Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.
2015.12.31. Közhasznúsági jelentése
I.
A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. alapfokon közhasznú szervezet.
A társaság célja a minden évben Pécsett megrendezendő színházi fesztivál, az ehhez kapcsolódó
kiegészítő művészeti események lebonyolítása.
A társaság a társasági szerződésben meghatározott és engedélyezett tevékenységeket végezte.
A szakmai tevékenység értékelése a támogatások elszámolásával történik meg.
A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a www.poszt.hu internetes
honlapon hozzuk nyilvánosságra.
II.
A társaság a 2015. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2015.12.31.
Könyvvizsgálatra kötelezett
adatok ezer forintban
Tételek megnevezése
Előző év
Helyesbítés
Tárgyév
A.

Befektetett Eszközök

552

173

I.

Immateriális javak

552

173

II.

Tárgyi Eszközök

0

0

0

0

28747

13609

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

I.

Készletek

II.

Követelések

1625

2539

III. Értékpapírok

9109

0

IV. Pénzeszközök

18013

11070

Aktív időbeli elhatárolások

0

15500

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

31667

29282

D.

Saját tőke

29299

29062

I.

Induló tőke/ Jegyzett tőke

3000

3000

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

28434

26103

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

Tárgyévi eredmény alaptevékenység

-2331

-41

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.

0

0

C.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II.

Hosszú lejáratú Kötelezettségek

0

0

0

38

196

182

29299

29282

C.

V.

III. Rövidlejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

-2EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2015.12.31.
Könyvvizsgálatra kötelezett
adatok ezer forintban
Tételek megnevezése
Előző év
Helyesbítés
Tárgyév
A.) KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-6.)

151508

163798

125894

137393

c.) helyi önkormányzattól

65000

75000

d.) egyéb

60894

62393

25433

26210

181

195

C.) ÖSSZES BEVÉTEL:

151508

163798

D.) KÖZHASZNÚ TEV.RÁFORDÍTÁSAI

153839

163839

140906

150543

12451

12877

445

380

31

30

6

9

153839

163839

-2331

-41

-2331

-41

1.) Közhasznú cél támogatása
a.) alapítótól
b.) központi költségvetésből

2.) Pályázat útján nyert támogatás
3.) Közhasznú tevékenység bevétele
4.) Tagdíjból származó bevétel
5.) Egyéb bevételek
6.) Aktivált saját teljesítmény értéke
a.) Saját term. készl. állományváltozása
b.) Saját előállítású készletek értéke

B.) VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE

1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítás

E.) VÁLLALKOZÁSI TEV.RÁFORD.
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítás

F.)

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)

G.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
H.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I.)

Tárgyévi vállalkozási eredmény

J.) Tárgyévi közhasznú eredmény

–
Tájékoztató adatok:
Tételek megnevezése
Személyi jellegű ráfordítás

3-

Előző év

Helyesbítés

Tárgyév

12451

12877

5000

5000

200

200

2.) személyi jellegű kifizetés

5112

5445

3.) bérjárulékok

2339

2432

III.
Bevételek részletezése:
KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-5.)

151508

147618

1.) Közhasznú cél támogatása

125894

121700

65000

75000

65000

75000

60894

62393

Nemzeti Kulturális Alap

50000

45000

Emberi Erőforrás Minisztériuma

10000

15500

894

1893

25433

26210

20725

21521

4708

4408

1.) bérköltség
- ből megbízási díj
tiszteletdíjak

Szervezet által nyújtott támogatás
- ből kormányrendelet köt.

a.) alapítótól
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
d.) egyéb

Pénzintézet, gazdasági társaság támogatása

2.) Pályázat útján nyert támogatás
3.) Közhasznú tevékenység bevétele
-ből előadások jegybevétele
reklámszolgáltatások bevételei:
szállásköltség továbbszámlázás

281

4.) Tagdíjból származó bevétel
5.) Egyéb bevételek

181

195

-4IV.
Források bemutatása:
Tételek megnevezése
D.

Saját tőke

I.

Induló tőke/ Jegyzett tőke

Előző év

Tárgyév

29103

29062

3000

3000

2000

2000

Magyar Színházi Társaság

500

500

Magyar Teátrumi Társaság Egyesület

500

500

28434

26103

-2331

-41

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

II.

Helyesbítés

Tőkeváltozás/Eredmény

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenység

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.
C.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

0

38

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú Kötelezettségek

III. Rövidlejáratú kötelezettségek
G.

38

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Tőkeváltozás bemutatása (E Ft)
Megnevezés

196

182

29299

29282

2013

2014.

2015

Saját tőke

29.103

18353

29062

Induló tőke

31.434

29103

29103

Tőkeváltozás

-2.331

-10750

-41

– ebből tárgyévi közhasznú eredmény

-2.331

-10750

-41

– ebből tárgyévi vállalkozási eredmény
Előző évek módosítása
V.
A tárgy évben tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor.
VI.
2015. évi támogatottság:
A közcélú feladatok ellátására pályázat útján nyertünk forrást. Ezen pénzeszközt a meghatározott
célra fordítottuk. Elszámolási kötelezettségünknek határidőben teljesítettük, a szerződésben elvártak
szerint.
A benyújtott dokumentumok a támogatott cél megvalósítását alátámasztják.
NKA 3707/12217 támogatás, mely összege 15.000 E Ft.
A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget kiutalták.

-5-

NKA 3707/12351 támogatás, mely összege 30.000 E Ft.
A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget kiutalták.
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatást, mely
támogatást közhasznú feladatok ellátására fordítottunk.
A támogatás összege 75.000 E Ft,, ezen összeg pénzügyi rendezése megtörtént, az elszámolás leadásra
került.
A 2014 gazdasági év elszámolását elfogadták.

VII.
A XV. Pécsi Országos Színházi Találkozó értékelése:

Pécs városa idén 15. alkalommal adott otthont a hazai teátrumi élet legjelentősebb fesztiváljának, a Pécsi
Országos Színházi Találkozónak.
Az idén június 4. és 13. között megrendezett fesztiválon 14 nagy- illetve kamaraszínházi
produkció mérette meg magát, az off programok pedig 35 helyszínen mintegy 200 rendezvényt kínáltak
az érdeklődőknek. A XV. POSzT válogatói, Balogh Tibor újságíró, kritikus és Perényi Balázs
rendező, drámapedagógus volt. A válogatók több mint 200 előadást tekintettek meg, a döntés
meghozatala előtt folyamatosan egyeztettek. A válogatók az eredetileg tervezett 12 előadás helyett
végül 14 mellett tették le a voksukat. A 7 nagyszínházi és 7 kamaraszínházi produkció során 4
budapesti, 5 vidéki, 3 határon túli és 2 független színházi előadást láthattak az érdeklődők. A programok
mindegyike teltház előtt zajlott, több előadásra már a jegyárusítás megkezdését követő napon sem
lehetett jegyet kapni.
Az előkészületeket jelentősen beárnyékolta a szakmai zsűri kiválasztásával kapcsolatos szakmai
ellentét, mely 3 társulat versenytől való visszalépését eredményezte. Szomorúan tapasztaltuk, hogy a
színházi szakmában kétségkívül jelenlévő belső feszültség elérte a fesztivál platformját, igen jelentős
médiavisszhangot kapott, megzavarta a közönséget is akik értetlenül álltak a történések előtt. A
tulajdonosok közös bölcsességének eredményeként meghirdetett programot teljes egészében
lebonyolítottuk, de érezhető volt a feszültség a fesztivál alatt is, az események beárnyékolták a szakmai
és a civil közönség hangulatát egyaránt.
A hazai problémákkal egy időben viszont, nem sokkal az idei POSzT indulása előtt komoly
nemzetközi megtiszteltetés érte a találkozót: az európai szakmai zsűri döntése alapján EFFE (Európa a
Fesztiválokért, Fesztiválok Európáért) minősítést kapott, azaz bekerült abba a körbe, ahol a kontinens
legszínvonalasabb fesztiváljait tartják számon, melyek bizonyították művészi színvonalukat és a helyi
közösség iránti elkötelezettségüket. Az EFFE cím számos előnnyel jár, egyebek mellett a rendezvény
belekerül abba az európai online fesztiválkalauzba, mely Európa legjobb fesztiváljairól tájékoztatja a
közönséget.

Az idei POSZT díszvendége Udvaros Dorottya, Kossuth-díjas színművésznő volt. A fesztivál
megnyitását megelőző időszakban a már említett események miatt az elmúlt éveknél jóval
kevesebb média megjelenést tudtunk részére biztosítani. Jelenléte, szuggesztív személyisége így
is jelentősen emelte a fesztivál fényét a megnyitó ünnepségen, a POSZT „Versenylakatok”
ceremóniáján, de legerőteljesebben új lemezbemutató koncertjén, melyet a Kodály Központban
rendeztünk telt házzal, nagy közönségsikerrel. Ugyancsak ő volt a főszereplője, azaz múzsája az
„Az örökké tartó pillanat” című nyitott portrékészítésnek, melynek során Babusa
János szobrászművész a POSZT alatt szobrot készített róla, melyet a fesztivál utolsó napján
mutattak be a nagyközönségnek.
A 15. POSzT összességében méltó volt az elmúlt évek fesztiváljaihoz, mely számokban is
kifejezhető: az előadásokra 10.330 fizető néző váltott jegyet, a kül- és beltéri eseményeken pedig
mintegy 85 ezren vettek részt. A színes összművészeti kavalkádon a színház mellett – az elmúlt évek
hagyományait követve - jelentős mértékben képviseltették magukat a társművészetek is.
Az elsősorban a szakmai résztvevőknek szóló programok közül a múlt évben rendkívül sikeres
színházi nevelési program

folytatását említjük. Idén előadás-elemzések, 3 osztálytermi színházi

előadás, valamint a színházi nevelés színei keretében 4 napon át történő feldolgozás és elemzés került a
programba, ahol a szakmai beszélgetéseken túl többféle felfogásban, különböző drámapedagógiai
modelleket alkalmazva dolgoztak fel előadásokat a résztvevők.
A programban szereplő előadások szakmai vitáját idén is a Palatinus Hotel konferenciatermében
rendeztük, komoly érdeklődéssel a szakma és részben a civil közönség részvételével. A POSZT IT!
programsorozat a színházi háttérszakmákat emelte reflektorfénybe, játékos formában avatva be a nézőt a
azok kulisszatitkaiba. Az idén 30 éves Nyílt Fórum 3 napos programjában a kortárs magyar drámák
kerültek terítékre, a teltházak előtt zajló, népszerű felolvasó színházi rendezvényekkel. A 150 éves
Színház- és Filmművészeti Egyetem a növendékek bemutatóival és az elődökre emlékező kiállítással
érkezett a jubiláló fesztiválunkra, saját térben a volt Dante Cafe helyszínén rendezkedtek be,
visszahozva a helyszín kultikus hangulatát. A szervezés során törekedtünk arra, hogy emlékezetes
helyszíneket és személyiségeket jelenítsünk meg a 15. POSzT programjában, így örültünk a
lehetőségnek. Csakúgy Mácsai Pál rendhagyó tárlatvezetésének a Csontváry Múzeumban, mely
hatalmas érdeklődés mellett zajlott.
A hazai és határon túli képzőhelyek vizsgaelőadásainak ezúttal is a JESZ és az E78
színházterme adott otthont, a Bóbita Bábszínházban pedig a nemzetiségi színházak jelentkeztek 4
társulattal. Ezek a játszóhelyek a fesztivál időszakában minden nap adtak programot, gazdag kínálatot
nyújtva az érdeklődőknek. Elsősorban kisszínházi formák mutatkoztak be, mint a Turay Ida Színház,
Centrál Színház, Gózon Gyula Színház, Jászai Mari Színház, Gyulai Várszínház, Bárka Színház,
Móricz Zsigmond Színház.

A Művészetek Háza azon túl, hogy a délelőtti, délutáni programsávban helyet adott a már említett
programoknak, minden este izgalmas előadásokat kínált. Itt sikerült csokorba gyűjteni a jelentős színházi
személyiségeket, mint például Jordán Tamás, Lázár Kati, Bodrogi Gyula, Voith Ági, Nagy Anna,
Huszárik Kata, de itt mutatkozott be a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Pinceszínház, a Rózsavölgyi
Szalon „Válótársak” előadásával pedig Balikó Tamásra emlékeztünk. A 100 éves Palatinus Hotel
Bartók Termében mutatkozott be a Csokonai Nemzeti Színház, a jubiláló szálloda pedig Krúdy Gyulát
idéző vacsora esttel csatlakozott a fesztiválhoz.
A POSzT kiállítási programjaiban a 78 társulat több mint 300 plakátjának kiállítása a Széchenyi
téren KiPOSzTolva2015. címmel idézte meg a magyar nyelvű színjátszás elmúlt évadát, a tavalyihoz
hasonló sikerrel. Ugyan kevesebb plakát érkezett mint az első alkalommal, de sokkal színvonalasabb
grafikai megvalósulásokkal találkozhattunk. Az anyag látható volt digitális formában, teljes méretben,
valamint a honlapunkon lapozgatható. A print változat idén is az OSZMI gondozásába került, így
hozzáférhető az érdeklődők számára.
Az MMA támogatásával, Tordai Hajnal kurátori munkájával a Nádor Galériában jelentkezett a
Teátristák – „Nagy játékosok” kiállítás, mely az elmúlt 200 év kiemelkedő személyiségeinek állított
emléket, valamint a „Függöny mögött” kiállítás, mely a Képzőművészeti Egyetem végzős
látványtervezőinek kiállítását foglalta magában.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem „150 év – 150 arc” címmel rendezett kiállítást, az ott
végzett kiemelkedő művészek képeiből, tárgyaiból, az Ezüstláz Ékszergaléria ismét kapcsolódott
tematikus kiállítással „Színház a vitrinben” címmel, valamint idén is megrendeztük „Kirakatszínpad”
címmel a belvárosi kirakatok versenyét, melyen több mint 20 kirakat öltözött színházi köntösbe,
kapcsolódva a fesztivál előadásaihoz.
A Kodály Központ 3 nagyszerű, teltházas eseménynek adott helyszínt. Mint 15 éve mindig,
Varnus Xaver ismét elvarázsolta a pécsi közönséget. Ezúttal az 50 éves Szolnoki Szimfonikusok
és Boros Misi volt a vendége a zsúfolt házas koncertnek. A színház is megjelent, „Az Őrült Nők
ketrece” előadására néhány nap alatt elfogyott az összes jegy. Udvaros Dorottya nagysikerű
lemezbemutató koncertjét már említettük, mely ősbemutató volt a fesztiválon. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a 10 évig állandó helyszínt adó Zsinagógába is tudtunk oda illő programot találni:
a „Nem tudhatom…” program ugyancsak zsúfolt házzal, nagy közönségsikerrel zajlott.
A remek időjárás ismét segítette szabadtéri programjaink sikerét. A Jókai tér ezúttal is színes –
utcaszínházakat, bábszínházakat és esti kiskoncerteket felvonultató –, gazdag programmal
jelentkezett Pilári Gábor „porond mester” irányításával.

Az „OFF-porond a POSzTon”

keretében újdonságként a Pécs-baranyai kórusok is koncerteztek, felvezetve a nyári
EuropaCantat rendezvényét. Nem feledkeztünk meg a gyerekekről sem. A Jókai tér mellett a
Séta téren a Teátrumi Mocorgó, valamint a „Színezd át…” program jelentkezett, melyhez
kapcsolódott a Somnakaj koncert a ZSKN Pirogránit Udvarában.

A Színház téren a Soharóza és a Bélaműhely koncertezett, interaktív és többnyelvű Puskin
felolvasást szerveztünk az orosz kultúra napján, valamint az SZFE növendékei mondtak Petri
és Harmsz verseket. A Baross Imre Artistaképző növendékei ismét jelen voltak, 3 napon át a
Kossuth téren és a belváros különböző terein szórakoztatták a járókelőket
A Sétatér színész zenekaroknak, valamint a CsehTamás program zenekarainak adott otthont a
hagyományos gasztronómiai kínálat mellett. Itt jelentkezett a Színes Gyöngyök Egyesület roma
napja, a „ Folk a POSzTon” valamint a PTE Művészeti Karának zenekara adott nagysikerű
koncertet, melynek programját – Schóber Tamás vezetésével – közös daltanulás zárta, ahol több
mint ezer érdeklődő énekelt több szólamban. Már a nyári EuropaCantat hangulatát idézte ez a
szép este. A Nick Udvar „Zenés nyári esték” címmel, társult programkén jelentkezett minden
nap. Ismét helyszín volt a Nappali Kávézó is, ahol alternatív és roma nemzetiségi programok
valósultak meg.
A fesztivál ünnepélyes megnyitója 2015. június 4-én 17.00 órakor volt. Ezúttal Bognár Szilvi és
Szokolay Dongó Balázs gondoskodott a hangulatról, valamint csaknem száz néptáncos gyermek.
Páva Zsolt polgármester úr és Hoppál Péter államtitkár úr köszöntője után Udvaros Dorottya
nyitotta meg a fesztivált.
A Díjkiosztó Gálára június 13-án 20.00 órakor került sor. Ezúttal nem szerkesztett program,
hanem a gödöllői-békéscsabai koprodukcióban készült ORIENT című előadás adta a gálaest gerincét,
melybe Fekete Péter rendező illesztette be a díjátadó ceremóniát. A látványos produkció a közönség
érdeklődését is felkeltette, így sikeresnek mondható választás volt.
Civil társult programok is gazdagították fesztiválunkat. Folyamatosan, mindennap jelentkezett a
„Szabad kikötő” interaktív, közösségi programjaival.
A fesztivál utolsó 3 napján – szintén társult rendezvényként – került megrendezésre az I. KASZT
(Komlói Amatőr Színházi Találkozó) mely ugyancsak zsúfolt házakkal, remek szabadtéri
programokkal zajlott.
A szűkös pénzügyi lehetőségeink ellenére igen erős média aktivitást tudtunk generálni. Az
országos médiumok közül tudósított többek között az MTV, ATV, ECHO TV, HÍR TV, a MR, a Lánchíd
Rádió. Folyamatosan és gazdagon tudósított az ORIGO, a Fidelio, a kultúra.hu, a szinaz.hu, a libri
média és a Pesti Műsor. A helyi médiumok közül szerződéses, partneri viszonyban folyamatosan
tudósított a PÉCS TV, a PANNON TV, a Rádió1, a Dunántúli Napló, a bama.hu, a Pécsi Újság, a
pecsma.hu, a Made in Pécs, a Pécs Programok portál. Jelen voltunk az Irány Pécs minden felületén és
ajánlóiban, s újdonságként az eseményeket ajánló mobil applikációjukban is. A tájékoztatás alapja
azonban a ww.poszt.hu honlapunk, mely rendkívül gazdag részletes információkat adott előzetesen és
utólag is az eseményről, angol mutációval.

Továbbra is stagnálnak szponzorációs, támogatói lehetőségeink. A régióban kevés erre alkalmas
vállalkozás működik, a jelentős cégek viszont nem tudnak helyben támogatni, mert a
támogatások odaítélése nem itt, hanem fővárosi, vagy külföldi központokban dől el. Ez a helyzet
– várhatóan – a jövőben sem tud változni, hacsak jelentős fejlesztések nem történnek a
versenyszférában.
A két éve közel 180 milliós összköltségvetésből gazdálkodó esemény hagyományosan a
kormányzat és Pécs városának támogatásával valósulhat meg. A 2001-ben induló fesztivál
létrehozásakor Pécs és a kulturális kormányzat abban állapodott meg, hogy azonos mértékben támogatja
a találkozót. 2012-ben mindkét fél 75-75 millió forinttal segítette a kiemelkedő rendezvény létrehozását,
ami a nehéz gazdasági körülmények között is biztonságos kiinduló alapot jelentett a fesztiválnak. 2013ban Pécs város 65 millió, a kulturális kormányzat 60 millió forinttal tudta támogatni az eseményt.
Pécs városa az idén ismét 65 millió forinttal járult hozzá a fesztivál megrendezéséhez, melyet
később 75 millióra emelt. a kulturális kormányzat pedig egy 15 milliós és egy 30 milliós meghívásos
NKA pályázat valamint az államtitkári keretből 15,5 millió forintos támogatással tervezte segíteni az
eseményt. Jelen pillanatban a 15+30 milliós támogatás indult el, melynek támogatási szerződését a
fesztivál végét követően 10 nappal írtunk alá. Bízunk benne, hogy a többször megígért államtitkári
forrás is mielőbb megérkezik
A fesztivált az eredeti tervek szerint bonyolítottuk le. A fesztivál vezetése egyeztetve
tulajdonosaival úgy döntött: a cég eredménytartalékát felhasználva, fizetési átütemezésekkel át tudja
vészelni a likviditási nehézségeket.

Pécs, 2016.01.25.

Stenczer Béla Kőhalmi Andrea
ügyvezetők

