
Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közhasznúsági jelentés 2020. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.

székhely: 7626 Pécs, Felsővámház utca 50.

bejegyző határozat száma: Cg.078217/2011/01

nyilvántartási szám: Cg. 02-09-078214

képviselő neve: Sramó Gábor László ügyvezető

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

A 2019/2020-as évadban az ígéretes kezdés után számos nem várt nehézséggel kellett szembenéznie a
Bóbita Bábszínháznak az évadra kitűzött célok megvalósítását illetően, illetve azokon felül.

A covid-19 világjárvánnyá minősítése után 2020. március 11-én lejátszottuk a 2019/20-as évad utolsó
bérletes előadását, és a kormányrendelet értelmében bezártuk a színházat.

Innentől kezdve a saját bevételi forrásunk (jegyek, bérletek, bábmúzeum, kézműves foglalkozások) is
elapadt.

2020. május 12-én kaptuk a hírt, hogy minősítéssel rendelkező magánszínházként 50 millió 

forint támogatást nyertünk el, amit június végén kaptunk meg – s ami pályázati mivoltánál fogva nem
gazdasági  évre,  hanem  évadra  fixált,  azaz  a  fenti  összeget  2021.  június  30-ig  kell  beosztanunk  a
pályázati szerződés értelmében.

A Bóbita Bábszínház nem magánszínház struktúráját, pénzügyi gazdálkodását, repertoárját, azaz teljes
működését illetően.  A bábszínházépület bérleti díja, rezsije, állandó munkatársainak havi fizetése, a 60
éves szakmai múlthoz méltó, magas színvonalú bemutatók létrehozásának költségei nem vethetőek
össze egy kis létszámú, akár állandó játszóhellyel sem rendelkező magánszínház költségvetésével. 

Helyzetünk a beszámoló írásának pillanatában bizonytalan, aggasztó, pénzügyileg nem tervezhető. 

2020  júliusától  bekapcsolódtunk  az  Escargo  Hajója  Színházi  és  Nevelési  Szövetkezet  Színház  mint
élmény-projektjébe, amely Pécs uránvárosi  területének kulturális  „ellátását”  tűzte  ki  célul,  a nyári
hónapokban szabadtéri  előadások,  események keretében:  Az ördögszántotta hegy című szabadtéri
gólyalábas játékunkat láthatja a közönség a Szilárd Leó Parkban 2020 augusztusában.   

BEMUTATÓK

A működésünket a 2019/2020-asévad második felétől ellehetetlenítő események mellett a korábban
kialakított évadterv jó részét teljesítettük, de ez csupán a szerencsés időzítéseken múlott: a kitűzött
két nagytermi (A lilahajú tündér, A hollókirály) és egy csecsemőszínházi (Ki lakik az asztal alatt?), illetve
a KL  színházzal  és  a  Magamura Műhellyel  együttműködésben megvalósuló (Sárkányölő  Sebestyén)
bemutatót  megtartottuk.   Egy csecsemőszínházi  vendégjátékot  (Párnamesék,  Kerek  Perec  Társulat)



elérhetővé tettünk bérleteseink számára.

KI LAKIK AZ ASZTAL ALATT? (csecsemőszínházi előadás 3 éves kor alatti gyermekeknek)
A bemutató időpontja: 2020. január 25.
A HOLLÓKIRÁLY (4 éven felüli gyermekeknek) 
A bemutató időpontja: 2020. március 7.
SÁRKÁNYÖLŐ SEBESTYÉN (4 éves kor feletti gyermekeknek))
A bemutató időpontja: 2020. január 11.
A HARMADIK SÁRKÁNY (bábos játék 5 éven felülieknek
A bemutató időpontja: 2020. október 3. 
HOLLE ANYÓ  (bábelőadás 4 éves kor felett)
Bemutató időpontja: 2020. december 6. 

SZÍNHÁZI NEVELÉS

NKA pályázati forrásból tudtuk bővíteni egyre népszerűbbé váló színházpedagógiai és színházi nevelési 
tevékenységünket: A lilahajú tündér című előadásunkhoz feldolgozó színházi foglalkozást készítettünk 
4-10 éves gyermekek számára, ezzel együtt az évadban 3 ilyen típusú tevékenységet kínáltunk óvodás 
és iskolás bérleteseinknek.

A 2018 júniusában bemutatott #APA_ANYA_ÉN című komplex színházi nevelési (TIE) előadást több 
alkalommal játszottuk több korosztály részvételével - az iskolai csoportokon felül családok és felnőtt 
közösségek számára is elérhetővé tettük.

STATISZTIKA: 

Összesen 97 előadás, amelyből:  

- nagytermi: 45
- kamaratermi: 26
- szabadtéri: 5
- tájelőadás: 21
- vendégelőadás: 9 (ebből 4 koprodukciós Sárkányölő Sebestyén)
- fizető nézők száma: 7623
- összes néző: 8630

A világjárvány miatt 60, előre lekötött bérletes, illetve tájelőadásunk maradt el, továbbá 21 hétvégi
matinéelőadás, egy tavaszi kiállítás és több kézműves foglalkozás. Az előre kifizetett bérletek és jegyek
árát vissza kell térítenünk, vagy le kell játszanunk valamikor, amikor lehetséges. Az őszi téli időszakban
körülbelül 100 előadásunk maradt el. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 
megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. alpontja alapján 
közfeladatnak minősülő kulturális szolgáltatás – előadó-



művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 121. § a) és b) pontja szerinti, a helyi 
közművelődés támogatása, a közösségi kulturális 
hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, 
társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a 
helyi lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása; a művészeti intézmények, 
továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, 
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka 
feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése közfeladat ellátása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
(1) bekezdésének a)-u) pontjai alapján közfeladatnak 
minősülő, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Pécs város és vonzáskörzetének lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma (összes nézőszám):

8630 fő néző

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A lilahajú tündér, A hollókirály előadások megvalósítása

4. 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban)

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (adatok ezer Ft-ban)

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

 ügyvezető 5 040 5040

 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen:

5 040 5 040

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (adatok ezer Ft-ban)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 134 176 99 153



ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg

0 0

D. közszolgáltatási bevétel 26 662 9 877

E. normatív támogatás 0 0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás

0 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 107 514 89 276

H. Összes ráfordítás (kiadás) 147 928 124 438

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 57 918 56 578

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 147 928 124 578

K. Adózott eredmény -13 752 -28 034

L. A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)

0 0

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- 
Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/
(H1+H2)0,25]

Igen Nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem

Pécs, 2021. május 8.

Sramó Gábor László
           ügyvezető


