
A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011-ES ÉVR L

A jelentést az Egyesület közgy lése, egyhangúlag elfogadta,
2012. május 18-án.

1.Tartalmi beszámoló az Egyesület 2012. évi munkájáról –   
legfontosabb események, döntések 

Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület alakulásakor 
olyan kreatív közösség létrehozását t zte ki célul, mely a 
kortárs m vészeti ágak képvisel ivel dolgozik együtt, segíti 
az alkotók munkáját. Az alapítás óta eltelt id szak eseményei 
azt mutatják, hogy az Egyesület tevékenysége valós igények 
kielégítését szolgálja, s további tevékenységekkel b vítettük
szolgáltatásaink körét.

- Az el z  évek munkáját folytatva aktív szerepet vállaltunk 
civil szervetek részére pályázatírásban, pályázati 
tanácsadásban. A tavalyi évben 12 független m vész pályázati 
lebonyolító szerveként vettünk részt el adások, kiállítások, 
filmkészítések, koncert sorozatok, tehetségkutató versenyek 
megvalósulásában. A 2011-es évben 4 társulat m ködési 
támogatásának teljes kör  lebonyolítását végeztük, 
infrastrukturális hátteret nyújtva nekik. Összesen közel 30 
m vészeti és kulturális pályázat megvalósulását támogattuk 
szervezetünkkel és munkánkkal, melynek segítségével kb. 12 új 
m vészeti bemutató, számos tanulmányút, kísérleti szakmai 
együttm ködés valósult meg.
A kialakult igényekhez alkalmazkodva az azt igényl  
p a r t n e r s z e r v e z e t e k n e k , m v é s z e k n e k r e n d s z e r e s 
pályázatfigyelést végzünk. Az érintett m vészek száma 
nagyságrendileg 50 f . 
Az elkészült produkciókat pedig több ezer néz  tekintheti meg.



- Urbitális Majális 2011. május www.urbitalis.hu
Tavaly negyedik alkalommal került megrendezésre az Urbitális 
Majális, melynek el készítéséi munkáiban, a koncepciójának 
kialakításában és a pályázati kiírás megalkotását Egyesületünk 
végezte. Az egy hónapos, májusban zajló budapesti 
rendezvénysorozat interaktív programokat kínál, új szemlélet  
várospercepciót, városi életmódokat mutat be, információt, 
tudást közvetít, illetve mindezek által egy új, a város 
szövetére érzékeny és ennek formálására nyitott közösséget, 
civil hálózatot „nevel ki”. Az URBITÁLIS célja, hogy 
aktivitásra serkentse a várost szeret  civileket és 
csoportokat, közös gondolkodást indítson el, és el segítse a 
hosszabb távú együttm ködést. A programsorozatba - pályázat 
útján - civil szervezetek és aktív városhasználók által 
szervezett események kerültek be, akik számára versenyt írtunk 
ki. Az egy hónap alatt zajló eseménysorozatnak közel 70 ezer 
néz je volt. A tavalyi Urbitális Majális programjaival 
összesen több mint 150 sajtóorgánumban csaknem 220 alkalommal 
szerepeltünk, egyebek közt országos tévékben, rádiókban (MTV 
regionális Híradó, RTL klub Reggeli, Class FM, Neo FM), online 
és nyomtatott újságokban (Origo, Index,Hírszerz , hg.hu, 
Népszabadság, Metropol, Budapester Zeitung), valamint kisebb, 
de jelent s helyi médiumokban (Inforádió, Radiocafe, Rádió Q, 
Klub Rádió) is.

- 2011 tavaszán a Reneszánsz Kiadó felkérésére, a GAP 

SZINDRÓMA, avagy a pszichológia és az emésztés kapcsolata c. 

könyv magyarországi megjelenésének sajtótájékoztatóját 

szerveztük meg.

A Katlan Csoport a rendezvény helyszínének, cateringjének, 

moderátorának stb. szervezését végezte, valamint 

elkészítettünk egy ismeretterjeszt  filmet, mely az egészséges 

táplálkozás és egészséges életmód fontosságára hívja fel a 

figyelmet: 

http://www.youtube.com/watch?v=8YpL5Ityrik

- Honlapfejlesztés, szélesed  tevékenységeinket követ , 
interaktív honlapot alakítottunk ki az elmúlt évben, teljesen 
új arculat kialakításával. A Katlan Csoport nem csak új 
honlapján jelenik meg új grafikával, hanem arculata, logója is 
megújul. 

- Body and Soul Nemzetközi Feln ttképzés
2011 végén kezdtük megszervezni és akkreditálni a Tempus 
Alapítvány nemzetközi programjában a Body and Soul cím  



Nemzetközi Feln ttképzési programunkat, melyet 2012. augusztus 
20 és 27 között rendezünk meg Szentendrén. 
Négy olyan tanárt hívtunk meg, akik értik a test üzeneteit, és 
segítenek abban, hogy hallgatóink tudatosabban, nyitottabban, 
nagyobb bizalommal legyenek a saját testükkel szemben. Ezeknek 
a különböz  technikáknak az elsajátításával képesek lesznek 
egyéni módon beépíteni oktatásukba a mozgás, az érintés, a 
testbeszéd fontosságát. A tanáraink megtanítják ket arra, 
hogyan használják jól a saját testüket és hogyan használják 
ezt a tudást az oktatásban. 

Az itt elsajátított tudást aktívan tudják majd használni a 

táncot, jógát, természetgyógyászatot, sportot, wellnesst 

oktatók, de a táncterápiát tanítóknak is egy újfajta 

módszerhez lesz kulcsuk, hiszen mind a Gaga, a Feldenkreis és 

a Weight Flow beépíthet  a táncterápiás oktatásba. A 

technikákat könnyen felhasználhatják a drámapedagógiai 

oktatásban is, melynek alapja az önismeret, a közösségépít , 

kommunikációfejleszt  játék, amihez egy újfajta út lehet a 

mozgás és ezek a konkrét technikák. Ugyanígy kuriózum lehet a 

drámát, színjátszást vezet knek, oktatóknak is, ezekkel a 

speciális technikákkal mind a csoport egységét er síthetik, 

mind az egyéni szabadságot, önkifejezést is szabadabbá 

tehetik. Úgy gondoljuk, hogy azok a feln ttoktatók is 

jelent sen fejl dhetnek szakmai tekintetben ezzel a kurzussal, 

akik akár a média, vagy a tágabban értelmezett kommunikációs 

vagy jogi területen oktatnak. 

Tevékenységünk során a következ  szervezetekkel rendszeres az 
együttm ködésünk:

M vészeti, kulturális projektekben együttm ködünk: Független 
El adó-m vészeti Szövetség, FÜGE, Instant Kultkocsma, TÁP 
Színház, Esze Tamás Gyermekotthon, ClubEra Zenekar, Meridián 
42 Színház és Filmm hely, Fehér Ferenc, Finita La Commedia, 
Gold Bea, Réti Anna, Mészöly Andrea, Lakmusz Csoport, Kasimise 
M hely, Búvárkör, JAM Táncm hely, Dányi Viktória, Arany Virág, 
Kovács Kata, Studio Metropolitana Városfejleszt  M hely, stb.
Promóciós területen: Pesti Est Kft., FidelioSúgó, 
www.szinhaz.hu, Magyar Narancs és számos Kulturális hírportál, 
MTV regionális Híradó, RTL klub Reggeli, Class FM, Neo FM, 
Origo, Index, Hírszerz , hvg.hu, Népszabadság, Metropol, 
Budapester Zeitung, Inforádió, radiocafe, Rádió Q, Klub Rádió

2.  Számviteli beszámoló  



Az I. sz. mellékletben található.

3. Központi költségvetési szervt l, elkülönített állami   
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi 
települési önkormányzattól, települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveit l kapott támogatások 
mértéke

Támogatás 
megnevezése

Támogatás 
célja

El z  
év

Tárgyév Eltérés 
Ftban 

Eltérés 
%ban

Nemzeti 
Civil 
Alaprogram

M ködési 
támogatás

200.00
0

361.000 0.0 180%

Összesen: 200.00
0

361.000 0.0 0%

4. A költségvetési támogatás felhasználása  

A szervezet az NCA támogatási rendszeréb l kapott támogatást a 
következ  területeken használta fel:

Nemzeti Civil 
Alapprogram  Ft
Kommunikációs ktg és 
posta

         
14.600

Adminisztráció 174.975

Utazás
        9
.800

Nyomtatvány irodaszer 161.625
 361.000

5. Cél szerinti juttatások  

A szervezet az alapszabályban rögzített tevékenységi körében, 
a szöveges beszámolóban részletezett módon végezte a sajtóval 
való kapcsolattartást, m vek és alkotók népszer sítését.

Juttatás 
megnevezés
e

El z  év Tárgyév Eltérés 
Ftban +

Eltéré
s %ban

Pénzbeli 
támogatás:

0

Pénzbeli 0



támogatás:
Nem 
pénzbeli 
támogatás:

0 0 0

Összesen: 0

6. A közhasznú szervezet vezet  tisztségvisel inek nyújtott   
juttatások mértéke, ill. összege

A vezet  tisztségvisel k juttatásban nem részesültek.

7. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:  

Megnevezés El z  
év

Tárgyév Változás 
Ft

Változás 
%

Saját t ke 335.00
0

666.000 331.000 + 190%

Jegyzett 
t ke

0 0 0 0

T keváltozás 0 0 0 0
Lekötött 
tartalék

0 0 0 0

Értékelési 
tartalék

0 0 0 0

Tárgyévi 
eredmény

0 0 0 0

Mérleg 
szerinti 
eredmény

326.00
0

331.000 5.000 +101%

I.sz. melléklet: 

A csatolt dokumentum szerinti mérleg és számviteli beszámoló

Számviteli beszámoló


