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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Neve:
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 1 3 9 Budapest

Tomori utca

19 1 3

    

0 1 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

Réday Dorottya

Budapest 2 0 1 9 0 5 1 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

302 392

200 200

102 192

0 0

3 825 4 632

0 0

0 0

0 0

3 825 4 632

0 0

4 127 5 024

-43 -599

0 0

-61 -43

0 0

18 -556

0 0

0 0

1 880 1 692

0 0

0 0

1 880 1 692

2 290 3 931

4 127 5 024
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

0 0 0 0

0 0 0 0

5 863 3 816 5 863 3 816

15 25 15 25

5 848 3 791 5 848 3 791

5 848 3 791 5 848 3 791

10 9 10 9

5 873 3 825 5 873 3 825

5 873 3 825 5 873 3 825

5 561 4 273 5 561 4 273

237 108 237 108

0 0 0 0

57 0 57 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 855 4 381 5 855 4 381

0 0 0 0

18 -556 18 -556

0 0 0 0

18 -556 18 -556
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

201 321 201 321
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PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 1 3 9 Budapest

Tomori utca

19 1 3

    

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

0 1 0 2 0 0 0 8 6 8 2

1 8 1 6 9 0 1 2 1 4 2

Réday Dorottya

MM iskolai progam, Leszbikus Identitások Fesztivál

(1991. évi XX. tv. 121. § a)-b); 2005. évi CXXXV. tv. 4. § (1)).

magyarországi lmbt közösség tagjai és hozzátartozói

4500
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott 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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

5 873 3 825

201 321

0 0

5 672 3 504

5 855 4 381

237 108

0 0

18 -556

16 16
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST MOLNAR UTCA 19. 1056-OR2017-36344

Open Society Institute

2017-2018

3 789 000

2 290 000

2 290 000

0

0

2 290 000

0

2 290 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

OSF

Open Society Institute

2018-2019

4 140 750

210 000

210 000

0

0

210 000

0

210 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

EOE PC Stiftung

Erste Stiftung

2015

152 945

152 945

152 945

0

0

152 945

0

152 945

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.17 19.41.31



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Labrisz Egyesület  

2018-as tevékenységek és 2019-es 

cselekvési terv  
 
 

1. A Labrisz Leszbikus Egyesület működésének háttere 
2. Stratégiai célok és kapcsolódó cselekvési területek 
3. A meghatározott cselekvési területeken 2018-ban végzett tevékenység értékelése 
4. Éves monitorozás -- eszközmódosítások, eredmények 
5. A meghatározott cselekvési területeken 2019-ben tervezett tevékenységek 
6. Mellékletek jegyzéke 
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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 és 

nyíltan homofób kommunikáció) 
● 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 
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A fentiekre alapozva az egyesület a 2015-17-es időszakra az alábbi stratégiai célokat 
fogalmazta meg. A stratégiai célokat továbbra is relevánsnak tartjuk, ezért 2018-ban is ezek 
mentén végeztük a tevékenységeinket. 2019-ben tervezzük egy új középtávú stratégia 
megtervezését a 2020-2025-ös időszakra. A stratégiai célokhoz kapcsolódva az anyagban a 
cselekvési területeket is listázzuk.  
 
2.1. 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 

 
2.2. Láthatóság és érzékenyítés növelése: 
Felhívjuk a közvélemény figyelmét a nők szexuális kisebbségeinek jelenlétére, az őket érő 
megkülönböztetésére, elsősorban kulturális/művészeti és oktatási jellegű érzékenyítő 
eszközök segítségével. 
Cselekvési területek: 

● Melegség és megismerés program 
● Események szervezése partnerekkel együttműködésben  
● Megjelenés szakmai hálózatokban, eseményeken  

 
2.3. 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  

 
2.4. Érdekképviselet: 
Részt veszünk a szélesebb értelemben vett LMBT és nőjogi esélyegyenlőségi mozgalomban 
és lobbitevékenységekben, elsősorban szakmai kapcsolatainkon és ernyőszervezetekben 
végzett munkánkon keresztül. 
Cselekvési területek: 

● Ernyőszervezeti tagság 
● Szakmai partnerségekben, hálózatokban részvétel  

 
2.5. A Labrisz fenntartható működésének biztosítása: 
A fenti célok elérése érdekében megerősítjük humán erőforrásainkat, kialakítjuk az egyesület 
tevékenységeinek prioritás-listáját, 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 2018-ban végzett tevékenység 
értékelése 

3.1. Önelfogadás és támogató közösség nyújtása 
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Közösségi eseményekként tartjuk számon havi rendszeres programjainkat, a Gobbi Hilda 
Filmklubot, a Pikk Dáma Játékestet és a Labrisz-esteket. 
 

2018-ban befejeződött a Gobbi Hilda Filmklub 10., és ősztől megkezdődött a 11. 
évadja. Az év során 10 vetítést és kapcsolódó beszélgetést szerveztünk, általában a hónap 
első szombatján, januártól májusig a Mika Tivadar mulatóban. Ezek egy része aktuális 
partner-eseményekhez (LMBT Történeti Hónap, 16 akciónap a nőkkel szembeni erőszak ellen 
stb.) kapcsolódott, más témákat, filmeket az egyesületi tagok javasoltak. A filmklub 
eseményein alkalmanként 15-60 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 fedezte az események önköltségi árát. A klub 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 a Why Not Caféban zajlottak, összesen 11 alkalommal. 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 10-20 résztvevővel zajlik. Az eseményeknek 
költségvonzata nem volt, adománygyűjtés 2018-ban nem történt. A játékestet 2 állandó 
önkéntes szervezi. 

     
Az év során tíz Labrisz-estet és egy Labrisz Pikniket tartottunk. A Budapest Pride 

eseményhez kapcsolódó, kötetlen piknik, játék és beszélgetés a Margitszigeten volt. A 
Közkincs Könyvtárban az esteken egy-egy témához kapcsolódó beszélgetés folyt. A pikniken, 
amelynek 2 önkéntes házigazdája volt, kb. 40-50 fő, a különböző témájú esteken 10-40 fő vett 
részt alkalmanként. A Labrisz-estek általában a hónap harmadik péntekjén zajlanak, 
szeptembertől júniusig. 2018-ban egy 10-15 alkalmas beszélgetés-sorozatot kezdtünk, amely 
a nők és férfiak témáját járja körül, ezt a sorozatot folytatjuk 2019-ben. A sorozat házigazdája 
egy labriszos és egy külső önkéntes. Ezeken a programokon adományt gyűjtöttünk, melyet a 
Közkincs Könyvtár költségeinek támogatására ajánlottunk fel. A Labrisz-estek témái a 
honlapon találhatóak. www.labrisz.hu  

  
A fenti rendszeres programokon kívül, februárban immár 7. alkalommal megrendeztük, 

a Háttér Társasággal együttműködésben, az LMBT Történeti Hónap elnevezésű 
eseménysorozatot. Az érdeklődők 40 eseményen, beszélgetések, filmvetítések, 
folyóiratbemutató és interaktív workshopok során ismerkedhettek az LMBT emberek 
történelmével. A nyitófilm a legújabb kori melegmozgalom kezdetét jelentő Stonewall lázadás 
50. évfordulója kapcsán, a Stonewall lázadás című dokumentumfilm volt. A Labrisz a Gobbi 
Hilda filmklub keretében vetített, a viktoriánus Londonban játszódó “Affinity” c. filmmel, a 30 
évvel ezelőtt elhunyt Galgóczi Erzsébetről megemlékező beszélgetéssel és történelmi Pikk 
Dáma játékklubbal járult hozzá az eseményhez. 
 

2018-ban ismét megszerveztük a LIFT Fesztivált, amelyről részletesebben a 3.3-as 
pontban számolunk be.  
 

2018 nyarán az Atlasz Sportegyesülettel együttműködésben elindítottuk „Csajfoci” 
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elnevezésű sporttagozatunkat, aminek a keretén belül heti 1 alkalommal biztosítunk edzési 
lehetőséget LBT+ nők számára. Az edzéseket rendszeresen 7-15 fő látogatja. 2018 nyarán 
egy focikupát is szerveztünk, amelyen 6 női csapat vett részt. A Csajfoci célja, hogy nők 
számára is biztosítson rendszeres sportolási lehetőséget, illetve hogy elősegítse az LBTQ nők 
sportolását egy olyan környezetben, melyben nem kell eltitkolniuk identitásukat.  

 
A közösségi felületek működtetése 2018-ban az előző években használt felületekre 

alapozott. Fenntartottuk és fejlesztettük 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.  

 
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 2018.01.01. és 
2018.12.31. között 2490 főről 2813 főre növekedett. Instagram oldalunk követőinek száma 
(https://www.instagram.com/labrisz_egyesulet/) 293-ról 454-re emelkedett. 
Továbbfejlesztettük a Melegség és Megismerés program honlapját 
(www.melegsegesmegismeres.hu).  
 
3.2. Láthatóság és érzékenyítés növelése 
 
A Melegség és Megismerés iskolai program keretében 2018-ban 39 foglalkozást tartottunk, 
és valamivel több, mint 900 embert értünk el. A középiskolai látogatások száma 33, ebből 25 
fővárosi, 8 vidéki: Baja 3, Budaörs 3, Kozármisleny 1, Makó 1 alkalom. 
1 felsőoktatási intézményben tartottunk foglalkozásokat, Budapesten.  
Egyéb felnőtteknek szóló foglalkozásunk 5 volt, ebből 2 más ifjúsággal foglalkozó 
szakembereknek, 3 pedig cégek dolgozóinak. 
 
A Civil Kurázsi keretein belül 2018. jan.1 és dec. 31 között 9 foglalkozást szerveztünk: 
- Budapesten: József Attila Gimnázium 2, Szent-Györgyi Albert Gimnázium 2, Kürt Gimnázium 
1, 
- Vidéken: Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs 2, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, 
Baja 2 
 
Belső képzéseink: 
2108. 07. 23. - szupervízió, 14 fő részvételével 
2018. 09. 15-16, 22-23. MM önkéntesképző tréning Budapesten, 14 fő részvételével 
2018. 10. 15. szupervízió, 19 fő részvételével 
2018. 12. 05. szupervízió, 25 fő részvételével 
 
A 2017. szeptemberében indult OSF támogatású projektünk keretében továbbfejlesztettük a 
program honlapját (www.melegsegesmegismeres.hu), valamint elkészítettük és 
megjelentettük a Még mindig tabu? című új tanári kézikönyvet.  
2018. szeptemberétől ismét az OSF támogatásával dolgoztunk oktatási videók gyártásán a 
Még mindig tabu? című könyv alapján. 
 
Szakmai együttműködés: 
A 2017 decemberben megalakult Emberi Jogi Nevelők Hálózata (EJHA) tagjainak létszáma 
jelenleg 61 fő, a zárt facebook csoportnak jelenleg 405 felhasználója van. A Labrisz és az 
általunk koordinált Civil Kurázsi együttműködés egyik stabil támogatója ennek a Hálózatnak. 
Kövesi Györgyi második éve az EJHA egyik ügyvivője. A Labriszon kívül más meleg 
szervezetek is részt vesznek benne (Szimpozion, Magyar LMBT Szövetség), az eddig 
csatlakozott támogató szervezetek száma 18. Ebben a hálózatban egy szélesebb szakmai 
platformon is jelen van a Labrisz. Az MM számára fontos meghívások, kapcsolatok 
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generálódnak itt, ebben a biztonságos térben. Az EJHA rendezvényeken, fórumokon, 
konferencián több MM tag is részt vett az elmúlt 2 évben. 
 

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 a Háttér Társasággal közös LMBT Történeti Hónap kapcsán volt 
lehetőség. Ezeket az eseményeket részletesebben a kulturális célokhoz kapcsolódó 
tevékenységekről szóló beszámoló-szakasz elemzi.  
Hagyományos módon bekapcsolódtunk a 2018-ban egy hónapig tartó Budapest Pride 
eseményeibe, illetve megszerveztük a Margit-szigetre a szokásos pikniket.  
A NANE által szervezett 16 akciónap a nőkkel szembeni erőszak ellen (november-december) 
eseményein részt vettünk, illetve a témához kapcsolt decemberi Gobbi Hilda filmklub 
eseményt a 16 akciónap keretében és programjai között, közös felületen is hirdettük. 
 

Emellett egyéb szakmai hálózatokban, eseményeken is megjelentünk. A Női 
Érdek és az LMBT Szövetség szakmai és LMBT/nőügyi szakpolitikai állásfoglalásaihoz, 
ajánlásaihoz gyakran nem csak az ernyőszervezetek tagjaiként, hanem külön szervezetként 
is csatlakoztunk. A láthatóságot szolgálták a Történeti Hónap kapcsán az online írott, illetve 
rádiós megjelenések. Az Emberi Jogi Nevelők Hálózatához való csatlakozásunkról bővebben 
a Melegség és Megismerés programnál számoltunk be.  

 
Külföldi kapcsolatainkat is ápoltuk 2018-ban. A LIFT Fesztiválon workshopot tartott 

a ljubljanai Lesbian Feminist University (LFU), akik korábban is hoztak programokat a 
fesztiválra. 

 
 

3.3. Kultúrateremtés és -megőrzés 
 

A célt elsősorban kulturális események szervezésével szolgáljuk. Ide tartozik az 
LMBT Történeti Hónap, amin a közös események mellett a Labrisz havi programjai mellett 
egyéb programokkal is megjelent. A következő évi történeti hónap előkészítését a szokásos 
módon ősszel kezdtük el. 

2018-ban október végén tartottuk a 12. LIFT Fesztivált. Az esemény szlogenje a "Van 
ami összeköt", a kampányfilm arca Fajt Alexa volt. A helyszínek a Bálint Ház, a Bárhol mulató 
és a Közkincs Könyvtár voltak. Az eseményt magánadományokból, egy Adjukössze 
kampányból, egy közösségi főzés bevételeiből és a belépődíjakból finanszíroztuk. A két és fél 
napos fesztiválon közösségi változatos témájú programok, workshopok, beszélgetések, 
előadások és alkotó programok közül választhattak a résztvevők. A  fesztivál programjainak 
lebonyolítását a szervezőkön kívül kb. 20 önkéntes segítette, a látogatók száma 100-200 fő 
között volt.  

 
 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, amelyek 2018-ban is bővültek.  
Emellett folytattuk az online Leszbikus Archívum rendszerezését, fejlesztését, új anyagokat 
töltöttünk fel (http://labriszarchivum.org/), valamint újabb szóróanyagokat és könyveket 
gyűjtöttünk a fizikai archívumba. 
 
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 az LMBT Szövetség egyes, az LMBT embereket érintő ügyekben kiadott 
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állásfoglalásaihoz, közleményeihez. A Szövetségbe 2018-ban ügyvivőt és felügyelőbizottsági 
tagot adtunk a rendes tagjaink közül.  

A Magyar 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 biztosítása 
 
3.5.1. Prioritások, stratégia implementálása  
 
2018-ban a 2015-ös év folyamán elkészült stratégiai terv szerkezetét követő beszámolóformát 
használtuk az éves beszámolóhoz. 2019-ben szükséges a 2020-2025-ös Stratégiai terv 
elkészítése. 
2018-ban elfogadtuk a Külső és belső adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, az Európai 
uniós GDPR szabályozásnak megfelelően. 
Elfogadtunk továbbá egy Gyermekvédelmi szabályzatot, amely a tevékenységeink során a 
kiskorúakkal való kommunikációt és kapcsolattartást szabályozza, és elsősorban az MM 
program miatt van rá szükség. A kér szabályzat az Egyesület tagjai és önkéntesei számára 
kötelező érvényű.  
  
3.5.2. Forrásteremtés  
 
2018-ban elsősorban a közösségi adománygyűjtésre fókuszáltunk, mivel ez az irány egyre 
meghatározóbb a civil szervezetek működésében. A közösségi adománygyűjtés segítségével 
a LIFT Fesztivál költségeire sikerült magánadományokat szereznünk, az Adjukössze 
kampányt. 2018-ban is kaptunk 1%-os támogatást, amelyre kampányt indítottunk az 
adóbevallási időszakban. Ennek összege: 321 000 Ft, ami az előző évihez képest több mint 
60%-os növekedést jelent.  
2018-ban csak az OSF Grassroots Education Programnak adtunk be pályázatot, amelyen 
nyertünk 15 000 USD-t. 
2018-ban is vásároltak könyveinkből, amely nem jelentős anyagi bevétel, viszont a 
láthatóságot növeli. 
A havi rendszerességű programjainkból a Filmklubban és a Labrisz esten rendszeresítettük 
az adománygyűjtést, ezzel többé-kevésbé fedezni tudjuk e programok költségeit. 
2018-ban a korábbiaknál szűkösebb forrásokból gazdálkodtunk, kevés pályázatot adtunk be. 
2019-ben is fontos célunk lesz anyagi erőforrások előteremtése. 
2019-ben tervezzük a közösségi adománygyűjtés további fejlesztését, bővítését, a céges 
támogatók megkeresését, valamint működési költségekre és projektekre pályázatok 
beadását. 

  
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 2018-ban a szűkös 



 

8 
 

források miatt nem volt lehetőség. Az egyesület tagjai (elsősorban az elnökség) ezeket 
továbbra is önkéntes munkában végzik. 
Az MM program továbbfejlesztésére 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 
2018-ban is folytatódott. Leginkább ezeken a területeken van szükség szakemberekre, illetve 
több emberi erőforrásra: kommunikáció, adminisztráció, tagtoborzás, kapcsolattartás a 
célcsoportjainkkal és a társszervezetekkel, a szervezet belső működésének támogatása. 
 
3.5.4. A kommunikáció szabályozása  
 
A külső kommunikációs csatornák közül a külső információs levelezőlista kezelésére, a 
hivatalos email- és postacím, telefon figyelésére, illetve a fórum moderálására egy-egy állandó 
személy van. Három fő, kapacitásai függvényében végzi a honlap frissítését. Az egyesületi 
facebook oldal kezelését három tag végzi. A facebook-os kommunikációnk az elmúlt évben 
sokat fejlődött, rendszeresebben, tudatosabban használjuk ezt az eszközt. Az instagram oldal 
kezelését egy tag végzi. A projekthez, szakmai csoporthoz, ernyőszervezethez kapcsolt 
levelezőlisták kezeléséért a képviselő/kapcsolattartó felel.  
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 Melegség és Megismerés 2017-ben elkészült honlapjának továbbfejlesztése az OSF 
támogatás keretében folytatódott 2018-ban. 
A sajtókapcsolatok rendszertelenek, bár a meleg és a melegbarát online média hírt ad 
eseményeinkről. 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.  
 
3.5.5. Átlátható adminisztráció 
 
Az adminisztratív területen a szokásos éves tevékenységek: 

● beszámoló, közhasznúsági jelentés, év végén 2018-as beszámoló, 2019-es terv 
készítése, 

● közgyűlés szervezése (tisztújító és közhasznúsági jelentés elfogadó – május). 
● bírósági, NAV és egyéb hivatali kapcsolattartás (közhasznúsági ügyintézés). 
● pályázatok adminisztratív kezelése 
● szabályzatok kidolgozása 

4. Éves monitorozás -- eszközmódosítások, eredmények 

Az éves beszámolók célja annak vizsgálata, hogy a megvalósult tevékenységek: 
●     tervszerintiségükben (folyamat és eredmény szempontjából), 
●     költséghatékonyságukban, 
●     a stratégia végrehajtásában való hozzájárulásukban mennyire működtek. 

  
Ehhez a következő mérőeszközöket használtuk: 
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● A tevékenység monitorozására tervezett éves mérőeszközt (Labrisz kérdőív) 2018-

ban kapacitáshiány miatt nem kérdeztük le a célközönség körében. 2019-ben 
tervezzük. 

● Sajtómegjelenések gyűjtése - részben valósult meg, tudatosabb gyűjtés, 
rendszerezés, honlapon a rólunk szóló hírek közzététele javasolt. 

● MM órákról visszajelző kérdőívek gyűjtése, értékelése: folyamatos, az óratartók és 
önkéntesek feladata.  

● FB látogatók, lájkolók statisztikái 
● Instagram látogatók, lájkolók statisztikái 
● A honlap látogatottsága mérhető, az új honlapra a Google Analytics került beépítésre, 

de egyelőre nem használtuk ki a benne rejlő lehetőségeket. 
● Az érdekképviseleti tevékenységről hozzávetőleges összesítést a szakmai rész 

tartalmaz, külön nem monitorozzuk, mivel nem prioritás. 
● A szervezetfejlesztési célok megvalósulásának értékelését a szakmai rész és a jelen 

fejezet összefoglalója (következő bekezdés) tartalmazza. 
  
A fentiekből megállapítható, hogy a tervezett tevékenységek a tervezett költségkeretben 
többnyire megvalósultak, összességében az év a következő legfontosabb eredményeket 
hozta: 
  

● professzionális szervezésű havi programok - részben új helyszíneken 
● magas színvonalú nagyrendezvények: Történeti Hónap, LIFT Fesztivál 
● ehhez kapcsolódóan tudatos, sikeres adománygyűjtés, még tudatosabbá váló 

kommunikáció és önkéntes szervezés, épülő sajtó és önkéntes adatbázis, a 
továbbiakban használható folyamatszervezési elemek (feladatlisták, emlékeztetők 
stb.), tudatos visszacsatolás kérése 

● MM honlap továbbfejlesztése 
● sikeres budapesti MM önkéntesképzés, új óratartók bekapcsolódása a programba 
● új MM kézikönyv létrehozása és terjesztése  
● a Herstory Archívum fejlesztése  
● szakmai kapcsolatok ápolása (archívumfejlesztés, civil összefogás, EJHA, Civil 

Kurázsi, Szimpozion, LMBT Szövetségi reggelik) 
● 1 beadott pályázat -- a forráskeresés jegyében máshol használhatóan összeállított, 

pályázatba illeszthető tevékenység- és egyesület-ismertető blokkok keletkeztek 
● folyamatos, tudatos törekvés a kommunikációs és forrásteremtési stratégia 

megvalósítására 
 
5. 2019-re javasolt stratégiai célok és tevékenységek: 
  

● a szakmai programok hasonló, profi szintű szervezése 
● munkacsoportok létrehozása a nagyobb feladatokra (pl. kommunikáció, 

önkéntestoborzás-mentorálás, LIFT szervezés)  
● ezévi OSF pályázat sikeres végrehajtása 
● a visszacsatolás erősítése (éves kérdőív lekérdezése, értékelése) 
● önkéntes és sajtó lista továbbépítése 
● önkéntesek, tagok számának bővítése, élő támogató tagság bevonzása 
● forrásteremtési és kommunikációs stratégiák felülvizsgálata a tapasztalatok alapján 
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● ezek alapján alapján tudatosabb, így sikeresebb kommunikáció és forrásbevonás 
● a szervezeti belső kommunikáció erősítése  
● belső és külső közösségépítés 
● LIFT Fesztivál megszervezése, ezen belül a Labrisz 20. születésnapjának 

megünneplése 
● új stratégiai terv megalkotása 2020-2025-re 
● új közösségi programok bevezetése: biliárd, tenisz, kirándulás, Melegség és 

Megismerés csapatépítések, stb. szervezése 
● külföldi kapcsolatok ápolása 
● LGBTK ifjúsági csoporttal közös irodalmi estek szervezése (szeptembertől) 
● kapcsolaterősítés vidéki leszbikus csoportokkal 
● archívum és könyvtár fejlesztése 
● honlap megújítása 
● megszólalás a közösséget érintő ügyekben 
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