A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA
a 2011. évi közhasznú tevékenységéről
Összművészeti központként 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. 2011. évre tervezett kulturális programjainkat az év végén bekövetkezett kritikus pénzügyi helyzetünk ellenére is
teljesítettük. Saját rendezvényeinket 955 alkalommal 85 203 fő látogatta, külső szervekkel közös rendezvényeinken
pedig 62 esetben összesen 3 284 fő vett részt. Ehhez járul a szakkönyvtári éves 3 260 fő, valamint az év 340 napján
nonstop nyitva lévő klubházunk társasági élete. Elmondhatjuk, hogy Klubunk valamennyi műfajban megjelenő,
legfrissebb művészeti információkat tartalmazó, színvonalas programjai a művészeti élet jelentős eseményei voltak.
Ezekből kiemeljük az alábbiakat:
• Az Új Magyar Művek XIV. Hangversenyciklusa keretében négy koncerten több mint 30 szerző művét
mutattunk be, közel 100 előadóval. Emellett a 200 éves Liszt évforduló alkalmából, jelentős kutatómunka
eredményeként, a 10 előadásból álló „Liszt, a dalköltő” sorozatot említjük, amely nagyrészt olyan művekből
állt, amelyeket eddig még sehol sem mutattak be. Ehhez kapcsolódott a „Liszt másként” című, három
koncertből álló rendezvényünk, amihez irodalmi, táncos és pantomimes előadás is társult.
• A Fészek Galéria által rendezett kortárs képző-, ipar- és fotóművészeti kiállításokon az elismert szakmai
kiválóságok mellett progresszív, tehetséges fiatalok is nagy számban vettek részt. Kiemelt eseményt jelentett,
hogy a 110 éves Fészek 30 éves Galériája megünnepléseként négy kiállításon 49 művész jelentkezett új
alkotásával; közülük is kiemelkedett az ez alkalomra készült zászlókiállítás.
• A kerek évfordulós születésnapi megemlékezések a különböző művészeti ágak kiemelkedő képviselőivel
változatlanul sikeres sorozatnak bizonyultak.
• Koncertprogramjaink, az Operaházzal közös rendezvényeink, színház- és filmművészeti eseményeink,
irodalmi estjeink, a kortárs magyar kamaraszínművek ugyancsak rendkívül gazdagították műsorainkat.
• 15 művészeti csoport és társaság működéséhez biztosítottunk helyet, lehetőséget.
• Művészeti szakkönyvtárunk működése is jelentős hozzájárulás a képzőművészek, filmesek,
színházművészek tevékenységéhez.
B. Egyesületünk a folyamatos működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat saját bevételén kívül támogatásokkal tudta
biztosítani, mely utóbbit főként pályázatok útján nyertük el (18 benyújtott pályázatból 17 lett nyertes). A pályázati
támogatások csökkenése és nem utolsósorban az általánosan tapasztalható recesszió hatásaként saját bevételi
forrásaink is mérséklődtek az elmúlt évhez képest mind a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenységünknél.
Pénzügyi helyzetünk kritikussá válásával további kölcsönök igénybevételére is kényszerültünk.
A 2011. évi összes bevétel 55 205 e Ft volt.
Ebből: saját bevétel:
21 950 e Ft
Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft
Egyéb támogatások:
3 008 e Ft
A fenti összes bevételből a
- közhasznú tevékenység bevétele 39 079 e Ft, amely tagdíjak, tagjegyekből, cél- és működési támogatásokból
állt. A SZJA 1 %-ából kapott támogatás 603 e Ft volt, melyet a szabályoknak megfelelően halasztott bevételként
számoltunk el;
- a vállalkozási tevékenység 16 126 e Ft-os bevételét főleg a helyiségeink bérbeadása képezte.
A 2011. évi összes ráfordítás 63 632 e Ft volt.
Az év során, a folyamatos működés feltételeit biztosítani tudtuk, azonban december hónaptól az előbb említett okok és
részben a vendéglátó-pari helyiségeinket bérlő cég folyamatosan halasztott bérletidíj-fizetései miatt likviditási
gondjaink keletkeztek. A dolgozók bérét és a kapcsolódó járulékokat, a számlákat csak késedelmesen tudtuk kifizetni.
A Klub működésének fenntartása érdekében rendkívül takarékos költséggazdálkodást kellett folytatnunk (pl. csak a
leghidegebb téli hónapokban fűtöttünk, az egyéb rezsiköltségeket a villany-, víz-, csatornahasználat visszafogásával
próbáltuk mérsékelni, béremelés pedig évek óta nincs), ennek ellenére a költségeink meghaladták a bevételeket, 8 427
e Ft veszteségünk keletkezett. Ebből a közhasznú tevékenységünk vesztesége 5 889 e Ft, a vállalkozási tevékenységé
2 538 e Ft. Mindez a saját tőkénk jelentős – a tavalyi 15 162 e Ft-ról 6 735 e Ft-ra történő – csökkenését okozta.
Az anyagi erőforrások hiánya miatt épületünk évek óta lepusztulóban van. A minisztériumtól nyert 15 millió Ft-os
beruházási támogatás azonban lehetővé tette, hogy a klubépület bejárati része, a porta és a félemeleti előtér teljesen meg
újuljon, visszanyerve eredeti szecessziós szépségét. A főépület egyéb területeinek helyreállítása, a szükséges karbantartá
sok elmaradása miatt, továbbra is elszomorító, és a technikai felszereltségünk javítása terén sem sikerült előrelépnünk.
Vezető tisztségviselőknek nem történt kifizetés, sem egyéb juttatás.
Esedékes köztartozásunk 2011. december 31-én nem volt.
Elfogadta a 2012. május 21-i rendkívüli közgyűlés.
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