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A magyar színházi élet elmúlt éveinek egyik legkiemelkedőbb eredménye fűződik a 2013-ban létrejött
Anonymus Színházhoz. A következő évtől már zajos sikereket arattak Angliában, és a külföldön
legnézettebb három magyar színház közé kerültek. A közreműködésükkel bemutatott jégtáncshowsorozatot több százezer ember nézte meg az angliai Blackpoolban, a Guardian az egekig magasztalta
a produkciót.
A Hot Ice nevű jégtáncshow-t minden évben három hónapon keresztül mutatják be a tengerparti
angol városban, a hét minden napján van előadás vasárnapon kívül. Az Emberi Erőforrás
Minisztériumának (EMMI) kulturális adatbázisa alapján az Anonymus Színház részvételével
megvalósult előadásoknak 2014-ben összesen 110 ezer nézője volt, 2015-ben 126 ezer, 2016-ban
pedig 115 ezer. Tehát lényegében annyi, mint a budapesti Nemzeti Színháznak, amelynek jellemzően
110 ezer fő környékén alakul az éves látogatottsága.
A cégadatok szerint mindössze egy alkalmazottat foglalkoztató Anonymus Színház honlapján is
beszámol a külföldi fellépéseiről, mint írják, “a műsorban szereplő több mint huszonöt
korcsolyaművész nagy része Magyarországról érkezik a showba”. Közhasznúsági mellékletük szerint
évek óta lebonyolítói a jégtánc-előadásoknak.
Azonban sem a darabról írt kritikák, sem a Hot Ice-t szervező angol cég honlapja nem utal magyarok
részvételére. Az angol produkció Facebook oldala 2015-ben posztok sorában tételesen is bemutatja a
mintegy harminc fellépőt, akik között van angol, amerikai, kanadai, orosz vagy éppen japán, de
magyar egy sem. A Hot Ice-t szervező angol cég is cáfolta az Anonymus állítását, nekünk küldött
emailjükben azt írták, nincs tudomásuk arról, hogy 2014, 2015 és 2016 során lett volna magyar
résztvevője a fellépéseknek.
Egy milliárd a láthatatlan részvételre
Az Anonymus Színház nem válaszolt egy kérdésünkre sem, de pénzügyi beszámolói alapján több
százmillió forintnyi közpénzhez jutott az állítólagos angliai fellépéseiért. A színházak finanszírozását
megreformáló 2008-as előadó-művészeti törvény ugyanis arról rendelkezett, hogy a vállalatoknak a
társasági adójukat (tao) részben vagy egészben nem az államnak kell fizetniük (de így is közpénznek
minősül), hanem odaadhatják egy általuk kiválasztott előadó-művészeti szervezetnek. A színházak a
nézőszámuk függvényében használhatják ki a támogatást, az éves jegybevételük 80 százalékáig
gyűjthetnek pénzt a nyereséges vállalatoktól.

A blackpooli Hot Ice show egyik hirdetése, amit mintegy egy milliárd forinttal támogatott a magyar
állam. Forrás: Hot Ice Facebook oldala
Cégbírósági iratai alapján az Anonymus Színház három év alatt mintegy 1,7 milliárd forint árbevételre
tett szert a blackpooli jégtáncshow-kon való állítólagos részvételéért. Erre alapozva három év alatt
összesen 1,15 milliárd forint tao-támogatáshoz jutottak (tehát a 80 százalékos keretet nem töltötték
fel, az 1,7 milliárd forintnyi külföldi bevételük mellett pedig belföldön is kerestek 130 millió forintot).
Az Anonymus Színház tehát mintegy egy milliárd forint közpénzt kapott egy olyan koprodukcióra
hivatkozva, amiben az állítólagos koprodukciós partnere szerint nem vett részt.
Az Anonymus Színház esete nem egyedi, a tao-lehetőség óta számos újonnan alapított, pár
alkalmazottal rendelkező, a színházi szférában is lényegében ismeretlen előadó-művészeti vállalkozás
tűnt fel.
Pedig ha csak a számokat nézzük, úgy tűnhet, soha nem voltak még ilyen sikeresek a magyar
színházak. A KSH adatai szerint számuk pár év alatt több mint kétszeresére nőtt, és az elmúlt tíz
évben látogatottságuk is közel duplázódott. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon 1960 óta (mióta a
KSH gyűjt adatokat) nem jártak annyian színházba, mint 2016-ban.
Az újonnan létrejött vállalkozások közül több a kiskapukat kihasználva vagy egyenesen több százezres
nézőszámokat blöffölve akaszt le sok százmillió forintot az államról a tao-törvény révén. Erről
árulkodik az is, hogy a jogalkotók 2009-ben még azzal számoltak az Európai Bizottság jóváhagyása
alapján, hogy az előadó-művészeti szervezetek 2014-ben 5,5 milliárd forint közpénzt kaphatnak a
tao-támogatások révén, de a valóságban már akkor is több mint 18,6 milliárd forint jutott így a
kulturális szervezetekhez (kértünk frissebb adatokat az EMMI-től, de nem kaptunk).
Az elmúlt pár hétben felépítettünk egy adatbázist az EMMI színházi statisztikái alapján, amelyből
kiderült, hogy a magyar társulatok külföldi látogatottsága még a magyarországi előadásokhoz képest
is elképesztő módon megugrott. Míg 2008-ban kevesebb mint százezren látták a magyar társulatok
fellépéseit, addig 2016-ban már több mint 1,3 millióan. Szűk tíz év alatt tehát több mint
tizenháromszorosára nőtt a külföldi magyar előadások közönsége.

A külföldi fellépések között több, az Anonymus Színházéhoz hasonló gyanús eset van. Ebben a
cikkben néhány további hasonló példát ismertetünk, a sorozat következő részében pedig azt
mutatjuk be, hogy kik állnak ezen vállalkozások mögött, és összesen mennyi közpénzben részesültek
az elmúlt években. Az utolsó cikkben pedig azt járjuk körül, hogy a színházi szférában hogyan látják
összességében a tao-rendszert. Az általunk összeállított adatbázis mellett közel egy tucat, színházak
gazdasági ügyeire rálátó szakemberrel beszéltünk, és néhány állítólagos külföldi partnerrel is
kapcsolatba léptünk.
Három hónap alatt 553 előadás
A tao-törvény tehát arra ösztönözte a színházakat, hogy minél inkább növeljék bevételeiket, mivel
minden eladott színházjegy után 80 százalékos támogatást kaphatnak közvetetten az államtól. A
lehetőséget 2012-től kezdték el igazán kihasználni, legalábbis ez volt az az év, amikor először hirtelen
megugrott (egész pontosan megötszöröződött) a magyar társulatok külföldi nézettsége.
A brutális növekedés mögött a 2011-ben létrejött Műhely Produkció feltűnése állt. 2012-ben
összesen 74 magyar társulat lépett fel külföldön, az őket megtekintő 660 ezer ember közel
kétharmada viszont a mindössze három embert foglalkoztató, egy évvel korábban indult Műhely
Produkció előadásait nézte meg. A cég legsikeresebb külföldi előadása egy jégtáncshow volt, amelyet
egy pár hónappal korábban átadott bevásárlóközpontban mutatott be az izraeli Eilatban. Az Ice Park
& Mall nevű pláza központi eleme egy jégpálya, amelyet az itthon is jól ismert plázákhoz hasonlóan
üzletek vesznek körbe.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) adatbázisa alapján (ahol rengeteg kulturális
statisztika megtalálható) a Műhely Produkció 553 alkalommal mutatta be az előadását, amelyet
összesen 387 ezren néztek meg az 50 ezer lakosú Eilat plázájában. A Műhely Produkció honlapjáról az
is kiderül, hogy az előadások három hónap alatt lementek, tehát naponta átlagosan több mint hat
fellépést tartottak. Az izraeli plázát meg szerettük volna kérdezni, hogy valósak-e a számok, és
hogyan kerültek kapcsolatba a magyar céggel, de mivel szerintük nem támasztottuk alá kellőképpen,
hogy miért érdekel ez minket, érdemben nem akartak válaszolni kérdéseinkre.

Fénykép az eilati produkcióról. Forrás: Facebook/Műhely Produkció
A jelentős számú külföldi nézőt megmozgató magyar fellépések jellemzően koprodukcióban zajlanak.
Ha ugyanis egy magyar színházi szervezet delegál egy-két művészt egy külföldi társulat fellépésére,
akkor azt már saját produkcióként tüntetheti fel. Mivel a tao-törvény miatt minden eladott jegy után
80 százalék pluszforráshoz juthat egy produkció, jellemző megoldás egy ilyen koprodukció esetén,
hogy a felek megállapodása szerint az eladott jegyek utáni bevétel papíron akár teljes egészében a
magyar félhez kerül (cserébe például a magyar fél fizeti a fellépők gázsiját és minden egyéb
költséget).
Ha tehát egy magyar hegedűs fellép egy angliai színházi műsorban, akkor a hegedűst delegáló magyar
szervezet igényelheti a tao-támogatást akár az egész jegybevétel után. A színházi források közül
többen is azt mondták, hogy a külföldi fellépéseknél jóval egyszerűbb kijátszani a tao-hoz szükséges
előírásokat. A nézőszám és a jegybevétel ugyanis önbevalláson alapul, és semmilyen hatósági

igazolásra nincs szükség, hanem mindössze a külföldi koprodukciós partnerrel kötött szerződést kell
bemutatni, illetve az általa igazolt jegybevételt.
“Különleges előjáték” a ruhatárnál
A rendszer kihasználására jó példa a Műhely Produkció másik nagy gurítása 2012-ből, amikor
szervezésükben Magyarországot is érintette a Harlem Swing nevű amerikai színházi produkció.
Magyarországon öt fellépésük volt a Centrál Színházban, majd Budapest után a társulat
Franciaországba utazott tovább. A francia turnén szintén részt vett partnerként a Műhely Produkció:
összesen 22 előadást tartottak több mint 17 ezer ember előtt.
A magyar cég honlapja alapján az eredeti előadásban nincs magyar szereplő, viszont a Műhely
Produkciónak köszönhetően mind a magyarországi, mind a franciaországi előadások egy “meglepetés
prológussal” egészültek ki. A “különleges előjátékról” a Youtube-on egy videó is megtalálható. Ezen a
hatperces videón az látszik, hogy egy kis magyar koncertszínház négy tagja a Centrál Színház ruhatára
előtt “adja elő egyszeri, külön erre az alkalomra készült jelenetét” az előadásra szállingózó pár tucat
néző előtt. Megkerestük a Műhely Produkciót is, de egy kérdésünkre sem reagáltak. (Frissítés: A
Centrál Színház cikkünk megjelenése után közölte velünk, hogy soha nem állt szerződéses
kapcsolatban a Műhely Produkcióval.)
A lényegében egy évvel korábban indított Műhely Produkció árbevétele egymilliárd forint volt 2012ben. A Pest Megyei Kormányhivatal összesítése alapján a Műhely Produkciónak erre sikerült is a
maximális 800 millió forintos tao-támogatást lehívnia. A cég irataiból kiderül, hogy 2012-ben összes
nézőjének több mint 90 százaléka pont a korábban említett két előadást látta, tehát a Műhely
Produkció döntő részben a több százezres látogatottságú bevásárlóközponti jégshow-nak és a hat
percig tartó prológussal felturbózott franciaországi turnénak köszönhetően részesült 800 millió
forintos közvetett állami támogatásban.
A francia fél sem ismeri állítólagos magyar partnerét
2016 nagy sztorija a Végtelen Tér Színházé volt, amely 2016 nyarán jött létre, de fél év is elég volt
ahhoz, hogy a második legsikeresebb magyar színházzá váljon 208 ezres külföldi látogatottságával
(ami közel a duplája a Nemzeti tavalyelőtti nézettségének). Ezt nagyrészt annak köszönheti, hogy az
EMMI adatai alapján részt vett egy párizsi cirkusz 43-szor műsorra tűzött előadásán, összesen 177
ezer ember előtt.
A Végtelen Tér Színháznak nincs honlapja, és az internetről sem derül ki semmi arról, hogy milyen
szerepet játszottak a fellépésekben. A Cirka Cuba című előadást szervező Cirque Phénix azt közölte
velünk, hogy soha nem dolgoztak a Végtelen Tér Színházzal, és soha nem is hallottak róla. Miután
írtunk nekik az EMMI adatairól, a cirkusz vezérigazgatója, Alain M. Pecherie levelében csalónak
nevezte a Végtelen Tér Színházat, amely szerinte abból próbálhatott meg hasznot húzni, hogy a
cirkusz egyik vezetője magyar. “Be fogjuk perelni őket, még akkor is, ha ez nem tűnik egyszerűnek,
mivel még honlapjuk sincs” – írta. Az nem egyértelmű, hogy a Végtelen Tér Színház miért
blöffölhetett a partnerségéről, mert 2016-ban nem vett igénybe tao-támogatást.
Nem a Végtelen Tér Színház volt az egyetlen, amely úgy tűnik, alaptalanul állította, hogy
együttműködött a párizsi cirkusszal. A kiskunhalasi bejegyzésű Art Előadó-művészeti Nonprofit Kft.
cégirataiban és honlapján is az olvasható, hogy Wizard című előadása a párizsi cirkuszban futott. Az

EMMI adatai szerint az előadást 12-szer mutatták be 31 ezer ember előtt. A Cirque Phénix
vezérigazgatója viszont azt írta, sose rendeztek Wizard című előadást, és erről a magyar cégről sem
hallottak. Szerinte “szégyentelen hazugság”, hogy együttműködtek volna vele.

Az ART Előadó-Művészeti Kft. honlapja az állítólagos előadás beharangozójával.
Az utolsó példa sok mindenben hasonlít az előzőekre. A 2013-ban szintén cégvásárlással létrejött
Maszka Színház egy hét fiútestvérből álló spanyol tánctársulattal, a Viviancosszal szervezett közös
fellépéseket. Ez abban merült ki, hogy egy Maszka Band-re keresztelt, hét magyar nőből álló
zenészcsapat kísérte a Viviancos fellépéseit. Az EMMI által közölt adatok alapján különböző spanyol
városokban és Londonban 55 alkalommal léptek fel közösen, összesen 75 ezer néző előtt.

A Viviancos plakátja, amelyen a Maszka Band is feltűnik. Forrás: Maszka Színház honlapja
Csakhogy ennek mindössze az ötöde valósult meg, derült ki a spanyol tánccsoport kérdésünkre adott
válaszából. A Viviancos szerint körülbelül 13 közös fellépésük volt a Maszka Banddel, és ezeket
körülbelül 15 ezren látták. Miután megírtuk a Viviancosnak, hogy komoly eltérés van a számok
között, azt írták, hogy senkit nem akarnak vádolni hamis adatok megadásával, ezért több
kérdésünkre nem válaszolnak. Mivel a Maszka Színháznak más külföldi fellépése nem volt abban az

évben, a cégiratok alapján a Viviancosszal közös fellépések után 487 millió forint jegybevételt
számoltak el, és lényegében ennek köszönhetően 428 millió forintos közvetett állami támogatásban
részesültek (azért csak lényegében, mert ugyanabban az évben még belföldön is keletkezett 52 millió
forint bevételük).
Áthatolható korlátok
Az előadó-művészeti szervezetek hatósági nyilvántartását 2016-ig a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága kezelte, tavaly azonban ez a szervezet beolvadt az EMMI háttérintézményébe, az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőbe. A hatósági feladatok pedig a Pest Megyei Kormányhivatalhoz
kerültek. A színházaknak a tao-támogatás igényléséhez tételesen igazolni kell az adott évi
jegybevételüket. Az általunk megkérdezett színházi források szerint a felügyeletnél alapvetően csak a
formai részeket nézik az igazolásoknál, azaz, hogy a sablonokat megfelelően töltötték-e ki.
A Kormányhivatalt, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt és az EMMI-t is megkérdeztük, hogy
mennyire vizsgálták meg az alábbi eseteket, és mi az oka, hogy néhány emaillel leellenőrizhető,
kétséges igazságtartalmú állítások alapján több százmillió forint közpénz juthatott el több
szervezethez. Eddig egyedül a Kormányhivatal válaszolt, lényegében annyit, hogy a
kormányrendeletben meghatározott dokumentumok vizsgálatával, a jogszabályi rendelkezések
figyelembe vételével tud eljárni, illetve 2017 előtt nem volt “hivatott kijelölt szerv”.
Korábban több visszaélés is volt, számos legenda terjeng a színházi vezetők között egzotikus tájakról
beszerzett hihetetlen összegű igazolási szerződésekről. Az EMMI adatbázisában hasonlóan extrém
példákat nem találtunk, de az tény, hogy a visszaélési kísérletek miatt már kétszer szigorították a
jogszabályokat. Először területi korlátozásokat vezettek be, és már csak az Európai Gazdasági
Térségen (EU illetve Izland, Lichtenstein és Norvégia) belüli előadásokra lehet tao-támogatást
szerezni.
Ezt követően pedig 1,5 milliárd forintban limitálták az egy évben hozzáférhető tao-támogatás
összegét. Ezzel azonban legfeljebb az állami vagy önkormányzati kőszínházakat korlátozzák, nem
azokat a társulatokat, amelyek igyekeznek maximalizálni a tao-ban rejlő lehetőségeket.
Az elmúlt években az egyik legtöbb tao-bevételre az ExperiDance táncegyüttes tett szert. A társulatot
eredetileg a Rivalda Stúdió Kft. üzemeltette, és az elmúlt években rendre nekik volt a legtöbb nézőjük
külföldön. A Rivaldához 2015-ben 2,5 milliárd forint tao-pénz folyt be, majd a másfél milliárdos
törvényi limit életbe lépése előtt az ExperiDance pénzügyi vezetője felvásárolt egy céget, amelyet
Globe Production-re keresztelt át.
Innentől kezdve a Rivalda üzemeltette a tánccsoportot, a Globe Production pedig promótere lett,
majd tavaly áprilisban a Rivalda tulajdonosai lettek a Globe tulajdonosai is. Így két cég üzemelteti az
ExperiDance-t, a jelenlegi felállás szerint a Rivalda viszi a külföldi előadásokat, a Globe Production
pedig a hazaiakat.
A törvény hatályba lépése után, 2016-ban a Rivalda másfél milliárd forint tao-hoz jutott, az újonnan
megvásárolt Globe Production pedig 16 millió forint híján szintén megkapta a maximális összeget. „A
három egymástól független és önálló turnéstáb magyar és nemzetközi aktivitásának köszönhetően
annyi jogtiszta jegyárbevételünk van, hogy mindaddig, amíg azt a körülmények lehetővé teszik, nem

kívánunk lemondani a mögé igénybe vehető jogtiszta tao-bevételekről” – mondta Vona Tibor, a két
cég egyik tulajdonosa arról, hogy miért két vállalat üzemelteti a táncegyüttest.
„Évekre előre készen van a turnérendünk, így nem tudjuk már megengedni magunknak, hogy a
társulat mozgástere ekkorát szűküljön egy egy évre visszamenőleges hatályú, egyébként véleményem
szerint indokolatlan törvényváltozás miatt, mert ez azonnal csődbe vinné piacépítő rendszerünk
egyébként évekre jó előre megtervezett építkezését” – mondta Vona.
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Az elmúlt évek egyik legsikeresebb kulturális vállalkozásának a székhelye egy jellegtelen kiskunhalasi
utcában lévő családi ház. A ide bejegyzett ART Előadó-művészeti Nonprofit Kft.-nek az az egyik
különleges jellemzője, hogy jóval több fellépése van, mint követője a Facebookon.
Míg profilját mindössze tizenketten kedvelik, az egy alkalmazottal rendelkező vállalkozás 2016-ban 34
angliai fellépésben vállalt szerepet, amely során Mozart zenéjére egy kosztümös show-t adtak elő. A
kiskunhalasi vállalkozás angliai vendégszereplését 18 ezer ember látta, a magyar állam pedig 150
millió forinttal gazdagította a tao-támogatások révén.
Az előző cikkünkben az ART mellett több olyan újonnan alapított, a színházi szféra számára is szinte
teljesen ismeretlen színházról írtunk, amelyek gyanús körülmények között akasztottak le sok
százmillió forintot az államról a tao-támogatásokat kihasználva. Ennek az a lényege, hogy 2009 óta a
vállalatoknak nem az államnak kell fizetniük a társasági adójukat, hanem odaadhatják egy tetszőleges
előadó-művészeti szervezetnek.
Ilyen volt a több százezres nézettségű produkcióban magyar részvételt blöffölő Anonymus Színház, az
izraeli plázában közel négyszázezres látogatottságot generáló Műhely Produkció, az állítólagos
partnere által egyszerűen csalónak nevezett Végtelen Tér Színház, és a koprodukciós partnere által
szintén meghazudtolt Maszka Színház.
Az öt színházat nem csak a gyors és gyanús felemelkedésük köti össze, hanem számos olyan pontot
találtunk, amely alapján kötődnek egymáshoz. Végső soron pedig az érintett szervezetek egy színházi
közegben jól ismert emberhez köthetőek, akinek kulcsszerepe volt a tao-törvény megalkotásában, a
jogszabályi háttér kidolgozásában, és a legnagyobb tao-machinátorként jellemzik.
Cikkünkben ezt a több színházból álló összefonódást mutatjuk be, és azt, hogy a csoportosuláshoz
összesen mennyi közpénz folyt be az elmúlt években. A sorozat utolsó cikkében pedig arról lesz szó,
hogy a színházi szférában mit gondolnak a tao-rendszerről (hasonló témában az Indexen szerdán
jelent meg egy részletes cikk).
Egy év alatt félmillió néző

Az érintett színházak mindegyike az elmúlt években jött létre, szinte kivétel nélkül egy tetszhalott cég
megvásárlásával. Már a tulajdonosváltás utáni első teljes évükben jelentős bevételekre tettek szert,
amelyek általában szinte teljes egészében külföldi fellépésekből származtak, és azonnal felkerültek a
külföldön legsikeresebb magyar színházak közé. A Műhely Produkció például első teljes évében az
előző évi nulláról több mint egymilliárd forintos bevételre tett szert, és – az izraeli pláza jégshow-nak
köszönhetően – magasan a leglátogatottabb magyar produkció volt külföldön.
A legfrissebb, 2016-os évre vonatkozó adatok alapján a külföldön legsikeresebb öt magyar színházból
három ezek közül került ki (a másik kettő, a Rivalda Stúdió és a Globe Production pedig az
ExperiDance-t üzemelteti). A maradék kettő, a Maszka Színház és a legkisebb ART Előadó-művészeti
Nonprofit Kft. is befér a top tizenkettőbe. Összesen csak 2016-ban közel félmillió nézője volt
külföldön az öt színháznak. Ez amúgy négyszerese a Nemzeti Színház hazai nézettségének.
Magyar előadó-művészeti szervezetek külföldi fellépései 2016-ban (Forrás: EMMI/G7-számítás)
Színház

Előadások száma

1. Globe Production

49

2. Végtelen Tér Színház

57

3. Rivalda Stúdió

55

4. Anonymus Színház

110

5. Műhely Produkció

104

6. Budapesti Operettszínház

83

…
8. Maszka Színház

61

…
12. ART

34
Az öt színháznak nem csak hasonló a fókusza, hanem a Végtelen Tér Színházat leszámítva
ugyanabban a Budapest második kerületi, Árpád fejedelem útjai irodában van a székhelyük vagy a
telephelyük, mint például a kiskunhalasi ART-nak. Valamennyiük pénzügyi beszámolóit ugyanaz az
ember készítette el, aki egyben a 2016-ban létrejött Végtelen Tér Színház ügyvezetője is. Többüknek
is egyetlen alkalmazottja van, a rekorder Műhely Produkciónak is mindössze négy.
Nem csak szakmai körökben ismeretlenek lényegében teljesen, az online jelenlétük is szinte
láthatatlan. Az ART Facebook oldalának 12 kedvelője sem extrém példa, a Facebook profillal
rendelkező négy színház közül (a Végtelen Térnek honlapja sincs) egyiknek sincs kétszáznál több
kedvelője. Honlapjaik pedig számos hasonlóságot mutatnak. Például az Anonymus, az ART és
a Műhely Produkció honlapján saját maguk bemutatása szó szerint ugyanúgy indul:

“A színház, a tánc és a zene olyan művészeti ágak, ahol hatalmas mennyiségű kreatív energia áll
rendelkezésre. Magyarország talán ebben a kreativitásban a leggazdagabb. A művészet azonban ma
már nem csak kreativitást, megszállottságot igényel, szükséges a jogszabályi környezet, a szervezet –
üzemeltetés, a pénzszerzési- és marketingtechnikák profi színvonalú ismerete és hasznosítása.”
A színházak közötti erős kapcsolatot támasztja alá az is, hogy a beszámolóik alapján többször
kölcsönöztek egymásnak pénzt. Például a Maszka Színháznak 2014-ben 20 millió forinttal tartozott az
Anonymus, a Műhely Produkciónak pedig 22 millióval. Az ART pedig 2015-ben tartozott 34 millió
forinttal a Műhely Produkciónak, egy évvel korábban pedig az Anonymusnak három millióval. A
színházakat kerestük, hogy az egymáshoz fűződő kapcsolataikról kérdezzük őket, de ezúttal sem
reagáltak érdemben.
A veszteséget okozó teltház
Az öt színház jellemzően koprodukciós partnerként szerepel a külföldi előadásokban. Ezeknél
jellemző megoldás lehet, hogy az eladott jegyek utáni bevétel papíron akár teljes egészében a
magyar félhez kerül, hiszen a tao-törvény miatt 80 százalékos állami támogatást tud rá behúzni.
Tehát, ha csak egy magyar hegedűs is fellép egy külföldi színházi műsorban, akkor a hegedűst
delegáló magyar szervezet akár a teljes jegybevétel után igényelheti a tao-támogatást.
A vizsgált színházakat működési modelljük is összeköti, többen is dolgoztak együtt ugyanazzal a
külföldi koprodukciós partnerrel. Alapvetően négy olyan külföldi szervezet van, amellyel legalább
egyikük együttműködött, és jelentős nézőszámot generált. Az egyik ilyen a World on Stage nevű brit
produkciós iroda, amellyel 2014 óta három magyar szervezet is fellépett. A Maszka Színház egy Eva
Cassidy című musicalben és egy Christmas Crooners című karácsonyi show-ban vett részt, amelyekkel
brit városokban turnéztak 2014-ben. Mindkét esetben egy Hungarian Sinfonietta nevű zenekar
kísérte őket, amelyről külföldi fellépéseken való részvételeket leszámítva még egy elérhetőséget sem
találni az interneten, ami szokatlan egy zenekartól.

Az Eva Cassidy egyik jelenete a World on Stage honlapjáról.
A következő évben a Christmas Crooners már az ART részvételével járt végig brit városokat. 2016-ban
pedig az ART, a Műhely Produkció és a Maszka Színház is partnere volt az egyik ugyancsak NagyBritanniában futó előadás-sorozatnak. Az évek során a World on Stage összesen mintegy 150
előadáson működött együtt valamelyik magyar szervezettel, előadásaikat 118 ezren látták. A World
on Stage-et is megkérdeztük, hogy hogyan került kapcsolatba a magyar színházakkal. Azt írták két
hete, hogy ha addig ráér, februárban jóval részletesebben is tudnának válaszolni, de végül sehogy
sem válaszoltak.
A World on Stage producerének, Stephen Leatherlandnek, aki nekünk is válaszolt, nincs túl jó híre
Nagy-Britanniában. A The Stage kulturális magazin több cikket írt arról, hogy Leatherland az elmúlt
években többször nem fizette ki a neki dolgozó művészeket és a beszállítóit. Az egyik 2016-os

előadásuk, az Egy éj Velencében című musical – amelyben a Műhely Produkció volt a koprodukciós
partner – után mintegy 15 ezer fonttal (öt millió forinttal) maradtak adósai a fellépőknek.
A darab főszereplője, Jonathan Ansell ügyvédje segítségével próbálja kiharcolni a tartozás kifizetését.
“Végsősoron azt akarom elérni, hogy más ne kerüljön hasonló helyzetbe. (…) Utálnám, ha látnám,
hogy valaki ilyen pénzügyi problémákat jelentő szerződésbe lépne [Leatherlanddel]” – nyilatkozta a
The Stage-nek. Leatherland a fizetési problémákat többek között azzal magyarázta, hogy az Egy éj
Velencében nem vonzotta a nézőket, és jelentős anyagi veszteséget okozott.
Ez a magyarázat amiatt különös, mert a koprodukciós partner, a Műhely Produkció által az EMMI-nek
leadott adatok alapján szinte mindenhol közel teltházzal játszották az előadásokat. A 33 fellépés
jelentős részénél ellenőrizni tudtuk, hogy a bevallott nézőszám milyen viszonyban van az adott angliai
színház befogadóképességével. A Műhely Produkció által bevallott adatok alapján minden esetben
legalább közel teltház volt az előadásokon, sőt, néhány fellépést többen látták az adott színház
kapacitásánál.
Eddig 5,6 milliárd forint közpénzt kaptak
Még a World on Stage-nél is jelentősebb partner volt a Moszkvai Városi Balett. A Műhely Produkció
és a Maszka Színház 2013 és 2016 között 266 alkalommal vett részt a balettintézet nagy-britanniai és
írországi előadásain. Ezeket közel háromszázezer ember látta, és a Műhely Produkció honlapja
alapján ugyancsak a Hungarian Sinfonietta nevű zenekar kísérte őket. Többször kerestük az orosz
társulatot, de nem reagáltak rá.

Fénykép az előadásról a Műhely Produkció Facebook oldaláról

A nézettség alapján szintén meghatározó a párizsi Cirque Phénix, amelyről két magyar szervezet is azt
állította, hogy partnerei voltak cirkuszi előadásokban. Az EMMI adatbázisa alapján a Végtelen Tér
Színház 43 előadáson működött közre, amelyeket 177 ezer ember látott, míg az ART tizenkét
fellépésen vett részt, 31 ezer nézővel. Korábbi cikkünkbőlazonban kiderült, hogy a Cirque Phénix
szerint egyik eset sem történt meg, soha nem hallottak ezekről a cégekről, és csalóknak nevezték a
magyar szervezeteket.
Bár az EMMI adatai szerint csak az Anonymusszal működött együtt, nézettsége alapján szintén
jelentős szereplő egy angliai vállalkozás, amely Blackpoolban szervez évente egy jégtáncshowsorozatot. Ahogy előző cikkünkből kiderült, az Anonymus körülbelül egy milliárd forint taotámogatást szedett össze több mint háromszázezer nézőre hivatkozva, pedig az angol cég cáfolta az
Anonymus állításait, szerintük az elmúlt években nem volt a fellépők között egy magyar sem.
Az öt színház az elmúlt években összesen mintegy 1650 külföldi produkcióban vett részt, és összesen
több mint 1,6 millió nézőjük volt a saját bevallásuk szerint.
Az érintett színházak külföldi nézettsége összesen megalakulásuk időpontja és 2016 között (Forrás:
EMMI/G7-számítás)
Színház

Előadások száma

N

Műhely Produkció

919

7

Anonymus Színház

322

3

Maszka Színház

273

2

Végtelen Tér Színház

57

2

ART

73

6

Összesen

1644

1

Külföldi fellépéseik során körülbelül hétmilliárd forint (a magyarországiakkal együtt több, mint
kilencmilliárd) jegybevételre tettek szert a pénzügyi beszámolóik szerint, és a Pest Megyei
Kormányhivatal számunkra elküldött adatai alapján az elmúlt években összesen 5,6 milliárd forint
tao-támogatásban részesültek.
Az érintett színházak összárbevétele és tao-támogatása, millió forintban, megalakulásuk időpontja és
2016 között (Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal/Opten; a Végtelen Tér Színháznak nem volt még
tao-bevétele)
Színház

Árbevétel

Tao-támogatás

Műhely Produkció

4 437

2 513

Maszka Színház

2 365

1 618

Anonymus Színház

2 123

1 318

ART

438

151

Összesen

9 363

5 602

Törvényalkotó és tao-ügynök
Az állami milliárdokat bezsebelő színházakhoz több ponton kapcsolódik a színházi élet egyik
befolyásos alakja, Megyeri László. A 61 éves férfi közgazdászként végzett, később számos színháznál
volt gazdasági igazgató, majd több mint tíz éven át, 2009-ig volt a Thália Színház igazgatója. Tanított a
Színház- és Filmművészeti Egyetemen, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével
tüntették ki.
A 2008-as előadó-művészeti törvény kidolgozásában Megyeri is részt vett színházi igazgatóként. Ez a
jogszabály tette lehetővé, hogy a színházak finanszírozásuk érdekében igényelhessenek taotámogatásokat. Több színházi emberrel is beszéltünk, akik részt vettek a törvény előkészítésében, és
úgy emlékeztek, hogy Megyerinek kulcsszerepe volt benne. “Közgazdászként lett színházvezető, ami
nagyon különös volt akkoriban. Ebből kifolyólag nagyon nagy szerepe volt a tao-konstrukció
kitalálásában” – mondta egy akkori résztvevő.

A Thália Színház bejárata. Fotó: MTVA/Faludi Imre
A törvény kidolgozása és a Tháliától való távozása után Megyeri lett annak a frissen felállított Előadóművészeti Irodának a szakmai tanácsadója, amely igazolja a tao-pénzekhez szükséges jegybevételt.
“Ténylegesen ő volt az Iroda vezetője, és az volt a feladata, hogy felállítsa a szabályrendszert,
amellyel ki lehet szűrni az esetleges csalásokat” – mondta a törvény kidolgozásában szintén részt
vevő színházi forrás. Megyeri szűk két évig maradt a szervezetnél, majd rövid ideig a Fővárosi
Önkormányzatnál helyezkedett el, Csomós Miklós fideszes főpolgármester-helyettes
főtanácsadójaként.
Több megkérdezett is azt mondta, a tao-törvény 2009-es életbe lépését követően Megyeri
közvetítőként is elkezdett dolgozni színházak és nyereséges vállalatok között. Mivel a színházak

többségének alig volt kapcsolata a céges világgal, ahonnan a tao-t remélhették, az új szabályozást
követően több ügynök jelent meg, akik öt-tíz-húsz százalékos vagy akár ezt is meghaladó jutalékért
vállalták, hogy összekötik a színházakat a cégekkel. A vállalkozásoknak ez azért áll érdekében, mert a
tao-támogatással csökken a saját adóalapjuk, így kevesebbet adózhatnak.
Több színházi vezető is azt mondta: Megyeri az elsők között hívta fel őket, hogy felajánlja céges
kapcsolatait. Szinte valamennyi megkérdezett hallott arról, hogy Megyeri ügynökként dolgozott, de
az nem egyértelmű, ezt milyen formában tette, magánszemélyként vagy például egy cég
képviseletében. Ezt Megyeri sem kívánta tisztázni, aki első megkeresésünkkor azt kérte, hogy írásban
küldjük el a kérdéseinket, de ezekre már nem reagált.
Színházak az irodaházban
Az mindenesetre biztos, hogy Megyeri tanácsadóként segített egy tao-támogatások közvetítésével
foglalkozó cégnek. A budapesti Árpád fejedelem útjai irodaház, ahová a korábban említett színházak
nagy része be van jegyezve, szintén székhelye egy Sales Brand Consulting nevű tanácsadó cégnek.
Honlapja alapján a Sales Brand tevékenységének “zászlóshajója a társasági adó támogatásokkal
elérhető adóoptimalizálás” (erről egy 28 oldalas kisokosuk is van), és állításuk szerint 2014-ben több
mint hárommilliárd forint támogatást biztosítottak előadó-művészeti szervezetek számára. Abban az
évben 18,6 milliárd került a színházakhoz, ha ebből indulunk ki, akkor az összes támogatás 16
százaléka rajtuk futott keresztül.
A Sales Brand Consulting tulajdonosa, Küzmös László azt mondta, ő ajánlotta fel a négy színháznak,
hogy vegyenek ki irodát kedvező feltételekkel az irodaházban, hogy a sok adminisztrációs terhük
miatt legyen egy kvázi back office-uk. Így szerinte a támogatóikkal és a koprodukciós partnereikkel is
könnyebben tudják tartani a kapcsolatot. Mivel a Sales Brand Consulting segít nekik támogató
cégeket találni – Küzmös állítása alapján eddig mintegy nyolcvan színháznak segítettek -, így a
kapcsolattartás is egyszerűbb. Küzmös egyébként azt mondta, hogy szerdai cikkünk megdöbbentette,
mert a színházaknál most volt “két NAV-ellenőrzés”, és szerinte mindent rendben találtak, és a
külföldi fellépéseket is ellenőrizték.
Bár a cégben hivatalos tisztsége nincsen, és honlapján sem tűnik fel, Megyeri László 2014-ben és
2015-ben is előadott a Vezérigazgató Találkozón, mindkétszer a Sales Brand Consulting
képviselőjeként. 2014-ben a program alapján a Sales Brand szakmai igazgatójaként adott elő “Civil
szerepvállalás és adómegtakarítás egyben” címmel. Egy évvel később pedig a módosuló taoszabályokról prezentált. Küzmös László szerint elírás történhetett, Megyeri soha nem volt a Sales
Brand alkalmazottja, csak egyszeri megbízásokkal kérték fel, hogy szakértőként prezentáljon a
konferenciákon. Küzmös azt is mondta, hogy jóban van Megyerivel, és időközönként kikéri a
tanácsait.
A korábban felsorolt öt színház közül papíron a Végtelen Tér Színházban van tulajdona Megyerinek. A
legnagyobb bevétellel rendelkező Műhely Produkció ügyvezetője pedig volt felesége, aki eleinte a
tulajdonosa volt az évi egymilliárd forint körüli árbevétellel rendelkező cégnek. Az érintett színházak
tisztségviselői között többen vannak olyanok, akik LinkedIn és Facebook profiljuk alapján a Sales
Brand Consultingnál vagy a szintén ugyanerre a második kerületi címre bejegyzett és szintén Küzmös
László tulajdonában álló Get Work Tend nevű munkaerő-közvetítőnél dolgoznak.

A Get Work Trend ügyvezetője azonos az Anonymus Színház ügyvezetőjével. Szintén a Get Worknél
dolgozik a Maszka Színház ügyvezetője, a tulajdonosa pedig a Get Work egyik munkatársának az
anyja. A színházak felügyelőbizottsági tagjai között is több olyan személy van, aki a Get Worknél vagy
a Sales Brand Consultingnál dolgozik vagy dolgozott. Küzmös László a jelenséget azzal magyarázta,
hogy a Get Work egy fejvadász cég, és amikor elindult a színházakkal az együttműködés, akkor
felmerült, hogy bizonyos pozícióba javasoljanak megfelelő, megbízható embereket. Így végül saját
munkatársaikat javasolták.
A Megyerit ismerő színházi vezetők közül többen is megerősítették, hogy Megyeri köthető több
érintett színházhoz is. Lényegében minden megkérdezett hallott arról, hogy az üzletember valamilyen
formában tao-pénzekkel foglalkozik, volt, aki a legnagyobb tao-machinátorként jellemezte. “Megyeri
nagyon pontosan ismeri ezt a rendszert, otthon van minden jogszabályban, mindig is nagyon jó volt
ezekben” – mondta egy színházi vezető.
Többen rafináltnak írták le, mert szerintük nem csak kihasználja a tao-rendszert, hanem
megítélésének polírozása érdekében olyan projekteket is felkarol, amelyekre adott esetben ráfizet.
Ilyen például a Mozsár Műhely nevű színházi játszóhely a budapesti Nagymező utcában, amelynek
hivatalosan Megyeri László lánya a produkciós vezetője, és a Független Színművészetért Alapítvány
finanszírozza (legalábbis Megyeri lánya ezt mondta 2016-ban).
Az alapítvány egyik kuratóriumi tagja Megyeri László, és a szervezet az ő lakásába van bejegyezve. Az
alapítvány színházi előadásokat és zenei projekteket támogat. A Mozsár Műhely honlapján is szerepel
egy felhívásuk, amelyben független műhelyek és társulatok számára írnak ki pályázatot a Mozsár
Műhelyben bemutatásra kerülő előadásokra.
Az nem derül ki, hogy pontosan mekkora összeget szánnának a produkciók finanszírozására, csak
annyi, hogy legfeljebb 12 produkció bemutatására nyújtanak lehetőséget, és a költségeknek akár a
teljes egészét fedezik. A Független Színművészetért Alapítvány beszámolóiból az is kiderül, hogy
honnan lehet erre pénzük. Az alapítvány 2016-ban 22 millió forint támogatást kapott, a beszámoló
alapján többnyire a korábban már bemutatott szervezetektől: a tao-közvetítéssel foglalkozó Sales
Brand Consultingtól, testvércégétől, a Get Work Trendtől, a Megyeri volt felesége által vezetett
Műhely Produkciótól, valamint a Maszka Színháztól és az Anonymus Színháztól.

Felvirágoztatta és túszul ejtette a színházakat az állami
milliárdok túltolása
2018. január 31. 06:51

https://g7.hu/allam/20180131/felviragoztatta-es-tuszul-ejtette-a-szinhazakat-az-allamimilliardok-tultolasa/
Sajátos helyzetbe kényszeríti a magyar kulturális élet legmegbecsültebb intézményeinek a vezetőit
egy olyan lehetőség, amelynek lényegében a felvirágzásukat köszönhetik. Ez a 2008-ban bevezetett
tao-rendszer, amely talán soha nem látott anyagi stabilitást hozott el a színházaknak.
A tao-támogatások azonban kiskapuk sorát is megnyitották, amelyek miatt éves szinten több milliárd
forint közpénz csorog százezres nézettséget blöffölő kamuszínházakhoz vagy kétes művészi értékű

arénás szuperprodukciókra. A színházi szférában mindenki hall visszaélésekről, amelyek viszont hiába
keserítenek el sokakat, mégis óvatosan és kétségek között beszélnek a jelenségről, mert a
rendszernek ezzel együtt is minden színház élvezi az előnyeit.
“Úgy érezzük, hogy a tao-rendszer túszként használ fel bennünket, és amennyiben a rendszer elbukik,
a túszok is meghalnak. Ezért nyilatkozik mindenki óvatosan, hogy meg ne szűnjön a tao-rendszer,
mert akkor sok színház fog bedőlni” – mondta Komáromi György, a Radnóti Színház gazdasági
igazgatója.
A tao-rendszer néhány konkrét visszásságát bemutató cikkeink elkészítése során arról beszélgettünk
közel egy tucat színházi vezetővel, hogy ők hogyan látják a tao-rendszert. Mik az előnyei és a
hátrányai, mennyire általánosak a visszaélések, és hogyan lehetne rajta javítani.
A tao hajnala
A színházi vezetők már a kétezres évek közepén elkezdtek mozgolódni, hogy törvényileg szabályozzák
a színházakat, és javítsanak a jelentős részben állami és önkormányzati forrásokból gazdálkodó
színházak finanszírozásán. Végül 2008-ban született meg a színházi törvény, amelynek egyik
legjelentősebb rendelkezése az volt, hogy a vállalatoknak a társasági adójukat (tao) nem az államnak
kell fizetniük, hanem odaadhatják egy általuk kiválasztott előadó-művészeti szervezetnek.
“A törvény finanszírozási részének kidolgozóinak a fő motivációja az volt, hogy egy új lábat építsenek
be a rendszerbe” – mondta Gáspár Máté, a Krétakör akkori ügyvezetője, aki részt vett a törvény
megalkotásában. Szerinte a gazdasági vezetőket az motiválta, hogy a színházak helyzete
biztonságosabbá, a központi forrásoknak kevésbé kiszolgáltatottá váljon, amire nagyon jó
megoldásnak tűnt, hogy kreáljanak egy alternatív bevételi forrást, amely nem függ közvetlenül az
államtól.
A tao-rendszer felállításával párhuzamosan az állam egyre jobban kivonta magát a színházak
finanszírozásából. Legalábbis a megkérdezettek szerint, ezt ugyanis adatokkal nem lehet
egyértelműen alátámasztani, mert a KSH 2014 óta más módszertannal számolja a színházak állami
támogatását, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pedig hetek óta nem reagál semmilyen
megkeresésünkre.
Az adatokból mindenesetre az látszik, hogy 2013-ban nominálisan ugyanannyi állami támogatás
érkezett a színházakhoz, mint 2009-ben. “Látszólag nem is változtak annyira az állami támogatások,
de tudok olyan színházról, amely papíron nyolcvan millió forintot kap az önkormányzattól, viszont
ugyanazzal az önkormányzattal van egy hasonló összegű bérleti szerződése is, tehát a valóságban
nem kap semmit” – mondta egy színházi vezető. Hasonló történt a budapesti tulajdonú színházakkal
is, akik korábban ingyen használhatták játszóterüket, majd 2011-től bérleti díjat kellett fizetniük.
Bevezetésekor például a Madách Színháznak évi 236 millió forint kiadást jelentett a bérleti díj, amely
a jegybevételének több mint harmada volt, bár a díjat végül két év múlva kivezették.
Komáromi György szerint a tao-rendszer nélkül a 2008-as gazdasági válság miatt mély válságba
kerültek volna a színházak. “Ellentétben az állami és az üzleti szektorral, a színházak esetében nem
kellett megszorításokat alkalmazni. Panaszkodtunk ugyan, hogy az önkormányzat elvette tőlünk, amit
a tao miatt kaptunk, de nagy valószínűséggel enélkül is elvették volna” – mondta. Pár év elteltével
pedig már nőttek a bevételeik, és a mélypont után “fejlődési pályára indította” a színházakat a tao.

Koncert a Sportarénában. Képünk illusztráció. Fotó: MTI/Mohai Balázs
“Irgalmatlan mennyiségű pénz került így a rendszerbe. A jelentős jegybevételt generáló kőszínázak
számára a fenntartói juttatással vetekedő, vagy akár azt meghaladó forrássá nőtt a tao, de stabilizálja
egyes függetlenek helyzetét is. Nagyjából változatlan volumenű állami-önkormányzati szerepvállalás
mellett biztosítja a működési színvonalat és fejlesztésekre is lehetőséget adott, amelyekre korábban
az önkormányzatnál vagy minisztériumokban kellett kuncsorogni” – mondta Gáspár Máté.
A Katona József Színház gazdasági igazgatója, Dely Katalin azt mondta, hogy ők már három
játszóhellyel működnek (a nagy színház mellett a Kamra és a Sufni), ahol szinte minden este
játszanak, így sokkal több előadást tartanak, mint a tao-törvény megalkotásakor. Dely szerint ezzel
együtt a Katona nem került jó, legfeljebb jobb anyagi helyzetbe.

Erős kommercializálódás
A tao-rendszer jelentősen átstrukturálta a színházak bevételeit. Ebben az is szerepet játszott, hogy a
színházak jegyeladásaik függvényében használhatják ki a támogatást: az éves jegybevételük 80
százalékáig gyűjthetnek pénzt a nyereséges vállalatoktól. Ez a konstrukció aktivizálta a színházakat.
“Ezért a pénzért menni kellett, mindenkit rákényszerített egyfajta piaci magatartásra. Kapcsolatokat
kellett építeni, ápolni, a támogatás már nem egy állami normatíván múlt” – mondta Komáromi
György.
“A tao-rendszer azért jó, mert az államtól teljesen független és teljesítményalapú. Itt a néző dönti el,
hogy kihez kerüljön a támogatás, és ez sokkal tisztább, mintha az EMMI döntené el” – mondta
Zsedényi Balázs, az Átrium Színház operatív menedzsere. Szerinte a tao-rendszer kiszámítható és
biztonságos, lehet vele tervezni, és nem kell attól függeni, hogy a kormányok jönnek-mennek, “már
amennyire a törvényi háttér biztos”.
A jegybevétel alapú tao-rendszer gyakorlatilag az egész színházfinanszírozást eltolta a
bevételorientáció felé. “A sikeres színház fokmérője a jegybevétel lett. A színházak – ki szándékosan,
ki öntudatlan – a közízlés kiszolgálása felé sodródnak. Kritikus szemmel nézve erős
kommercializálódás látszódik, a hagyományosan kevéssé kísérletező színházkultúra egyre
felszínesebbé válik” – mondta Gáspár Máté.
A rendszer másik igazságtalanságának azt tartják, hogy a nagy befogadóképességű színházakat hozza
előnybe: akinek nagyobb a nézőtere, több pénzt kaphat. Emiatt és a stagnáló állami támogatások
miatt több megkérdezett is azt mondta, hogy a tao-rendszer legnagyobb vesztesei a független
művészszínházak.
A színházakhoz tehát hatalmas mennyiségű pénz áramlott. A jogalkotók 2009-ben még azzal
számoltak az Európai Bizottság jóváhagyása alapján, hogy az előadó-művészeti szervezetek 2014-ben
5,5 milliárd forint közpénzt kaphatnak a tao-támogatások révén, de a valóságban már akkor is több
mint 18,6 milliárd forint jutott így a kulturális szervezetekhez (kértünk frissebb adatokat az EMMI-től,
de nem kaptunk). A látszólagos konjunktúrát erősíti, hogy az előadások száma kétszeresére nőtt a
törvény óta. Az elmúlt tíz évben a színházak látogatottsága is közel duplázódott, ami azt jelenti, hogy
Magyarországon 1960 óta (mióta a KSH gyűjt adatokat) nem jártak annyian színházba, mint 2016ban.
Jutalék és visszaosztás
A tao-rendszerről gyorsan kiderült, hogy a kultúra felkarolásán túl hatalmas üzlet is. Eleinte a
színházak többségének lényegében semmilyen kapcsolata nem volt a céges világgal, ahonnan a tao-t
remélhették, az új szabályozást követően így több ügynök jelent meg, akik jutalékért vállalták, hogy
összekötik a színházakat a cégekkel. A megkérdezett színházi vezetők szerint az ügynökök inkább
magányos szerencselovagok, mintsem egy központilag irányított hálózat.
Az ügynökök jellemzően 5-10-20 százalékos jutalékért kötik össze a színházakat a nyereséges
vállalatokkal, de több extrém példáról is hallottunk. A tao-keretet december végéig lehet feltölteni,
és meséltek olyan szélsőséges esetről, hogy december utolsó napjaiban akár 70-80 százalékos
jutalékot próbáltak elkérni a közvetítésért. “Ahogy közeledik az év vége, egyre nagyobb nyomás a
színházakon” – mondta egy színházi vezető.

Több megkérdezett is azt mondta, hogy 5-10 százalékos jutalékot akár reális is lehet fizetni a
közvetítésért. A színházaknak hónapokig is eltarthat, amíg fel tudják tölteni a maximális támogatási
keretet, és a jutalékért dolgozó cégek általában az adminisztrációs terheket is átvállalják. Az
Operettszínház azok között van, amelyek a legtöbb tao-támogatást kapják, tavaly 1,1 milliárd forintot
szerzett így. “Nagyon sok partnerrel kell egyeztetni, legkevesebb 20-45 cég támogatását kell
megszerezni, de volt, hogy több mint száz cégtől érkezett a támogatás” – mondta Borbély László
ügyvezető igazgató.
A versenyhelyzet a cégek tao-jáért ráadásul nem csak az előadó-művészeti szervezetek bevételének
és számának rohamos emelkedése miatt nő, hanem amiatt is, hogy 2011 óta a sportklubok is
igényelhetnek tao-támogatást. “Akkor elszabadult a pokol, mindenki elszemtelenedett. 30-40
százalékos jutalékokat kértek el, és a cégek is elkurvultak. Elkezdett terjedni a visszaosztás” – mondta
egy színházi vezető, aki szerint 5-10 százalékos visszaosztások lehetnek, de hallott már olyan cégről,
aki több mint negyven százalékot kért vissza. A megkérdezettek szerint azóta azonban sokat tisztult a
helyzet. A színházak belejöttek a kapcsolatépítésbe, stabil céges partnerkört alakítottak ki, az
elismertebb színházak egyre kevésbé szorulnak rá ügynökökre.
A visszaélések nem csak a közvetítésre korlátozódnak. Több olyan előadási forma is elszaporodott,
amelyeknek lényegében a tao-pénzek opitmalizálása a céljuk. Ilyenek például a vonósnégyessel vagy
szimfonikus zenekarral felturbózott szuperprodukciók, amelyek elterjedésében nagy szerepe van,
hogy tao-t lehet igényelni a fellépések után. A jelenségről az Index írt részletes cikket a múlt héten.
Szintén elterjedtek a színházi elemekkel felturbózott előadások. Ha egy koncert előtt két percig
vicceket mesélnek, elmondanak egy verset, vagy például a koncertbe belecsempésznek dramatikus
elemeket, például egy ember bejön maszkban, akkor már lehet rájuk tao-t igényelni.
Az egyik legelterjedtebb módszer méregdrága névértékű, de valójában ingyen osztott jegyeken
alapul. Ez úgy működik, hogy egy előadó-művészeti szervezet rendez például egy szimfonikus
zenekarral megfűszerezett popkoncertet, ami után lehet tao-t igényelni. A legdrágább jegyeket
(hallottunk 90 ezer forintos névértékűről is) barterezi egy ismerős reklámcéggel. A reklámcég cserébe
kitesz pár hirdetést a fellépésen vagy ad néhány kommunikációs tanácsot, a barterezett jegyeket
pedig ingyen szétosztják ismerősöknek vagy ügyfeleknek. Hiába senki nem fizetne 90 ezer forintot
egy hasonló előadásért, ezzel a módszerrel több mint 70 ezer forint közvetett állami támogatást lehet
bevonni csak egy jegy után.

Koncert a Sportarénában- Képünk illusztráció. Fotó: MTI/Mohai Balázs
A VS még 2013-ban írt egy konkrét esetről. Egy táncszínház tömegesen szervezett telt házas
előadásokat 12 ezer forintos névleges jegyárral gyerekeknek, miközben az előadásokért senkinek
sem kellett fizetnie. Az előadások megszervezésében több az önkormányzat is aktívan részt vett,
például ingyen használhatták intézményeiket az előadásokhoz.
Akárcsak az Indexnek, nekünk is szinte valamennyi megkérdezett elmondta a beszélgetések során,
hogy szeretnénk, ha a sok visszaélés ellenére árnyaltan mutatnánk be a tao-rendszert, mert a
megszűnésével minden színház rosszul járna. “Ne várjuk el egy újonnan bevezetett rendszertől, hogy
hibátlan. Az Apple sem az Iphone7-tel jött ki. Attól, hogy vannak hibái a rendszernek, még lehet jó” –

mondta Zsedényi Balázs. Szerinte a rendszer tökéletlenségei miatt több színház is rá van kényszerülve
a kiskapuk keresésére, “amik nem is igazán kiskapuk, legyünk őszinték”.
„A visszaéléseket a leghatározottabban elítéljük, és elvárjuk egyrészt a hatóságoktól, hogy a törvény
legszigorúbb erejével sújtson le a vétkesekre, másrészt a törvényalkotótól, hogy finomítva a
szabályokon, zárja ki a visszaélés lehetőségét annak érdekében, hogy ez az alapvetően jó célt szolgáló
rendszer megmaradhasson” – mondta a Madách Színház gazdasági igazgatója, Wettstein Tibor. Bár
korábban maximálták az igénybe vehető tao-t évi 1,5 milliárd forintban, illetve földrajzilag is
korlátozták a tao-zható előadásokat, de a korábbi cikkünk alapján mindkettőt könnyedén ki lehet
játszani.
Több megkérdezett beszélt arról, hogy a tökéletlenségei mellett óriási költségei vannak a taorendszernek. Az EMMI háttérintézményénél külön iroda végzi a regisztrációt, a Kormányhivatal végzi
a hatósági feladatokat, a színházak rengeteg energiát fordítanak a tao-keretük feltöltésére vagy pénzt
az ügynökök jutalékára, és a tao-zó cégeknek is adminisztrálnia kell. (Bár érdekes, hogy hiába
adminisztrálnak ekkora erővel, ha aztán eltűnnek az iratok a minisztériumból. Ez utóbbi éppen a
napokban derült ki, miután jogerős ítélet volt arról, hogy az EMMI-nek és az NGM-nek ki kellett volna
adnia a sport taó-támogatásokról szóló adatokat, a határidő is letelt – de az iratok hiányában ezt csak
minimális részletben tudta teljesíteni a kormány.)
“Ha a tao-t megszüntetnék, és a [2014-ben rászánt 18 milliárd forint helyett] nyolc milliárd forinttal
megnövelnék a színházak normatív támogatását, akárhogy is osztanák fel, mindenki a földhöz verné a
seggét örömében” – mondta egy színházi vezető. “Viszont abban is biztos vagyok, hogy nem fog
megszűnni a tao, mert ha megszűnne a színházaknál, akkor a sportban is meg kellene szüntetni” –
mondta.

Tovább ömlöttek az állami százmilliók a százezres
nézőszámokat blöffölő kamuszínházakhoz
2018. július 20. 06:45
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Ha a budapesti kulturális életet felületesen követőknek öt ismertebb színházat kellene
megnevezniük, akkor jó eséllyel olyan nagy hagyományokkal rendelkező intézmények jutnának
eszükbe, mint a Thália, a Centrál, a Katona, az Örkény vagy a József Attila.
Ez az öt színház valóban a meghatározó és legnagyobb bevétellel rendelkező előadó-művészeti
intézmények közé tartozik Magyarországon. Az elmúlt pár évben azonban sorra alakultak
új színházak, amelyekről személyes tapasztalatom alapján a színházi életről naprakész emberek sem
hallottak. Ilyen például az Anonymus Színház, az Art Cavea, az Art Színház, a Maszka Színház vagy a
Műhely Produkció.
A Facebook-oldalaik alapján ebben semmi meglepő nincs: az említett öt hagyományos színháznak
átlagosan 34 ezer követője van, az újabbaknak viszont ennek mindössze a 0,2 százaléka, azaz 70. A
bevételt persze nem Facebook-like-okban mérik, és ebben már a lényegében senki által nem ismert

új színházak jobbak. Tavaly átlagosan 680 millió forint volt a forgalmuk a híresebb konkurenseik
átlagosan 520 milliós bevételével szemben.
Januárban több cikkben mutattuk be az újonnan alapított öt színház pénztermelő képességének
hátterét. Az derült ki, hogy az öt színházat nemcsak a gyors és gyanús felemelkedésük köti össze,
hanem számos ponton kötődnek egymáshoz. Többségük ugyanarra a címre van bejegyezve, ugyanaz
az ember készítette el beszámolóikat, több hasonlóság van honlapjaikon, és kísértetiesen hasonló a
profiljuk.
Kiskapukat kihasználva vagy egyenesen több százezres nézőszámokat blöffölve összesen mintegy hat
milliárd forint állami pénzt akasztottak le az államról az elmúlt években. A külföldi fellépésekre
specializálódott színházak a 2009-ben bevezetett tao-törvénynek köszönhetik a felemelkedésüket. A
jogszabály értelmében a színházak a nézőszámuk függvényében használhatják ki a támogatást, az
éves jegybevételük 80 százalékáig gyűjthetnek pénzt a nyereséges, társasági adót (tao) fizető
vállalatoktól.
Ez tehát arra ösztönözte a színházakat, hogy minél inkább növeljék jegyeladásaikat, mivel minden
eladott színházjegy után 80 százalékos támogatást kaphatnak közvetetten az államtól. Jellemző
megoldás lett erre a külföldi koprodukció, ha ugyanis egy magyar hegedűs fellép egy angliai színházi
műsorban, akkor az őt delegáló magyar szervezet igényelheti a tao-támogatást akár az egész
jegybevétel után. Az említett színházak például egy izraeli plázában rendezett 400 ezres
látogatottságú jégtáncshow után kaptak jelentős állami támogatást, de olyan színház is volt, amely
egyszerűen csak beblöffölte a részvételét egy több százezres nézettségű angliai fellépéssorozaton.
A januári cikkeink alapján 2016-ig mintegy 6 milliárd forint tao-támogatás jutott az érintett
öt színháznak, a májusban megjelent céges beszámolók alapján pedig tavaly tao-bevételük minden
korábbit felülmúlt. Összesen 1,9 milliárd közvetett állami támogatást szereztek, míg a Thália, a
Centrál, a Katona, az Örkény és a József Attila ennek kevesebb mint felét kapta meg, összesen 800
millió forintot.*
Ezek a színházak leginkább a tao-rendszer kiaknázására jöttek létre. Ezt egyebek mellett az is mutatja,
hogy alkalmazottaik létszáma átlagosan a 2 főt sem éri el, míg a korábban említett öt
hagyományos színház átlagos létszáma 69 volt tavaly. Beszámolóik alapján az új színházak bevételei
döntő többségben külföldről származnak, az Art Caveának honlapja sincs, a Maszkának a honlapján
szereplő műsornaptár szerint három előadása volt 2017-ben, az Anonymusnak pedig legutóbb 2016
nyarán szerepelt előadás a műsornaptárjában.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumát januárban és most is több alkalommal megkérdeztük, hogy
mennyire vizsgálták a fenti eseteket, mi az oka annak, hogy néhány e-maillel leellenőrizhető,
kétséges igazságtartalmú állítások alapján ennyi közpénz jutott az érintett vállalkozásokhoz, de egyik
megkeresésünkre sem reagáltak.
A tao-támogatásokat kezelő Pest Megyei Kormányhivatal mostani megkeresésünkre csak annyit
válaszolt, hogy nincs tudomása arról, hogy a nyilvántartásban szereplő előadó-művészeti szervezetek
valamelyikével szemben büntetőjogi eljárás indult volna. Az Országos Rendőr Főkapitányságot is
megkerestük, amely azt írta, hogy a cikkeinkben szereplő adatok költségvetési csalás gyanúját
vethetik fel, ez viszont nem a rendőrség hatáskörébe tartozik. Ebben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(NAV) illetékes, amely csak annyit írt, hogy “folyamatban lévő ügyek részleteit a NAV nem hozhatja
nyilvánosságra”. Ismételt kérdésünkre, hogy akkor ezek szerint van-e folyamatban lévő ügy, már nem
válaszoltak. Ismét megkerestük az érintett öt színházat, de ezúttal sem reagáltak.
Az elmúlt hetekben több színházi vezetővel is beszéltünk, akik szerint a háttérben megindult egy
egyeztetés, amelynek célja a tao-rendszer szigorítása. Elmondásuk szerint az új kulturális államtitkár,
Fekete Péter prioritásai között szerepel a taós visszaélések felszámolása. Ezzel kapcsolatban többször
egyeztetett már színházi vezetőkkel.
A színházi vezetők szeretnék megtartani a tao-rendszert, mert alapvetően jól működőnek tartják, és
mára az egyik legfontosabb pillére lett a színházak finanszírozásának (erről ebben a cikkben írtunk
bővebben). Több színházi vezető azt mondta, hogy Fekete Péter szeretné, ha ősszel a parlament elé
kerülne egy törvénymódosítás, amelynek a visszaélések megszüntetése lenne a célja.
A törvénymódosításon jelenleg is dolgozik egy színházi vezetőkből, szakértőkből álló munkacsoport,
amely a tervek szerint nyár végére vagy ősz elejére dolgozna ki megoldási javaslatokat. A visszaélések
két nagy terület érintenek: a nehezen ellenőrizhető külföldi előadásokat, illetve a csillagászati
összegeken elszámolt jegyárakat. Általános jelenség ugyanis, hogy akár 90 ezer forint névértékű
jegyet bartereznek el, amely után igényelhetik a 80 százalékos közvetett állami támogatást, tehát
több mint 70 ezer forintot (erről az Index is írt korábban).
A tao-rendszerről Fekete Pétert is szerettük volna megkérdezni. Munkatársától kaptunk hozzá
időpontot, de a találkozó napján egy előre nem várt eseményre hivatkozva lemondta azt. Más
időpontot azonban nem kaptunk, munkatársán keresztül azt üzente, hogy a közeljövőben nem lát
lehetőséget egy találkozóra, és a múlt héten elküldött kérdéseinkre sem válaszolt.

