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Hat évvel ezelőtt határozta el, hogy a napi szük-
ségletein felül minden pénzét jótékonyságra for-
dítja, azóta közel 700 millió forintot költött el főleg 
roma esélyegyenlőségi és kulturális ügyekre.  
Miért döntött így?
Nem tudok felidézni egy konkrét pillanatot, 
amikor megváltozott volna bennem minden. 
Egyrészt neveltetési okokra, másrészt belső 
kényszerekre vezetem vissza. Értelmet kell adni 
a pénznek és a létnek, és talán valami nyomot is 
szeretnék hagyni magam után. Azt terveztem, 
hogy eladom az érdekeltségeimet, és az így fel-
szabaduló összeg jelentős részét „visszaforga-
tom” a társadalom, a közösség hasznára. Konk-
rét összeggel – két-három milliárd forinttal – há-
zaltam alapítványoknál, különböző szervezetek-
nél, érdeklődve, mihez kezdenének vele.

Hogyan fogadták?
Először csodálkoztak, sokan gyanakodtak. Volt, 
hogy az államtitkár meghallgatott, és a végén 
azt kérdezte, hogy jó, de én ezt miért csiná-
lom. Nem értette, mire megy ki a játék, kereste, 
hol az átverés. Végül olyan szervezetet, amely-
nél egy helyen jó szívvel elköthettem volna azt 
a pénzt, nem találtam, ezért jött létre az alapít-
vány. Ráadásul közbejött a válság, ami sosem 
jön jókor, de akkor nekem igazán keresztbe tett. 
Nem tudtam kiszállni az üzleteimből. Nem volt 
más választásom, csak a vállalkozások és a csa-
lád fenntartásán felül keletkező aktuális jöve-
delmek költése. A cél persze most is az, hogy ki 
tudjak szállni az üzleteimből; de a mai helyzet-
ben ez eltart még egy darabig. Az nem érdekel 
már, hogy pénzből pénzt csináljak, az nekem 
egy matematikai képlet.

Az már nem érdekel, 
hogy pénzből pénzt csináljak
Polgár András már elég gazdag volt, hogy 
mindenből kiszálljon, de a válság megakadályozta. 
Ő mégis a fejébe vette, hogy közel egymilliárd 
forintot ad jótékony célokra. Az adományozás műfajához sokan sokfélekép-

pen viszonyulnak. Sokan azt gondolják, a mecé-
nás csak magát fényezi, netán a cégeinek keres 
hírverést. Miért döntött úgy, hogy ilyen részle-
tesen beszámol jótékonysági munkájáról, mi-
közben általában az ilyen ügyekben rejtőzkö-
dik? Nem engedi, hogy a nevét színházi pla-
kátokon tüntessék fel, fiatalon elhunyt menye 
nevén hozott létre emlékalapot, az alapítványán 
kívül más nem viseli a nevét, kiválasztott szer-
vezeteken keresztül jótékonykodik.
Nem szégyellem a tevékenységemet, de ahogy 
mondja, a kulturális támogatások zöme például 
promóciós célokat szolgál, és ebbe nem akarok 
belekeveredni. A támogatottakkal emiatt folya-
matos a vitám, mert azt mondják, mások is ada-
koznának, ha látnák, hogy ezt én is azt teszem. 
Hogy most nyilatkozom, annak az a fő oka, hogy 
felkeltsem az érdeklődést másokban is az civil 
örömök iránt.

Esélyegyenlőség és kultúra – folyton ezt a két  
területet járja körül azóta is kezdeményezéseivel. 
Miért pont ezek?
Ha a nyomorból jöttem volna, talán nem lenne 
annyira fontos nekem, hogy mindenkinek adjuk 
meg az esélyt. Belvárosi gyerek voltam, tanul-
hattam. Visszatekintve úgy érzem, nem hasz-
náltam ki a lehetőségeimet. Semmibe sem öltem 
annyi energiát, hogy az adott területen igazán 
maradandót alkothattam volna, nem is beszél-
ve a gyerekkori Nobel-díj-álmokról. Sajnos sem 
zenei, sem képzőművészeti tehetségem nem 
tette lehetővé, hogy legalább a Kossuth-díj váro-
mányosa lehessek.  Az üzleti életben eljutottam 
valameddig, ez kétségtelen, de a pénzcsinálás 
sem érdekelt annyira, hogy bekerüljek az elitbe. 
Szóval, talán a magammal szembeni elvárása-
imnak való meg nem felelés az egyik ok, amiért 
most ezt csinálom.

FILANTRÓPIA

ÜZLET

ÍRTA: HERMANN IRÉN
Polgár Andrásban becsülöm, 

hogy harcol az elemekkel. 
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Nem akarom meggyőzni, de talán valaki, aki közel 
egymilliárd forintról úgy dönt, hogy másoknak 
adja, annyira sikertelen nem lehetett. Az adomá-
nyozást jól csinálja legalább?
Folyamatosan tanulok, de legalább az irány he-
lyességéről meg vagyok győződve. Sokat válto-
zott persze a hozzáállásom az évek során, ma 
már határozottabb vagyok abban, hogy az első 
(vagy néha az utolsó) néhány forintot szeretném 
csak odaadni egy kezdeményezésre. A civilek-
nek az a dolguk, hogy megadják a kezdő lökést, 
feltárják az igényeket, megtalálják a kielégí-
tés útját, bizonyítsanak, és akkor kell az elefánt-

csonttoronyban ülő állami bürokráciának lép-
nie, és már csak azt támogatni, ami bizonyítot-
tan hatékony. Ez sajnos nem, vagy alig működik 
ebben az országban, a rövidlátó politika, a po-
litikai arrogancia megakadályozza a racioná-
lis üzemmódot. Meggyőződésem, hogy az a tár-
sadalom, ahol az aktuálisan fent lévők nem arra 
törekszenek, hogy az épp – ilyen-olyan okból – 
lent lévők, helyesebben azok gyerekei feltörhes-
senek, az halott társadalom, annak annyi. Ha 
adatik nekem még húsz-huszonöt év ebben a 
műfajban, van esélyem előbb-utóbb jól csinálni. 
Ezt öregen is lehet. (Nevet.) 

Tudta tehát, hogy a romákon segítene,  
de ki találta ki, hogy hogyan?
Nyilvánvaló volt, hogy a tehetséggondozás,  
az oktatás lesz a fő irány. Útkeresés közben  
tapasztaltuk, hogy a rászorulók maguk ismerik 
leginkább saját szükségleteiket, nem a Fővám 
térről akartuk megmondani, kinek hogy lesz 
jó. Innen vezetett az út a földvásárláshoz, de 
a fociprogram is ebből a tapasztalatból táplál-
kozott. Kiderült ugyanis, hogy a gyerekeket a 
sporton keresztül meg lehet fogni. A mi progra-
munkban olyan tehetségeket keresünk, akikkel 
már senki sem foglalkozik, akikhez helybe kell 
menni, és speciális szakértelemmel kell kivá-
lasztani őket. Ezeknek a családoknak arra sincs 
pénzük, hogy felüljenek a buszra, és elmenje-
nek a legközelebbi városba egy válogatóra. Nem 
az a lényeg, hogy a történet végén a Barceloná-
ban focizzon, ami, persze, nem lenne tragédia, 
hanem az, hogy a  focin keresztül megállják  
a helyüket a tanulásban is.

Mátyás tér, nyolcadik kerület, kon
ferenciát tartanak a Kiútprogram 
résztvevői, alapítói. Nehéz sorban 
élő romák ülik körül az asztalt  
a pódiumon, arról beszélnek, miben 
segített nekik a magánpénzből 
működő projekt. Polgár András 
az egyik, aki évente több tízmillió 
forintot áldoz erre. Farmerban, egy
szerű ingben ül az első sor szélén, 
és izgatottan beleszól a beszélge
tésbe, ha valami mellett nem tud 
elmenni szó nélkül. 

Később a pódiumon beszél arról, 
hogy bosszantó, hogy kényszeresen 
pénzt kell tennie minden évben 
ebbe a programba, de addig teszi, 

amíg a kormányzat fel nem ismeri 
ennek fontosságát. Így is 220–230 
családnak segített az ötlet. 

„A nyolcvanas évek második 
felében már elég jól kerestem, nem 
is vettem fel a családi pótlékot, 
mert etikátlannak éreztem.” Polgár 
András eredetileg közgazdász vég
zettségű, a bankszektorban kezdett 
dolgozni, a Magyar Nemzeti Banknál 
előadótól csoportvezetőig vitte,  
a Hungária Biztosítónál igazgatósági 
tag volt. Ő vezényelte le a Hungária 
Biztosító részvénytársasággá 
alakítását, amelyből – az Allianz 
beszállásával – az első igazán nagy 
vegyesvállalat létrejött.  

A cég ezután Bécsbe, illetve Lon
donba küldte „tanulni”, visszatérve 
az életbiztosítási és befektetési 
részleget vezette, utána inkább  
a magánszektort választotta: bró
kercéget alapított.

Azóta a legkü lön félébb ér de
kelt ségei voltak, többek között 
egy izraeli befektetési társasággal 
közösen vásárolták meg a privati
záció idején az Autóker Holdingot, 
amely a 2000es évek elején vált 
ketté: az ingatlanfejlesztés maradt, a 
raktározást és logisztikát az Autóker 
Logisztikai Kft. vitte, utóbbi lett 
Polgár Andrásé. Mai alapcége az az 
ingatlanfejlesztéssel és hasznosítás

sal foglalkozó X Zrt., tulajdonosa a 
Budaörsi Ipari és Technológiai Park
nak, de voltak befektetései pél dául 
az Otthon Centrumban és  
a Sasad Lakóparkban is. Vagyonát  
négymilliárd forintra becsülik.

Mármár mániája, hogy a pénz, 
amit ad, a lehető legjobban hasz
nosuljon, ezért minden sarokba 
benéz. Általános elve, hogy nem 
egy személyben dönt, kuratórium
nak, szervezetnek, zsűrinek adja 
át a döntés jogát, és meg is bízik 
bennük, de amikor lezárul egy 
program, jó pénzügyesként min
den fillérnek megnézi a sorsát.

MÁR HARMINC ÉVE SEM VETTE FEL A CSALÁDI PÓTLÉKOT

Ha a nyomorból jöttem 
volna, talán nem lenne 
annyira fontos nekem, 
hogy mindenkinek adjuk 
meg az esélyt
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A Kiútprogram nem hozta, amit elvártak tőle, nem 
kapott rajta a kormányzat, nem terjedt el országo-
san, 2012-ben és 2013-ban Felcsúti Péterrel ketten 
adták össze a működésre a pénzt. Ez kudarc?

Ez a kormány kudarca. Mi nem adtuk fel.  
Az nyilvánvaló, hogy az – egyébként sikeres – 
program kiterjesztését pusztán civil pénzből 
nem lehet, de nem is szabad megvalósítani.  
A jelen legi kormányzattal mégsem tudtuk meg-
értetni, hogy mik ennek a programnak a vitat-
hatatlan társadalmi előnyei, mennyivel ember-
ségesebb és hatékonyabb a program által elérhe-
tő emberek számára, mint például a közmunka. 
Mégsem akarjuk abbahagyni, mert egy ilyet újra 
felépíteni sok pénz és energia lenne. Ki kell talál-
nunk, hogy ezen a takaréklángon hogyan lehet 
tovább működtetni, és el kell döntenünk Péter-
rel, tovább finanszírozzuk-e annak érdekében, 
hogy valamikor valamelyik kormány mégiscsak 
megérti, hogy ennek mi az előnye.

Mintha egy kampányirodába érkeztünk volna az 
interjúra, dossziék sorakoznak az asztalán, e-ma-
ileket küldözget és telefonálgat, hogy cégeket 
győzzön meg, adakozzanak. Ezt mindig ön végzi?

Azt reméltem, hogy én csak a kezdő lökése-
ket adom meg, és a többi már megy magától: a ci-
vilek és az állam együtt viszik előre az arra érde-
mes ügyeket. Nem így lett. Ma már – ha tehetem 
– ragaszkodom hozzá, hogy az általam adott 
pénzhez a kedvezményezett máshonnan is fel 
tudjon hajtani támogatást. A Polgár Alapítvány 
működését feltétlenül fenntartom, még akkor is, 
ha mint donor egyedül maradok. A telefonokról 
meg: hatékonyabb, hogy ha én ismerek valakit, 
és felhívom, hogy ez vagy az egy jó ügy, tegyen 
érte ő is. Ilyenkor december végén a társasági-
adó-kedvezmény (tao) miatt kell rengeteg em-
bert hívnom. Színházi taónak szokás nevezni, de 
egy cég, amelyiknek van nyeresége, ezáltal tár-
saságiadó-kötelezettsége, annak egy részét adó 
helyett színháznak, filmre, sportra adhatja. 

Mit válaszolnak általában, akiket megkeres?
Időnként vicces, illetve szomorú válaszok jön-
nek. Legutóbb egy multi magyarországi vezető-

je pattintott le azzal, hogy nekik ezzel egy bizo-
nyos mutatójuk romlana (az elszámolás furcsa-
sága miatt sajnos valóban), és tudják, hogy ez jó 
cél, ráadásul a cég is a „pénzénél marad”, de a tu-
lajdonos csak a mutatót nézi. Mindketten tud-
juk, hogy a menedzsment prémiuma múlik ezen, 
így a nemes célnak annyi. A másik unalomig is-
mert válasz, hogy inkább fizetnek adót, nehogy 
rájuk szálljon az adóhatóság.

Úgy tudjuk, időnként gazdasági eszközöket is 
használ, hogy felnyissa az emberek szemét.  
Például, ha üzleteiben követelése van valakivel 
szemben, azt kéri, ne a cégének, inkább az alapít-
ványnak fizesse a tartozását.
Kicsit reménykedem, hogy akinek a pénze így 
kerül az alapítványhoz, az legalább megnézi, mi 
ez, mire költik a pénzt, és hátha ez felkelti az ér-
deklődésüket, elindít egy „belső” folyamatot. 

Ön, ha kell, terepre megy, sőt uborkaföldet vesz  
a munkanélküli, de dolgozni akaró romáknak. 
Beáll kapálni is?
Azt nemigen (a gyerekeim sokkal inkább), de 
időnként kimegyek a „terepre”. Összehasonlít-
hatatlanul többet tesznek az alapítvány mun-
katársai és azok az önkéntesek, akik nap mint 
nap a terepen látják, mire van igazán szüksé-
gük az embereknek. 

Miért nem költi magára, a családjára,  
gyerekeire a pénzét?
Semmi költséges vágyam, hobbim nincsen, 
ebből a szempontból igénytelen vagyok. Persze 
most a napi kiadásaink megnőttek, mióta a fele-
ségem beteg, és bosszant is, hogy egy más hely-
zetben élő családban neki nem lenne esélye gyó-
gyulni. A fiaim teljesen önjáróak, az idősebb az 
alapítvány kuratóriumának is tagja, egyébként  
a norvég követségen dolgozik, a kisebbik színész, 
és második éve Németországban játszik. Nyil-
ván segítettünk nekik az indulásnál, ahogy bár-
mely szülő tenné, de egyikük sem igényli, hogy  
a szülők tartsák el őket.

Kritikus a fennálló rendszerrel,  
ez segíti vagy hátráltatja az ügyeit?
Az utóbbi időben megpróbálom távol tartani 
magam a politikától, mert amíg valami durva 
szélsőség nem történik, addig a civileknek min-
dig az aktuális hatalommal kell együttműködni-
ük, és az ügynek ártanánk, ha nem mehetnénk 
el az éppen regnáló miniszterhez, államtitkár-
hoz tárgyalni. F

HA ADATIK NEKEM  
MÉG 20–25 ÉV EBBEN  
A MŰFAJBAN, VAN 
ESÉLYEM JÓL CSINÁLNI.

Mire mennyit?
ESÉLYEGYENLŐSÉG

Polgár Alapítvány az Esé
lyekért – több program 
gazdája, amelyek a hátrá
nyos helyzetűek, kiemel
ten a cigányok előbbre ju
tását segítik – munkahely
teremtéssel, pénzügyi se
gítséggel, tehetséggon
dozással, földvásárlással, 
fociprogrammal a gyere
kek számára.
Éves költség
• az alapítvány  
alapműködése: 
50 millió forint
• Kiútprogram: 
50–60 millió forint  
(Felcsuti Péterrel közösen)

KULTURÁLIS  
TÁMOGATÁSOK
 
Összesen évi  
ötvenmillió forint
• Summa Artium – a szer
vezeten belüli Polgár Krisz
tina Emlékalap a Tanter
mi Színház programot mű
ködteti. A Summa Artium 
működését és a menyé
ről elnevezett alapot is tá
mogatja. 
• A színházi innovációt  
és a független társulatokat  
a Jurányi Inkubátorhá
zon és a Fügén (Függetle
nül Egymással Közhasznú 
Egyesület) keresztül is  
támogatja.
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szerű ingben ül az első sor szélén, 
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Később a pódiumon beszél arról, 
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„A nyolcvanas évek második 
felében már elég jól kerestem, nem 
is vettem fel a családi pótlékot, 
mert etikátlannak éreztem.” Polgár 
András eredetileg közgazdász vég
zettségű, a bankszektorban kezdett 
dolgozni, a Magyar Nemzeti Banknál 
előadótól csoportvezetőig vitte,  
a Hungária Biztosítónál igazgatósági 
tag volt. Ő vezényelte le a Hungária 
Biztosító részvénytársasággá 
alakítását, amelyből – az Allianz 
beszállásával – az első igazán nagy 
vegyesvállalat létrejött.  

A cég ezután Bécsbe, illetve Lon
donba küldte „tanulni”, visszatérve 
az életbiztosítási és befektetési 
részleget vezette, utána inkább  
a magánszektort választotta: bró
kercéget alapított.

Azóta a legkü lön félébb ér de
kelt ségei voltak, többek között 
egy izraeli befektetési társasággal 
közösen vásárolták meg a privati
záció idején az Autóker Holdingot, 
amely a 2000es évek elején vált 
ketté: az ingatlanfejlesztés maradt, a 
raktározást és logisztikát az Autóker 
Logisztikai Kft. vitte, utóbbi lett 
Polgár Andrásé. Mai alapcége az az 
ingatlanfejlesztéssel és hasznosítás

sal foglalkozó X Zrt., tulajdonosa a 
Budaörsi Ipari és Technológiai Park
nak, de voltak befektetései pél dául 
az Otthon Centrumban és  
a Sasad Lakóparkban is. Vagyonát  
négymilliárd forintra becsülik.

Mármár mániája, hogy a pénz, 
amit ad, a lehető legjobban hasz
nosuljon, ezért minden sarokba 
benéz. Általános elve, hogy nem 
egy személyben dönt, kuratórium
nak, szervezetnek, zsűrinek adja 
át a döntés jogát, és meg is bízik 
bennük, de amikor lezárul egy 
program, jó pénzügyesként min
den fillérnek megnézi a sorsát.

MÁR HARMINC ÉVE SEM VETTE FEL A CSALÁDI PÓTLÉKOT

Ha a nyomorból jöttem 
volna, talán nem lenne 
annyira fontos nekem, 
hogy mindenkinek adjuk 
meg az esélyt
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