
Közhasznúsági Beszámoló  
 

Az Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület 2012 évi 
működéséről  

 
2012. Májusában immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg 

egyesületünk fő tevékenységét jelentő Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál 
koncertsorozatát.  
 

A Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál koncertsorozatának támogatásához 
csak a közreműködi helyszínek bevételeiből gazdálkodhattunk. A Vác város 
Önkormányzatának kulturális bizottsága által megszavazott működési költség sem 
került kifizetésre a város megszorító intézkedései miatt.  

A 2012 évi rendezvénysorozat  így mindössze 5 koncertből állt. A helyszínek a 
következők voltak: 

 

XI. Nemzetközi Akusztikusgitár Koncert Körút helyszínei és 
időpontjai 

2012 
 

 
 

A gitárfesztivál 
rendezvényeinek lefolyása 

 
A XI. Nemzetközi 

Akusztikusgitár Fesztivál 3 vidéki, 
1 budapesti és egy külföldi 
helyszínen megrendezett 
koncertből állt 2012-ben. A 
koncerteken A Terracota trió 
(Fernando Freitez (Venezuela), 
Veronique Gillet (Belgium),  
Carlos Franco (Venezuela) 
valamint a házigazda Szabó 
Sándor léptek fel Major Balázs 
ütőhangszeres 
közreműködésével. 

A támogatások 
megszűnése miatt a video vetítés és a nagyteljesítményű hangosítás elmaradt, 
helyette teljesen akusztikusan vagy minimális hangerősítést használva zajlottak a 
koncertek. Ezzel a közönség inkább az intimebb hangzásba és a muzsikába tudott 
jobban elmerülni. Szokás szerint a koncert végén mindannyian együtt lépetek 
színpadra és eljátszottak egy ismert darabot, a közönség nagy örömére.  

 
Bár a koncertek száma megharmadolódott a kezdeti évekhez képest, azonban 

a koncertek látogatottsága a 2011-es évhez hasonló volt. 150-200 között volt a 
közönség átlagos létszáma. Érzékelhető, hogy egyre több fiatal látogatja a 

Dátum Helyszínek 

  
2012. május 11. 

Péntek 
18.00 

 

Budapest, IX. kerület 
Pinceszínház 
XI.  

2012. május 12. 
Szombat 

19.00 

Győr, Petőfi Sándor Művelődési 
Központ, 
Győr, Árpád u. 44. 
T: (96) 327-466 

2012. május 13. 
Vasárnap 

19.00 

Érsekvadkert, Mikszáth Kálmán 
Közművelõdési Intézmény  
Rákóczi u. 120 
Tel: (35) 540 050 

2012. Május 15. 
Kedd  

Szatmárnémeti /Erdély 

SZATMÁRNÉMETI ÉSZAKI 
SZÍNHÁZ 

Str. Horea, nr. 3-5, 440004 Satu Mare, 
Romania 

  
2012. Május 17. 

Csütörtök 
Vác, Madách Művelődési Központ 
Dr. Csányi László krt. 63. 
Tel: (27) 316 411 



koncerteket és akik felfedezik ezt a fajta zenét, azt továbbadva bizonyára a jövőben 
is eljönnek és másokat is elhoznak a rendezvényekre. 

 
A bevétel felhasználása 

  
A bevétel további a részét szállásköltségek, a technikai költségek valamint a 

szállítási, utazási költségek tették ki. A bevétel maradék részét a működési 
költségekre fordítottuk. 

 
 
 
Egyszerűsített éves beszámoló mérleg, és eredmény kimutatás 2012. évre 

    (Adatok ezer Forintban) 

 

1. Befektetett eszközök: 1669     
2. Immateriális javak: -      
6. Forgóeszközök: 906      
10. Pénzeszközök: 476       
12. Eszközök, aktívák összesen: 2575   
13. Saját tőke: 765      
14. Induló tőke: 10        
18. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: - 1462 
25. Források, passzívák összesen: 2575   
 

A szervezetnek elmaradt köztartozása nincs. 

 
 

Távlati célok 
 

Legfontosabb célkitűzésünk közé tartozik az, hogy a Nemzetközi 
Akusztikusgitár Fesztivált európai rangját megtartsuk és egyre több hazai és határon 
túli koncertet rendezhessünk.  

 

 

 

Vác, 2013. Január 12. 
     Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület 
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