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Tisztelt Képvisel ő Asszony !
Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Önök által feltett „Milyen szempontjai és eredményei voltak az Operaház új hangszere i
közbeszerzésének?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — a z
alábbi választ adom .

A hangszereket a Magyar Állami Operaház (a továbbiakban : Operaház) vezet ő művésze i
(koncertmester, brácsa szólamvezető , cselló szólamvezető) válogatták ki, majd az adott
szólam művészei jelenlétében, kipróbálás és nyílt megbeszélés után született döntés a
hangszerek megvételérő l . A kiválasztás szempontjainál az Operaház célja olyan egyed i
hangzásvilágú, kiemelked ő művészi értékeket képviselő hangszerek beszerzése volt, amely
által az Operaház zenekara számára biztosítja a legmagasabb, nemzetközi mércével mérve i s
kiemelkedő színvonalú vonóshangzást .

Mindezek alapján a kiválasztásnál legfontosabb szempont a hangszerek hangzása, hang i
adottságai, hangjának színskálája. Emellett jelentős szempont a hangszerek fizikai állapota ,
értékállósága (ami a neves hangszerkészít ők munkáinál alapvetően hosszú távon is
garantálható), valamint az, hogy az adott hangszer méreteiben, fogásában mennyire kézre áll ó
annak a művésznek, aki az előzetes tervek alapján a hangszert használni fogja . Figyelembe
vételre került az a szempont is, hogy a hangszer szólóhangszerként, szólamvezet ő álta l
használt hangszerként funkcionál majd, hiszen a szólóhangszereknek nagyobb hangúnak ,
jobban észrevehetőnek, erő teljesebbnek, gazdagabb tónusúnak kell lennie .

Igazságügyi szakértő bevonására egyetlen alkalommal került sor a hangszerek kiválasztás a
során, tekintettel arra, hogy zömében olyan hangszerek megvásárlására került sor, amelye k
nemzetközileg elismert hangszerészek által kiadott tanúsítvánnyal rendelkeztek, illetve kétsé g
esetén az eladót kértük ilyen tanúsítvány saját költségén történ ő biztosítására . Igazságügy i
szakértőként Semmelweis Tibor bevonására került sor a Sgarbi brácsa kiválasztás a
alkalmából . Ez a hangszer kimagaslóan magas értéket képviselt, amelynek beszerzéseko r
négy hangszerből került kiválasztásra a megvásárolt hangszer . A négy hangszerb ől egy
(Pistucci brácsa) nem rendelkezett tanúsítvánnyal, így Semmelweis Tibor magyar igazságügyi



szakértő végezte a hangszer bevizsgálását . A szakértő i vélemény díja 100 .000 forint + ÁFA
volt .

Az Operaház által 2014-ben és 2015-ben megvásárolt hangszerekr ől, és azok anyagi
vonzatáról az Operaház szakmai beszámolókat készített a Magyar Nemzeti Bank ( a
továbbiakban : MNB) részére (Beszámoló a 2014-ben megvásárolt hangszerekrő l ; Beszámoló
a 2015-ben megvásárolt hangszerekrő l) .

2015-ben megvásárlásra került Richardson brácsa, Geissenhof hegedű, Gollob Balázs brácsa,
Farotto hegedű , Gagliano hegedű , Holló Bence hegedű , Gaetano és Pietro Sgarabotto brácsa .
2014-ben megvásárlásra került Nemessányi Sámuel által készített hegedű , Jean Baptiste
Deshayes Salamon által készített brácsa, Luigi Marconcini és egy LeBlanc cselló, egy
Vissenaire Testvérek és egy Gand és Bernardel Testvérek által készített hegedű, Carlo Carlett i
által készített hegedű, XIX . századi angol brácsa, 2 darab Gand és Bernardel Testvérek álta l
készített hegedű .

Az Operaház és az MNB közötti megállapodás alapja az, hogy a vonós mesterhangszerek –
gondos kezekben és rendszeres használat alatt – nemcsak meg őrzik, de növelik is értéküket .
Így tehát az a win-win szituáció érvényesül, hogy míg a zenekar hosszútávra értékes
hangszereket vásárolhatott, a Bank a kihelyezett értéket növelni is tudja. Ez a megál
így mintaértékűnek tekinthet ő a két nagy intézmény között .

Budapest, 2016 . március 30 .

Tisztelettel :

Rétvári Bence
államtitkár
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Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dúró Dóra é s
Farkas Gergely (Jobbik) országgyűlési képviselők „Milyen szempontjai és eredményei voltak

az Operaház új hangszerei közbeszerzésének?” című , K/9629 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésükre adott válaszomat .

Budapest, 2016 . március 30 .

Rétvári Bence
államtitkár
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