A Fészek Mővészklub jövıképe
megrendült pénzügyi helyzetének rendezésére
Preambulum
A Fészek Mővészklub tartalmi tevékenységét, hivatásának megfelelı
feladatvállalását elismerten kiemelkedı szinten végzi immár 1901 óta.
Ennek további biztosítéka a magas szinten képzett, többdiplomás fımunkatársak
elhivatott munkája, dolgozóink lelkiismeretes tevékenysége, a választott vezetı
testületeknek és a szervezet tagjainak önzetlen részvétele a mindennapok mővészeti
feladatvállalásában, teljesítésében.
Tartalmilag a Fészek összmővészetek terén a mindenkori progresszív kortárs
alkotásoknak bemutató színtere, ifjú mővészek és a már elismertek legújabb vagy csak itt
látható-hallható kezdeményezéseinek megmutatkozási lehetısége.
A mindenkor volt, de több mint húsz éve megszőnt tervezhetı fenntartó támogatás
azonban
egyre
kevesebb
financiális
lehetıséget
teremtett
programunk
megvalósíthatóságának, olyannyira, hogy mára a lepusztuló mőemléki épületével,
mőködtethetıség
alá
szorított
létszámával,
a
mindennapok
pénzügyi
létbizonytalanságával helyzete megrendült.
Tarthatatlanná,
elviselhetetlenné
vált
a
financiális kiszolgáltatottság: a munkatársak
túlterhelése melletti rendkívül alacsony fizetés, a
felszereltség elhasználódása-korszerőtlensége,
a lepusztuló környezet.
A kialakult ellehetetlenülı helyzetbıl csak
„elıremenekülés” lehet a megoldás kulcsa.
A hasonló eset elkerülése végett a jelenlegi és
várható
adottságok-lehetıségek
végiggondolásával ki kellett dolgoznunk a rövid és
hosszú távú mőködés stratégiáját, melynél kettıs
feladat teljesítésére van szükség.
1.

Fel kell tárni minden megvalósítható lehetıséget a Fészek financiális fenntartásának
nagyobb önerıs lehetısége terén, és aktivizálni kell tudni a tovább éltetés érdekében
mind a saját tagságunkat és vezetıségünkett, mind más állami és társadalmi energiát.
Erre vonatkozik a SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSEK címő dolgozat.
2. A mőködés biztosíthatósága érdekében nagyobb vállalkozási alapú bevétel
lehetıségét kell felkutatnunk, a létbizonytalanság elkerüléséért.
Ezt tartalmazza az AJÁNLATI ISMERTETİ.
A kétféle tennivaló mielıbbi együttes megvalósítására van szükség a Mővészklub
mőködtetésének pénzügyi megalapozása érdekében.
A Fészek Közgyőlésének megbízásából a továbbiakban ilyen értelmő továbbfejlesztésre
szánt koncepciók megfogalmazására, gondolkodásra és cselekvésre inspiráló kísérletre
kerül sor.

LEHETİSÉGEK FELMÉRÉSÉVEL

SAJÁT KEZDEMÉNYEZÉSEK
A FÉSZEK MŐVÉSZKLUB
FINANCIÁLIS ELLEHETETLENÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE
Szervezési tennivalók
•

Nagy tekintélyő, közismertségénél fogva jelentıs ismertségi (lobbizási)
adottságokkal rendelkezı személyiséget kell találnunk a mővészeti vezetıségünk
mellé, aki képes hazai és külföldi tıkeerıt felkutatva menedzseléssel kivezetni a
Mővészklubot a jelenlegi válságos helyzetébıl. İt várhatóan bankvezetık vagy
nagyvállalkozók körébıl szükséges megnyerni, aki egyben a Választmány
menedzser-fıtitkára is lesz. A keresést elindítottuk.
• A hazai pályázati lehetıségekkel eddig is eredményesen élt a Fészek, de az ezeken
elnyerhetı összegek egyre kevesebbek, és a szervezet jelenlegi állapotából sokkal
nagyobb pénzügyi lehetıségek birtokában kerülhet csak ki. Sürgısen meg kell
találnunk az Európai Unió magyar küldöttei között azt a személyiséget, aki uniós
pályázati lehetıségeket felkutatva segítségünkre tud lenni mind a tartalmi-kulturális
örökség tovább éltetése, mind a mőemléki épületünk helyreállítása lehetıségeirıl
való informálódásban, esetleg a lobbizásban is.
• Fel kell kutatnunk olyan tıkeerıs személyiségeket, cégeket, akik hajlandók
lennének a Klub egy-egy helyiségének felújítására, ahol ezt a támogatásukat feltőnı
helyen kitett táblán örökítjük meg, s tiszteletbeli tagságot kapna, ha egy személyrıl
van szó, vagy tíz darab kétszemélyes, nem személyre szóló állandó belépıt cég
esetén.
Vendéglátásról
•

A vendéglátó helyiségeinket az elızıekben bérlı, négy évig bérleti díjat nem fizetı,
garázda kft. a bíróság jogerıs ítélete szerint kamatokkal 130 millió forintnyi
tartozásával döntı mértékben hozzájárult a Fészek „kiéheztetéséhez”. A tartozás
végrehajtásának lehetıségéig minden felelıs vezetı és bérlı eltőnt, így a Klub
behajtható pénze a „veszett fejsze nyelét” jelenthette (sajnos a jogrendünk ezt
lehetıvé teszi), de legalább a helyiségeink használatát visszakaphattuk.
• Az új bérlı kiválasztása és nagyon szigorított szerzıdtetése megtörtént, mégpedig
közjegyzı elıtt, így – bár nem erre számítunk – az esetleges nem megfelelı
szolgáltatás következtében azonnali végrehajtással felbontható a megállapodás.
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A támogatás szükségességérıl, lehetıségérıl, mértékérıl
Közismert, hogy a Fészek a rendszerváltoztatás elıtt két helyrıl kapott tervezhetı
fenntartó támogatást: a kulturális tárcától és a mővészeti szakszervezetektıl.
A Területi Mővelıdési Intézmények Egyesülete létesítésével csak a szakszervezeti
támogatás mértékét vették figyelembe a pályázati lehetıségek szétosztásánál, így a
Fészek 50%-os hendikeppel indult, melyet azóta sem sikerült helyesbíttetni. Ez a
továbbiakban tarthatatlan, ez is hozzájárult a Mővészklub pénzügyi válságához, ezért a
korrekció megkerülhetetlenné vált. Nélkülözhetetlen a kulturális tárca 1901 óta
valamelyest mindig volt, de húsz éve megszőnt pénzügyi támogatásának újbóli
megszerzése! Erre és más szervekre vonatkozóan az alábbi változatok vetıdhetnek föl:
•

A mőködési költségek hozzájárulásaként a TEMI-hez juttatott állami támogatásból
címzetten a Fészek rendszeresen kapjon 5%-ot (ez az éves összköltségünk 3536%-a). Mint korábbi szakszervezeti felügyelet alá is tartozó intézmény, van jussunk
az ide juttatott pénzeszközökbıl: ugyanakkor méltatlanul kis mértékben jutunk
hozzá az egyik legnagyobb szervezetként.
A Minisztérium számára talán ez lenne a legegyszerőbben keresztülvihetı
megoldás, hiszen közmővelıdési intézmények között egyetlen hivatásos területen
mőködı mővészeti központként tevékenységünkkel így is elkülönülünk, s már a
TEMI – mint támogatáselosztó és -elszámoló egyesület – példa arra, hogy a
mindenkori állami támogatásból, hasonló módon, címzetten részesül.
• A Fıváros vezetıivel többször tárgyaltunk, hiszen a Fészek tevékenységi területe
Budapesten nagyon jelentıs. Összefoglaló beadványunkra kaptunk választ, mely
szerint az OKM kedvezı pénzügyi intézkedése esetén közszolgálati
megállapodásban a programok rendszeres támogatására lehetıséget látnak. Így
végre az éves költségvetésünk nem fiktív elképzeléseket tartalmazna, hanem
tervezhetıvé válna. (Mellékelünk egy normális limitköltségvetést.)
• Felajánljuk, hogy hosszabb távon biztosan gazdaságosabb lenne a kulturális tárca
számára, ha a különbözı mővészeti szövetségek elhelyezéséért fizetett lakbéreket
összpontosítva: a belvárosban, frekventált helyen lévı Fészek-épület padlásterének
beépítésével, valamint esetleg egy emelet ráépítésével Mővészetek Házává is
bıvíthetné a Klubot, ahol az alattuk lévı három szinten a teljes infrastruktúra
rendelkezésre állhatna. (A két szint összesen ~1000 m², megvalósítási programmal
rendelkezünk.) Ez hozzávetılegesen 400 millió Ft-ba kerülne, ami talán a jövıben
kigazdálkodható összeg lehetne a Minisztérium számára. Különösen indokolttá
teheti javaslatunkat, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. a késıbbiekben
lakbért kíván szedni az állami tulajdonú épületek mővészeti intézményeitıl is.
Biztos, hogy a nagyon megnehezült gazdasági helyzetben a Fészek Mővészklub
vezetésének és tagságának is összpontosított erıfeszítéseket kell tennie a rábízott,
közel 110 éves szervezetének megmentéséért!
Ugyanakkor megengedhetetlennek véljük, hogy a hivatalos kulturális szervek
közömbösek legyenek az országban, de a világon is egyedülálló összmővészeti kulturális
örökséget tovább éltetı, fejlesztı szervezetnek és mőemléki épületének sorsa iránt.
Galambos Tibor sk.
igazgató-fıtitkár
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A FÉSZEK MŐVÉSZKLUB KÖLTSÉGVETÉSI KONDÍCIÓI
a mőködéshez szükséges bevételek és kiadások bontásában

BEVÉTELEK
Saját bevételek
- tagdíjak, napi tagjegyek
- terembérleti és egyéb vállalkozások
- vendéglátó-ipari helyiségek bérleti díja

eFt
6 000
16 000
23 000

Pályázati bevételek
Adományok

45 000

45 %

10 000

10 %

45 000

45 %

9 000
1 000

Támogatások (3 oldalú megállapodással)
- TEMI
- minisztériumi
- Fıvárostól

30 000
10 000
5 000

Mindösszesen:

100 000

KÖLTSÉGEK
- közvetlen mőködési (rezsi) költségek
(vill., gáz, víz, csatorna, szemét, kéményseprı, biztosító) 10 000
- bér és egyéb személyi jellegő költségek
35 000
- járulékok
9 200
- rendezvényekkel kapcsolatos költségek
(elıadói díjak, rendezési, egyéb mővészeti
tiszteletdíjak, jogdíjak, propaganda)
10 500
- egyéb szolgáltatások
(posta-, telefon-, szállítás-, nyomda-, szerzıdéses
karbantartási és egyéb szolgáltatások)
16 000
- karbantartás, felújítás
15 000
- értékcsökkenés
1 800
- egyéb
2 500
Mindösszesen:
100 000
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AJÁNLATI ISMERTETİ
A BUDAPESTI FÉSZEK MŐVÉSZKLUB
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK
FELÚJÍTÁSSAL TÖRTÉNİ BİVÍTÉSÉRE
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I.
A FÉSZEK MÚLTJA, JELENLEGI MŐKÖDÉSI TERÜLETE,
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, ADOTTSÁGAI
Az 1901-ben alakult budapesti mővészek klubja tevékenységével, szakmai eredményeivel,
sokirányúan használható patinás épületével hazai és nemzetközi elismerést, hírnevet szerzett.
A Klub az építı-, képzı- és iparmővészek, színház-, zene-, tánc- és artistamővészek, film-, fotó- és
televíziómővészek, írók, újságírók és elméleti szakemberek mővészeti életének színtere.
A Klub a múltban és a jelenben is irodalmi elıadásokat, mősoros esteket, hangversenyeket,
filmvetítéseket, kiállításokat, vitákat, konferenciákat rendezett és rendez. Színvonalas – elsısorban
mővészeti győjtıkörő – szakkönyvtárat és olvasótermet tart fenn. Biztosítja a társas élet kereteit,
otthont ad a mővészeti szövetségek és a kulturális közélet különbözı hazai és nemzetközi
megnyilvánulásainak, rendszeres találkozókat szervez közéleti személyiségekkel és a hazánkba
látogató külföldi mővészekkel.
A Klub tagjait a Választmány veszi fel, akik az ötévenkénti tisztújító közgyőlésen hat tagozatban
(képzı-, zene-, színház- és filmmővészet, irodalom, média) választják meg a vezetıséget.
A Fıvárosi Bíróság által 540. számon bejegyzett, kiemelten közhasznú minısítéső szervezet
Alapszabályának megfelelıen a tisztújító közgyőlések között évenként – ugyancsak választott –
küldöttek értékelik a tartalmi és gazdálkodási tevékenységet.
A Fészek Mővészklub önálló jogi személyiségő egyesület, melynek tulajdona a mőemlékileg védett,
3738 m²-es épület és földterület. A tagok két közgyőlési idıszaka között a képviseletet ellátó
igazgató-fıtitkár elıterjesztésére a Választmánya jogosult dönteni a mőködésrıl, s a Közgyőlése az
épület hasznosításáról.
A Klub az alábbi helyiségekkel és szolgáltatásokkal rendelkezik céljainak megvalósításához (jelen
állapotában, mely befektetéssel továbbfejleszthetı):
•

mősoros elıadásokhoz, koncertekhez, konferenciákhoz, filmvetítésekhez, bálokhoz, nagyobb
létszámú társas összejövetelekhez, fogadásokhoz:
Nagyterem (200 személyes) pódiummal, projektoros kivetítéssel, hangversenyzongorával, kamaraszínházi világosítás-hangosítással, öltözıkkel, széksoros vagy asztalos
berendezési lehetıséggel, tálalókonyhával (1., 2. sz. fotó);
Gobelinterem (80-100 férıhelyes) fotelekkel, hangversenyzongorával (3. sz. fotó),
Kellér-terem (50-60 férıhelyes) pianinóval, márványasztalokkal, tonettszékekkel (4. sz. fotó)

•

szőkebb körő összejövetelek céljára:
Székely Mihály-terem (30 személyes) (5. sz. fotó)
Kisterem (20 fıs) (6. sz. fotó)
kiállítások számára megfelelıen kiképzett világítási és installációs felszereltséggel:
Fészek Galéria (7. sz. fotó)
Herman Lipót-kamaraterem (8. sz. fotó)

•
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•
•

könyvtár és folyóirat-olvasó (13. sz. fotó)
kötetlen klubélethez:
sakk- és kártyaszobák
testkultúraterem és szauna
társalgó, ülıcsoportos elıterek (9., 10., 11., 12. sz. fotó)

•

vendéglátói szolgáltatásokhoz:
étterem, a hozzá kapcsolódó konyhával (180 fıs) (17., 18. sz. fotó)
eszpresszó (40 férıhelyes) (14. sz. fotó)
kupolaterem (50 személyes) (15. sz. fotó)
pincebár (40 fı számára) (16. sz. fotó)

•

nyári klubélethez a város belterületén virágos, fás, szökıkutas, nyitott és árkádos, kerengıs,
toszkán:
nagy udvari kerthelyiség (300 fı részére) (19 sz. fotó), valamint
emeleti nyári presszó és terasz (150 fı részére) (20. sz. fotó)

•

mindezek mőködését biztosító:
kiszolgálási, személyzeti, üzemelési-mőszaki helyiségek és felszerelések

II. / A
A FÉSZEK MŐVÉSZKLUB MEGÚJÍTOTT PROGRAMJA
ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSI AJÁNLATA
A Fészek Mővészklub – megtartva a mővészek prioritását – zártkörőségét tágítva lehetıvé teszi más
reprezentatív társadalmi rétegek bekapcsolódását. Így az ipar, a kereskedelem, a bankvilág, a
diplomácia, a tudományos és mőszaki vezetı értelmiség – klubkeretek közötti – szellemi
kapcsolattartásának kelet-nyugati kulturális központja is kíván lenni. Célunk, hogy szabad szellemi
európai kulturális központtá, Európa és a világ vezetı értelmiségének elit klubjává fejlesszük a
Fészek Mővészklubot.
Mindehhez az épület teljes külsı és belsı felújítása, valamint vállalkozási alapon is létrejövı,
jövedelmezı tevékenységbıvítés szükséges, melynek összköltségbecslését mai árakon közöljük.
A hatszintessé fejleszthetı, értékes, Budapest belterületén lévı és a tervezett célra igen alkalmas
reprezentatív mőemléki épületét a Fészek Mővészklub el nem adja, de vállalkozó társat (társakat)
keres a fentebb leírtak megvalósításához, mőködtetéséhez.
A vállalkozásban a jelenlegi adottságokkal az alábbi területen várhatók jelentıs bevételek:
• a mővészek, valamint – régebbi múltjához hasonlóan – a hazai és nemzetközi bank, ipar,
kereskedelem, a kormányzat, a diplomácia területérıl jelentkezı tagság teljes körő vendéglátói
kiszolgálásából (éjjel-nappal), internetelérést nyújtó információs parkból, testépítı terembıl,
szaunából-szoláriumból, fodrászatból stb.;
• a jelenleg meglévı termek és szolgáltatások saját programján kívüli bérbeadásával kisebbnagyobb tanácskozások, szimpóziumok, konferenciák, tanfolyamok, fogadások, bálok
valósíthatók meg színvonalas gasztronómiai szolgáltatásokkal, kapcsolódó kötetlen klubélettel és
szórakozási lehetıségekkel;
• június 15-tıl szeptember 15-ig (mivel a Fészek saját mővészeti programjai szünetelnek) magas
szintő és sokoldalú kulturális turizmus színtere lehet a Klub az alábbi programokkal: hangszeres
szóló- és kamarazene, dzsessz-, operett-, musical-, operaénekesek, balettszólisták és néptáncegyüttesek, Galériánkban állandó kiállításról magyar kortárs mestermővek megvehetık, magyar
irodalom idegen nyelveken, jellegzetes magyar VIP ajándékok, melyekhez járulnak az étterem
cigányzenével és a presszó, bár, játékszobák szolgáltatásai stb.
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II. / B
SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEK
A Fészek Mővészklub jelenlegi adottságai feljavításához az alábbi karbantartások és felújítások,
beszerzések válnak szükségessé:
1. A villamosenergia-fıkapcsolószekrény és a szintenkénti (négy) terheléselosztó cseréje,
számítógépes világítási szakaszolás lehetıségének megteremtése (takarékosság végett);
2. a nagyteremhez fölmenı új betápláló elektromos vezeték létesítése szükséges (alulméretezett
régi vezetékezés miatt színházi elıadások közben – világítási túlterhelés következtében – az
áramszolgáltatással gyakran baj van); a meglévı hang- és fényszabályozók, valamint
világítótestek felújítása, valamelyes bıvítése szükséges;
3. konyhai és éttermi szellızés elszívó- és befúvóberendezései bıvítésre, részleges cserére szorulnak;
4. az épület – különösen a rendezvényekre alkalmas termek – klimatizálását meg kell oldani;
5. a belsı tér ajtóinak cseréje, kazettás falburkolatok helyreállítása, lambériák felújítása szükséges;
illetve festés-mázolást, tapétázást, parketta- és szınyegpadló-felújítást kell elvégeztetni;
6. a ház utcai homlokzatfelújítása szükséges (klinker tégla);
7. a sok helyen beázó tetı a tartó faszerkezetet is tönkretette, így nagyrészt a teljes tetızet cserére
szorul;
8. mozgáskorlátozottak közlekedéséhez a liftig és a ruhatárba lépcsınjáró gépezet szükséges;
9. új liftfelvonó és kabin szükséges, a régi elavult;
10. a bútorzat és berendezés részleges cserére szorul;
11. az egész ház lopás-betörés elleni berendezéssel való felszerelése szükséges.
összesen ~ 1 450 000 €
Hangsúlyozzuk: a vállalkozás ezen felújítás nélkül nem célszerő! A felújítások jelentıs részére azonban
saját beadású európai pályázatokon is lehetséges támogatást szerezni, vagy ezt az összeget a befektetı
társnak (társaknak) szükséges megelılegeznie a vállalkozás eredményessége érdekében.

III.
ÚJ VÁLLALKOZÁSI TERÜLETEK, BEVÉTELI LEHETİSÉGEK
1. Udvari árkádsor mobil téliesítésével (beüvegezés, hıszigetelés, főtés) ide telepíthetı a téli-nyári
étterem állandóra, télikertesítetten (új bútorzat is szükséges). (Tanulmányrajzok vannak.) Az emeleti
teraszon külön VIP terem is kialakítható (kb. 100 m²) (21., 22., 23., 24., 25., 26. sz. fotó).
2. Az étterem udvarra költöztetését követıen a jelenlegi (díszítıfestéses, stukkós szobrokkal,
festményekkel ellátott) étterem elegáns kávéházzá-cukrászdává alakítható, ahol Európa napi- és
hetilapjai, folyóiratai is olvashatók (új bútorzat is kell).
3. A kupolaterem éjszakánként exkluzív piano bárként, orfeumként és korlátozott tevékenységő,
exkluzív kaszinóként is mőködhetne.
4. A tetıtér (kb. 400 m²) beépítésével irodák vagy vendégszobák kialakítása és bérbeadása,
üzemeltetése lehetséges (ötletterv építési programmal) (27., 29. sz. melléklet).
5. Az épületre egy teljes emelet is ráépíthetı, mely kb. 500 m²: reprezentatív konferencia- és
bálterem számára (építési programmal) (28., 29., 30. sz. melléklet).
Az emeletráépítésre és a tetıtérbeépítésre – mint kulturális tevékenységbıvítésre – szintén európai
pályázati lehetıség felkutatása lehetséges.
összesen ~ 1 600 000 €
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IV.
A VÁLLALKOZÁS AJÁNLATI KERETEIRİL
Egy, az összes tennivalókat felmérı, koncepciózus kiviteli tervdokumentáció alapján a felújítás
részekre bontottan, ütemezetten is lehetséges úgy, hogy az üzemelés ne szüneteljen.
Mivel a meglévı épület felújítása és a tevékenység bıvítése az üzleti vállalkozáshoz kapcsolódó
nagyobb befektetési terhet jelent az üzlettárs számára, a Fészek Mővészklub a következı
kedvezményi lehetıségekre hívja fel a figyelmet:
•

A Klub vezetésébe gazdasági menedzserként bekerülhet a vállalkozó.

•
•

A Fészek a szokásosnál hosszabb távra kíván szerzıdést ajánlani.
A bérbevevı a beruházása ellenszolgáltatásaként – az általa kizárólagosan használt területekre
vonatkozóan elkülönítetten mért közüzemi díjakon kívül – csak megállapodás szerinti,
kedvezményes havi bérleti díjat fizet. Ez vonatkozik a pénzforgalmilag függetlenített funkcionális

•

területek (étterem, presszó, kávéház, bár) üzemeltetésére, továbbá a tetıtérbeépítés, illetve az
emeletráépítés utáni önálló hasznosításra.
Kulturális, mővészeti vegyesvállalkozás (külföldi–magyar) esetén a magyar állam
adókedvezményét is élvezheti a vállalkozó társ.

Megkeresésre készségesen adunk további információkat.

Galambos Tibor sk.
igazgató-fıtitkár
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INFORMATION FOR COMPETITIVE BIDDING

FOR THE EXTENSION OF THE ACTIVITY AND UTILIZATION
OF FÉSZEK ARTISTS’ CLUB, BUDAPEST,
BY WAY OF RENOVATION
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I.
ITS PAST, ITS PRESENT FIELD OF ACTIVITY,
ITS ORGANIZATIONAL STRUCTURE, AND ITS ASSETS
The Fészek Artists’ Club, founded in Budapest in 1901, has gained domestic and international fame
and reputation with its activity, professionalism, and venerable, versatile building.
It is a place for artistic life of architects, artists, and industrial designers, theatre artists, musicians,
dancers, and trapeze artists, film artists, photographers, and television artists, writers, journalists, and
theoretical experts.
It has been organizing literary lectures, evenings with entertainment, concerts, film screenings,
exhibitions, debates, and conferences since its inception. It has an excellent library with a reading
room, specializing in arts books. It ensures social life, it is a scene for different domestic and
international programmes of art associations and of cultural public life, and it regularly organizes
meetings with personalities in public life and with foreign artists visiting Hungary.
The Club’s members are admitted by the Board of Directors. The Board is elected in six divisions
(arts, music, theatre, film, literature, media) at the general assemblies every five years. The
organization, qualified as prominently public-benefit, is registered under Public Law No. 540 at the
Metropolitan Court of Budapest. In accordance with its Statutes, the Club’s operational and financial
activity is evaluated every year between the general assemblies by elected delegates.
Fészek Artists’ Club is an independent legal entity that owns the building (protected as a historical
monument) of 3738 sq m and its land. Between two general assemblies of the members, the Board
of Directors is authorised to make decisions on the functioning of the building, at the proposal of the
Manager and Secretary General representing the organization; the use of the building is decided by
the general assembly.
The Club possesses the following facilities to realise its aims (in its present state, to be developed by
investments):
• for evenings with entertainment, concerts, conferences, film screenings, balls, social functions
and receptions on a larger scale
Large Hall (for 200 persons) with a podium, a projector, concert grand piano, lighting and
sound facilities for chamber theatre performances, dressing rooms, with possibilities of
rows of seats or of table seating, and with serving kitchen (photos nos. 1 and 2);
Tapestry Hall (for 80-100 persons) with armchairs, and a concert grand piano (photo no. 3);
Kellér Hall (for 50-60 people) with an upright piano, marble tables, and bentwood chairs
(photo no. 4);
• for smaller social meetings:
Mihály Székely Hall (for 30 people) (photo no. 5);
Small Hall (for 20 people) (photo no. 6);
• for exhibitions, with custom-designed lighting and display equipment:
Lipót Herman Chamber Hall (photo no. 7);
Fészek Gallery (photo no. 8);
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•

library and reading room (photo no. 13);

•

for informal club life:
chess and card rooms;
a health club and a sauna;
a lounge and a foyer with seating (photos nos. 9, 10, 11, 12);

•

for catering services:
a restaurant with an attached kitchen (for 180 persons) (photos nos. 17, 18);
a coffee bar (for 40 persons) (photo no. 14);
a domed hall (for 50 persons) (photo no. 15);
a basement bar (for 40 persons) (photo no. 16);

•

two open Tuscan-style areas for the summer club life downtown, with flowers, trees, a fountain,
arches, and a cloister:
a unique, large, artistic garden (for 300 persons) (photo no. 19); and
a summer café and terrace upstairs (for 150 persons) (photo no. 20);

•

for the functioning of all the above:
service, personnel, operational and technical rooms and equipment.

II / A
THE RENEWED PROGRAMME OF FÉSZEK ARTISTS’ CLUB
AND ITS PROPOSAL FOR ENTREPRENEURSHIP
Preserving the priority of artists, the Fészek Artists’ Club enables other prominent levels of society to
join. It would like to be a cultural centre between East and West in intellectual relations among
industry, trade, banking, diplomacy, and academia. Our aim is to develop the Club into an
independent European cultural centre, an elite club of the world’s leading intelligentsia.
To realise this goal, the total internal and external renovation of the building as well as a for-profit,
entrepreneurial extension of activities are needed. The estimated total calculations are enclosed with
today’s prices.
The valuable and impressive building, ready to be enlarged into six storeys, situated in the centre of
Budapest, and very suitable for the planned goals, is not for sale by the Fészek Artists’ Club, but the
Club seeks enterprising partner(s) to realise our goals and operate on our premises.
The enterprise, considering its present assets, is likely to produce significant income in the following fields:
•

providing the membership – consisting of artists as well as Hungarian and international
representatives of banking, industry, trade, diplomacy, and government, like in its early period –
with full catering service (day and night), information room with Internet access, health club, saunasolarium, hairdresser’s, etc.

•

renting the present halls and services for conferences, symposia, courses, receptions, balls with
high-level catering services and a connecting informal club life and possibilities of entertainment;

•

from June 15 till September 15 (since Fészek’s own artistic programmes are suspended in this
period) the Club could be a venue for comprehensive, high-standard cultural tourism with the
following programmes: instrumental solo and chamber music, jazz, operetta, musical and opera
singers, ballet soloists and folk dance ensembles; contemporary Hungarian masterpieces at the
permanent exhibition of the Gallery, selling volumes of Hungarian literature in foreign languages,
and sales of typical Hungarian high-end souvenirs, as well as a restaurant with Gypsy music and
a café, a bar, and table-game rooms, etc.
14

II / B
NECESSARY IMPROVEMENTS
To improve the Fészek Artists’ Club’s present assets, the following maintenance, renovation, and
acquisitions are necessary:
1. changing the main electrical switch box and the load distributors at every level (4 pieces),
establishing computer-driven sectionalized lighting (as a measure of economy);
2. a new feeder electric cable for the Large Hall (undersized old cables cause electricity problems
during performances, due to lighting overload), renewal and some extension of the existing
sound controls and dimmers as well as light fittings;
3. the ventilating systems of the kitchen and the restaurant need extension and partial replacement;
4. the air conditioning issue in the building – especially in the different programme halls – needs to
be solved;
5. change of the inner doors, renovation of the coffer wall coverings, and renewal of the panelling
are needed, as well as painting, wall-papering, and renovation of parquetry and carpets;
6. the street facade of the building must be renovated (clinker bricks);
7. the roof, leaking at several places, has rotted the supporting wooden construction, so practically
the whole roof needs changing;
8. to assist the transportation of the disabled, a stairlift is necessary to the elevator and to the
cloakroom;
9. a new elevator is needed;
10. furniture and equipment need partial change;
11. furnishing the whole building with security against theft and burglary.
sum total approx. 1.450.000 €
We emphasize: the enterprise is not feasible without these renewals! However, it may be possible for
Fészek to raise funds from European Union grants for the majority of the renovations, or this sum
needs to be advanced by the investing partner (partners) for the success of the enterprise.

III
NEW AREAS OF ENTERPRISE, INCOME POSSIBILITIES
1. With the reconstruction of the arcades in the courtyard in a removable way for use in winter too
(glazing, thermal insulation, heating), a winter and summer restaurant could function here (new
furniture is also needed). (Drawing studies are available.) An extra VIP room could be formed on
the balcony (approx. 100 sq m) (photos nos. 21, 22, 23, 24, 25, 26).
2. Having moved the restaurant to the courtyard, the present restaurant (with painted, stuccoed
sculptures and paintings) could become an exclusive coffee house and confectionery where
European dailies and weeklies can be read (new furniture is also necessary).
3. The domed hall could function at night as an exclusive piano bar, an orpheum and an exclusive
casino of limited activity.
4. By making use of the attic (about 400 sq m), offices or guestrooms could be constructed to be
rented for others or operated by Fészek. (A project description and a construction program with
cost are available.) (See attachments nos. 27, 29.)
5. A whole storey with an area of approx. 500 sq m could be added to the building, for the purpose
of an impressive conference and ball room. (A construction program with cost is available.)
(See attachments nos. 28, 29, 30.)
To construct the new storey as well as to renovate and finish the attic – as an expansion of cultural
activity – it is also possible to raise funds from EU grants.
sum total approx. 1.600.000 €
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IV
FRAMEWORK FOR ENTREPRENEURSHIP
On the basis of a construction document appraising all the tasks, the renovation is possible in a
sectionalized, scheduled way, so that the regular operation of the Club would not be interrupted.
As the reconstruction of the building and the extension of its activity imply a considerable investment
burden for the partner, Fészek Artists’ Club calls the prospective partner’s attention to the following
points of advantage:
•

The entrepreneur can be included in the management of the Club as a financial manager.

•

Fészek offers the contract for a period longer than usual.

•

The entrepreneur, in return for the investment, will only pay an agreed, favourable monthly rental
charge (apart from the public utility fees, to be measured separately, concerning the areas used
exclusively by him/her). It applies to the operation of the functional areas detached in cash flow
from the Club (such as the restaurant, the coffee bar, the confectionery and coffee house, and the
piano bar) as well as to the independent utilization following the storey construction and the attic
conversion.

•

In case of a joint venture (between a foreign partner and Hungary) of culture and the arts, the
entrepreneur can benefit from the Hungarian State's tax allowances.

Do not hesitate to contact us for further information (see the header of this document).

Tibor GALAMBOS
Managing director and secretary general
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29. sz. melléklet
A FÉSZEK MŐVÉSZKLUB ÉPÜLETÉNEK BİVÍTÉSE
I.

Bıvítési módok
1. A jelenlegi tetıtér beépítése tetıszerkezet cseréjével: a hasznosítható terület 400 m².
(Lehetséges, hogy csak ez valósuljon meg.)
2. A jelenlegi, 1. tételő tetıtér beépítése plusz emeletráépítés tetıszerkezet-cserével: a hasznosítható terület így
400 m² + 450 m².
3. Az 1. vagy a 2. jelő megvalósítás esetén is lehetséges az udvar felé nézı, kupolaterem feletti terület beépítése
vagy terasz létesítése, mely terület további 65 m²-t jelent.

II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

A bıvítéshez szükséges építési-átalakítási munkák
A meglévı fa tetıszerkezet lebontása és cseréje fém könnyőszerkezetre pala vagy más tetıfedéssel.
Teherhordó falak magasítása 1. vagy 2. tervezés szerint.
A területre kétkarú lépcsıfeljárat létesítése a jelenlegi II. emeleti lépcsıház meghosszabbításával.
A használaton kívüli kémények elbontása, kivéve amelyek közüzemi vezetékek csatornájaként kerülnek
felhasználásra.
A jelenlegi tetıtérben lévı gépházak elbontása és áttelepítése a hasznosított területrıl, illetve helyettük új
klimatizálási rendszer kialakítása az I–II. emeletre és az új létesítményre vonatkozóan.
Elkülönült közmővesítés létesítése az új területre (villany, víz, csatorna, főtés külön mérıvel).
A főtési légtelenítı áthelyezése a hasznosított területrıl.
Liftpálya meghosszabbítása új lift beépítésével.
Mozgáskorlátozottak részére emelıgép beépítése a földszinten a ruhatárhoz és a lifthez vezetıen.

* * *

Attachment no. 29
EXTENSION OF THE BUILDING OF FÉSZEK ARTISTS’ CLUB
I.

Ways of extension
1. Renovating and finishing the present attic by replacing the roof: the area to be utilized is 400 sq m.
(It is possible to do only this much.)
2. Renovating and finishing the present attic (as given above) plus storey construction by replacing the roof: the
area to be utilized is hence 400 sq m + 450 sq m.
3. In both cases, it is possible to utilize the area above the domed hall, which looks out over the courtyard, or to
create a terrace there, providing another 65 sq m.

II. Construction and conversion work necessary for the extension
a) Pulling down the existing wooden roof and replacing it with a lightweight metal structure with a slate or other
roof.
b) Raising the weight-carrying walls by plan no. 1 or 2.
c) Creating access to the area by extending the present double staircase with a new level.
d) Pulling down unused chimneys, except those to be utilized for infrastructure channels (pipes, wires).
e) Relocating the ventilation machines from the present attic, and installing a new air conditioning system for the
existing storeys and the new construction.
f) Installing separately metered utilities for the new area (electricity, water, sewage, heating with a separate
meter).
g) Relocating the air removal mechanism of the heating system from the area to be utilized.
h) Extending the elevator shaft and installing a new elevator.
i) Installing a stairlift for the disabled, to provide access to the cloakroom and to the elevator at the ground floor.
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