
PREAMBULUM

A FÉSZEK,
azaz

a Festőművészek, Építőművészek, Szobrászok, Zenészek, Énekesek és Komédiások klubjának
alapszabályai

I. ALAPSZABÁLYA
Czim: 1. §. Fészek.
Székhely: 2. §. Budapest
Czél:  3. §. A klub czélja a képzőművészek, zenészek, énekesek és színészek társas érintkezésének elő

mozdítása, olyképpen, hogy művészeink eddig szétszórt csoportjai egy kedves meleg „fészek”-ben 
kölcsönös szeretet és becsülésben találkozhassanak, s ott az együttes érintkezés és termékenyítő esz
mecsere útján szívük közös ideáljának, a művészetnek szolgálhassanak. Ez az intim benső kapocs 
adná meg az egyesületnek erkölcsi súlyát kifelé is.

Pecsét: 4. §. A klub pecsétje „Fészek 1901.” felirattal van ellátva.
Jövedelem és vagyon: 5. §. A klub jövedelmét és vagyonát képezhetik:
a) A tagsági díjakból befolyó összegek.
b) A vagyon szaporodása céljából rendezett ünnepélyek jövedelmei.
c) Adományok.
d) Alapítványok.

(Az 1901-es alapszabály első oldala)



I. FEJEZET

1. §. A Fészek célja: hivatásos alkotó- és előadó-művészeti szervezetként, így a prózai, zene-, tánc- és artista
művészet minden ágának és formájának nyilvános előadására alkalmas összművészeti befogadó színház
ként, egyben film-, rádió- és televízió-művészeti, fotó-, képző-, ipar- és építőművészeti, valamint írókkal, 
újságírókkal, elméleti szakemberekkel kiegészült közművelődési szervezetként tevékenykedjen.

2. §. A szervezet elnevezése: Fészek Művészklub. Szervezeti formája: egyesület.

3. §. Székhelye: 1073 Budapest, Kertész utca 36.

4. §. Az alapításról: A Fészek 1901-ben a művészek kezdeményezéséből, közadakozásából alakult a leg
különbözőbb művészeti ágakban tevékenykedő hivatásos művészek összefogására, alkotó szellemű 
eszmecseréjére, művészi és emberi kapcsolatuk szolgálatára.

II. FEJEZET

5. §. A Klub közcéljában: a különböző művészeti ágakban tevékenykedő hivatásos alkotó- és előadómű
vészek, társulatok kölcsönös szakmai tájékozódását elősegítve a kötetlen, kulturált társas élet színte
re, az értelmiséggel klubkeretek közötti szellemi kapcsolattartás kulturális központja legyen. Ezzel a 
tevékenységgel részt vállal a kulturális örökség megóvásában, a művelődési, képességfejlesztési, in
formációs lehetőségek megteremtésében.

5.1. A Klub feladata szervezett és kötetlen programlehetőségeivel:
– otthon teremtése generációk, főváros, az ország és világ közötti szakmai és személyes kapcsolatok 

elősegítésére;
– inspiráció az egymástól eltérő törekvések megértésére, az értékek kölcsönös megbecsülésére, ennek 

révén az elszigeteltségek feloldására, a humanista közgondolkodás serkentésére;
– kulturált és sokoldalú szolgáltatásokkal a mindennapos klubélet színvonalas lehetőségeinek megte

remtése.

5.2. A Klub közhasznú tevékenysége: A Klub előadásokat, vitákat, ankétokat, bemutatókat, műsoros es
teket, kiállításokat, film- és videovetítéseket stb. rendez; színvonalas – elsősorban művészeti gyűjtő
körű – szakkönyvtárat tart fenn; gondoskodik arról, hogy a Klub tagsága rendszeresen találkozzék 
közéleti személyiségekkel és a hazánkba látogató művészekkel; biztosítja a társas élet keretéit, feltéte
leit; otthont ad a művészeti szövetségek és a művészeti közélet különböző hazai és nemzetközi meg
nyilvánulásainak, valamint hasonló rendezvényeknek a kultúra egészének területéről.

5.3. Az Egyesület besorolási kategóriája: a civil törvényben szabályozott önkormányzati, közszolgál
tatási megállapodással megerősített  közhasznú szervezet. Az Egyesület által végzendő közhasznú 
tevékenység:

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
– kulturális tevékenység,
– kulturális örökség megóvása.

5.4. Az Egyesület közhasznú tevékenységet lát el, mely művelődési központkénti és összművészeti befo
gadó színházkénti működéséhez a kulturális tárca költségvetési fejezete támogatást biztosít.

5.5. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait  tagjain kívül – a fegyelmileg kitiltottakat kivéve – bárki 
igénybe veheti, mert azt a legszélesebb értelemben vett polgárságnak szánja, s ezen belül is elsődle
gesen a művészeknek és a vezető értelmiségnek a szervezete.

III. FEJEZET

6. §. A Klub önálló jogi személy művészek és műpártolók társadalmi szervezeteként, önálló ügyintéző és 
képviseleti szervvel, egyesületi bejegyzéssel, működési engedéllyel, csekkszámlával rendelkezik és 
önállóan gazdálkodik.

7. §. Működési területe az egész országra kiterjed, kapcsolatot tart fenn külföldi személyekkel és szerve
zetekkel is. Tevékenysége és szervezete politikai pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 
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nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselő
jelöltet nem állít és nem támogat.

8. § Az egyesület pecsétje körpecsét, külső körben a felirat: Fészek Művészklub Budapest, 
középen a különböző művészeti ágak szimbóluma és az alapítást jelölő anno 1901.

9. §. A Klub működését szolgáló eszközök, jövedelmek:
a) a Klub tulajdonában lévő Budapest Székesfőváros bal parti részének 34345/2 HRSZ. alatt felvett in

gatlan, mely sem részlegesen, sem egészében nem idegeníthető el;
b) műtárgyak, berendezési és felszerelési tárgyak;
c) tagdíjak;
d) támogatások, hagyatékok, adományok;
e) a Klub tevékenységéből és működtetéséből (nevezetesen: koncertek, film-, video-, színházi, tánc- és 

műsoros előadásokból, kiállítások, idegenforgalmi rendezvényekből, nyelv- és közhasznú tanfolya
mokból, felnőttoktatásból, művészeti aukciókból, reklámokból, hirdetésekből, vendéglátási és egyéb 
szolgáltatásokból, terembérletekből, bálokból, divatbemutatókból stb.) származó bevételek. Ezek a 
rendezvények és ténykedések a Klub céljában és feladataiban meghatározott alaptevékenység köré
be tartoznak, s a belőlük származó jövedelmek a folyamatos és megújuló működést kell szolgálják, 
biztosítsák.

9.1. Az Egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevé
kenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdeké
ben, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
az egyesületi célokban megfogalmazott nonprofit tevékenységekre használja fel.

10. §. A vagyonra vonatkozó rendelkezések: A Fészek kezelésében lévő, illetve tulajdonát képező ingat
lan és ingóságokat, értékeket a mindenkori klubvezetés köteles teljes körűen megvédeni és biztosí
tani. Az épület építészeti értékeit a mindenkori klubvezetés köteles megóvni, értékét megtartani, le
hetőleg növelni. A Klub készpénztőkéjét (forint- és deviza-összegeket) – a házipénztárban őrzendő 
összegeken felül – az Egyesület javára mint folyószámlabetétet, illetve saját működését anyagilag is 
biztosító legkedvezőbb befektetési és vállalkozási formába kell elhelyezni.

IV. FEJEZET

A klubtagság és formái

11. §.  A Fészek Művészklub tagja lehet minden nagykorú, büntetlen előéletű magyar és nem magyar mű
vész, illetve a szellemi és gazdasági élet képviselője, aki az alapszabályban foglaltakat elfogadva 
felvételre jelentkezik, és akit a klubvezetés a tagsági követelmények előírásainak figyelembevételé
vel fölvesz (a 12. paragrafus szerint).

12. §.  A klubtagság formái:
művésztag,
rendes tag,
pártoló tag (természetes személy),
pártfogó tag (jogi személy),
tiszteletbeli tag,
dísztag.

a) A Klub művésztagja lehet minden önálló művészi tevékenységet folytató művész, író, újságíró, aki 
megtartja a Klub alapszabályait, fizeti a tagdíjat, s akit a Választmány felvételre érdemesnek tart.

b) Rendes tag lehet minden olyan, a kultúra területén dolgozó vezető személyiség, akit a Választmány 
a Klub tagjául felvesz, eleget tesz az alapszabályban foglaltaknak és a tagdíjfizetési kötelezettség
nek.

c) Pártoló tagságot kérhet a közélet mindazon képviselője, aki fontosnak tartja a magyar kultúra, a hu
mánum, az egyetemes emberi szabadság ügyének a Fészek Alapszabályában megfogalmazott, klub
keretek közötti szolgálatát, elfogadja a klubélet szabályait: akiknek felvételi kérelmét a Választmány 
elfogadja és fizeti a vonatkozó tagsági díjat. A pártoló tagok létszáma a művész és rendes tagság 
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egészének 50%-át nem haladhatja meg: ennek érdekében – adott esetben – a Választmány elrendel
heti a pártoló tagfelvétel szüneteltetését.

d) Pártfogó tagságot kérhetnek az egyéni vagy társas formában mecénáló műpártoló jogi személyek.

e) A Klub Választmányának joga van a kiemelkedő hazai vagy külföldi művészeti, tudományos vagy 
közéleti személyiségeket  tiszteletbeli tagokként a tagok sorába meghívni. Akik 50 éve klubtagok 
vagy művésztagként 70., egyebekben 80. életévüket betöltötték – a régi tradíció szerint – tagsági jo
gaik megtartásával tiszteletbeli tagságra jogosultak.

f) Dísztag az lehet, akit a Választmány a Fészek javára teljesített rendkívüli szolgálataiért – 2/3-os 
többséggel, titkos szavazással – dísztaggá választ. Ugyancsak dísztag lehet az a kiemelkedő szemé
lyiség, aki az egyetemes kultúra ügyének, s ezen belül a magyar művészeteknek rendkívüli szolgála
tot tett.

g) Kedvezményes tagsági díjjal nyugállományú művész vehető fel klubtagnak. A rendezvényeken – 
rendezvényjegy-váltással – nem klubtagok is részt vehetnek.

13. §.A művészeti főiskolák hallgatói, tanulmányaik utolsó két évére és utána is egy évig, lehetőséget 
kapnak a Fészek Művészklub kedvezményes látogatására. A kedvezményes tagsági díj kifizetése 
mellett klublátogatási igazolványt igényelhetnek. A művészeti főiskola elvégzése után egy évvel a 
klublátogatási igazolvány érvényét veszíti, ezért bevonjuk. Az említettek ezt követően kérhetik fel
vételüket a Klub művésztagjai sorába.

V. FEJEZET

Tagfelvétel
14. §. A jelentkező személyes adatait tartalmazó tagfelvételi kérelmet nyújt be a Klub titkárságán, 3 db 

fényképpel, melyről a Klub igazgató-főtitkára és két alelnök – egyéni elbírálás alapján – dönt. Ezt 
követően fényképes igazolványt kap a jelentkező.
A tagsági igazolványt fényképpel kell ellátni és két azonos fénykép a Klub dokumentációjában is el
helyezendő. Az igazolványt csak a felvett tag veheti igénybe, családtagra – vagy más személyre – át 
nem ruházható.

15. §.  A felvételi kérelem csak alaposan alátámasztott morális kifogás esetében utasítható el.

VI. FEJEZET

A tagok jogai

16. §.  A művész vagy rendes klubtag joga:
– látogatni a Klub helyiségeit;
– részt venni rendezvényein;
– használni a könyvtárat;
– részt venni a Klub munkájának irányításában a Közgyűlésnek, illetőleg a Klub Választmányának 

vagy az igazgatóságának tett javaslataival;
– szavazati joggal rendelkezve választhat és választható;
– saját személyre szóló tagsági igazolványa alapján élettársa részére félárú tagságot igényelni, ameny-

nyiben ezt nem veszi igénybe, részére esetenként napi tagjegyet kell váltania.

16.1. Az élettárs jogán kapott klubtagság megszűnik:
a) a házasság jogerős bírói felbontásával vagy az élettársi kapcsolat felbomlásával;
b) elözvegyülés esetén, a Választmánynak joga van a nem művész özvegynek a klubtagságát – egyedi 

elbírálás alapján – átsorolással meghagyni;
c) művészeti területen dolgozók saját jogú klubtagságot igényelhetnek.

17. §. A pártoló és pártfogó tag joga a Klub helyiségeit látogatni, rendezvényein részt venni, könyvtárát 
használni. Bemutatóra szóló tagsági igazolványa egy személy belépésére jogosít.
Nem választhat és nem választható, de joga van a vezető szervek ülésein megfigyelőként részt venni.

18. §. A tiszteletbeli és dísztag a művész és rendes tagsággal azonos jogokat élvez.

A tagok kötelességei
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19. §.A klubtag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, kötelessége az alapítás szelle
mét megőrizve közreműködésével is azon munkálkodni:

– hogy a Fészekben otthonra leljenek különféle művészeti ágban a szépet hittel és alázattal szolgáló 
művészek és az őket támogatók;

– hogy hassa át a kölcsönös megbecsülés, az emberi kultúra szolgálata, a művészi és emberi szabad
ság szelleme a Klub légkörét.

20. §. A klubtagok kötelessége betartani az Alapszabályt és a Házirendet, a rendszeres tagdíjfizetéssel 
elősegíteni a Klub fenntartását.

VII. FEJEZET

 A klubtagság megszűnik

21. §. Kilépés esetén a művész vagy rendes tagnak kilépési szándékát írásban illő eljuttatni a Klub igaz
gatóságához vagy a Klub Választmányához. A klubtagsági igazolványt ugyanide vissza kell küldeni.

22. §. Kizárás esetén. A Klub tagjainak soraiból ki kell zárni, aki
– szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélt;
– az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget;
– sorozatosan vagy súlyosan megsérti a Klub Házirendjét.

Kizárási határozatot a Klub Igazgató Tanácsa hozhat. A határozat ellen a Választmányhoz, illetőleg 
a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
A fegyelmileg jogerősen kizártak vendégként sem látogathatják a Klubot.
A klubból kizártak újbóli tagfelvételi kérelmet 2 évig nem nyújthatnak be.

23. §. A tagok soraiból törölni kell:
– aki felvétele után tagkönyvét 60 napon belül nem váltja ki;
– aki pártoló tagként 3 hónapig, művész- vagy rendes tagként 6 hónapig  – előzetes és eredménytelen 

felszólítás után – nem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, mivel ezzel önmagát zárta ki a 
Klub tagjai sorából.

24. §. A klubtagság megszűnik:
– ha művész vagy rendes tagnál megszűnik az a jogalap, amely címen az illető tagfelvételt nyert, pl.  

szakmát, foglalkozást változtat (a Választmány itt tehet kivételt);
– a tag elhalálozása esetén;
– a Klub megszűnése esetén.

VIII. FEJEZET

Fegyelmi ügyek

25. §. Fegyelmi eljárás alá vonható (a 22. §. első és második bekezdésén túl) az a tag, aki
– az Alapszabály és a Házirend rendelkezéseit, a Közgyűlés és a Választmány határozatait nem tartja be;
– a rendezvényeken vagy a játékszobákban zavart keltő magatartást tanúsít, illetve a klubéletet általá

ban zavarja;
– a Klub hírnevét és működését viselkedésével vagy életmódjával általában veszélyezteti;
– tagtársai tájékozatlanságát kihasználva a Klubot vagy tagtársait megkárosítja;
– a Klub vagyonát szándékosan megrongálja (még abban az esetben is, ha a kárt megtéríti);
– belépési nyilatkozatában vagy egyéb kötelező bejelentésben félrevezetésre alkalmas, személyének 

lényegére vonatkozó valótlan adatot közöl.

26. §.Fegyelmi vétség esetén kiróható büntetések:
– szóbeli, majd
– írásbeli figyelmeztetés;
– időleges eltiltás a Klub látogatásától (30 naptól egy évig);
– súlyosabb vétség esetén az Igazgató Tanács kizárási határozatot is hozhat.

A fegyelmileg jogerősen megbüntetett tag a Klubban tisztséget nem viselhet, és ha tisztséget visel, 
ez a fegyelmi határozat  meghozatalával automatikusan megszűnik.  A tagot a fegyelmi határozat 
előtt meg kell hallgatni, erre legfeljebb kétszer kell meghívni. A határozat ellen a Választmányhoz, 
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ezt követően a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A határozat a fellebbezés eldöntésének átmeneti ide
jére is hatályos.

IX. FEJEZET

Gazdasági rendelkezések

27. §. A tagdíj egy személy tagsági jogait biztosítja.

28. §. A naptári évre vonatkozó tagdíjfizetési és napi tagdíjjegy kötelezettség mértékét a Választmány 
határozza meg.

29. §. a) A művész- és rendes tag a tárgyév januárjában egy összegben előre fizeti a tagdíját. Új tagnak az 
igazolvány év közbeni kiváltásakor – a felvétel időpontjától függően – a teljes évi vagy féléves tag
díjat kell kifizetnie.

b) A pártoló tagdíj – mint közérdekű célú adomány – a művésztagok teljes összegű tagdíjának leg
alább kétszerese. A pártoló tagokra vonatkozó fizetési kötelezettség naptári évre vonatkozik. Az ér
vényes igazolvány egy személy belépésére jogosít.

c)  Pártfogók tagdíját – mint a műpártoló jogi személy közcélú támogatását, adományát – együtt
működési szerződésben határozza meg a Klub Választmánya. A bemutatóra szóló, két vagy több év
re érvényes, 5 (10) db, fénykép nélküli tagsági igazolvány kölcsön- vagy ajándékba adható.

d) Tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesek: dísztagok, a tiszteletbeli tagok, valamint megbízatásuk 
időszakára a Választmány és a Felügyelő Bizottság, valamint a Klub jogi képviselői.

Egyéb pénzügyek

30. §. A Fészek Művészklub saját rendezvényeit elsősorban a klubtársaknak, művészkollégáknak tartja. E 
programokban szereplő művészek a Klub fennállása óta tradicionálisan honorárium nélkül lépnek 
fel, kifejezve ezzel is Klubhoz tartozásukat, segítve annak színvonalas működését.
Mindezekért, jelképes köszönetet kifejezve, a közreműködők egy év – önálló estek, szólóestek ese
tén két év – tagdíjtörlésben részesülnek.

30.1. Az Egyesület pénzügyi éve a naptári év. Az éves közgyűlés által elfogadott, a gazdálkodást össze
foglaló közhasznúsági jelentést a honlapon (www.feszek-muveszklub.hu) és a törvényes előírások
nak megfelelően nyilvánosságra kell hozni, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe kell helyezni.

X. FEJEZET

A Klub működésének szervezeti formái és irányítása

31. §. A Klub vezető szervei:
- Tisztújító, illetve rendkívüli közgyűlés (legfelsőbb szerv),
- Küldöttközgyűlés,
- Választmány,
- Felügyelő Bizottság,
- Igazgató Tanács,
- a klub igazgatója, valamint

állandó meghívottként a gazdasági vezető.

(ügyintéző szerv)

Az egyesület szervei határozataikat a jelenlévők szótöbbségével hozzák.

31.1. A Közgyűlésekről: mivel klubtagságunk az ország különböző vidékén lakik, sőt külföldi illetékessé
gűek is vannak, így rendkívül nehezen vihető keresztül a minden évi teljes közgyűlés összehívása. 
Ezért – a törvénynek is eleget téve – 5 évenként a teljes tagságot érintő tisztújító, a köztes években 
évente Küldöttközgyűlést kell összehívni. A teljes tagság, illetve a küldöttek 30%-ának az ok és cél 
megjelölésével írásban benyújtott igényére vagy a Választmány 2/3-ának kívánságára vagy a bíróság 
elrendelésére 30 napon belül Rendkívüli Közgyűlést kell tartani. A  Tisztújító Közgyűlést, a Rend
kívüli közgyűlést, illetve a Küldöttközgyűlést a Választmány határozatára az Egyesület elnöke hívja 
össze és ő vagy megbízottja vezeti le. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az 
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ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgyso
rozatáról leírást kapnak.

         A Közgyűlések és Küldöttközgyűlések akkor határozatképesek, ha azon a tagok, illetve a küldöttek  
fele plusz egy fő jelen van. Két személlyel tanúzott megbízólevéllel a szavazati jog klubtagra átru
házható. Amennyiben határozatképtelenség miatt halasztásra van szükség: a minimum fél órával ké
sőbbre, másodszorra összehívott Közgyűlések az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelen
tek létszámára tekintet nélkül határozatképesek (ezt a meghívón közölni kell).

31.2. A Tisztújító Közgyűlésről a Klub minden választó és választható tagját értesíteni kell. A Választ
mány tagjait  úgy kell  megválasztani,  hogy 6 szektorban minden jelentős  taglétszámú művészeti 
szakág klubtagsága arányában képviselve legyen. Ez a Közgyűlés választja meg a 45 tagú Választ
mányt - benne a 2-3 fős jogi képviseletet – és az 5 tagú Felügyelő Bizottságot (akik egyben a köztes  
években választott küldöttek is), valamint a Küldöttközgyűlések további résztvevőit (a szakágak 12 
tagja választ egy küldöttet).

A szavazás a választmányi elnök, az igazgató-főtitkár, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke eseté
ben személyenként, a továbbiakban szakáganként csoportosítva történik. A Tisztújító Közgyűlésen 
megjelentek nyílt szavazással választanak, illetve döntenek. Szavazategyenlőség esetén a Közgyű
lést levezető elnök szavazata dönt.

A Tisztújító Közgyűlés az elhangzó választmányi, felügyelő bizottsági és közhasznúsági jelentésről 
határoz, legfelsőbb fokon dönt fegyelmi ügyekben, a Választmány határozatai ellen benyújtott fel
lebbezések tárgyában. Az 5 évenkénti tisztújító munkán túl rendkívüli közgyűlés dönthet a Klub 
Alapszabályáról és az Egyesület esetleges feloszlatásának kezdeményezéséről, más szervekkel való 
egyesülésről. Döntéseit havi programfüzetben – az érintettekkel külön is – közli.

 31.3. A Küldöttközgyűlés feladata 2/3-os döntés alapján: a Választmány és a Felügyelő Bizottság éves 
beszámolójának jóváhagyása, a Befektetési Szabályzat elfogadása vagy módosítása, a közhasznúsági 
jelentés elfogadása a tárgyévet követő év május 31. napjáig. Az ötödik években ezeket a feladatokat 
is a Tisztújító Közgyűlés veszi át. Döntéseit a Közgyűléshez hasonló módon közli.

32. §.  A klubválasztmányt a Közgyűlés 5 évre választja. A Választmány évente kétszer ülésezik, de tagjai 
2/3-ának kívánságára bármikor össze kell hívni.

32.1. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 8 nappal a kitűzött idő
pontot megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A tanácskozást az 
igazgató hívja össze és az elnök vagy az igazgató-főtitkár vezeti le.

32.2. A Választmány határozatképes tagjainak 50% + 1 fő jelenléte esetén. Ennek hiányában a fél órával 
későbbre is meghirdetett összejövetel a jelenlévők létszámától függetlenül érvényes. Határozatait 
nyílt vagy titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. Döntéseit a havi programfüzetben hozza nyilvánosságra, illetve szükség szerint az 
érintett taggal külön is ismerteti.

32.3. Jóváhagyja a munkatervet, a beszámolót, közgyűlések programtervezetét, törvényi változás vagy bí
rósági elrendelés miatt az alapszabályban korrekciókat végezhet, melyeket a legközelebbi közgyű
léssel jóvá kell hagyatnia. Felvételi és fegyelmi ügyekben feljebbviteli szerv, kialakítja a házirend 
normáit. Szükség esetén felülbírálja az Igazgató Tanács vagy az igazgató döntéseit.

A tárgyévi költségvetés 20%-a feletti kötelezettségvállalásnál, valamint alapítványok, hagyatékok, 
adományok elfogadása vagy átruházása esetében a tárgyévi költségvetés 20%-a feletti értéknél véle
ményt formál.

A Választmánynak joga van egyes feladatok elvégzésére külön bizottságokat létrehozni.
A Választmány tagjai a Felügyelő Bizottságba nem választhatók be.

33. §. A Felügyelő Bizottság a Választmánynak mellérendelt és csak a Közgyűlésnek alárendelt, 5 tagú, 
működést és gazdálkodást ellenőrző szerv. Legalább évenként kétszer megvizsgálja a gazdálkodást, 
pénzkezelést, a bankbizonylatokat, a gazdasági ügyvitelt, az évi gazdasági és pénzügyi tervet, illetve 
a közhasznúsági zárójelentést. Az FB tagjai a választmányi ülésre meghívást kapnak, ahol észrevé
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teleiket, a vizsgálatok eredményét a Választmány elé tárják, és a Közgyűlésen, valamint a Küldött
közgyűlésen számot adnak az Egyesület teljes tevékenységéről.

33.1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a  közhasznú  szervezettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység kifejtésére  irányuló  munkavi

szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem ren
delkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igény
be vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogvi
szony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

33.2. A felügyelő szerv a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékozta
tást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja.

33.3. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, il
letve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megkérdőjelező tény merül fel.

33.4. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számí
tott harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv 
összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

33.5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet.

33.6. A Felügyelő Bizottság indokolt esetben teljes vagyonvizsgálatot vagy részleges pénzügyi ellenőrzést 
kezdeményezhet bejegyzett könyvvizsgálóval.

33.7. A Felügyelő Bizottságot az elnök köteles összehívni és működtetni. 50% + 1 fős határozattal hozott 
döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

34. §.Az Igazgató Tanács a Klub operatív vezető szerve, melyet két választmányi ülés között szükség 
szerint, de évente legalább egyszer az igazgató írásban hív össze 8 nappal a kitűzött határidő előtt a 
napirend közlésével és üléseit vezeti. Tagjai: a Klub alelnökei, az FB-elnök, a vezető jogtanácsos, a 
Klub igazgató-főtitkára (összesen 9 fő), valamint az igazgató meghívottjaként a Klub gazdasági ve
zetője vagy igény szerint szakértő. Az Igazgató Tanács részt vállal a Klub mindennapos működésé
nek segítésében, alakításában, kontrolljában; fegyelmi ügyekben dönt. Az igazgató által előterjesz
tett szervezeti és működési szabályzatról vagy ennek módosításáról határoz. A tárgyévi költségvetés 
10-től  20%-a  között  kötelezettségvállalást,  illetve  adomány-  és  hagyatékelfogadást  véleményez. 
50 % +1 fővel döntésképes ülésén szótöbbséggel hozott határozatairól a programfüzetben számol 
be, illetve az érintettekkel írásban közli.

35. §. A Klub tisztségviselői

35.1. Az elnöknek a klubéletben önálló kezdeményező, indítványozó joga van. Az igazgató-főtitkár, és az 
alelnökök véleményének figyelembevételével reprezentatív vezetőként képviseli a Klubot hatósá
gokkal és harmadik személyekkel szemben. Elnököl a Közgyűlés és a Választmány ülésein.
Az elnököt tartós akadályoztatása esetén az igazgató-főtitkár vagy az alelnökök közül megbízott he
lyettesítheti.

35.2. Az alelnököknek saját művészeti águkban önálló kezdeményező, illetve véleményező joguk van, 
egyébként az elnököt és főtitkárt munkájukban segítik, távollétükben helyettesítik.

35.3. Az igazgató-főtitkárt – a Klub operatív vezetőjét és felelős képviselőjét – a Közgyűlés 5 évre vá
lasztja, újraválasztható.
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Éves munka- és gazdasági terv alapján a Választmány két ülése között ő irányítja a Klub alapsza
bályszerű munkáját. Felelős a Házirend betartatásáért.

Felelős a Választmány és az Igazgató Tanács működtetéséért, ezen önkormányzati vezető testületek 
témajavaslatainak előkészítéséért, tárgyalandó anyagainak elkészítéséért, a testületek határozatainak 
hiteles jegyzőkönyvezéséért, a hozott határozatok végrehajtásáért. A Művészklub fizetett munkatár
sainak, alkalmazottainak munkáltatója.  A gazdasági vezetővel  önálló  kötelezettségvállalási,  köz
szolgáltatási szerződéskötési és utalványozási joga van. A Klub alkalmazásában álló gazdasági ve
zetővel együttesen felelős a költségvetésben előirányzott összegek célszerű és törvényes felhaszná
lásáért, a dolgozókra vonatkozó ügyrend, munkarend, munkakör és felelősség-megosztás kialakítá
sáért.

35.4. A Klub ügyvédje a választott testületek és tisztségviselők jogi szaktanácsadója, peres és más jogi 
természetű eljárásokban képviseli az Egyesületet.

A jogi szakértő a klubtagok és a képviseleti szervek jogsegély tanácsadását látja el.
A Klub jogász szakemberei egymást segítve és szükség szerint helyettesítve képviselik a Klub érdeke
it.

35.5. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztség
viselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztar
tozását nem egyenlítette ki.

35.6. A Közgyűlés és vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem mi

nősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A választott tisztségviselőknek a törvényi előírások szerinti ösz-
szeférhetetlenségi követelményeknek egészében meg kell felelniük.

XI. FEJEZET

Az Egyesület működésének nyilvánosságáról és nyilvántartásáról

36. §. A Közgyűlések, a Választmány és az Igazgató Tanács ülései nyilvánosak, de – személyiségi jogok, 
illetve üzleti titok sérthetősége esetén – zártkörű ülés elrendeléséről is dönthetnek.

36.1. A Közgyűlésekről, a Választmány az Igazgató Tanács és a Felügyelő Bizottság üléseiről minden 
esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, 
illetve a döntést  támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). Az így elkészített 
jegyzőkönyvet két tanúval hitelesíttetni kell, és csatolni szükséges az aláírt jelenléti ívet is. Mind
ezen nyilvántartásba vett iratokat a szervezet öt évig köteles megőrizni. Mindezek betartásáért az 
igazgató felelős.

36.2. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (a személyiségi jogok és üzleti titkok 
megsértése kivételével) az Egyesület székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot 
készíthet.  Az  Egyesület  évente  egyszer  az  éves  közhasznúsági  jelentését  nyilvánosságra  hozza, 
amely összefoglalva tartalmazza tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait. Havi program
füzetében közli a közgyűlések és vezető szervek határozatait.

36.3. Az Egyesület az Alapszabályát, valamint tevékenységét és szolgáltatásait ismertető honlapot mű
ködtet. Havi programfüzetet jelentet meg, amelyet célfeladatai hathatós ellátása érdekében tagjai kö
zött terjeszt, más művelődési intézményekhez és a budapesti önkormányzatokhoz is eljuttat, vala
mint  az  Egyesület  székhelyén  bárki  megkaphat.  Ebben  propagálja  működését  és  szolgáltatásai 
igénybevételének módját.
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XII. FEJEZET

A Fészek Művészklub feloszlása

37. §. Az Egyesület megszűnik, ha
a) a legfőbb szerv döntése alapján átalakul,
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési  eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti  vagy megállapítja 

megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántar

tásból törli.

37. 1. A Fészek Művészklub nem bizonyos időtartamú, hanem folyton fennálló és fejlődő társas alakulás. 
Vagyona feloszthatatlan közösségi tulajdon, és arra sem a tagok, sem örököseik, sem más természe
tes vagy jogi személy igényt nem tarthat.

Ha az Egyesület feloszlása előre nem látható bármely rendkívüli oknál vagy eseménynél fogva elke
rülhetetlenül bekövetkezik: az Egyesület vagyona egy vagy több egyesületben képviselt művészeti 
ágakkal foglalkozó intézményre csak kezelési joggal ruházható át. E  kérdés felett csak a tagok Köz
gyűlésének 2/3-os többsége, titkos szavazással határozhat – természetesen az akkor érvényes törvé
nyek és rendeletek betartásával oly módon, hogy az átvevő szerv az ingatlant és az ingóságokat kö
teles az Egyesület jövőbeli feléledése esetén visszaszolgáltatni a tevékenységet újra folytató Fészek 
Művészklubnak.

Záró rendelkezés

38. §.A jelen – 1989 decembere óta érvényben lévő – Alapszabályt lényeges, az 1997. évi CLVI. törvény
ben foglalt követelményeknek megfelelő módosításokkal elfogadta a Fészek Művészklub tagjainak 
1998. szeptember 28-i, majd a 2000. május 29-i Közgyűlése korrigálta. Az egységes szerkezetbe 
foglalt jelen változtatást a 2011. évi CLXXV. tv., valamint a 2008. évi XCIX. tv. 14/2012. Nefmi-
rendelet részletes szabályaival kiegészített előírásainak érvényesítésével fogadta el a 2012. május 
21-i Rendkívüli Közgyűlés.

A Fővárosi Törvényszékhez az Egyesület felelős képviselőiként jóváhagyásra beterjeszti:

Varga Imre
szobrászművész

elnök

Galambos Tibor
igazgató-főtitkár
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