
Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Közhasznúsági jelentés 2021. 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: 

Sajnos, a pandémia miatt a megszokott 250-280 évados előadás helyett alig több, mint 50 előadást 

tudtunk csak játszani.  

A tervezett bemutatóinkat megtartottuk, igaz, a téli Holle anyó előadásunkat csak az online térben 

láthatta a közönségünk.  

Az évad feladatai között szerepelt, hogy intenzív előkészületeket tettünk a 2021/22-es ünnepi 

évadunkra, hiszen 60 éves lesz a Bóbita.  

 

A 2020-21-es évad statisztikája:  

58 előadás 

ebből:  53 saját, 5 vendégelőadás 

ebből:  

nagyterem: 22,  

kamaraterem: 10,  

Kós Lajos terem színpad: 2,  

szabadtéri színpad: 5,  

tájelőadás 19. 

Nézőszám: 4449 fő 

 

BEMUTATÓK 

 

A HARMADIK SÁRKÁNY  

(bábos játék 5 éven felülieknek 

A bemutató időpontja: 2020. október 3.  

 

Az előadás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával jött létre. 

HOLLE ANYÓ  

(bábelőadás 4 éves kor felett) 

Bemutató időpontja: 2020. december 6.  

Az előadás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával jött létre. 

 

CSONGOR ÉS TÜNDE 

bábos játék 14 éven felülieknek 

Bemutató (közönség nélküli): 2021. március 25. 



 

A Bóbita Bábszínház és az Apolló Kulturális Egyesület koprodukciója.  

 

MADARAK NYELVE 

(bábelőadás 4 éves kor felett) 

Bemutató időpontja: 2021. május 15.  

 

 Az előadás az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő segítségével jött létre. 

 

BÁBMÚZEUM: 

- Az elmaradt PIM-OSZMI bábtörténeti kiállítást (az Állami Bábszínháztól a Budapest 

Bábszínházig) 2020. augusztus 29-én nyitottuk meg.  

- „KULISSZÁK MÖGÖTT...„címmel Matyi Ágota báb- és látványtervező kiállítását 2021. május 

22-én nyitottuk meg.  

 

SZÜNIDEI NAPKÖZIS TÁBOR: 

A járványügyi helyzet enyhülése eredményeként, 2021. június 28-tól augusztus 13. között 5 turnusban 

idén is szünidei táborokat hirdettünk 6-12 éves gyermekek számára bábszínészek és drámapedagógusok 

vezetésével a Bóbitában. 

 

 

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): 

4449 fő néző 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A harmadik sárkány, Holle anyó, Csongor és Tünde, 

Madarak nyelve 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 99 153 126 247 

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 9 877 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)] 89 276 107 417 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 124 438 123 675 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 56 578 56 862 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 124 578 114 720 

K. Adózott eredmény -28 034 2 575 

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, 2022. május 20. 

 

 

       Sramó Gábor László 

                  ügyvezető 


