfi kar páratlanul kiváló, a 
Táncmûvészeti Bizottság pedig a tánckart 
javasolta a nemzeti kategóriába. Ezt mi tá-
mogattuk, így ezt a címet megkapta az 
énekkar is. Hasonlóan több tagozatból áll 
a Duna Mûvészegyüttes, ahol szintén 
nagy szerû a tánckar, ezért a bizottság a 
nemzetibe sorolta. Viszont a zenekari ta-
gozat, annak ellenére, hogy rengeteg fon-
tos feladatot lát el, mégsem jelent azonos 
kategóriát a Nemzeti Filharmonikusok-
kal… Így ez a zenekar a pályázati kategó-
riába került. 

❙ Vannak azonban a mostani felosztáson 
kívül esô együttesek is, mint például a 
Rádió Zenei Együttesei. Velük mi lesz?

– Mindenki tudja, hogy a zenei életnek az 
egyik legnagyobb gondja ezeknek az 
együtteseknek a megoldatlan helyzete. 
Magam is tettem lépéseket annak érdeké-
ben, hogy megoldás szülessen, most is 
folynak ebben az ügyben tárgyalások. A 
visszásságok közé tartozott, hogy az 
együt teseket tömörítô kft alapító okiratá-
ban a fô tevékenységnél reklámügynökség 
volt megjelölve... Jelenleg a minisztérium 
és a rádió legfelsôbb vezetése között folyik 
diskurzus, hogy miként lehetne ezeket az 
egyébként nagyszerû együtteseket meg-
nyugtató helyzetbe hozni. Hogy legalább 
regisztrálni tudjanak, hiszen jelenleg nem 
kötöttek velük közszolgálati szerzôdést, és 
ezért rengeteg kedvezménytôl esnek el… 
Arról nem is beszélve, hogy így nem kap-
hatják meg azt a rangot, amely megilletné 
ôket. Sokan lobbiznak azért, hogy ez vál-
tozzon, és folyamatosan zajlanak a tárgya-
lások. Már évek óta vegetálnak, állandó 
probléma a helyzetük megoldása. 

❙ Szintén mindentôl elesik a Filharmóniai 
Társaság Zenekara...

– Ott az a baj, hogy egyesületrôl van szó, 
ily módon nincsenek foglalkoztatott tag-
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Nemzeti elôadó-mûvészeti szer-
ve zet té az a szervezet minô sít-
hetô, mely állami fenntartású 
vagy az állammal közszolgálta tási 
szerzôdést kötött, munkavégzés-
re irányuló jog viszonyban foglal-
koztatott mûvészei – ide nem 
értve a gyermek- és csoportos 
szereplôket – legalább 70%-a 
szakirányú felsôfokú végzettség-
gel rendelkeznek, vezetôjét az e 
tör vény ben foglalt szabályoknak 
megfelelôen bízták meg és 
amely a magyar elôadó-mû vé-
szeti életben betöltött szerepe, a 
mûvészeti tevékenysége a ma-
gyar nemzeti kulturális identitás 
és hagyományok ôrzése, fejlesz-
tése, a kulturális érték- és minta-
közvetítés szempontjából ki-
emel kedô jelentôségû.

Kiemeltté az az elôadó-mû-
vészeti szervezte minô sít hetô, 
mely önkormányzati fenntartású 
vagy önkor mányzattal közszol-
gáltatási szer zô dést kötött, 
munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban foglalkoztatott mû-
vészei – ide nem értve a gyer-
mek- és csoportos szereplôket – 
legalább 70%-a szakirányú 
fel sôfokú végzettséggel rendel-
keznek, ve zetôjét az e törvény-
ben foglalt szabályoknak meg-
felelôen bízták meg és a fôvárosi, 
illetve a megyei elôadó-mû-
vészeti életben betöltött mûvé-
szeti, kulturális szerepe, az általa 
nyújtott mûvészeti szolgáltatá-
sok tartalma és mûvészeti értéke 
az állami támogatási és az önkor-
mányzati fenntartói vagy támo-
gatási szerepvállalást egy idejûleg 
és tartósan indokolja.

Szimfonikus zenekar, kamara-
szimfonikus zenekar, kamaraze-
nekar, énekkar nemzeti elôadó-
mûvészeti szervezetté vagy ki-
emelt elôadó-mûvészeti szerve-
zetté minôsítésének további fel-
tétele, hogy

a) a zenekar évente legalább 
50 hangversenyt tartson,

b) az énekkar évente legalább 
40 hangversenyt tartson,



jai, ezért nem regisztrálhatnak, és ettôl 
kezdve elesnek a lehetôségektôl. Hiába ôk 
a legrégebbi zenekar, ha a követelmények-
nek nem tudnak megfelelni. Az önállósá-
guk elvesztésének félelmében bizonyos 
kompromisszumokra viszont nem hajlan-
dók… Már régen köthettek volna az Ope-
raházzal szerzôdést, de aggódnak, hogy 
elvesztik az önálló jogállásukat, így in-
kább évente harcolnak azért az összegért, 
ami a koncertezésükhöz kell. Nagyon sze-
retem ôket, hiszen közel negyedszázadon 
keresztül muzsikáltam az együttesben, így 
én is tudom, milyen fontos, hogy az árok-
béli operajátszás mellett idônként a pódiu-
mon is felléphessenek. Mi azonban állami-
lag megbízott bizottságként kötelesek va-
gyunk azokat a jogszabályokat betartani, 
ami ránk vonatkozik.

❙ Mi a helyzet egy olyan együttessel, mint 
az Óbudai Danubia Zenekar, amely je-
lenleg a második kategóriába tartozik? 

– Szeretném még egyszer hangsúlyozni: 
nincs többé elsô és második kategória. És 
ezzel megszûnt a téves üzenetet hordozó 
rangsorolás. Az Óbudai Danubia Zenekar 
a kiemeltek közé került. Jelentôs küzdel-
met folytattak ôk is folyamatosan a fenn-
maradásért. Amikor tizenkét évvel ezelôtt 
elnyerték a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cí-
met, az három évre rendbe tette a gazda-
sági helyzetüket, utána már nem volt 
egyszerû útjuk... Remek légkörû együttes, 
sokat tesznek a fi atal muzsikusok elhe-
lyezkedéséért, reméljük, egyre több kon-
certet tudnak adni. Szintén a kiemelt kate-
góriába került a Zuglói Filharmónia, hi-
szen a Szent István Király Zenekarnak 
Záborszky Kálmán hihetetlen munkabí-
rással teremtette meg a helyét a magyar 
zenei életben. Mind az iskolája, mind az 
együttese kiváló. Úgy vélem, megérdemel-
ten kerültek a kiemelt kategóriába. Ide tar-
tozik még a korábban említettek mellett a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar, valamint a 
kamarazenekarok közül a Budapesti Vo-
nósok, a Mendelssohn Kamarazenekar, az 
Orfeo Zenekar, a kórusok közül pedig a 
Purcell Kórus, a Szent Efrém Férfi kar, vala-
mint a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus. 

❙ Anyagilag milyen különbség lesz a nem-
zeti és a kiemelt együttesek között? 

– Az még nem tisztázott, hogy mindez mi-
lyen anyagi juttatásokkal jár. Az állam köz-
szolgálati szerzôdést köt a nemzeti kategó-
riába került együttesekkel. 

❙ Kérdés az is, hogy az állami támogatá-
sokra az eddigi, különbözô szorzók kö-
zül melyek érvényesülnek... 

– Változik a korábbi rendszer, hiszen bizo-
nyos összegeket a bizottság határoz meg, 
szorzószámok szerint. Egyre inkább úgy 
érezzük, hogy a legfontosabb, hogy hány 
foglalkoztatott zenész ül az együttesben. A 
politikánk arra épül, hogy minél több ze-
nésznek legyen állása, s hogy az egész or-
szágban minél több foglalkoztatott ember 
legyen. Mi ezt nagyon lényegesnek tartjuk. 
A Nemzeti Érdekegyeztetô Tanács ülésén 
megkérdeztük Hammerstein Judit helyettes 
államtitkárasszonyt, hogy minderre hon-
nan lesz pénz, s erre ô azt válaszolta, errôl 
még nem tud információt adni… Egyébként 
azok az együttesek, amelyek most a pályá-
zati besorolásba kerültek, s ilyen a Buda-
pest Jazz Orchestra, a Salgótarjáni Szimfo-
nikus Zenekar és a Váci Szimfonikusok, 
egy adott keretbôl nyerhetnek támogatást. 
Biztos, hogy nekik is meglesz a saját útjuk. 

❙ Úgy látom, nemcsak az együtteseket, 
hanem az intézményeket is be kellett 
sorol niuk. 

– Igen, nemzeti lett az Operaház. Az Ope-
rettszínház kapcsán azonban komoly vi-
ták alakultak ki. A Színházmûvészeti Bi-
zottság nem támogatta nemzeti besorolá-
sukat, én viszont ellen-javaslattal éltem, 
hiszen az operett hungaricum, s a klasszi-
kus operett komoly mûfaj. Amikor pedig 
megkötik a közszolgálati szerzôdést a teát-
rummal, akkor ki lehet kötni, hogy elô-
adásaik hány százaléka legyen klasszikus 
operett. A NEÉT végül megszavazta a 
nemzeti kategóriát. Így a miniszter elé két 
javaslat került. Az egyik a szakmai bizott-
ságé, a másik pedig a NEÉT véleménye. 

❙ Nagyon lényeges, hogy minél elôbb kide-
rüljenek a besorolások, s az ehhez járó tá-
mogatás, hiszen már sok együttes szezont 
hirdetett, és nem tudja, mennyi pénzbôl 
gazdálkodhat a következô idôszakban… 

– Igen, a tervezéshez tudnia kellene ezt is a 
zenekaroknak, énekkaroknak. Amikor a 
Zenemûvészeti Bizottság az alakuló ülését 
tartotta, már akkor felvetettük, nagyon nem 
szeretnénk, hogyha a mi döntéseink vagy 
javaslataink után kevesebb pénzt kapná-
nak az együttesek, mint korábban. Leg-
alább azt a pénzt meg kell kapniuk, amely-
ben eddig részesültek. De ebben jelenleg 
csak reménykedni tudunk…  R. Zs. 
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c) rendelkezzen a tevékenység 
ellátásához szükséges, 
jogsza bályban meghatáro-
zott tárgyi feltételekkel és

d) a tárgyévet megelôzô évben 
teljesítse a jogszabályban 
meg határozott fi zetônézô-
számot.

A miniszter a minôsített szerve-
zetek körének meghatározása-
kor a 113 minôsítést kérô elôadó-
mûvészeti szervezet vonatkozá-
sában 2 esetben tért el az 
Elôadó-mûvészeti Bizottságok és 
a NEÉT egységes álláspont járól. 
További egy esetben a NEÉT ál-
láspontjának fi gyelembevételé-
vel döntött, mely álláspont eltért 
a Színházmûvészeti Bizottság ja-
vaslatától.

A miniszter 9 színházmûvészeti, 
3 táncmûvészeti és 10 zene mû-
vészeti, valamint 2 tánc- és zene-
mûvészeti szervezet nemzeti 
minôsítésérôl rendelkezett.

A kiemelt szervezetek körébe 40 
színházmûvészeti, 2 táncmû vé-
szeti és 12 zenemûvészeti szer-
vezet került.

ZENEMÛVÉSZETI BESOROLÁSOK

A Nemzeti Filharmonikus Zene-
kar, Énekkar és Kottatár Nkft. 
múltját, jelenlegi tevékenységé-
nek mûvészeti színvonalát te-
kintve megtestesíti a magyar ze-
nekultúrát, és külföldön is képvi-
seli értékeinket.

A magyarországi zenekarok, 
énekkarok fenntartásának mód-
ját az el múlt évtizedekben egyre 
jobban kimunkált feltételekkel 
szabályozta egy szakmai bizott-
ság. Azonban az objektív, szám-
adatokra támaszkodó és ezért az 
igazságosság látszatát keltô fel-
osztás mellett, amely az érintett 
együttesek részérôl is csak igen 
kis százalékban volt kritika tárgya, 
hiányzott két, igaz, rendszerbe 
nehezen beépíthetô, szubjektív 
össze tevôje az együttesek érté-


