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2018. október 30. 
 
 
 
 
Kedves Partnereink! 

Talán Önök is értesültek róla, hogy az elmúlt hetekben a POSZT 
menedzsmentjével és stratégiai partnere az Aktor Produkció NKft. -vel 
összefüggésben olyan hírek jelentek meg, melyek alkalmasak arra, hogy 
bennünket rossz fényben tüntessenek fel. Tájékoztatásul küldöm tehát 
válaszainkat a Vidó Gábor újságíró online tollából kipattant és a Pécsi 
Stop felületén megjelentetett, a POSZT-ot működtető Pécsi Országos 
Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: POSZF vagy 
POSZF Nkft.) méltatlan módon rossz hírbe hozó sejtetéseire (amelyről 
három országos médium is beszámolt, az eredeti cikk legostobább 
részleteinek mellőzésével elismerve, hogy azért az általunk megvalósított 
gazdasági megoldásban lehet némi ráció). 

Előtte azonban érdemes összefoglalni a Pécsi STOP cikkében, illetve az 
azt átvevő index.hu-n és hvg.hu-n felröptetett állításokat. 

Két év alatt 118 millió forintot csorgattak/pumpáltak át a POSZT vezetői a 
saját cégükbe. 

A POSZF vezetősége érdekes mód tulajdonosként jelenik meg ebben a 
cégben. 

A Pécsi STOP közérdekű adatigénylést nyújtott be a POSZF felé, a POSZF 
válaszra sem méltatta a lapot. 

A Transparency International a közérdekű adatigénylésre megkapta a 
POSZT-Aktor szerződéseket. 

A kiadott szerződések szerint a POSZF és az Aktor között azért jött létre 
együttműködés 2017. június 20-án, mert a POSZF ugyan előadó-
művészeti szervezetek versenyeztetését végzi, de nincs regisztrálva 
előadó-művészeti szervezetként, bár a tevékenységi köreiben ez is 
szerepel. 

Szűcs Gábor 
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A POSZF tevékenységi köreinek jó része átfedést mutat az Aktoréval. 

A szervezés megosztása érthetetlen, hiszen a POSZF lefedi szinte az 
összes olyan tevékenységi kört, amit az Aktor regisztráltatott magának. 

A megismert szerződések szerint a POSZF és a különféle színházak és 
társulatok (illetve a mögöttük álló gazdasági szervezetek) között már létező 
kontraktusokba utólag, a 2017. június 20-ai dátummal léptették be az 
Aktort mint harmadik szereplőt. 

Ezzel a lépéssel tavaly a POSZF bruttó 32 581 890 forint (nettó: 25 655 034 
forint) jegybevételt engedett át az Aktornak (plusz 645 661 forintnyi jogdíj 
megfizetését is rájuk hagyományozta). 

Az Aktorban a statisztikai adatok szerint egy, azaz 1 fő dolgozott 2017-ben. 

Az idei találkozóra a POSZF az államtól 70, míg a pécsi önkormányzattól 
elviekben 40 millió forintot kapott. Ehhez még hozzászámolhatjuk a tao-
törvény által beérkező 20 millió forintot is. Hogy az államtól érkező 
pénzekbe vajon bele van-e számítva az NKA, az MMA és más 
szervezetektől érkező támogatás, azt nem tudni, mivel a 2018-as találkozó 
zárszámadását 2019. május 31-ig kell elkészíteni. 

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője a 
Pécsi STOP-nak úgy fogalmazott, erősen aggályos az, hogy a közpénzből 
működő POSZF a bevételei egy részét a saját vezetői érdekeltségébe 
tartozó cégnek adja át. Ligeti szerint az ügyben a tulajdonosi jogokat 
immár csak közvetetten gyakorló pécsi városházának kellene intézkednie.  
„A korrupcióellenes civil szervezet azt fontolgatja, hogy hivatalosan is 
kezdeményezi Páva Zsolt polgármester intézkedését” - tette hozzá a 
szervezet jogi vezetője. 

A Pécsi STOP megkereste a siklósi városházát, hogy mikortól is lettek az 
Aktor fenntartói, és milyen feladatokra és mennyiért kötöttek szerződést a 
céggel. Emailben feltett kérdéseikre Balázs Csaba alpolgármester 
válaszolt, aki szerint Siklós nem fenntartója az Aktor Produkció Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek. 
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Részletes válaszaink három kérdést vesznek sorra: 1.) jogszerűség, 2.) 
gazdaságosság, 3.) átláthatóság. 

Mi nem sejtéseket közlünk, hanem tényeket. 

Menedzsmentünket 2016-ban – a POSZT történetében első alkalommal, 
nyílt pályázati eljárás útján - három aspiráns közül bízták meg a 
tulajdonosok egyöntetű támogatással. Ez azért érdekes, mert a 
tulajdonosok immár nemcsak személyekről, hanem programokról is 
döntöttek. 

Pályázati programunk gazdasági fejezetében többek között két 
problémára is felhívtuk a figyelmet. Az egyik a TAO támogatásból 
származó lehetséges forrás hiánya, amely értékelésünk szerint évente 
nem kevesebb, mint 12-15 millió forint kiesést jelentett. Erről a 
lehetséges bevételről elődeink lemondtak. 

Az Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. létrehozásának elsődleges 
célja az eddigi években kihasználatlan lehetőségként hagyott TAO 
pénzek bevonása a fesztiválprogram finanszírozásába. Ezt a társaság 
soha nem leplezte. Kifejezetten azért került ez a cél rögzítésre a POSZF 
NKft-vel kötött együttműködési megállapodás preambulumában, hogy a 
két társaság elejét vegye a rosszhiszemű találgatásoknak. 
Sokatmondó, hogy az újságcikk szerzője ismeri ezt a megállapodást, egy 
kontextusából kiragadott részt idéz is belőle, de teljes terjedelmében 
nem közli. 

Az Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. – ahogyan az a nevéből is 
kiderül, – nonprofit, ami azt jelenti, hogy a társaság a tagoknak 
osztalékot nem fizet. Nem látjuk értelmét hosszasan magyarázni, hogy 
miért nincs jelentősége annak, hogy ki tagja egy olyan társaságnak, 
amelyik nem fizet a tagjainak osztalékot. 

Közhasznú jogállásából adódóan a társaság működése a POSZF-hoz 
hasonlóan nyilvános, bárki adatigényléssel fordulhat a társasághoz 
akár a működését, akár szerződésállományát tekintve. Nem nehéz 
belátni, hogy amennyiben a menedzsment arra törekedne, hogy pénzt 
„pumpáljon át” a maga számára, azt minden bizonnyal nem olyan 
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társaságba tenné, amelyből azt nem lehet kivenni, és nem olyanba, 
aminek a működése teljesen nyilvános. 

Az Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítását 
másodsorban az a felismerés indokolta, hogy elődeink döntései révén 
rendkívül sok alvállalkozóval és külsős beszállítóval kötött korábban 
előnytelen szerződést a POSZF NKft. Az árak és szolgáltatások 
értékelése során arra jutottunk, hogy finoman szólva is milliókat 
takaríthatunk meg. Ebből a szempontból megdöbbentő olvasni a 
megelőző időszak Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyveit, azok ugyanis erre 
soha nem tértek ki. 

A mi megoldásunk a fenti problémákra egy, a POSZT-hoz szorosan 
kapcsolódó produkciós szervezet megalapítása volt. Ezt, és a társaság 
működtetését a legteljesebb nyilvánosság előtt tettük és tesszük.  

A POSZF NKft. jogi képviselője, dr. Horváth Péter ügyvéd csatolt 
nyilatkozata alapján az Aktor NKft. és a POSZF NKft. vonatkozásában nem 
merül fel a Polgári Törvénykönyv 3:115. §-a szerinti 
összeférhetetlenség, mivel a két társaság fő tevékenysége 
különböző, valamint az Aktor NKft. és a POSZF NKft. közötti 
szerződéskötést sem jogszabály, sem a POSZF NKft. társasági szerződése 
nem zárja ki és nem is korlátozza. 

Az Aktor Produkció NKft. életre hívásának előnyei tehát: 1.) az eddig 
szinte teljes mértékben elveszett TAO támogatás visszaforgatása a 
rendszerbe, és 2.) a szükségszerűen elvégzendő feladatok 
lényegesen hatékonyabb és gazdaságosabb elvégzése. 

 

Nézzük a számokat! 
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TAO 
 
Az Aktor mint regisztrált előadó-művészeti szervezet a hatályos 
törvényeknek megfelelően élhet a TAO befogadásának lehetőségével, 
így 2017-ben 20.524.027 forint adókedvezményre volt jogosult. Ezt 
a TAO-ból származó többletforrást várhatóan decemberben tölthetjük 
majd fel, így az a 2019-es POSZT költségvetésében jelenhet majd 
meg. 

A POSZF és Aktor között megkötött együttműködési megállapodás 
értelmében a befolyó TAO támogatásnak az Aktor igazolt költségeivel 
csökkentett összegét fordítja az Aktor a POSZT-on bemutatásra kerülő 
produkciók finanszírozására. 

 

Alvállalkozók és szolgáltatások  
 
A POSZF NKft. fennállása óta alvállalkozók megbízásával végezteti a 
fesztivál szervezésével, lebonyolításával, promotálásával, a programok 
válogatásával, a verseny lebonyolításával stb. kapcsolatos feladatokat. 
Logikus és a költséghatékonyságot szem előtt tartó tényező, hogy a 
POSZT vezetősége igyekszik minél kevesebb alvállalkozó bevonásával, 
minél hatékonyabb feladatfelosztással, minél gazdaságosabb 
működést elérni. 

 
Az Aktor NKft. bevonásával érintett területek költéseinek alakulása 
 
Szállásszervezéshez és szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek 
 
2015-ben 32.596.256 Ft előző menedzsment 

2016-ban 23.568.622 Ft az első év megtakarítása: 9.027.634 Ft 
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2017-ben 23.974.804 Ft  

2018-ban 25.770.625 Ft AKTOR BELÉPÉSÉVEL   

(Többletfeladatok a korábbiakhoz képest: szakmai regisztrációs program 
stratégiai együttműködésben a SZIDOSZ-szal, több mint 100 színész, 
színészhallgató, alkotóművész és színházi dolgozó szállásának és 
jegyeinek biztosítása a POSZT alatt az EJI és az MMA támogatásával) 

 

A POSZT verseny-, és fesztiválprogram műszaki lebonyolítás költsége  
 
2015-ben 18.500.000 Ft előző menedzsment 

2016-ban 18.456.000 Ft 

2017-ben 9.733.000 Ft 

2018-ban 8.750.000 Ft AKTOR BELÉPÉSÉVEL 

 

PR, marketingtevékenység  
 
2015-ben 12 900 000 Ft előző menedzsment 

2016-ban 12 750 000 Ft 

(Többletfeladatok a korábbiakhoz képest: megújult arculat, új honlap, 
megnövelt Facebook jelenlét, Instagram jelenlét, közönségtalálkozók a 
POSZT-on) 

2017-ben 17.542.032 Ft AKTOR BELÉPÉSÉVEL 

(Többletfeladatok a korábbiakhoz képest: évi két programfüzet 
megjelentetése, POSZT TV elindítása, szelfifal, plakátkiállítás, gála élő 
közvetítése, óriásplakátok, hirdetőoszlopok, rádiószpotok) 

2018-ban 11.909.538 Ft AKTOR BELÉPÉSÉVEL  

(Többletfeladatok a korábbiakhoz képest: POSZT TV élő közvetítéssel, 
szakmai beszélgetések közvetítése) 
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Válogatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok 
 

2015-ben 1.000.000 Ft előző menedzsment, két válogató 

2016-ban 785.450 Ft két válogató  

2017-ben 1.000.000 Ft többletfeladatok: négy válogatós rendszer 
bevezetése, a regisztrációs rendszer bevezetésével felmerülő 
adminisztrációs feladatok, válogatás márciustól decemberig (10 hónap) 

2018-ban 1.200.000 Ft AKTOR BELÉPÉSÉVEL - 4 válogató, válogatás 
januártól decemberig (12 hónap) 

 

Jegyértékesítés bevételei 
 

2015-ben 21.520.945 Ft előző menedzsment 

2016-ban 26.813.007 Ft bevételnövekedés: 5.300.000 Ft  

2017-ben 32.495.573 Ft 35 előadás, további bevétel növekedés: 
5.700.000 Ft 

2018-ban 32.279.533 Ft AKTOR BELÉPÉSÉVEL (31 előadás) 

 

Irodabérlet költségei 
 

2015-ben 1.500.000 Ft előző menedzsment (12 hónap) 

2016-ban 973.950 Ft megtakarítás: 526.050 Ft (11 hónap) 

2017-ben 1.028.250 Ft 12 hónap 

2018-ban 777.600 Ft AKTOR BELÉPÉSÉVEL 

2016-ban az új menedzsment felmondta a Pécsi Nemzeti Színház 
alagsorában lévő helyiség bérletét. Az új székhely térítésmentesen a 
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Zsolnay Negyed lett, a felszabaduló forrás kétharmadáért pedig 
létrehoztuk budapesti irodánkat lényegesen nagyobb alapterülettel, 
tárgyalóhasználattal és magas sebességű internetszolgáltatással. 

 

A fesztivál költségvetése, a támogatások alakulása 
 

A POSZT menedzsmentje 2016 óta jelentős erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy a fesztivál támogatói bevételeit (pályázatok, 
mecenatúra, szponzoráció stb.) folyamatosan növelje, stabilizálja a 
fesztivál működését, és fejlesztésének pénzügyi forrásait megteremtse. 

 

2015-ben (előző menedzsment) 
 
Pécs MJV  65.000.000 Ft  

Állami támogatás 45.000.000 Ft 

Szponzoráció 5.500.000 Ft 

 

2016-ban 
 
Pécs MJV   70.000.000 Ft növekedés: 5.000.000 Ft 

Állami támogatás  62.500.000 Ft növekedés: 17.500.000 Ft 

Szponzoráció  7.395.000 Ft  növekedés: 1.895.000 Ft 

Pályázati forrás  6.750.000 Ft  növekedés: 6.750.000 Ft 

Összes növekedés:  31.145.000 Ft 
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2017-ben 
 
Pécs MJV   70.000.000 Ft 

Állami támogatás  70.000.000 Ft növekedés: 7.500.000 Ft 

Szponzoráció  5.700.000 Ft 

Pályázati forrás  18.500.000 Ft növekedés: 9.750.000 Ft 

Regisztrációs bevétel 1.003.030 Ft  növekedés: 1.003.030 Ft 

 
2018-ban  
 

Pécs-ZSÖK   30 000 000 Ft csökkenés: 40.000.000 Ft 

Állami támogatás  70.000.000 Ft 

Szponzoráció  5.700.000 Ft 

Pályázati forrás  15.600.000 Ft 

Regisztrációs bevétel 836.387 Ft 

 
Transzparencia 
 
A POSZF NKft. ügyvezetője, Magyar Attila tulajdonosi taggyűlésen 
tájékoztatta a tulajdonosokat az Aktor NKft. megalakulásáról, annak 
tulajdonosi összetételéről, az együttműködés mikéntjéről. Az Aktor 
megalakulásáról a Szakmai Tanácsadó Testület tagjait testületi ülésen 
Szűcs Gábor, az Aktor ügyvezetője szintén részletesen tájékoztatta, 
és a tagok által feltett minden kérdésre készséggel válaszolt. 

Az Aktor NKft. ügyvezetője, Szűcs Gábor írásban nyilatkozott arról, hogy 
sem az Aktor tulajdonosai, sem érdekeltségi körükbe tartozó egyéb 
társaságok nem jutottak jövedelemhez az Aktor NKft-ből. (A 
nyilatkozatot jelen levélhez mellékeltem.) 
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Siklós város polgármestere 2018. szeptember 27-én Kormányhivatali 
ellenőrzés során, a revizorok kérésére írásban nyilatkozott arról, hogy 
Siklós Város Önkormányzata az Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. 
fenntartói és felügyeleti jogait a 2017. március 30-án kötött 
közszolgáltatási szerződése szerint rendszeres személyes, illetve 
megegyezés szerint telefonos egyeztetéseken gyakorolja. 

A dehonesztáló cikk kapcsán fontos megemlítenünk, a szóban forgó 
cikket szerző Vidó Gábortól a POSZF NKft. nem kapott hivatalos 
megkeresést közérdekű adatigénylésre. A társaságot hivatalosan 
először a Transparency International kereste meg, amely adatigénylésre 
vonatkozó megkeresését a társaság készségesen, a jogszabályban 
előírt határidőre, maradéktalanul teljesítette. 

Az adatigénylést követően sem a Transparency International, sem a Pécsi 
STOP nem kereste meg egyik társaságot sem. A Transparency 
Internationalnek és a cikk szerzőjének – egészen a cikk megjelenéséig - 
nem merült fel igénye a cikk szerint aggályosnak vélt körülmények 
tisztázására. 

Miközben az országos sajtó az első pillanattól kezdve szimpátiával, sőt 
elismeréssel követi nyomon munkánkat, a Pécsi Stop újságírója, Vidó 
Gábor nagy erőkkel keres fogást minden évben rajtunk. 

Sajnálatos módon Vidó Gábor mindössze egyetlen alkalommal volt 
kíváncsi a véleményünkre. Akkor Szűcs Gábor fesztiváligazgató, 
örömmel kapva az alkalmon, hosszú interjút adott neki, de utólag 
kiderült, hogy elromlott a diktafonja és egyetlen szót sem rögzített az 
egész beszélgetésből. 

A mostani véleménycikke fontos körülménye egyébként, hogy 2018. 
október 12-én, 15 óra 16 perckor közérdekű adatigényléssel fordult az 
Aktor Produkció ügyvezetőjéhez, Szűcs Gáborhoz. Levelében az alábbi 
adatok összeállítását kérte: 

„2017-ben és 2018-ban pontosan hány alvállalkozóval állt szerződésben 
az Aktor?  
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Tételes listán az alvállalkozók pontosan milyen feladatra lettek 
szerződtetve, és ezen munkájukért pontosan mekkora összeget kaptak?” 

Amennyiben a kérdéseken túl lenne cégüknek a témában további 
közlésre szánt információja, úgy kérem, foglalják bele azt is a válaszba. 

Különös tény ugyanakkor, hogy Vidó úr napra, órára, sőt percre 
pontosan ugyanakkor juttatta el az adatigénylésre vonatkozó kérelmét, 
amikor véleménycikke a témában már megjelent a Pécsi STOP online 
médium felületén, ezért a harmadik pontban feltüntetett lehetőségtől 
már tulajdonképpen ő maga el is tekintett, némiképp lerombolva ezzel 
egy objektív, a tényeket és körülményeket, okokat és indokokat 
feltárni szándékozó szakember illúzióját. 

Vidó úr szakmaiságot és objektivitást egyaránt nélkülöző hozzáállásán a 
fenti előzmények után nem lepődtünk meg, azzal azonban sajnálattal 
kellett szembesülnünk, hogy az országos média (index.hu, hvg.hu) 
anélkül vette át a Pécsi STOP cikkét, hogy ezt megelőzően bármilyen 
igényét mutatta volna a POSZF Nkft. vagy az Aktor Nkft. irányába annak, 
hogy Vidó úr véleménycikkének valóságtartalmát ellenőrizze.  

További, gyors válaszaink Vidó úr fennmaradó megállapításaira: 

A kiadott szerződések szerint a POSZF és az Aktor között azért jött létre 
együttműködés 2017. június 20-án, mert a POSZF ugyan előadó-
művészeti szervezetek versenyeztetését végzi, de nincs regisztrálva 
előadó-művészeti szervezetként, bár a tevékenységi köreiben ez is 
szerepel 

A válaszunk: igen. 

A POSZF tevékenységi köreinek jó része átfedést mutat az Aktoréval 

A válaszunk: igen, ugyanakkor a két szervezet fő tevékenysége 
eltér. 

A szervezés megosztása érthetetlen, hiszen a POSZF lefedi szinte az 
összes olyan tevékenységi kört, amit az Aktor regisztráltatott magának 
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A szervezés megosztása teljességgel érthető, a POSZF NKft. az 
eddigi alvállalkozók által elvégzett tevékenységek egy részével 
Aktort bízta meg. 

A megismert szerződések szerint a POSZF és a különféle színházak és 
társulatok (illetve a mögöttük álló gazdasági szervezetek) között már létező 
kontraktusokba utólag, a 2017. június 20-ai dátummal léptették be az 
Aktort mint harmadik szereplőt. 

A válaszunk: igen, így történt. 

Ezzel a lépéssel tavaly a POSZF bruttó 32.581.890 forint (nettó: 
25.655.034 forint) jegybevételt engedett át az Aktornak (plusz 645.661 
forintnyi jogdíj megfizetését is rájuk hagyományozta). 

Az együttműködési szerződés értelmében így történt, azonban Vidó úr 
már nem tartotta érdemesnek megemlíteni azt a körülményt, hogy Aktor 
az átengedett jegybevétel teljes összegét a Fesztivál produkciós és 
jogdíjaira fordította. 

Az Aktorban a statisztikai adatok szerint egy, azaz 1 fő dolgozott 2017-ben 

A válaszunk: igen, ugyanakkor sem jogszerűségi, sem 
gazdaságossági, sem pedig átláthatósági relevanciája nincs a 
megállapításnak. 

Az idei találkozóra a POSZF az államtól 70, míg a pécsi önkormányzattól 
elviekben 40 millió forintot kapott. Ehhez még hozzászámolhatjuk a tao-
törvény által beérkező 20 millió forintot is. Hogy az államtól érkező 
pénzekbe vajon bele van-e számítva az NKA, az MMA és más 
szervezetektől érkező támogatás, azt nem tudni, mivel a 2018-as találkozó 
zárszámadását 2019. május 31-ig kell elkészíteni 

A TAO kedvezményt még nem számolhatjuk hozzá az idei 
bevételekhez, amint azt fentebb már kifejtettük. 

Az állami támogatás összegébe nem számítandó bele a sikeres 
pályázati munkát és tárgyalásokat követően részünkre megítélt 
támogatások összege. 
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Összefoglalva: 

Amint az a fentiekben leírtakból is kiolvasható, a jogszerűségi, 
gazdaságossági és átláthatósági szempontok figyelembevételével 
folyt a működés és az együttműködés az érintett cégek 
vonatkozásában. 

Menedzsmentünk tehát az elmúlt három évben jogszerű működéssel 
szakmailag stabilizálta a fesztivált, több millió forintot takarított 
meg a kiadási oldalon (csak az első évben több, mint tíz millió forintot), 
idén pedig 40 millió forinttal kevesebb támogatás mellett 2017 után 
2018-ban is 12 millió forinttal több jegybevételre tett szert, mint 
alapítása óta bármikor a POSZT. Jelentősen növeltük a pályázati és 
szponzorációs bevételeket is. 

Az Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. bevonása után tehát 
elmondhatjuk, hogy nemhogy a POSZF NKft.-ből pumpálunk pénzt az 
Aktorba, hanem épp fordítva: az Aktor sokmillió forintot pumpál a 
Pécsi Országos Színházi Találkozóba. Az ügy kapcsán, eddig ahol erre 
szükség volt, helyreigazítási kérelemmel éltünk, illetve ismeretlen 
tettes ellen feljelentést tettünk. 

 
Köszönöm, hogy időt és figyelmet fordítottatok tájékoztató levelünkre! 
 
Üdvözlettel: 

 

 

           Szűcs Gábor 

            ügyvezető 

Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. 


