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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  

Az Összpróba Alapítványt 2003-ban pedagógusok és színházi szakemberek közösen hozták létre azzal a 

céllal, hogy országosan összefogják az általános és középiskolások, valamint a felsőoktatásban tanulók 

azon részét, akik kulturális értékek mentén próbálnak eligazodni a világban, és érdeklődnek a színház-, 

tánc-, zene-, film- és képzőművészet iránt.   

Az alapítvány nevéhez szakmailag kötődik egy ifjúsági és egy felnőtt tábor, melyek 2020-ban 18. 

alkalommal kerültek megrendezésre az alapítvány lebonyolításában, szakmai közreműködésében 

. 

Annak érdekében, hogy az alapítvány működése folyamatos és fenntartható legyen, már a kezdetek óta 

egész éven át működünk, januártól decemberig szervezünk programokat balatoni és országos 

partnereinknek, kiemelt figyelemmel folytattuk a Kultkikötő brandhez kapcsolt programhelyszínek 

szakmai koordinálását. A programhelyszíneken színvonalas koncertek, színházi előadások, valamint 

gyerekprogramok valósultak meg a főszezoni időszakban. 

 

Kulturális és művészeti küldetésünk:  

 fiatal művészek bemutatkozásának biztosítása  

 kortárs alkotások széleskörű megismertetése  

 szoros együttműködés előadó-művészeti szervezetekkel  

 a régió identitását, értékeit, hagyományait megőrző és újragondoló szemlélet a 

programtervezésben és az alkotóműhelyekben  

 civil kezdeményezések (környezetvédelem, esélyegyenlőség, önkéntesség)  

 országhatárokon átívelő együttműködések  

 minőségi szórakoztatás  

2. Közhasznú tevékenység bemutatása  

Úgy gondoljuk, hogy a kultúra lehet a legerősebb kapocs a különféle társadalmi rétegekhez tartozó 

fiatalok között, a kultúrán keresztül kaphatnak olyan kapaszkodókat, amelyek segíthetik őket közösségi 

beilleszkedésükben. 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása  

Megnevezés (1000 HUF)  Előző év  Tárgyév  

Befektetett eszközök  27 345  28 279  

Forgóeszközök  16 097  45 074  

Aktív időbeli elhatárolások  488  68  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  43 930  74 421  

Saját tőke  33 723  41 193  

ebből:  - Induló tőke / Jegyzett tőke  200  200  

- Tőkeváltozás / Eredmény  7 662  33 523  

- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)  25 861  7 470 

- Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből  0  0  

Céltartalékok  0  0  

Kötelezettségek  9 807 26 214  

Passzív időbeli elhatárolások  400  7 14  

FORRÁSOK ÖSSZESEN  43 930  74 421  
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Megnevezés (1000 HUF)  Előző év  Tárgyév  

Bevételek  183 371  89 394 

Költségek, ráfordítások  157 510 81 924  

Adózás előtti eredmény  25 861  25 861  

Társasági adó  0  0  

Adózott eredmény  25 861  7 470 

ebből:   - Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)  25 861 7 470 

 -  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből  0  0  

   

 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
  

Tisztség (1000HUF)  Előző év  Tárgyév  

Törvényes képviselő  1 097  0  

  0  0  

A.   Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):  1 097  0  

  

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok  
  

Alapadatok (1000HUF)  Előző év  Tárgyév  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)  0  0  

B. Éves összes bevétel  183 371  89 394 

ebből:        

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv.  
alapján átutalt összeg  31  37  

D. Közszolgáltatási bevétel  0  0  

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)]  183 371  89 394 

H. Összes ráfordítás (kiadás)  157 510  81 924  

ebből:        

I. Személyi jellegű kiadás  13 358 3 950  
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J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  157 510  81 924  

K. Adózott eredmény  25 861  7 470 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)  11  10 

 

6. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói  
  

  

  

Mutató teljesítése  

Igen  Nem  

Erőforrás-ellátottság mutatói        

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

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]   X  

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

Társadalmi támogatottság mutatói      

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]    X  

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  
 

X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X  
 

   
7. Támogatási programok bemutatása  
  

Megnevezés (1000HUF)  
Vagyonelem 

értéke, EFt  

Felhasználás célja  

Magyar Turisztikai Ügynökség 10.000 

Összművészeti projektek támogatása / 

Kultkikötő 2020. évi programjainak 

megvalósítása 

Gazdasági szervezettől kapott támogatás 2.500 
A Balaton régió kulturális 

programkínálatának bővítése 

Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerinti felhasználása alapján kapott 

támogatás 
36,8 

Előadó-művészeti tevékenység / 

Balatonboglár 

Civil szervezettől kapott támogatás 12.500 Összművészeti projektek támogatása 

EMT-TE-A-B-20-0525 3.000 
Összpróba „Színházi nevelés és 

drámapedagógia” projekt 

EMT-TE-A-B-20-0555 30.000 
Kultkikötő Családi Fesztivál 2020. 

működést kiegészítő támogatása 

NKA – 105106/07891  1.500 Áramlatok – képzőművészeti projekt 

NKA – 779131/00387 1.800 Hangfoglaló Program 
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NKA – 206107/13705 4.500 Kultkikötő Fesztivál 2020 

Önkormányzattól kapott támogatás 3.000 működési célú 

Összesen:  68 836,8     

  

TÁRGYÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK 

Alkotótáborok 

Immár hagyomány, hogy kétféle összművészeti táborban vállaljuk a szakmai lebonyolítást: egy ifjúságiba 

a 14-17 éves korosztályt megszólítva, illetve egy felnőtt korcsoportnak szólóba, ahova 18 éves korig 

várjuk a főként középiskolás fiatalokat. 

Fontos megemlítenünk, hogy a tehetséggondozó munkát is végzünk: minden évben pályázatot hirdetünk 

olyan tehetséges, azonban megfelelő anyagi háttérrel nem rendelkező, rászoruló fiataloknak, akiket 

tanáraik, társaik ajánlottak támogatásra.  

Ezzel a lehetőséggel 2020-ban is élhettek azok, akik csak így tudtak részt venni a táborban.   

Programok négy évszakon át 

Az Összpróba Alapítvány 2020-ban is rész vett a Kultkikötő megvalósításában, illetve négy évszakon át 

a Balaton Régióban és országszerte tartott igényes előadásokat és koncerteket, népszerűsítve a minőségi 

kulturális szórakozást. 

 

 

7.1. Magyar Turisztikai Ügynökség 

  

Támogató megnevezése:  MTÜ 

Támogatási program elnevezése:  Összművészeti projektek támogatása 

Támogatás forrása:  szakmai ügynökség 

Támogatás időtartama:  2020. január 1. – 2020. december 31.  

Támogatás összege:  10.000 E Ft  

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

  

Az Összpróba Alapítvány működéséhez kapcsolódóan a 2020. évben összművészeti projektek 

megvalósítására (pl.: Kultkikötő programok) használta fel az MTÜ-től kapott támogatásokat.  
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7.2. Gazdasági szervezettől kapott támogatás  

  

Támogató megnevezése:  Motokrom Alkatrészgyártó Kft. 

Támogatási program elnevezése:  A Balaton régió kulturális 

programkínálatának bővítése  

Támogatás forrása:  más gazdálkodó  

Támogatás időtartama:  2020. június 1. – 2020. december 31.  

Támogatás összege:  2.500 EFt  

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

A Motokrom Alkatrészgyártó Kft. az Összpróba egy évtizedes kulturális misszióját támogatással segítette 

2020-ban. A támogatással hozzájárult ahhoz, hogy a Balaton egykori kulturális életét újra fellendítsük és 

színvonalas programok szervezésével, igényes kulturális programokat közvetítsünk a régióban. 

7.3. Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti 

felhasználása alapján kapott támogatás 

  

Támogató megnevezése:  Központi költségvetés  

Támogatási program elnevezése:  
Előadó-művészeti tevékenység / 

Balatonboglár 

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama:  2020. január 1. – 2020. december 31.  

Támogatás összege:  36,8 EFt  

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

Az Összpróba Alapítvány előadó-művészeti tevékenységre használta fel a támogatást: Valentin-nap 

alkalmából tartottunk egy egyszemélyes előadói estet Sarkai Kiss János előadásában, Balatonbogláron. 

 

7.4. Civil szervezettől kapott támogatás  

  

Támogató megnevezése:  Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 

Támogatási program elnevezése:  összművészeti projektek támogatása 

Támogatás forrása:  más gazdálkodó 

Támogatás időtartama:  2020. január 1. – 2020. december 31.  

Támogatás összege:  12.500 E Ft  
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Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

A Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása az alapítvány alapító okirata szerinti célok szerint 

került felhasználásra. 

7.5. EMT-TE-A-B-20-0525  

  

Támogató megnevezése:  EMMI  

Támogatási program elnevezése:  
Összpróba „Színházi nevelés és 

drámapedagógiai” projekt 

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama:  2020. június 1. – 2021. június 30.   

Támogatás összege:  
3.000 E Ft, melyből  2021. évre elhatárolva: 

1.200 E Ft 

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

 

A drámapedagógia és a kultúrával való nevelés egy olyan oktatási forma, amely a színházi élmény mellett 

szocializációs közegként is funkcionál a fiatalok számára. A művészeti értésre nevelés továbbá a nemzeti 

identitás kialakításának nélkülözhetetlen eszköze is. Az Összpróba drámapedagógiai koncepciójának 

legfőbb célja, hogy feloldja a diákokban a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó gátlásokat, és 

rámutasson az egyéni képességek és tehetségek felismerésére és hasznosításának lehetőségeire. A 

pályázaton nyert támogatás ezen célok elérésére került felhasználásra. 

7.6. EMT-TE-A-B-20-0555 

  

Támogató megnevezése:  EMMI 

Támogatási program elnevezése:  
Kultkikötő Családi Fesztivál 2020. működést 

kiegészítő támogatása 

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama:  2020. június 1. – 2021. június 30.   

Támogatás összege:  
4.000 E Ft, melyből 2021. évre elhatárolva 

2.126,95 EFt  

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

 

A 15. jubileumi évadban egy olyan minőségi összművészeti programsorozatot állítottunk össze, amely 

teljes körűen bemutatja a Kultkikötő Családi Fesztivál kulturális hagyományait, és egyben megfelel a 

nyári kulturális szórakozási igényeknek. A színházi előadások és koncertek idén Balatonbogláron, a 
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kisebb kamaradarabok Balatonföldváron kerültek színpadra. Családi programokkal készültünk a 

balatonfenyvesi és balatonszárszói színpadunkon, Badacsonyban pedig a könnyűzenéé volt a főszerep. 

7.7. NKA-105106/07891 

  

Támogató megnevezése:  Nemzeti Kulturális Alap 

Támogatási program elnevezése:  Áramlatok – képzőművészeti projekt 

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama:  2021. május 29. – 2021. augusztus 31.   

Támogatás összege:  
1.500 E Ft, melyből a teljes összeg 

elhatárolva 2021. évre  

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

 

Az Összpróba Alapítvány a balatonboglári Kék Kápolna, illetve Vörös Kápolna kiállítótereiben 

szándékozik újjáéleszteni a képzőművészeti tárlatok hagyományát. 

 

7.8. NKA-779131/00387 

 

Támogató megnevezése:  Nemzeti Kulturális Alap 

Támogatási program elnevezése:  Hangfoglaló Program 

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama:  2020. április 18. – 2020. december 15.   

Támogatás összege:  1.800 E Ft 

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

 

Rendszeres könnyűzenei program megvalósítása a badacsonytomaji frissTeraszon. 

 

7.9. NKA-206107/13705 

 

Támogató megnevezése:  Nemzeti Kulturális Alap 

Támogatási program elnevezése:  Kultkikötő Fesztivál 2020 

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama:  2020. június 5. – 2020. augusztus 30. 

Támogatás összege:  4.500 E Ft 
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Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

 

A Kultkikötő Fesztivál 2020 minden egyes programpontjának fókuszában a CSALÁD állt. Hisszük, hogy 

az éven át fenntartási időszakot vállaló fesztiválunk szellemisége erősíti a magyar családi közösségek 

fontosságát és védelmét. A KULTKIKÖTŐ brand 2006 óta meghatározó kulturális védjegye a Balaton 

Régiónak. A programsorozat családbarát, fesztivál jellegű. 

 

8.0. Önkormányzattól kapott támogatás 

 

Támogató megnevezése:  Balatonföldvár Város Önkormányzata 

Támogatási program elnevezése:  működési célú 

Támogatás forrása:  központi költségvetés  

Támogatás időtartama:  2020. január 1. – 2020. december 31.   

Támogatás összege:  3.000 E Ft 

Támogatás típusa:  Vissza nem térítendő  

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása  

 

A Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. produkciók megvalósítására, illetve produkciós költségekre 

használta fel a kapott támogatásokat. Kiemelten fontosnak tartjuk az igényes, minőségi kultúra 

közvetítését, ezért meghatározott szempontok és kritériumok alapján egy komplex folyamat során 

választjuk ki a produkciókat., hogy felpezsdítsük a város kulturális programkínálatát. 

A Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgálati szerződést kötött a balatonföldvár 

önkormányzatával, melyben színházi előadások, koncertek, gyermekműsorok megszervezését és 

színrevitelét vállalta és teljesítette egész éven át.  

 

 

 

 

 


