










KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2012. évi beszámolóhoz

A közhasznú  minősítésű  Fészek  Művészklub  már  112  éve  az  országban,  de  a  világban  is  egyedülálló  összművészeti 
művelődési központként és most már befogadó színházként is működik. Közhasznú tevékenysége a kulturális tevékenység 
mellett a kulturális örökség megóvása, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Programjaival hozzájárul a kortárs művészet 
legújabb értékeinek bemutatásához, elősegíti a különböző művészeti ágakban tevékenykedő hivatásos művészek szakmai és 
személyes kapcsolatainak ápolását. Nonstop nyitva tartással a kötetlen társas élet mindennapi helyszíne, valamint Európa és a 
világ vezető értelmiségével klubkeretek közötti szellemi kapcsolattartás színtere, ahol a művészek a házigazdák.
Az 1989-es állami és szakszervezeti fenntartás megszűntével, a rendszerváltással, az önállóság visszaszerzésével rendkívül 
nehéz financiális helyzetbe került a nemzetközileg is nagy szellemi és egzisztenciális értéket képviselő szervezet és épület, 
mivel teljes önfenntartásra kényszerült. A hétköznap és ünnepnap, éjjel-nappal működő Klub állandó létbizonytalansággal küzd, 
miközben elsődleges,  mással nem pótolható információt  nyújt  az irodalom, a zene, a képzőművészet,  a színház- és tánc
művészet professzionális művelőinek rendezvényeivel, a nagy értékű szakkönyvtára segítségével is. A közhasznú tevékenység 
mellett vállalkozási tevékenységet is folytat a fenntarthatóság érdekében, amely termeink időnkénti bérbeadását jelenti.
A nagyszámú kulturális program felsorolása szinte lehetetlen, azok a honlapunkon (www.feszek-muveszklub.hu)  és a 
Facebook-oldalunkon  (www.facebook.com/feszek-muveszklub)  visszamenőleg  is  fellelhetők,  s  a  havonta  megjelenő 
műsorfüzeteinkben részletesen megtalálhatók. Elmondhatjuk, hogy Klubunk valamennyi műfajban megjelenő legfrissebb 
művészeti információkat tartalmazó, színvonalas programjai ebben az évben is a művészeti élet jelentős eseményei voltak.
A megvalósított összesen 1088 rendezvényen, eseményen 129 136 fő vett részt. Néhány program azonban külön is említést érdemel:
• A Fészek Galéria  a  progresszív kortárs  képző-,  ipar-  és  fotóművészet  szakmailag  is  rangos helyet  kivívó,  kiemelkedő 

bemutatkozási színtere, ifjú művészek és a már elismertek legújabb műveinek megmutatkozási bázisa. Két kiállítóteremben 
havonként váltva 19 kiállítás 9 880 fő látogatója jelzi jelentőségét.

• 2012 őszén a Fészek Művészklub XV. alkalommal  rendezte meg az Új Magyar Művek Hangversenyciklusa elnevezésű  
koncertsorozatát.  Ebben  a  kortárs  magyar  alkotásokra  ősbemutatóként  vagy  magyarországi  bemutatóként  került  sor.  
A kortárs zenei  fesztiválunkon 27 mű hangzott  fel:  23 ősbemutató  és 4 magyarországi  bemutató.  Koncertsorozatunk a  
legidősebb, legtekintélyesebb szerzőktől az ígéretes pályakezdő fiatalokig helyt ad nemcsak hazai, hanem határon túli és a  
diaszpórában élő magyarság szerzőinek is. Mindezekkel együtt 33 zene-, ének- és operaművészeti előadást rendeztünk. 

• Az év második felétől felélénkült az összművészeti befogadó színházi tevékenységünk, kőszínházon kívüli prózai, zenei és  
táncos társulatokkal, így:  a Kazán István Kamaraszínház, a Rátkai Márton Színházi Műhely,  a ZsadonSzolnoki operett-
produkció, a Medve Társulat, az AHA Hajléktalanszínház, a Medic’All Art Dance Társulat, a Batarita Kortárs Táncszínház, a 
Budapest Tomkins Énekegyüttes, a Budapest Klezmer Band, a Sas-Fészek Kabarészínház stb. szerepeltetésével, 47 előadással.

• Mindezeken kívül igen jelentősek voltak számszerűen is és érdeklődés tekintetében az irodalmi, filmművészeti, szórakoztató  
és ismeretterjesztő rendezvények is. 

• 16 művészeti csoport és társaság működéséhez biztosítottunk helyet és lehetőséget. 
• Művészeti szakkönyvtárunk működése is jelentős hozzájárulás a képzőművészek, filmesek, színházművészek tevékenységéhez. 

Egyesületünk a programjainak megvalósításához, a folyamatos működéshez szükséges forrásokat a saját bevételein kívül 
támogatásokkal tudta biztosítani, amelynek jelentős részét pályázatok útján nyertük el. 12 pályázatból 9 lett nyertes egyre  
kisebb összeglehetőséggel.
A 2012. évi összes bevétel 68 217 eFt volt, 24%-kal magasabb az előző évinél, főként a megnövekedett jegybevételeknek 
és a más gazdálkodóktól kapott támogatásoknak köszönhetően (index: 2011. év = 100%)
Ebből: saját bevétel: 31 372 eFt 142,9

pályázati úton nyert támogatások 25 657 eFt 84,8
ebből: központi forrásokból kapott 20 957 eFt
más gazdálkodóktól kapott 4 700 eFt
Egyéb, nem pályázati támogatások 11 188 eFt 371,9

A pályázaton elnyert támogatások közül  központi forrásból a TEMI, az MMA és az NKA, a más szervezetektől az 
Artisjus, a BBBA és a Balassi Intézet nyújtott támogatást. 
A nem pályázati támogatások közül a TAO.tv alapján kaptunk 10 000 eFt-ot előadó-művészeti tevékenységünkhöz, a 
Baktay Ervin Asztrológiai Egyesülettől működésiköltség-hozzájárulásként 410 eFt-ot és a Magyar Indiai Társaságtól pedig  
50 eFt-ot. A SZJA 1 %-ából 603 eFt-tal részesedtünk, a magánszemélyek 125 eFt-tal támogatták tevékenységünket. 
A 2012. évi 68 217 eFt-os bevételből
• a  közhasznú  tevékenység  bevétele  52 046  eFt,  33%-kal  magasabb  a  tavalyinál,  amely  jegybevételből,  tagdíjakból, 

működési és céltámogatásokból tevődik össze,
• a vállalkozási tevékenységünk bevétele 16 171 eFt, közel azonos az előző évivel, helységeink bérbeadásából származik.

A  2012.  évi  összes  ráfordítás  62 355 eFt, 2%-kal  kevesebb,  mint  az  előző  évben.  A közhasznú tevékenységünknél 
emelkedtek a költségek,  de a bevételeknél  jóval  mérsékeltebben,  a  vállalkozási  tevékenységünknél  pedig csökkentek.  
Ennek eredményeképpen az évet 5 862 eFt nyereséggel zártuk, és 258 eFt társaságiadó-fizetési kötelezettségünk keletkezett.
A saját tőkénk az adózott nyereséggel 5 604 eFt-tal nőtt.
Annak ellenére, hogy az év végi vagyoni helyzetünk a tavalyinál kedvezőbb képet mutat, likviditási helyzetünk nem javult,  
hónapról hónapra küzdünk a működés pénzügyi feltételeinek biztosításáért.
Vezető tisztségviselőinknek nem történt kifizetés, sem egyéb juttatás.
Esedékes köztartozásunk 2012. december 31-én nem volt.

http://www.feszek-muveszklub.hu/
http://www.facebook.com/feszek-muveszklub


TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGLEGES JELLEGGEL
FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSOK

I. PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK Ft
---------------------------------------------------------------------
Ebből: 
a.) Központi költségvetési forrásból kapott

NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma (kiállítások) 2 200 000
TEMI működési támogatás 16 490 000
Magyar Művészeti Akadémia 1 350 000
Fejlesztésre kapott, tárgyévben elszámolt támogatás 916 927

Központi költségvetési forrásból kapott támogatás összesen: 20 956 927

b.) Más gazdálkodóktól kapott támogatás 

ARTISJUS zenei programok 2 500 00
Budapest Bank Alapítvány zenei programok 700 000
Balassi Intézet zenei programok 1 500 000

Más gazdálkodóktól kapott támogatás összesen: 4 700 000

-----------------------
I. PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 25 656 927

II. NEM PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK

a.) Más gazdálkodóktól kapott támogatások

Tao.törvény szerint 10 000 000
Baktay E.Asztrológiai Egyesület 410 000
Magyar Indiai Társaság 50 000
SZJA 1%-a 603 228
Magánszemélyektől kapott támogatás 125 000

Más gazdálkodó szervektől kapott támogatás összesen: 11 188 228 
-------------------------

EGYÉB NEM P. ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 11 188 228 

TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:(Eredm.kimut.3/2+5/2 sor) 36 845 155 

Ebből: Központi költségvetési forrásokból kapott támogatások összesen: 20 956 927
Más gazdálkodóktól kapott támogatások összesen: 15 888 228








