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Semmi szükség a szakszervezetre!  

 

Ezzel álltak elő nemrégen a főleg a munkaadókat pártoló, korlátlan szabadság elvét hirdető 

társadalomfilozófusok. Semmi szükség a szakszervezetekre, hiszen a munkavállalók széles 

tömegei a modern demokráciában biztos parlamenti képviseletet élveznek, érvényesíthetik 

érdekeiket, védelmükről az igazságszolgáltatás messzemenően gondoskodik. 

 

Valóban elmondhatjuk, hogy az elmúlt öt év legjelentősebb eredménye a színházi törvénynek 

indult előadóművészeti törvény megszületése, melynél sokan bábáskodtak. 

 

Szépséghibának tűnhet egyes minden kákán csomót keresők szemében, hogy a magát 

baloldalinak megfogalmazó párt által működtetett szolgálat, - latinul: minisztérium – nem 

tartott igényt a Színházi Dolgozók Szakszervezete közvetlen közreműködésére a törvény 

előkészítésénél, akkor sem, amikor még tisztán színházi törvénynek készült, csupán utólagos 

egyeztetés és véleményezés lehetőségére korlátozta azt.  

 

Szerencsére a törvényalkotásnál közvetlenül és hathatósan közreműködő Dr. Gyimesi László 

a Művészeti Szakszervezetek Szövetségében együtt töltött évek és együttes küzdelmek 

eredményeképpen alaposan megismerte és magáévá tette a színházművészeti terület 

problémáit, így mondhatni hiánytalanul képviselte érdekeinket, - hangsúlyozni kívánom, - az 

adott lehetőségek között. Szakértelmét dicsérve, odaadását, kiállását őszinte szeretettel 

köszönjük. 

 

A megszületett törvény mindenképpen pozitív változást hozhat a színházak számára, mert 

végre tárgyszerűen biztosítja a működés feltételeit. Különösen méltánylandó eredmény a 

vállalkozások adózásánál bevezetett lehetőség, amely szerencsés esetben több száz milliós új 

forrást nyithat meg a színházak előtt. 

 

Érdekes és tanulságos lehet összehasonlítani a törvény több mint 30 tervezetét a megszületett 

végső változattal.  

 

Fájóan hiányzik a járadékkal megszerezhető munkanélküliségi támogatás eltűnése. 

 

Ahogy kikerült az a mondat is, amely arról szólt, hogy művész nem kényszeríthető 

életfelfogásával, erkölcsi értékeivel ellentétes feladatra. Ki gondolta vajon úgy, hogy mindazt 

mégis inkább lehessen? Milyen mondanivalója lehet egy művésznek, aki művésztársát 

ilyenfajta feladatra kényszerítené. 

 

De a törvény megszületése mindenképpen fontos és jelentős eredmény, melyre támaszkodva a 

megfelelő módosítások segítségével remélhetőleg kialakítható lesz az évek során a 

legszélesebb egyetértést kivívó változat. 

 

Ilyen módosításra vár a független társulatok kategóriájában létrejött, a normativitást 

alapjaiban elvető, szükségszerűen szubjektív kuratóriumi döntési mechanizmus a finan-

szírozásban, amely ezt a területet kivonja a színház alapját jelentő közönségigény ítélete alól. 



Meglátásunk szerint mindenképpen el kell különíteni egy keretet azok számára, akik a 

színházat az önkifejezésen túl megélhetési forrásnak is tekintik, - legyen ez bármilyen 

szégyenletes is egy szakmáját megtanult, abba az életét, egzisztenciáját befektető művész 

számára, - és mint ilyenek vállalják a normatívitást, magyarul: a vonzott közönség arányában 

elérhető támogatást.  

 

Nem vonjuk ezzel kétségbe, sőt nagyon is egyetértünk a kísérletező rétegszínházak, 

műhelyek, formálódó együttesek támogatásának jogosságával és szükségességével. 

Sajnálatos, hogy úgy tűnik, ők ugyanakkor kétségbe vonják azon társulatok támogatási 

igényét, melyek a fizető közönséget és látogatottságot tekintetik méltánylandónak. 

Márpedig magasan képzett színészek esetében a bírálat joga és a közönség tájékoztatása a 

kritikusok feladata, nem pedig egy szükségszerűen valamely irányban óhatatlanul elfogult 

bizottságé. 

 

A másik vitathatatlan eredmény az EKHO megjelenése az adórendszerben. Jellemző, hogy 

alig valaki veszi a fáradtságot, hogy ennek egyedülálló előnyeiről meggyőződjön. Csak 

halkan mondom: az EKHO és az EVA volt az a két adózási forma, amit azonnal meg kívántak 

szűntetni, amikor megszorításokra került sor. Már ebből is tudni lehetne, hogy ez a két dolog 

az alanyoknak kedvező. Remélem sikerül meggyőzni a jövőben is az illetékeseket, hogy ez az 

adózási forma jól tükrözi a színművészek, színház, és filmművészeti dolgozók foglalkoztatási 

körülményeit, tekintetbe véve a rendszertelen foglalkoztatást, és az ezzel járó speciális 

költségeket. 

 

Megszületett a hát törvény, mi szükség a szakszervezetre ezután? 

 

Ki fogja a törvényt betartatni?  

 

Talán azok, akiket a törvény hatálya alól gyorsan vállalkozásba löktek úgy, hogy azután 

egyáltalán ne vegyék komolyan vállalkozó voltukat? Hiszen a vállalkozóra semmisem 

vonatkozik, hadd zsákmányolja ki magát kedvére! Tárgyalt már valaki veletek kiszállási 

díjról? Megkérdezte már valaki, hogy valójában mennyi a rezsitek a vállalkozásban. „Nem 

fogom eltartani a bétédet!” kiáltotta a nemes gondolkodású igazgató egy városban, ahol a 

színházon kívül semmi más munkalehetőség nincsen!  

Beszámította már valaki a kötelező bankszámlavezetés, a könyvelő, az iparűzési adó, az 

egészségügyi járulék, a nyugdíjjárulék, a személyi jövedelemadó, a kötelező magán-nyugdíj-

pénztár, a benzin, a parkolás, vagy akár a villamosbérlet költségeit a vállalkozási díjaitokba? 

Amit akkor is fizetni kell, amikor úgy döntenek, hogy nyáron nem dolgozol, - hát ne is egyél? 

 

Vagy azok tartatják majd be a törvényt, akik nyikkanás nélkül lemondanak 20%-ról a 

vállalkozási díjukból? Akik nemhogy mukkanni, de még odajönni sem mertek, ahova ez 

ügyben tárgyalni mentünk. Mert egységesen, egyoldalúan diktátumszerűen levágni a 

vállalkozási szerződésben meghatározott díjat, azt nem tiltja a versenyhivatal. Az nem 

erőfölénnyel való visszaélés. 

 

Vagy azok, akik önként, dalolva lemondanak egy havi jövedelmükről, mert azzal zsarolják 

őket, hogy különben kiteszik 8-10 társuk szűrét? Vajon hány százaléka lehet egy színházi 

épület felújítási költségeinek a szerencsétlen színészektől így lecsippentett megtakarítás? 

Vajon gondolt-e arra a nagylelkű felajánló, hogy akiktől lecsípik, azok miből fizetnek egy 

hónapig lakbért, villanyt.  

És miből etetik a gyerekeiket, ha mertek ilyen költséges „szórakozásba” vágni egyáltalán? 



 

Nem is beszélve az elvárt jövedelemről, amely ezen a területen, - mondjuk ki, - kegyetlenül 

érzéketlen és értelmezhetetlen követelés. Hiszen itt a munka nem függ a szorgalomtól. A 

foglalkoztatás teljességgel rapszódikus. Ki mer itt többen vállalni a minimálbérnél, amikor 

lehet, hogy hónapokig annyit sem keres?!  Itt aztán tényleg egyszer hopp, máskor kopp! És 

egyre inkább kopp! 

Kivéve talán azokat, akiknek jutott valamelyik tévében valami heti hasznos műsor. 

 

Vagy utána gondoltál-e már a „forint egy betű” szinkronban, hogy mennyi marad valójában 

abból a busás összegből, amit az agyadért, a szemedért, az idegeidért, az idődért fizetnek. 

Mert azt hallottam, hogy végülis az igenis megéri!  

És sajnos meg kell adnom, megéri, - mert legalább van. Ha nem vállalod, majd vállalja más. 

Mindegy milyen, csak olcsó legyen.  

És még össze se foghatsz, mert a versenyhivatal már a beszélgetést, talán már a gondolatot is 

büntetheti. A közönség, a fogyasztó érdekében - szerintük - a legolcsóbb színész a legjobb 

színész. Mentségükre mondva, nem ők, hanem a rugalmatlan törvény diktálja így.  

 

Csak olcsó legyen. Mert a mi kapitalizmusunk nem a minőségben versenyez, mint a modern 

kapitalizmusok a 21. században. A mienk a lánckereskedelemben, a lealkudásban, a mások 

bőrére aláígérésben, a lehetetlen ajánlatban versenyez, csak hogy elvegye a másikét, aki még 

hinni szeretne a minőségben. De azt nem büntetik, amikor e munkáltatók nyilvánvalóan áron 

alul versenyeznek, kizárólag a munka lényegét előállítók rovására. 

 

Tudomásul vesszük, hogy kapitalizmus van. Ez a gazdasági berendezkedés a leghatékonyabb, 

ez szolgálhatja a legszélesebb társadalmi felemelkedést. De szakszervezetnek az a feladata, 

hogy ne engedje korlátlanul érvényesülni. A kapitalizmus szó nem lehet az emberiesség, a 

tisztesség, a becsület ellentéte. Ahogy nem lehet a gátlástalanság és cinizmus szinonimája 

sem. 

 

Esélyegyenlőség? Az egyik évekig tanul, kínlódik, a másikat a csúcsra löki tíz perc alatt a 

pénz, a korlátlan médiahatalom. Olyan esélyegyenlőség ez, mintha leülnél pókerezni egy 

ezressel, valaki ellen, aki 10 millióval ül szembe veled.  

 

Ezért a vállalkozás erőltetése tarthatatlan. Az vállalkozzon, aki valóban vállal valamit, - a 

munkán kívül.  

 

Nem kell a szakszervezet? Most kell csak igazán. Ha egyedül maradsz, esélyed sincs! 

 A szakszervezet léte még mindig némi visszatartó erő a korlátlan kukoricázással szemben. 

Mert ha sztrájkolni nem is, de bojkottálni még tudunk. Nem akkora hatással, mint a nálunk 

erősebbek, de figyelmeztetésnek azért megteszi. 

 

Pedig nem követelünk lehetetlent. Pontosan ismerjük a területünk mindentől alapjaiban 

különböző körülményeit, és amíg az ott dolgozóknak megfelelnek e körülmények, addig csak 

úgy kekeckedni, törvényt követelni nem megyünk el sehova. 

Csak akkor megyünk, ha már annyira elviselhetetlenek a körülmények, hogy segítségül 

hívnak minket, mert törvény ide vagy oda, a próbának sosincs vége, és természetesen 

mindenki önként, dalolva vesz rajta részt. Kíváncsi lennék, mi lenne az eredménye egyszer az 

e tárgyban tartott titkos szavazásnak? 

 

 



Elnézést kérek Bibó Istvántól, hogy kiegészítem: „A demokrata nem fél” és nem kelt félelmet. 

Mi meg sokszor már azt sem merjük bevallani, hogy félünk. 

De félünk. Hányszor nem avatkozunk közbe, mert kérdésünkre azt a választ kapjuk, hogy 

inkább ne, mert ezen a szubjektív területen a bizonyíthatatlan bosszúnak tág tere van. És élnek 

is vele.  

 

Végső esetben elvisszük a bíróságra a törvénytelen döntéseket. És többször nyerünk, mint 

veszítünk. 

 

Megkérdezte felháborodva egy munkaadó úr, hogy miért költjük a szakszervezeti tagok 

pénzét ügyvédre, perre, bíróságra?  

Hát mire költsük? Költhetnénk persze a saját prémiumunkra is. 

De érdekvédelemre költjük. 

Meg tagsági kártyára, amivel vissza lehet nyerni a szakszervezeti díjat legalább. Mert van ám, 

aki még ezt is képes a szemünkre vetni. 

 

Azt kérdezitek mit tettünk az elmúlt 5 évben? 

  

Nos, az adott körülmények között, ahol a törvények betartása és betartatása a közismert 

körülmények függvénye, igyekeztünk minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni, és 

megvédeni a tagságunkat, sőt a tisztelt potyautasokat is. Azokat is, akik sunyin mosolyognak 

a szakszervezeten, sőt kiröhögik, de az általunk kivívott eredményeket vidáman élvezik, sőt 

követelik. Ők azok, akik azzal jönnek be az ajtón: „Kölcsönt akarok felvenni, itt kell belépni a 

szakszervezetbe?” 

Vagy „Voltam már tag, de valahogy elkeveredett.” Hova keveredett? A székházunk vagy 4 

évtizede ugyanott van.  

De hát nem volt szüksége rá. Szereti előrántani, mint a WC-papírt. Amikor kell…. 

 

Megvédünk mindenkit, akit lehet, és akinek van bátorsága hozzá, hogy hagyja magát 

megvédeni. 

Azt sem csodálom, ha nincs bátorsága valakinek. Szomorú, de sokszor már a mentsük a 

menthetőt alapon harcolunk. Senkit nem tudunk megvédeni, aki már aláírta a diktátummal 

felérő szerződését. 

 

Hát igen. A szakszervezetnek jelen kell lennie folyamatosan, minden munkahelyen. Éreztetni 

kell, hogy ott van a háttérben, és azonnal közbelép, ha törvénytelenséget, embertelenséget 

tapasztal. Nem akkor kell előrántani, amikor már visszafordíthatatlan a baj. Akkor már 

általában késő. És ne tűrjétek szégyenkező mosollyal a gúnyolódást! Minden szakszervezet 

annyit ér, amennyire a tagjai komolyan veszik. „Ne vigyorogjál pajtás! – Mi komolyan 

gondoljuk, hogy még mindig nem lehet velünk csinálni akármit!” 

 

Évente legalább kétszer ismertetni kell az ott dolgozókkal a munkahely kilátásait, állapotát. 

Nem a folyosón beszélgetni, egyenként kedélyeskedve, - mert ott könnyű egyetértést 

kiváltani, - hanem társulati ülésen. 

Ki kell harcolni mindenütt a kollektív szerződést. Tárgyalni kell. Egy demokráciában senki 

nem szabhatja meg a másik félnek, hogy kit válasszon képviselőnek.  

Ezért alapvető, hogy a szakszervezet ne a saját tagjával tárgyaljon, ha a munkaadóval tárgyal. 

Felfoghatatlan számomra, ha valaki nem érti meg, hogy az igazgató nem lehet a szakszervezet 

tagja. Vagy lehet, de akkor mi mondjuk meg, hogy mit kellene tennie, és ha nem teszi, lépjen 

ki. 



Jártunk ügyeinkben minden elképzelhető és elképzelhetetlen fórumon. Voltunk képviselőknél, 

bizottságoknál, minisztériumban, KERMI-nél, ombucmannál, ügyvédnél, bíróságon. Mindig 

az derül ki, hogy van törvény, csak nem lehet, vagy nem merjük betartatni. 

 

Mert egyébként rendben mennének a dolgok. 

 

Nemzetközi kapcsolatainkban elismernek minket. A Nemzetközi Színész Szövetség 

végrehajtó-bizottsági tagságával tiszteltek meg bennünket. Javaslatainkat elfogadják és 

értékelik munkánkat. Különös dicséret ezért titkárunknak, Dr. Ráksi Katalinnak,  

 

Van honlapunk, amelyen folyamatosan tájékoztatunk a minket érintő kérdésekről. Igaz, nem 

bulváros, csak hasznos. A színészek rovat képtárából többen, többször kaptak munkát, akik 

rajta vannak, mint gondolnátok. Egy baja van. Nem kérünk érte egy fillért sem. Ezért aztán 

nem is becsülik. Nem jelentkeznek, és ha fent vannak nem újítják meg képeiket, nem 

frissíttetik az adataikat. És akkor leszoknak róla, akik onnan választanának. 

 

Van hírlevelünk. Tájékoztatunk, mégis sok beszélgetésből kiderül, hogy nem olvasták el. 

Pedig mindent igyekszünk a tudomásotokra hozni, amit fontosnak vélünk. 

És van egy üzenő falunk. A szex-hírdetések megtalálják, nem győzzük törülgetni a mocskot. 

De hasznos üzenetet eddig háromszor találtunk rajta. 

Miért nem osztjátok meg a tapasztalataitokat. Mikor érti meg végre mindenki, hogy a modern 

szakszervezet nem része, hanem egyensúlya a hatalomnak? Ha te nem vállalod, mi itt hiába 

vállaljuk. És éppen arra való, hogy ne kelljen egyedül vállalnod. Mi meg segítünk, ha hagyod. 

 

Működik az Előadóművészi Jogvédő Iroda. Csodák csodájára a mostani helyzetben is, időről 

időre ismétlési díjat, jogdíjat szed be és oszt fel. És eredményesen küzd újabb és újabb 

jogdíjak beszedéséért. 

Dr. Tomori Pál elévülhetetlen érdemei, nemzetközileg elismert, nagyszerű szakértelme, 

szorgalma eredményeképpen tudunk adni produkciós támogatást, kölcsönt.  

 

Az Előadóművészi Jogvédő Alap támogatja a Pécsi Ildikó által létre hozott „Segítsünk 

Alapítványt”, amely egyetlen fillért nem költ fizetésekre, reprezentációra, tanácsadókra, 

végkielégítésre, szóval semmi manapság divatosra, - csak a beteg, idős, munkavesztett, 

rászoruló színházi dolgozókra. Gobbi Hilda óta a szakmánk Pécsi Ildikónak köszönheti a 

legtöbbet. Isten éltesse sokáig! 

 

Még nyaralást is tudunk biztosítani. Nem olyan olcsón, mint szeretnénk, de úgy gondolom 

elérhető áron és igazán méltó körülmények között. 

 

Pénzügyeink rendben vannak. Igyekszünk gazdaságosan és nem pazarolva, jól használni a 

tagdíjatokat. A munkatársaink hasznos és szükséges munkát végeznek, a fizetések és 

időnkénti jutalmak méltányosak. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak 

mindhármuknak. Dr. Ráksi Katalin, - Tóth Hermina – Gyuli Kinga -. Szívvel-lélekkel végzik 

munkájukat.  

Köszönöm az Elnökség munkáját. Mindannyian a maguk területén hasznosan és alaposan 

képviselték érdekeinket, határozták meg az elvégzendő feladatokat. 

 

Új Alapszabályt készíttettünk, amely mindenben megfelel a modern, alkotmányos és 

demokratikus követelményeknek. Megszűnteti az olyan képtelenségeket, hogy munkaadók 



legyenek a szakszervezet tagjai, akik szükségszerűen fittyet hánynak a szakszervezet 

érdekeinek, határozatainak. 

 

Kérem fogadjátok el az új Alapszabályt, mely megfogalmazza a szakszervezet létének 

értelmét, céljait, jogos követeléseinek kereteit. 

 

 

Mi van előttünk? 

 

A legfontosabb az összefogás. Semmiképpen nem szabad hagynunk, hogy kijátsszanak 

bennünket egymás ellen. Mindannyian színházat akarunk, – olyan színházat, amely tanít és 

szórakoztat egyszerre, és a nézőterét megtölti a fizető közönség -, és a színházból akarunk 

tisztesen megélni. Egy csapat vagyunk. Részérdekeink lehetnek különbözőek, rövidtávon. De 

ha ezt sikerül kihasználni, az csak nevető harmadiknak használ. 

 

Tárgyalnunk kell, speciális érdekeinket meg kell fogalmaznunk, és érvényre kell juttatnunk. 

El kell érnünk, hogy megszabaduljunk a vállalkozásba kényszerítettségtől. Törvénybe kell 

foglaltatnunk, hogy az alkalmazásformák fenyegetéssel való kényszerítése ugyanolyan bűntett 

legyen, mint a kartellezés. 

A színművész dolgozzon megbízásban, szabad szellemi foglalkozásként. A szerződésében ne 

csak kötelességek, hanem jogok is legyenek. 

Az vállalkozzon, akinek számára annak értelme; és a vállalkozás alaptermészetét tekintve, 

haszna van. A többieket ne lehessen kizárni, vagy jövedelmüket aránytalanul csökkenteni, 

arra való hivatkozással, hogy nem adnak számlát. 

 

El kell érnünk, más országok művészeihez hasonlóan, hogy a versenyhivatal művészeti 

kérdésekben ne legyen illetékes. Törvényesen tarifát alkothassunk, hogy ne érje meg 

szakképzetlen, olcsó önjelöltekkel elvenni az arra alkalmasabbak munkáját. 

 

Újra fel kell vetnünk a beszélt magyar nyelvi kultúra megóvásának kérdését, miszerint a 

szinkronból tanul beszélni 2 évestől 102 évesig a közönség. Talán lesz végre valaki, aki 

felismeri, hogy ez többről szól, mint a színészek honoráriuma.  

 

És soha ne felejtsük el az elérhetetlen, de soha nem elfelejtendő végcélt. 

A közönség tartja el a színészeket, és a színészek tartják el a színigazgatót, aki nem 

alattvalókat, hanem művésztársakat keres. 

 

És végül el kell érnünk, hogy a becsület szó visszanyerje eredeti értelmét. Egyszerűbben: 

vissza kell végre állítanunk a becsület becsületét. És a Szakszervezetét…. 

 


