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Kedves Szilveszter!
Szomorúan és aggódva tapasztaljuk, hogy a jóslatod valóra válni játszik. Az Opera egyre több
előadást kénytelen törölni a gyérülő nézőszám miatt.
A kedvezőtlen tendencia elrejtésének érdekében, valamint egzisztenciális aggodalomból a
művészek arra kényszerülnek, hogy adott előadásokra nagy számban, saját költségükön
vásároljanak jegyeket. Ezek a körülmények értelemszerűen, nagy mértékben, és nem pozitív
irányba befolyásolják a művészi teljesítményt.
Szakszervezetünk, mint annyiszor, most is felajánlja segítségét a műsorterv vonzóbbá
tételében. A helyzet pontos ismerete ebben a tekintetben elengedhetetlen, ezért közérdekű
adatigényléssel fordulunk a MÁO-hoz.
Kérjük, hogy az Eamtv. VI. fejezetének 1-es pontja szerinti („fizetőnéző-szám: azoknak a
magánszemélyeknek száma, akiket az előadó-művészeti szervezet előadás vagy hangverseny
megtekintésére az általánosan érvényesített jegyár - bérlet esetében egy előadásra,
értékesített előadás vagy hangverseny esetében egy belépőjegyre vetítetten - legalább 50%os mértékét elérő fogyasztói áron közvetlenül vagy közvetve feljogosított, feltéve, hogy az
esetleges értékesítési jutalékkal csökkentett jegyár, illetve az értékesített előadás vagy
hangverseny ellenértéke az előadó-művészeti szervezetnél tényleges saját bevételként
jelentkezik, továbbá azt, hogy utóbbi esetben - amennyiben arra sor kerül - a tényleges
jegyértékesítést végző az általa értékesített belépőjegyek számáról az előadó-művészeti
szervezetnek adatot szolgáltat”) fizetőnéző-számot, a 2021-es évben megtartott darabok,
előadás szerinti bontásaiban megadni szíveskedj.
Budapest, 2022. január 3.
Köszönettel,

Bárány Balázs Péter
elnök
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