
mûhely

33XIX. évfolyam 5. szám

y A Zenekar újság jó néhány cikket közölt 
az elmúlt években a zenészek sajátos 
egészségügyi problémáiról…

– Nemzetközi viszonylatban pedig lényege-
sen fontosabb a kérdés, mint nálunk. Az 
Euró pai Unióban és a fejlett nyugati orszá-
gokban a munkavállalók egészségügyi álla-
potát sokkal komolyabban veszik, jóval na-
gyobb figyelmet fordítanak rá. Ezt nemcsak 
emberiességi és szociális megfontolások 
motiválják, hanem olyan alaptételek, mely 
szerint a munkavállalók hasznosak, s ha ôk 
nem, akkor más nem feltétlenül tudja elvé-
gezni az adott munkát. Ráadásul a beteg 
munkavállaló sokkal többe kerül, mint az 
egészséges. Nagyon nagy jelentôsége van 
tehát a prevenciónak. A munkaerôt érték-
nek tekintik, amit védeni kell. Nálunk ez lé-
nyegesen kevesebb figyelmet kap az in-

dokoltnál. A zenész életében pedig a foglal-
kozási betegségeknek az a sajátossága is 
megvan, hogy azok számos esetben nem 
feltétlenül teszik lehetetlenné a munkavég-
zést. Ezek az ártalmak általában alattomo-
sak, nem direkt módon, hanem a szervezet 
elhasználódása során jelentkeznek. A ze-
nészhivatás nem olyan, mint egy táncosé, 
aki ha megsérül, akkor már nem tud fellép-
ni. A táncosnál a sérülést meg lehet elôzni 
meg felelô bemelegítéssel, a túlterhelés el-
há rításával, a zenészeknél nem feltétlenül 
így jelentkeznek ezek a sajátos betegségek. 

y A muzsikusoknál milyen foglalkozási 
ár talmakról beszélhetünk? 

– Több csoportja van, kettôt emelnék ki, 
ami nagyon tipikus. Az egyikbe a mozgás-
szervi típusú megbetegedések tartoznak. 

Ennek az alapvetô oka az, hogy maga a ze-
nélés többszörösen természetellenes test-
tartásban zajlik, bármelyik hangszerrôl van 
is szó. Az ülve kifejtett fizikai erôfeszítés, 
ami a hangszertartás követelményeinek 
meg felel, nem könnyû. Ráadásul még nehe-
zebbé teszi, hogy mindezt stresszes állapot-
ban kell megvalósítani, hiszen pszichikai 
nyomást jelent az aggodalom a hiba el kö ve-
tésétôl. Szintén gondot okoz, hogy mindezt 
nagyon feszes testtartásban kell megtenni, 
és mozgással nem lehet oldani a stresszt. 
Szinte centire elôírt testtartásban, mozgás-
koordinációval kell muzsikálni. Mindez 
tönkreteheti az ízületeket. A másik csoport 
a halláskárosodáshoz kapcsolódik. Ezzel 
kapcsolatban az Európai Unióban született 
egy irányelv, ami korlátozza a munkahelye-
ken elviselhetô zajszintet, s bizony idesorol-
ja a zenészeket is. Zaj-irányelvnek nevezik. 
Számos vizsgálat külföldön és Magyarorszá-
gon is megállapította, hogy a szimfonikus 
zenekarok bizonyos szólamaiban – folya-
matosan vagy nagyon gyakran – ezt a zaj-
szintet elképesztô módon meghaladják. 
Furcsa kettôsség, hogy a zenekar egészének 
van decibel kibocsájtási szintje, amit mérsé-
kelni kell, elkerülendô azt, hogy azok, akik 
a „zajt” okozzák, a zenészek egyidejûleg 
egészségügyi szempontból károsultjai a ze-
nélésnek, míg az, aki hallgatja a zenekart, 
azt nem szenvedi el. Mire a publikumhoz 
érnek a hanghullámok, addigra a zajszintje 

Közös rendszerek
A németek a „bölcsôtôl a sírig”, azaz egé-
szen fiatal koruktól egészen idôs korukig, 
majdnem minden sportágban sportol(hat)
nak a Német Olimpiai Szövetség (DOSB) 
liga rendszerén belül, valamint az egyesüle-
tek intézményesített keretei között. Az egye-
sületek különösen a gyermekek és fiatalok 
esetében játszanak döntô szerepet a sport 
megszerettetése terén, az iskolai sportórák 
ugyanis gyakran nem bizonyulnak elég 
vonzónak számukra. Az intézményesített 
forma állandó minôséget és nagy területi le-
fedettséget biztosít, ami különösen vidéken 
fontos. A fiatalok valamilyen szinten 
minden képp kapcsolatba kerülnek az egye-
sületi sporttal és sportélettel. Az egyesüle-
tek és az egyesületi tagok száma 1950 óta 
fokozatosan növekszik, és ezt a folyamatot 
semmilyen társadalmi változás nem tudta 
visszatartani. Felvetôdik tehát a kérdés, ho-

gyan tudná a zene kihasználni a csapatjá-
tékok szervezett formáját, és hogyan tudná 
megkísérelni, hogy az egyesületi sportélet 
mellé becsempéssze a zenét is. Egy gyere-
kek bôl álló focicsapatból például ki lehet ál-
lítani egy gyermekkórust is.
A sport különbözô kategóriái a tömegsport, 
a versenysport és az élsport. A tömegsport 
feladata, hogy felkeltse a sportolók érdek lô-
dé sét a versenysport iránt. Számos edzô, 
játékosmegfigyelô (scout), valamint a szö-
vetségeken belüli teljesítményközpontok 
professzionális rendszere gondoskodik a te-
hetséges fiatal emberek és élsportra való al-
kalmasságuk felismerésérôl. A sporton be-
lül nincs szükség casting show-kra a tehet-
ségek bemutatásához, erre minden héten 
sor kerül a sportpályákon. A már említett 
kategóriák mellett a sport felosztható ama-
tôr és profi részlegekre is, amelyeknek szin-
tén megvannak a maguk egyesületei. Ez a 

felosztás az amatôr és a profi sportolók 
egyéni igényeinek megfelelô, professzioná-
lis támogatást és odafigyelést tesz lehetôvé. 
Kérdés tehát, hogy a sporton belüli szerve-
zeti struktúra alkalmazható-e a zene terüle-
tén, ha másként nem, legalább fôbb pontjai-
ban; hogy egy nagyobb területeket lefedô, 
intézményesített forma képes lenne-e elô se-
gíteni bizonyos zenei irányzatok és a zene-
kari zenélés ismertségét és kedveltségét; 
vala mint elképzelhetô-e a sport és a zene 
összekapcsolása a gyermekek és fiatalok éle-
tében. Természetesen a zenei életben is lé-
teznek struktúrák a tehetségek célzott támo-
gatására, illetve a gyermekek és fiatalok ze-
néhez történô elvezetésére. Egy összehason-
lító vizsgálat keretében azonban érdemes 
volna utánajárni, hogy a sport bizonyos kon-
 cepcionális elemei nem eredményeznék-e a 
zenei világ nagyobb (el)ismertségét.

 (Das Orchester 2012/9)

egészségkárosodott zenészek
a zenekari zenészek hivatásuk miatt számos esetben sajátos egészségügyi  

problémákkal küzdenek, s akad, aki tartós egészségkárosodást is szenved.  

dr. gyimesi lászló, a magyar zenemûvészek és táncmûvészek szövetségének 

fôtitkára, a mûvészeti szakszervezetek szövetségének elnöke beszélt az európai 

unió zaj-irányelvérôl, s beszámolt arról is, milyen lépéseket tettek a kor-

engedményes mûvésznyugdíj érdekében, valamint arról, hogy akadnak nyertes 

perek, hiszen az egészségkárosodott mûvészek számára már a hazai munkaügyi 

bíróság is kártérítést ítélt meg. 
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csökken. Náluk ez nem okoz halláskároso-
dást, annál viszont igen, aki elôidézi.

y Mit lehet ez ellen tenni? 
– A világon sokféleképpen kísérleteznek 
kü lönbözô védôeszközökkel. Különös per-
sze, hogy védekezni kell a saját maguk által 
keltett muzsika ellen. Próbálkoznak térelvá-
lasztókkal, hangelterelôkkel, különbözô 
össze tételû és anyagú füldugókkal. Azon-
ban mindegyik közös problémája az, hogy 
az alapvetô célt zavarja meg, mely szerint a 
zenekar úgy szóljon, ahogy szólnia kell. Ha 
pedig az egyének szempontjából vizsgáljuk, 
akkor mindez leegyszerûsödik munkaügyi 
problémává, hiszen az a kérdés, emiatt 
meg süketül-e valaki, vagy szenved-e olyan 
fokú halláskárosodást, ami szerencsésebb 
esetben nem teljes, hanem részleges, és ez 
teljesen egyértelmûen a munkakörével ösz-
szefüggésben történik-e. Az biztos, hogy a 
munkáltatónak az egészséges munkafelté-
telek biztosításában úgynevezett objektív 
felelôssége van. Azaz olyan munkafeltétele-
ket kell biztosítania, amelyek nem okoznak 
a munkavégzésbôl fakadó károsodást. Ha 
valaki egy zenekarban dolgozik, akkor az 
európai irányelv szerint - s ezt a magyar jog 
is átültette - 90 decibel felett már elszenved-
heti a halláskárosodást. Ezt egy zenekaron 
belül bizony jelentôsen meghaladja a mu-
zsika, sôt bizonyos szerzôknél a százhúsz-
százharminc decibelt is eléri. Ez az általá-
nos helyzet. 

y A mûvész szakszervezetnek milyen lehe-
tôségei vannak? 

– Több ízben próbálkoztunk, átfogó felmé-
rést szerettünk volna készíteni, ha a kol-
légáinktól visszakaptuk volna az ehhez 
küldött kérdôíveket. De ezt általában elmu-
lasztották, úgy látszik ôk maguk is komi-
kusnak és fölöslegesnek tartották ezt a dol-
got. Fiatalabb vagy középkorú emberek, 
akik még nem találkoztak ezzel a problé-
mával, nem gondolnak bele a késôbbi kö-
vetkezményekbe. Amikor egy zenekari mu-
zsikus mozgásképtelenné válik, nem tudja 
felemelni a karját, és mûtét mûtétet követ, 
akkor azonban egyszerre csak fontossá vá-
lik ez a probléma. Persze mindez nem ren-
díti meg a zenésztársadalom egészét. 
Ugyanez a helyzet a halláskárosodással, s 
belátom, nem úgy gondolkoznak az embe-
rek a saját egészségükrôl, hogy a mostani 
életkorukhoz hozzáadnak még húsz-har-
minc évet, és megpróbálják elképzelni, 
hogy akkor mi lesz. De ettôl még ezek a 
problémák léteznek, és fontos a megelôzés. 
A prevenciónak nagyon nagy jelentôsége 

kell, hogy legyen. Egyáltalán nem mindegy, 
hogy hányan süketülnek meg a saját szak-
májukban. Folyamatosan figyelemmel kel-
lene kísérni mindenkinek az egészségi álla-
potát, s szükséges lenne – akár önkéntes, 
akár kötelezô –  rendszeres, speciális mun-
kaegészségügyi vizsgálatra. Ezek a betegsé-
gek ugyanis általában a pályafutás utolsó 
szakaszában vagy még azt követôen jelent-
keznek. Nem biztos, hogy olyan jó dolog, 
hogyha valaki lehúz egy zenekarnál har-
minc-negyven évet, majd az utolsó két 
esztendôben veszi észre, hogy olyan beteg-
ségeket szerzett, amelyek a nyugdíjas éveit 
is megkeserítik, és egyik orvostól a másikig 
szaladgál. 

y Korábban éppen ezért született a mû-
vésznyugdíj, hiszen bizonyos hivatások-
ban nem lehet negyven évet dolgozni… 

– Igen, ezért is lényeges a ma éppen nem 
létezô mûvészszakmai nyugdíj. Korábban 
ugyanis a jogalkotó azt mondta a szabályo-
zással, hogy egy-egy foglalkozásnál belátja, 
bizonyos helyzetekben rövidebb, korenged-
ményes idôszakkal lehessen nyugdíjba 
men ni, mert ilyenfajta a terhelés. A hangerô-
terhelés pedig teljesen egyértelmûen érint 
mindenkit, aki egy zenekarban dolgozik. 

y Több hír is megjelent korábban arról, 
hogy a szakszervezet továbbra is küzd a 
korengedményért. Holt tart most az ügy? 

– A mûvésznyugdíj, ami a zenekari zené-
szek közül a fúvószenészeket érintette csak, 
abban a formában megszûnt 2012. január 
1-jével. Természetesen mi megpróbáltunk 
mindent megtenni, hogy ez ne így történ-
jen. Az összes egyéb ilyen korengedmé-
nyes, korkedvezményes és egyéb, úgyneve-
zett korai nyugdíjjal együtt azonban a parla-
ment úgy döntött, ezt is megszünteti. 
Ugyan akkor a minisztérium kulturális ál-
lamtitkársága, illetve a szociális államtitkár-
ság is úgy reagált a kezdeményezésekre, 

hogy készek fogadni javaslatokat. A Nemzeti 
Elôadó-mûvészeti Érdekegyeztetô Tanács-
ban (NEÉT) – a zenekari szövetség részérôl 
Popa Péter, szakszervezeti jogászként pedig 
jómagam – ki is dolgoztunk egy erre vonat-
kozó javaslatot, amit eddig senki nem vetett 
el, hanem azt mondták, figyelembe fogják 
venni a jogalkotás során. Ennek az évnek a 
során kell az úgynevezett korengedményes 
rendszerekre vonatkozó szabályokat megal-
kotni. Mi azon vagyunk, hogy ebben szere-
pet kapjon valamilyen módon ez a kérdés 
is. Csak remélni tudom, hogy nemcsak mi 
gondoljuk így, hanem a jogalkotás is érzé-
kenységet fog mutatni az iránt az ügy iránt, 
amely egyébként méltatlanul kevés figyel-
met kap… 

y Ha valaki munkaügyi bírósághoz fordul 
munkahelyi veszélyeztetés, foglalkozás 
kö rében szerzett egészségkárosodással, 
akkor elképzelhetô, hogy a magyar bíró-
ság most már kártérítést ítél meg számá-
ra?

– Már volt erre példa, született a közelmúlt-
ban nem egy olyan ítélet, ami az általunk 
képviselt zenekari tagok számára hozott 
kedvezô ítéletet. Kárpótlást ítéltek meg szá-
mukra, amelynek nagysága természetesen 
az ügy és az egészségkárosodás súlyosságá-
tól is függ. Persze a perek mind eltérôek. 
Ilyenkor lényeges az objektív felelôsség 
elve. Lényeges, hogy a bíróság eljusson 
odáig, hogy az érvelésünket elfogadja, ne-
tán azzal jogi szempontból is azonosuljon. 
Nem egyszerû, mert azt is lehet mondani, 
hogyha valaki halláskárosodást szenvedett, 
máshol is megtörténhetett, nemcsak a mun-
kahelyén, hiszen az élet tele van zajjal… 
Mindenesetre ez a néhány ítélet a jövôre 
nézve e tekintetben biztató, noha a legjobb 
az lenne, ha az ilyen egészségkárosodások 
elmaradnának. Azonban erre a mai kímé-
letlen világban naivitás lenne számítani… 

R. Zs. 

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.  
2011. évi beszámolójának fô adatai:

Mérleg fôösszeg:  37.065 E Ft

Eszközök  Befektetett eszközök: 10.021 E Ft 
 Forgóeszközök: 27.042 E Ft 

Források Saját tôke: 31.673 E Ft 
 Jegyzett tôke: 4.900 E Ft 
 Kötelezettségek: 5.250 E Ft 
 Mérleg szerinti eredmény: 10.122 E Ft 
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Önkormányzat Intézmény 2013-as javaslat

a nemzeti minôsítésû zenemûvészeti szervezetek (zenekarok) mûvészeti támogatása  

Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzata Kodály Filharmónia – 
 Kodály Filharmonikusok 112,700,000
Gyôr Megyei Jogú Városi Önkormányzata Gyôri Filharmonikus Zenekar 106,000,000
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzata Miskolci Szimfonikus Zenekar 123,000,000
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzata Pannon FilharmonikusZenekar  147,700,000
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzata Szegedi Szimfonikus Zenekar 129,500,000
Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzata Savaria Szimfonikus Zenekar 97,200,000

Összesen  716,100,000

a nemzeti minôsítésû zenemûvészeti szervezetek (kamarazenekar) mûvészeti támogatása

Budapest XIII. kerület Angyalföld Önkormányzata Liszt Ferenc Kamarazenekar 16,500,000

Összesen  16,500,000

a nemzeti minôsítésû zenemûvészeti szervezetek (énekkarok) mûvészeti támogatása

Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzata Kodály Filharmónia – Kodály Kórus 61,000,000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város  Önkormányzata Nyíregyházi Cantemus Kórus  29,500,000

Összesen  90,500,000

a kiemelt minôsítésû zenemûvészeti szervezetek (zenekarok) mûvészeti támogatása

Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény  Dohnányi Ernô Szimfonikus  
Önkormányzata  Zenekar 91,800,000

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  MÁV Szimfonikus Zenekari 
 Alapítvány  74,000,000

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata Zuglói Filharmónia 40,000,000
Budapest III. kerület Óbuda Önkormányzat Óbudai Danubia Zenekar 12,000,000
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat  Concerto Budapest Zenekar 18,900,000
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat Szolnoki Szimfonikus Zenekar 38,500,000

Összesen  275,200,000

a kiemelt minôsítésû zenemûvészeti szervezetek (kamarazenekarok) mûvészeti támogatása

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Budapesti Vonósok 15,000,000
Veszprém Megyei Jogú VárosÖnkormányzat Mendelssohn Kamarazenekar 12,100,000
Budapest I. kerület BudavárÖnkormányzata Sysart Orfeo Zenekar 11,700,000

Összesen  38,800,000

a kiemelt minôsítésû zenemûvészeti szervezetek (énekkarok) mûvészeti támogatása

Budapest I. kerület BudavárÖnkormányzata Sysart Purcell Kórus 10,400,000
Homrogd Község Önkormányzata Szent Efrém Férfikar 8,100,000
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 20,300,000

Összesen  38,800,000

az emberi erôforrások minisztere jóváhagyta  
a nemzeti és kiemelt minôsítésû elôadó- 
mûvészeti szervezetek 2013. évi központi  
költségvetési támogatását

A minôsített elôadó-mûvészeti 
szervezetek 2013. évi központi 
költség vetési támogatására 
vonatkozó javaslatokat Balog 
Zoltán, az emberi erô források 
minisztere az Elôadó-mûvészeti 
Bizottságok által készített,  
a Nemzeti Elôadó-mûvészeti 
Tanács (NEÉT) által véleményezett 
felosztási szabályzatok alapján 
hagyta jóvá. A tárcavezetô  
a Tánc mû vészeti Bizottság  
és a Zenemûvészeti Bizottság 
támogatási összegekre vonatkozó 
javaslatát változatlanul, a Szín ház-
mûvészeti Bizottság javaslatát  
a NEÉT véleményének figyelembe-
vételével fogadta el. A dokumentu-
mokban feltüntetett összegek 
tervezetek, melyek Magyarország 
2013. évi központi költ ségvetésérôl 
szóló törvény tárgyalása során 
változhatnak. A támogatások 
minden esetben az önkormányza-
tokat illetik meg

mûhely


