
A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA 
a 2010. évi közhasznú tevékenységéről 

Összművészeti központkénti egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti 
programok szervezése és bonyolítása, valamint a kulturális örökség megóvása, a képességfejlesztés és 
ismeretterjesztés, Mindezek mellett vállalkozási tevékenységet is folytatunk, amely termeink különböző 
– zömmel kulturális célú – bérbeadását jelenti. 

A. 2010. évre tervezett kulturális programjainkat a szinte egész évben fennálló, kritikus pénzügyi helyzetünk 
ellenére is teljesítettük. Saját rendezvényeinket 952 alkalommal 59 328 fő látogatta, külső szervekkel közös 
rendezvényeinken pedig 257 esetben összesen 14 102 fő vett részt. Ehhez járul a szakkönyvtári éves 3260 fő, 
valamint az év 340 napján nonstop nyitva lévő klubházunk társasági életében részt vevő ~ 48 000  személy. 
 Az eseményekből kiemeljük: 
• Az Új Magyar M űvek XIII. Hangversenyciklusa keretében négy koncerten 31 művet mutattunk be, közel 

80 szereplővel. 
• A Fészek Galéria által rendezett 27 kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállításon az elismert 

szakmai kiválóságok mellett progresszív, tehetséges fiatalok is nagy számban részt vettek. 
• A kerek évfordulós születésnapi megemlékezések a különböző művészeti ágak kiemelkedő 

művészeivel igen sikeres sorozatnak bizonyultak.  
• Koncertprogramjaink, Operaházzal közös rendezvényeink, a színház- és filmművészeti eseményeink, 

irodalmi estjeink, a kortárs magyar kamaraszínművek ugyancsak rendkívül jól sikerültek. 
• 15 művészeti csoport és társaság működéséhez biztosítottunk helyet, lehetőséget. 
• Művészeti szakkönyvtárunk működése is jelentős hozzájárulás a képzőművészek, filmesek, 

színházművészek tevékenységéhez. 
Ezekből is érzékelhető, hogy a Fészek Művészklub valamennyi műfajban megjelenő, legfrissebb művészeti 
információkat tartalmazó, színvonalas programjai az összművészeti élet igen jelentős eseményei. 

B. Egyesületünk a működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat saját bevételén kívűl néhány műtárgyunk 
eladásával és jelentős támogatásokkal tudta biztosítani, mely utóbbit főként pályázatok útján nyertünk el. 
A 2010. évi összes bevétel 63 753 eFt 
Ebből: saját bevétel    24 641 eFt 
Pályázati úton elnyert támogatások  29 858 eFt 
Egyéb támogatások      1 195 eFt 
A fenti összes bevételből a 
- közhasznú tevékenység bevétele 41 610 eFt, amely tagdíjak, tagjegyekből, cél- és működés-

támogatásokból továbbá néhány képzőművészeti alkotás eladásából származott. Az SZJA 1 %-os 
támogatásait halasztott bevételként számoltuk el. összege 528 eFt volt. 

- A vállalkozási tevékenység 22 143 eFt-os bevételét a helyiségeink bérbeadása képezte. Vállalkozási 
tevékenységünk az előző évek nehézségei után megközelíti a 2006. évi szintet. Mivel a vendéglátó-ipari 
helyiségeinket bérlő, önkényes és garázda tevékenységű Fészek Restaurant Kft. négy és fél éve 
változatlanul nem fizetett bérleti díjat: 2010. december 31-én már közel 135 MFt volt a nyilvántartott 
tartozásuk. Követelésünket jogerősen a III. fokú bíróság megítélte, de minden felelős vezető eltűnt. 
Felszámolási eljárást indítottunk reménytelen behajtással. Ennek végzése után személyes felelősség 
megállapítására per indítását fontolgatjuk. A kieső bevételek egy részét adományokból sikerült, illetve 
műtárgyak eladásából kényszerültünk pótolni. 

A 2010. évi összes ráfordítás 61 120 eFt. 
A költségek egyik jelentős része személyi jellegű (bérek, adók és egyéb járulékok), annak ellenére, hogy 
béremelés már évek óta nem volt, így dolgozóink átlag nettó bére a minimálbér alá csökkent! Létszámunkat is a 
működtethetőség határára csökkentettük. A kiadások másik nagy hányada a nagyon megemelkedett 
közköltségek (villany, gáz, víz, csatorna), melyek következtében használatukat aránytalanul le kellett 
csökkentetnünk, hogy a vendéglátó bérletidíj-nemfizetése miatt beállott pénzügyi krízist elkerülve a Klub 
működését fenntarthassuk. Pénzügyi veszélyeztetettségünk okozója annak is, hogy épületünk és berendezéseink 
rendkívül lepusztulóban vannak. Szigorú költséggazdálkodással sikerült elérnünk, hogy azok ne haladják meg 
bevételeinket. Így 2 561 eFt nyereség keletkezett. A közhasznú tevékenység nyeresége 2 421 eFt. 
A vállalkozási tevékenység adózás előtti nyeresége 212 eFt, amely után 72 eFt társaságiadó-fizetési 
kötelezettségünk is keletkezett. Emiatt a saját tőkék a tavalyi 12 601 eFt-tól 15 162 eFt-ra emelkedett. Az év 
során a Klub elnökségének kemény küzdelemben sikerült kivédeni egy szervezeti önállóságunk 
megkérdőjelezésére és klubépületünk eltulajdonítására tett kísérletet is.  
Vezető tisztségviselőknek nem történt kifizetés, egyéb juttatást sem eszközöltünk. 
Esedékes köztartozásunk 2010. december 31-én nem volt.  
A jelentést elfogadta a 2011. május 30-i Tisztújító közgyűlés. 


