A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2017.05.12 09:56:42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

0 2

0

0

0

8

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Tárgyév:

2 0 1 6
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PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 8 9

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Delej
51

Lépcsőház:

Emelet:

9

utca

Ajtó:

fsz

1

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 8 6 8 2

.P k . 0 6 0 2 0 7 / 1 9 9 9 /6 1

1 8 1 6 9 0 1 2

1

4 2

Csonka Éva Emese

Képviselő aláírása:
Keltezés:
0

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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0 3
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

0

0

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

2 212

3 431

0

0

139

21

0

0

IV. Pénzeszközök

2 073

3 410

Aktív időbeli elhatárolások

2 037

1 647

4 249

5 078

-541

-61

I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

-104

301

0

0

-437

-362

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

2 948

1 645

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 948

1 645

Passzív időbeli elhatárolások

1 842

3 494

4 249

5 078

B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok

C.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

191

154

191

154

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

11 767

5 046

11 767

5 046

55

25

55

25

11 712

5 021

11 712

5 021

5

-15

5

-15

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

11 963

5 185

11 963

5 185

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

12 805

5 185

12 805

5 185

5. Anyagjellegű ráfordítások

7 470

5 462

7 470

5 462

6. Személyi jellegű ráfordítások

4 924

85

4 924

85

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

8. Egyéb ráfordítások

6

0

6

0

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

12 400

5 547

12 400

5 547

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

12 400

5 547

12 400

5 547

-437

-362

-437

-362

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-437

-362

-437

-362

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

0

0

0

0

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

0

0

0

0

9 461

0

9 461

0

0

0

0

0

150

160

150

160

0

0

0

0

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

51

1 0 8 9

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Delej
Lépcsőház:

Emelet:

9

utca

Ajtó:

fsz

1

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 1 .P k . 0 6 0 2 0 7 / 1 9 9 9

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/61

0 0 0 8 6 8 2

1 8 1 6 9 0 1 2

1

4 2

Csonka Éva Emese

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

MM iskolai progam, Leszbikus Identitások Fesztivál

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1991. évi XX. tv. 121. § a)-b); 2005. évi CXXXV. tv. 4. § (1)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: magyarországi lmbt közösség tagjai és hozzátartozói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

4500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

11 963

5 185

150

160

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

9 461

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 352

5 025

12 400

5 547

4 924

85

12 400

5 547

-437

-362

16

16

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NCTA-2013-4194-M1
Támogató megnevezése:

Norvég Civil Támgatási Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.október 1 - 2015.december 31.

Támogatási összeg:

18 156 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 647 461

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 519 328
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 647 461

Felhalmozási

0

Összesen:

1 647 461
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Magnet-Kap program
Támogató megnevezése:

Magnet Bank
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016

Támogatási összeg:

182 057

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

182 057

- tárgyévben felhasznált összeg: 182 057
- tárgyévben folyósított összeg:

182 057

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

182 057

Felhalmozási

0

Összesen:

182 057
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Leszbikus Archívum fejlesztése
Támogató megnevezése:

Erste Stiftung
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015. január 1 - 2016. december 31.

Támogatási összeg:

1 648 130

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

843 130

- tárgyévben felhasznált összeg: 479 456
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 648 130

Felhalmozási

0

Összesen:

1 648 130
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Grassroots Hungary 2016 - Melegség és Megismerés vidéken
Támogató megnevezése:

Open Society Institute
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016-2017

Támogatási összeg:

4 123 650

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

629 554

- tárgyévben felhasznált összeg: 629 554
- tárgyévben folyósított összeg:

4 123 650

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

629 554

Felhalmozási

0

Összesen:

629 554
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló
Labrisz2016-ostevbesz.pdf

Labrisz Egyesület 2016-os tevékenységi
beszámoló
1. A Labrisz Leszbikus Egyesület működésének háttere
Magyarország első és eddig egyetlen leszbikus szervezeteként olyan társadalom létrejöttén
dolgozunk, ahol a nőknek lehetőségük van szabadon megválasztani partnerüket,
életformájukat, és félelem nélkül megélni és felvállalni identitásukat életük minden területén.
A Labrisz Leszbikus Egyesület 1999-ben azért jött létre, hogy felhívja a közvélemény
figyelmét a nők szexuális kisebbségeinek hátrányos megkülönböztetésére, képviselje
érdekeiket, és oldja a velük kapcsolatos előítéleteket. Az Egyesület célja a leszbikus,
biszexuális és transznemű nők önelfogadásának és láthatóságának erősítése, biztonságos,
támogató közeg nyújtása, valamint a női és feminista önszerveződő közösségek
munkájának szakmai támogatása. Célunk a hazai leszbikus és feminista kultúra feltárása,
gazdagítása, és a szélesebb társadalommal való megismertetése is. Értékeink a kreativitás,
felelősségvállalás (egyéni és társadalmi értelemben), a nyitottság és a feminizmus. Céljaink
megvalósítása érdekében, értékeink mentén közösségi és kulturális eseményeket
szervezünk, ismeretterjesztő és irodalmi kiadványokat jelentetünk meg és gyűjtünk, illetve
oktatási programot működtetünk.
Az Egyesületet LMBT- és nőjogi fókusza, közösségszervezői céljai, illetve közhasznú
szervezeti státusza következtében erősen érintik a jelenlegi magyar társadalomban a
melegekkel kapcsolatosan megfigyelhető előítéletek és az elutasítás igen magas szintje. Ez
ügyben a helyzet vidéken még rosszabb. Megfigyelhető, hogy az LMBT emberekkel
kapcsolatos előítéletek az állami működésbe, jogalkotásba, hivatalok, intézmények
munkájába is beépülnek. Munkánkat segítheti ugyanakkor a pozitív tendenciaként jelentkező
néhány elszórt kezdeményezés (pl. Nyitottak vagyunk! kezdeményezés, egyes külföldi és
magánalapítványok támogatási hajlandósága). A fenti tendenciák alapvetően a nők
egyenjogúságával kapcsolatos kérdésekben is jelentkeznek - a társadalmi előítéletek és
intézményesített szexizmus mellett ez ügyben is megfigyelhetőek pozitív kezdeményezések,
főként a civil és magánszektor területén. Munkánkat nehezíti a jelenlegi kormányzat
civilellenes szemlélete is, ami a törvényi feltételek szigorításával, az adminisztrációs terhek
növelésével, a rendelkezésre álló források szűkítésével, arányos és átlátható elosztásának
felszámolásával igyekszik nehezíteni a kritikus szemléletű társadalmi szervezetek munkáját.
Az Egyesület 2014-15-ben középtávú stratégiát készített, amely a missziót,
értékeket, célokat és a környezetet figyelembe véve a következő kritikus területeket
határozta meg:
● A melegek kis láthatósága, out melegek kis száma - különösen vidéken
● A melegeket támogató szervezetek, közösségek száma kicsi - vidéken még
jellegzetesebb
● Biztonságos női terek hiánya
● Női alkotóknak, gondolkodóknak teret adó felületek hiánya
● Melegekkel szembeni társadalmi elutasítás magas foka
● Kormányzat megnehezíti a munkát (rendszerbe épített civil kritika ellenesség)
● Szervezetfejlesztési szükségletek, különösen a források és humán erőforrás hiánya,
prioritások hiánya a szakmai tevékenységben, illetve az egyoldalú és szűk társadalmi
láthatóság

2. Stratégiai célok és kapcsolódó cselekvési területek
A fentiekre alapozva az Egyesület a 2015-17-es időszakra az alábbi stratégiai célokat
fogalmazta meg, melyekhez kapcsolódva az anyagban a cselekvési területeket is listázzuk:
1. Önelfogadás és támogató közösség nyújtása:
Teszünk a leszbikus, biszexuális és transznemű nők önelfogadásának erősítéséért,
biztonságos, támogató közösség nyújtásával.
Cselekvési területek:
● Közösségi események szervezése
● Közösségi felületek működtetése
● Személyes támogatás biztosítása
2. Láthatóság és érzékenyítés növelése:
Felhívjuk a közvélemény figyelmét a nők szexuális kisebbségeinek jelenlétére, az őket érő
megkülönböztetésre, elsősorban kulturális/művészeti és oktatási jellegű érzékenyítő
eszközök segítségével.
Cselekvési területek:
● Melegség és Megismerés program
● Események szervezése partnerekkel együttműködésben
● Megjelenés szakmai hálózatokban, eseményeken
3. Kultúra teremtés és megőrzés:
Teszünk a hazai leszbikus és feminista kultúra feltárása, gazdagítása, és a szélesebb
társadalommal való megismertetése érdekében egy termékeny, inspiráló és befogadó
kulturális közeg biztosításával.
Cselekvési területek:
● Kulturális események szervezése
● Alkotó tevékenység támogatása megmutatkozási felület biztosításával
● Kulturális gyűjtés és értékőrzés
4. Érdekképviselet:
Részt veszünk a szélesebb értelemben vett LMBT és nőjogi esélyegyenlőségi mozgalomban
és lobbitevékenységben, elsősorban szakmai kapcsolatainkon és ernyőszervezetekben
végzett munkánkon keresztül.
Cselekvési területek:
● Ernyőszervezeti tagság
● Szakmai partnerségekben, hálózatokban részvétel
5. A Labrisz fenntartható működésének biztosítása:
A fenti célok elérése érdekében megerősítjük humán erőforrásunkat, kialakítjuk az Egyesület
tevékenységeinek prioritáslistáját, erre alapozva megteremtjük a pénzügyi stabilitást, illetve
fejlesztjük kommunikációnk tudatosságát, rendszerszerűségét és eszközrendszerét.
Cselekvési területek:
● Prioritások kialakítása, stratégia implementálása
● Forrásteremtési stratégia kidolgozása
● Humán erőforrás kapacitás növelés
● A kommunikáció szabályozása

3. A meghatározott cselekvési területeken 2016-ban végzett tevékenység
értékelése
3.1 Önelfogadás és támogató közösség nyújtása

Közösségi eseményekként tartjuk számon havi rendszeres programjainkat, a Gobbi Hilda
Filmklubot, a Pikk Dáma Játékestet és a Labrisz-esteket.
2016-ban befejeződött a Gobbi Hilda Filmklub 9. és ősztől megkezdődött a 10. évadja. Az
év során 10 vetítést és kapcsolódó beszélgetést szerveztünk, általában a hónap első
szombatján, a Kalicka Bisztróban, majd szeptembertől decemberig a Pipó Pincében. Ezek
egy része aktuális partnereseményekhez (LMBT Történeti Hónap, 16 akciónap a nőkkel
szembeni erőszak ellen stb.) kapcsolódott, más témákat, filmeket az egyesületi tagok
javasoltak. A Filmklub eseményein alkalmanként 30-50 fő vett részt. A beszélgetéseken
résztvevő szakemberek önkéntes munkában vettek részt a programokon, a Filmklub a
szervező-moderátor költségét, a filmkölcsönzés és jogdíj költségét, illetve az önkéntes
beszélgető partnerek vendégül látását viseli költségként. Az eseményre rendszeres belépő
nincs, a klubokon adománygyűjtés zajlik, ez 2016-ban a januártól májusig tartó időszakban
nem fedezte az események önköltségi árát, a szeptember-decemberi időszakról még nem
kaptunk számlát. A Filmklub szervezésébe 3 önkéntes kapcsolódott be rendszeresen az év
során, de egy-egy esemény további 2-3 fő önkéntest is megmozgatott. A Filmklub részletes
programjai a honlapon (http://www.labrisz.hu/filmklub) találhatóak.
A Pikk Dáma Játékestek januártól márciusig a Why Not Caféban zajlottak, majd áprilistól
novemberig (kivéve a nyári szünetet) a Pipó Pincében, havi egy hétvégi napon, többnyire
vasárnap, az év során összesen 9 alkalommal. Decemberben új helyszínt, a Zöld Macska
bárt találtuk, ahol a Filmklub és a Játékest 2017. januártól folytatódik. A Játékesten használt
táblás és kártyajátékok nem az Egyesület tulajdona, azt használatra a rendszeres
résztvevők, szervezők ajánlják fel, de minden látogató hozhat kedvére való játékot. Az
esemény alkalmanként 20-30 résztvevővel zajlik. Az eseményeknek különös költségvonzata
nincs, adománygyűjtés nem történik. A Játékestet 2 állandó önkéntes szervezi.
Az év során tíz Labrisz-estet és egy Labrisz Pikniket tartottunk. Utóbbi a Budapest Pride
eseményhez kapcsolódó, kötetlen piknik, játék és beszélgetés a Margitszigeten, míg az
esteken egy-egy témához kapcsolódó beszélgetés folyik. A Labrisz-estek általában a hónap
harmadik péntekjén zajlanak, egy-egy aktuális témához, eseményhez kapcsoltan, illetve a
tagság vagy a közönség által felvetett témákban, gyakran külső meghívottakkal, akik
önkéntesként vesznek részt az eseményen. A Labrisz-estek májusig a Labrisz irodájában
zajlottak, szeptembertől pedig a Közkincs Könyvtárban. Szeptemberben egyúttal egy 10
alkalmas beszélgetés-sorozatot kezdtünk, amely a párkapcsolatok témáját járja körül. A
sorozat házigazdája egy Labriszos és egy külső önkéntes. Az esteken 10-40 fő vett részt
alkalmanként. Ezeken a programokon 2016-ban nem gyűjtöttünk adományokat. A Labriszestek témái a honlapon (http://www.labrisz.hu/labrisz-estek-2015-2016-os-programja)
találhatóak.
A fenti rendszeres programokon kívül a februári LMBT Történeti Hónap keretében
tartottunk programokat: http://www.lmbttortenetihonap.hu/archivum/2016
Mindemellett az őszi LIFT is szolgált közösségi programokkal, a LIFT-ről szóló részletes
beszámolót a kulturális tevékenységről szóló, 3.3 szakasz tartalmazza.
2016-ban két adománygyűjtő eseményünk is megvalósult:
1. 2016 májusában, az “Adjuk össze” oldalán:
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Egy_plusz_egy_no,
2. Szeptemberben a “Csajkondér” kampányfőző napunkkal:
https://www.facebook.com/events/618222075019369/.
E mellett pedig magán adományt is kaptunk. 2016. évi adományaink:
Bevétel (adomány)

Forint

Német adományok
Csajkondér
Adjukössze
LIFT
rendezvény
bevétele

284 670 Ft
172 830 Ft
274 480 Ft Bruttó: 350000
256 045 Ft

A támogatást, ez úton is nagyon köszönjük!
A közösségi felületek működtetése 2016-ban az előző években használt felületekre
alapozott. Fenntartottuk az Egyesület honlapját, fórumát. A honlap egésze elsősorban
információs célokat szolgál, közösségi résznek a fórumot szánjuk. A közösen kialakított
moderálási elvek mentén a moderálást itt egy állandó önkéntes végzi, a honlap
frissítésekben 3-4 fő vesz részt. Mivel a honlap forráskódja, így szerkezete, admin felülete
régi, jó ideje szükségét láttuk az átalakításnak. Erre 2016-ban az Erste Alapítvány
támogatásával van lehetőség. A projektet a 3.3 szakasz részletezi, a forrás honlapfejlesztési felhasználását 2015-ben kezdtük el, az új honlap várhatóan 2017 elejétől áll
rendelkezésre. Az Erste forrásból finanszírozott szakembereken túl az új honlap
tervezésében 5 önkéntes vett részt, a tesztelést szintén önkéntesekkel, 2016 végén - 2017
elején végezzük.
Közösségi felületként működtetjük az Egyesület Facebook-profilját, amelynek frissítését 2-3
önkéntes végzi. Itt a friss egyesületi és partnerszervezeti hírek mellett érdekességeket is
kínálunk. A “Labrisz Egyesület” profil lájkolóinak száma 2016.01.01 - 1771 főről 2016.12.31 2244 főre növekedett. A “LIFT” profil lájkolóinak a száma 2016.01.01 - 683 főről 2016.12.31 751 főre növekedett. 2016. júniusában elindítottuk az Instagram oldalunkat:
https://www.instagram.com/labrisz_egyesulet/, melynek jelenleg 133 követője van.

3.2 Láthatóság és érzékenyítés növelése
A Melegség és Megismerés iskolai program 2016-ban mintegy 20 óraadó önkéntest és 12
partnerszervezetet mozgatott meg. 41 MM órát tartottunk, 14-et vidéken (Budaörs,
Dunaújváros, Debrecen, Balassagyarmat, Kecskemét, Vép). 12 középiskolában, 7
egyetemen, 4 civil szervezetnél jártunk, és sikerült foglalkozást tartani egy vidéki parókián is.
Iskolai programunkkal 2016-ban mintegy ezer diákot értünk el.
A Civil Kurázsi Tabuk nélkül együttműködésben kilenc szervezettel közösen elkészítettük a
program első szórólapját, augusztus végén jelent meg.
A 2016 október elsejével indult OSF támogatású projektünk keretében november végén 10
fővel megtartottuk az első négy napos vidéki MM óraadó képzést Pécsen.
Egész évben folyó előkészítő megbeszélések és anyaggyűjtés után december 21-én elindult
az MM program honlapja.
Az oktatási szakmához való kötődést erősíti az ELTÉ-vel évek óta tartó jó kapcsolat,
amelynek keretében 2016-ben ismét két gyakornokot fogadtunk, akik nagyrészt az MM
programot segítették.
A láthatóság növelése érdekében partnerszervezetekkel közös eseményeket is
szerveztünk, saját programmal bekapcsolódtunk partner szervezeteink által kezdeményezett
eseményekbe, illetve saját szervezésű eseményeinken biztosítottunk lehetőséget
partnereink számára. Ez utóbbira főként az éves nagyrendezvények, a LIFT és a Háttér
Társasággal közös LMBT Történeti Hónap kapcsán volt lehetőség. Ezeket az eseményeket
részletesebben a kulturális célokhoz kapcsolódó tevékenységekről szóló beszámolószakasz
elemzi. Hagyományos módon bekapcsolódtunk a júliusi Budapest Pride eseményeibe, illetve
megszerveztük a Margit-szigetre a szokásos Pikniket. A NaNe által szervezett 16 akciónap a
nőkkel szembeni erőszak ellen (november-december) részt vettünk, illetve a témához

kapcsolt havi Filmklub eseményt (2016.12.03.) a 16 akciónap keretében és programjai
között, közös felületen is hirdettük.
https://www.facebook.com/events/651185401723002/

E mellett egyéb szakmai hálózatokban, eseményeken is megjelentünk, így a Szimpozion
Egyesület 2016. áprilisi 15. és 17.-i Pszinapszison az MM programmal. A Női Érdek és
LMBT Szövetség szakmai és LMBT/nőügyi szakpolitikai állásfoglalásaihoz, ajánlásaihoz
gyakran nem csak az ernyőszervezetek tagjaiként, hanem külön szervezetként is
csatlakoztunk. A láthatóságot szolgálták a LIFT és a Történeti Hónap kapcsán az online
írott, illetve rádió megjelenések.
http://psmagazin.hu/leszbikus-identitasok-fesztivalja-ezeket-a-progikat-tuti-ne-hagyd-ki-ahetvegen/
http://port.hu/esemeny/fesztival/lift-leszbikus-identitasok-fesztivalja/event-festival-19548
http://civilhirugynokseg.hu/event/4-lmbt-torteneti-honap-megnyito/
https://gay.hu/hu/article/oscarra-jel%C3%B6lt-filmmel-indul-iv-lmbt-t%C3%B6rt%C3%A9netih%C3%B3nap
3.3 Kultúra teremtés és megőrzés
A célt elsősorban kulturális események szervezésével szolgáljuk. Ide tartozik a februári,
4. LMBT Történeti Hónap, amin a közös esemény (megnyitó, filmvetítés) mellett a Labrisz
havi programjainak speciális verzióival és egyéb programokkal is megjelent. A következő évi
Történeti Hónap előkészítését a szokásos módon nyár végén kezdtük el.
A 11. LIFT októberben a női sokféleség megjelenítésére fókuszált. Kapacitásproblémák
miatt ez a LIFT az előző évihez képest kisebb méretű volt, kevesebb programmal. A
fesztivált 2016-ban nagyrészt közösségi adománygyűjtésből finanszíroztuk. 2016-ban
először rendeztünk adománygyűjtő főzést, amely rendkívül sikeres közösségi esemény volt,
bevétele, összesen 988.025 Ft mely a 11. LIFT költségeinek 100%-át fedezte. A fesztivált
többek között önálló Facebook felületen (https://www.facebook.com/liftfesztival/) hirdettük.
Ennek működtetését, illetve a tudatosan felépített kommunikációs kampányt nagyrészt
önkéntesekkel végeztük. Az 2016-os LIFT-et Bán Zsófia író nyitotta meg, a szokásos LIFTdíj átadás és irodalmi pályázat értékelés mellett a három napos fesztiválon 6 workshop
(részben angol nyelven), tánctanítás, filmvetítés és buli várta a résztvevőket. 2016-ban a
résztvevőktől email címeket kértünk a programokon, amelyekre a fesztivál után online
értékelő kérdőívet juttattunk el. Hasonlóan az önkéntesek visszajelzését is kikértük. A
kérdőívek visszajelzéseit a következő fesztivál szervezése során fogjuk felhasználni. A LIFT
előkészítésében és lebonyolításában közel 30 önkéntes vett részt.
Az alkotó tevékenység támogatása tevékenységeink között megmutatkozási felület
biztosításában jelenik meg. Az egyes események mellett ezt a célt szolgálja a honlap
irodalmi rovatának felülete, illetve a galéria, amik 2016-ban is bővültek. Emellett az Erste
Alapítvány támogatásával folytattuk a Leszbikus Archívum rendszerezését, fejlesztését: a
projekt az Eltitkolt évek c. interjúkötet fordítását és lektorálását fedezi, ami 2016-ban
megtörtént, illetve lehetőséget biztosított egy áttekinthetőbb, modernebb szerkezetű honlap
kialakítására, amelyen az irodalmi rovat mellett a Leszbikus Archívum is külön menüben
jelenik meg, így a kulturális gyűjtés és értékőrzés rendszerezettebbé válik. A Leszbikus
Archívum fejlesztéséhez hozzájárult a CEU szakmai kezdeményezése (“Preserving and
Interpreting Knowledges of the Past and Promoting Social Justice” -- Pető Andrea kurzusa),
melynek keretében két hallgató saját projektjeként elkészítette az Eltitkolt évek kötetben
szereplő, illetve a Háttér és a Labrisz archívumában fellelt budapesti helyek térképét, archív
fényképekkel és rövid szövegekkel. (Lásd: https://andschnitzer.github.io/Labrisz) Az egyik
hallgató 2017-ben folytatni tervezi ezt a munkát az Egyesület önkénteseként.

3.4 Érdekképviselet cél érdekében végzett tevékenységek:
Ernyőszervezeti tagság, amin keresztül a kormányzattal kapcsolatos lobbikban, szakmai
projektekben, szakpolitikai anyagok elkészítésében és véleményezésében veszünk részt.
Csatlakoztunk a Szövetség egyes, az LMBT embereket érintő ügyekben kiadott
állásfoglalásaihoz, közleményeihez. A Női Érdekérvényesítő Szövetséggel a női
esélyegyenlőségi témákban kiadott állásfoglalásokhoz, véleményekhez csatlakoztunk.
Szakmai partnerségekben, hálózatokban részvétel - állandó és ad hoc koalíciókban
főként érdekképviseleti projektek megvalósítása, illetve közös emberi jogi lobbifelületek
keresése, kommunikáció közös célok mentén, illetve tapasztalatcsere zajlik.
Az Egyesület munkájában ugyanakkor nem válik külön az érdekképviseleti és láthatósági
munka, a láthatósággal kapcsolatos munka a prioritás.

3.5 A Labrisz fenntartható működésének biztosítsa
Az adminisztratív területen a szokásos éves tevékenységek:
● beszámoló, közhasznúsági jelentés, év végén 2016-os beszámoló, 2017-es terv
készítése,
●
közgyűlések szervezése (tisztújító és közhasznúsági jelentés elfogadó – május,
újabb tisztújító (elnökségi tag lemondása miatt) - augusztus, 2017-es beszámoló
és terv elfogadó közgyűlés előkészítése – december-2017. január.
● bírósági, NAV és egyéb hivatali kapcsolattartás (közhasznúsági ügyintézés).
● pályázatok adminsztratív kezelése
Specifikus tevékenységek 2016-ban:
● az eddiginél kisebb irodahelyiségbe költözés, a korábban az irodában tartott havi
programok áthelyezése
A cél érdekében végzett szervezetfejlesztési tevékenységek:
3.5.1 Prioritások, stratégia implementálása
2016-ban a 2015-ös év folyamán elkészült stratégiai terv, évesre lebontott, 2015-ös terve
szerint tevékenykedtünk, az ennek szerkezetét követő beszámolóformát használtuk az éves
beszámolóhoz.
3.5.2 Forrásteremtés
A közösségi adománygyűjtés segítségével a LIFT és a szervezet támogatására sikeres
kampányokat hajtottunk végre, illetve külföldi magánadományozók (németországi és
amerikai magánszemélyek) is támogatták a tevékenységünket. 2016-ban is kaptunk 1%-os
támogatást, amelyre kampányt indítottunk az adóbevallási időszakban. Ennek összege:
160.465 Ft
2016-ban beadott pályázatok: NEA-16 (működési-szakmai), MagNet Bank - MM programra,
Holdkő Alapítvány, OSIFE-Bázisépítés, társadalmi támogatottság építése, Human Rights
Fund 2016 - LIFT pályázat, KPMG Felelős Társadalomért Program 2016 - működési
pályázat, Good Impact - fenntarthatósági eseményen való részvétel, OSIFE - MM program
vidéki bővítése.
2016-ban is vásároltak könyveinkből, amely nem jelentős anyagi bevétel, viszont a
láthatóságot növeli.
2016-ban is lebonyolítottunk egy sikeres adománygyűjtő kampányt, valamint újdonságként
sikeres adománygyűjtő főzőversenyt rendeztünk a Szimpla kertben, amely rendkívül

népszerű közösségi esemény is volt egyben.
3.5.3 Humán erőforrás kapacitás növelés
A tervekkel szemben a napi adminisztratív, pénzügyi tevékenységek végzésére, illetve
egyes, a forrásteremtéshez kapcsolódó adminisztratív és rutinszerű feladatokra, továbbá
egyes kommunikációs eszközök kezelésére állandó alkalmazott felvételére 2016-ban a
szűkös források miatt nem volt lehetőség. Az Egyesület tagjai (elsősorban az Elnökség)
ezeket továbbra is önkéntes munkában végzi.
Az MM program vidéki képzéseire elnyert OSF pályázat keretében lehetőség nyílt a
projektet vezető szakmai és pénzügyi koordinátorok díjazására.
A külsős önkéntesek szakmai és időbeli kapacitásainak felmérését, az adott feladatokhoz
értő önkéntesek megtalálását és bevonását, különösen a hiányterületeken, motiválásukra és
jutalmazásukra rendszer kidolgozása, valamint az önkéntes adatbázis kezelése és bővítése
2016-ban is folytatódott.
3.5.4 A kommunikáció szabályozása
A külső kommunikáció koordinálására egy állandó személy kijelölése nem valósult meg,
mert erre nem volt kapacitás. A külső információs levelezőlista kezelésére, a hivatalos cím,
telefon figyelésére, illetve a fórum moderálására egy-egy állandó személy van, illetve három
fő, kapacitásai függvényében végzi a honlap és a FB-profil frissítését. A projekthez, szakmai
csoporthoz,
ernyőszervezethez
kapcsolt
levelezőlisták
kezeléséért
a
képviselő/kapcsolattartó felel. 2016 végén a Labrisz FB oldalának kezelését külsős önkéntes
vállalta el, akinek elképzeléseit és láthatóság-/népszerűségnövelési terveit a megbízása
előtt az eddigi FB koordinátorral közösen megvitattuk.
Szükséges a külső kommunikáció üzeneteit, elveit, potenciális eszközeit, az eszközök
használatának szabályait, illetve a kezelésükért felelős személyek jog- és hatáskörét
rendszeresen felülvizsgálni, ez a következő év tervei között is szerepel.
A sajtókapcsolatok rendszertelenek, bár a meleg, és a melegbarát online média hírt ad
eseményeinkről, legtöbb megjelenésünk a Történeti Hónap és a LIFT kapcsán volt. 2016-ra
is szerződést kötöttünk az MTI OSI-val, amely évente 10 sajtóközlemény térítésmentes
közzétételét teszi lehetővé, ebből 3 lehetőséget használtunk el, nagyobb eseményekhez
kapcsoltan. Az állami médiában nem jelentünk meg, a kormányközeli médiacsatornákon
keveset, független csatornákon többször - főleg az éves rendezvényeinkhez, illetve az LMBT
közösséget érintő politikai események kapcsán.

