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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
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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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Labrisz Leszbikus Egyesület

Adatok ezer forintban

153 84

63 0

90 84

0 0

31 624 35 132

0 0

10 017 1 107

0 0

21 607 34 025

0 0

31 777 35 216

20 204 25 933

0 0

487 20 204

0 0

19 717 5 729

0 0

0 0

8 869 1 434

0 0

0 0

8 869 1 434

2 704 7 849

31 777 35 216
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Labrisz Leszbikus Egyesület

Adatok ezer forintban

0 0 0 0

0 0 0 0

45 875 30 289 45 875 30 289

35 65 35 65

0 0 0 0

45 840 30 224 45 840 30 224

10 910 4 543 10 910 4 543

6 293 6 293

45 881 30 582 45 881 30 582

34 930 24 422 34 930 24 422

24 840 21 144 24 840 21 144

1 058 1 977 1 058 1 977

0 0 0 0

264 69 264 69

0 1 619 0 1 619

2 44 2 44

26 164 24 853 26 164 24 853

26 164 24 853 26 164 24 853

19 717 5 729 19 717 5 729

19 717 5 729 19 717 5 729
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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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Labrisz Leszbikus Egyesület

Adatok ezer forintban

720 0 720 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

284 410 284 410

0 0 0 0

10 910 4 543 10 910 4 543
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Labrisz Leszbikus Egyesület

1 1 3 8 Budapest

Tomori utca

19

    

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

0 1 0 2 0 0 0 8 6 8 2

1 8 1 6 9 0 1 2 1 4 2

Rédai Dorottya

MM iskolai progam, Labrisz estek, Filmklub, LMBT T

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

magyarországi lmbt közösség tagjai és hozzátartozói

80000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Labrisz Leszbikus Egyesület

Adatok ezer forintban

45 881 30 582

284 410

0 0

0 0

45 597 30 172

26 164 24 853

1 058 1 977

26 164 24 853

19 717 5 729

16 16
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Labrisz Leszbikus Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .26  09 .20 .48
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Labrisz Egyesület  

2021-es tevékenységek és 2022-es cselekvési terv  

1. A Labrisz Leszbikus Egyesület működésének háttere 

2. Stratégiai célok és kapcsolódási területek 

3. A 2021-ben végzett tevékenysége 

4. A meghatározott cselekvési területeken 2022-ben tervezett tevékenységek 

1. A Labrisz Leszbikus Egyesület működésének háttere 

Magyarország első 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. Céljaink megvalósítása érdekében közösségi és kulturális eseményeket szervezünk, 

ismeretterjesztő és irodalmi kiadványokat jelentetünk meg és gyűjtünk, illetve oktatási 

programot működtetünk. Elhivatottak vagyunk annak elősegítésében, hogy a szexuális 

kisebbségekről a közoktatásban megjelenő tájékoztatás hiteles legyen, és tartsa tiszteletben 

az alapvető emberi jogokat. 

2. Stratégiai célok és kapcsolódó cselekvési területek 

A fentiekre alapozva az egyesület a 2015-17-es időszakra az alábbi stratégiai célokat 

fogalmazta meg. A stratégiai célokat továbbra is relevánsnak tartjuk, ezért 2021-ben is ezek 

mentén végeztük a tevékenységeinket, de azokat az aktuális, gyorsan változó társadalmi-

politikai helyzethez igazítva. 2021. végén megterveztünk egy új középtávú stratégiát a 2022-

2026-os időszakra, amelyre 2022-es cselekvési tervünket alapozzuk. 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 
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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 

● Pedagógiai kiadványok megjelentetése 

2.3. Kultúrateremtés 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. A megváltozott politikai környezet miatt erősítettük politikai, 

szakpolitikai kampányokban való részvételünket. 

Cselekvési területek: 

● Ernyőszervezeti tagság 

● Szakmai partnerségekben, hálózatokban részvétel 

● Politikai, szakpolitikai kampányokban való 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 
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● A kommunikáció szabályozása 

3. A meghatározott cselekvési területeken a 2021-ben végzett tevékenység értékelése 

3.1. Önelfogadás és támogató közösség nyújtása 

2021-ben a Meseország mindenkié c. könyv terjesztése, külföldi kiadások szervezése tette 

ki az Egyesület tevékenységének nagy részét. A mesekönyv elősegíti a kisebbségek, ezen 

belül is az LMBT+ kisebbség önelfogadásának elősegítését a többségi társadalomban a 

könyvben szereplő különböző hátrányos csoporthoz tartozó karakterek bemutatásán 

keresztül. 

2021-ben is társszervezőként vett részt a Labrisz Egyesület a 9. LMBT Történeti Hónap 

megszervezésében, amely a Covid-pandémia következtében online formában került 

megrendezésre február 5. és március 7. között. 

Programok | LMBT Történeti Hónap (lmbttortenetihonap.hu) 

Labrisz - LMBT Történeti Hónap 

A Labrisz Egyesület 2021-ben részt vett a 26. Budapest Pride eseménysorozaton. Július 26-

án került megrendezésre a Pride hónap keretein belül a Labrisz Piknik avagy Csiknik a 

Margitszigeten. 

https://www.facebook.com/events/936721597062840 

A júliusi Piknik sikere nyomán augusztus 28-án szerveztünk még egy pikniket a margitszigeti 

nagyréten. 

https://www.facebook.com/events/164729845766608 

Október 11-én a Nemzetközi előbújás napja alkalmából Szülői zooMM-ot szerveztünk, 

amelynek keretében a Melegség és Megismerés program a szülőket szólította meg, 

lehetőséget adva nekik, hogy kérdezzenek és beszélgessenek LMBT+ témában. Sajnos ez 

nagyon időszerű, hisz 2021-től nem lehet LMBT+ témákról beszélgetni, illetve foglalkozásokat 

tartani az iskolákban. 

https://www.facebook.com/events/402486901323269 

Szintén október 11-én került sor a Gobbi Hilda filmklub eseményére, ahol az Anyáim 

története című filmet mutattuk be, ami után beszélgetést szerveztünk a film két rendezőjével, 

Dér Asiaval és Haragonics Sárával. 

3.2. Érzékenyítés és láthatóság-növelés 

Március 8-án került megrendezésre az első nőnapi Labrisz Lab: Hol vannak a 

leszbikusok* az LMBTQ mozgalomban? A live facebook esemény keretein belül több 

LMBT+ aktivista nővel (qLit.hu, Háttér Társaság, Nőkért Egyesület, Poliamória, Labrisz) 

beszélgetett az esemény moderátora, Takács Mária. 

https://www.facebook.com/events/143588930959054/ 

https://lmbttortenetihonap.hu/archivum/2021
https://labrisz.hu/programok/lmbt_torteneti_honap
https://www.facebook.com/events/936721597062840
https://www.facebook.com/events/164729845766608
https://www.facebook.com/events/402486901323269
https://www.facebook.com/events/143588930959054/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A110492499001%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22active_posts%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5B%5D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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https://www.youtube.com/watch?v=3a1mB3qyVqQ&t=2s 

https://labrisz.hu/programok/hol_vannak_a_leszbikusok_az_lmbtq_mozgalomban_.848.html

?pageid=62 

A Labrisz Egyesület a Melegség és Megismerés (MM) program egyik vezetője, amely 2000 

óta dolgozik azon, hogy a fiatalok és tanáraik, nevelőik melegséggel kapcsolatos ismereteit 

bővítsék, a tévhiteket eloszlassák. Az LMBT+ identitást személyes élettörténeteken keresztül 

jelenítik meg a képzett önkéntesek a foglalkozásokon, érzékenyítve ezzel a társadalmat. 

Március 20-án és 28-án online továbbképzést tartottunk 17 MM önkéntesnek, felkészítve őket 

online MM foglalkozások megtartására. Április 16-án online bemutató foglalkozást tartottunk 

a Civil Kurázsi belső képzés keretében 20 főnek, majd április 23-án a Szegedi Szivárványhét 

keretében 12 főnek. Május 20-án céges foglalkozást tartottunk Budapesten, majd június 8-9-

én egy-egy iskolai foglalkozást Budaörsön.  

A Meseország mindenkié könyvhöz kapcsolódóan számos nyilvános előadáson, 

konferencián, kerekasztal-beszélgetésen, céges rendezvényen vettek részt az Egyesület 

tagjai, valamint rengeteg hazai és külföldi médiaszereplést vállaltak, amellyel növelték az 

Egyesület láthatóságát. Az Emberi Jogi Nevelők Konferenciáján, szeptember 26-án, 3 

workshopot tartottak a Meseország  óravázlatok pályázatunkra jelentkezők. 

3.3. Kultúrateremtés és -megőrzés 

Június 7-én mutattuk be A második aranykor c. romantikus oktatóvideó-sorozatot a HUB 

55-ben. (Üllői út 55.) 

A hatrészes videósorozat bemutatóján az alkotók, az egyesület tagjai, valamint a sajtó vett 

részt. A zártkörű bemutató után online is levetítettük és elérhetővé tettük a videósorozatot a 

nagyközönség számára. 

Labrisz - A második aranykor 

A második aranykor -romantikus... - Labrisz Leszbikus Egyesület | Facebook 

3.4. Érdekképviselet cél érdekében végzett tevékenységek: 

A Labrisz Egyesület tagja az Emberi Jogi Nevelők Hálózatának, az LMBT Szövetség, valamint 

a Női Érdek ernyőszervezetnek, amely LMBT+ illetve női jogok témájában végez 

érdekképviseleti tevékenységet. Ernyőszervezeti tagságunk mellett aktívan részt vettünk a 

homo- és transzfób rendelkezéseket tartalmazó Gyermekvédelmi törvény beiktatása elleni 

kampányban. 

A Meseország mindenkié könyvhöz kapcsolódóan számos nagykövetségi rendezvényen 

vettek részt, valamint Európai parlamenti képviselőkkel, emberi jogi szakpolitikusokkal 

tartottak megbeszéléseket az Egyesület tagjai, amellyel az Egyesület érdekképviseletét 

erősítették. 

3.5. A Labrisz fenntartható működésének biztosítása 

2021-ben a Meseország Mindenkié magyarországi és külföldi kiadásaiból folyt be a legtöbb 

forrás, valamint pályázatokból szereztünk forrásokat az Egyesület számára. Sok 

https://www.youtube.com/watch?v=3a1mB3qyVqQ&t=2s
https://labrisz.hu/programok/hol_vannak_a_leszbikusok_az_lmbtq_mozgalomban_.848.html?pageid=62
https://labrisz.hu/programok/hol_vannak_a_leszbikusok_az_lmbtq_mozgalomban_.848.html?pageid=62
https://labrisz.hu/hirek/a_masodik_aranykor.851.html?module=38&mywbContentTypeCtrlAction=Item&mywbContentType_id=1
https://www.facebook.com/watch/110492499001/788528658516660/
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magánadományt kaptunk belföldről és külföldről egyaránt a kormányzat LMBT-ellenes 

politikája miatt, valamint a mesekönyv elleni támadások következményeként. 2021-ben is 

kampányoltunk a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ért, valamint részben közösségi 

adománygyűjtésből finanszíroztuk a Második Aranykor című romantikus oktatóvideó-

sorozatunkat is. 

2021. végén fogalmaztuk meg a 2022-2026-os időszakról szóló új szervezeti stratégiánkat, 

amelyet 2022. folyamán véglegesítettünk és fogadtuk el. 

 

4. 2022-re javasolt stratégiai célok és tevékenységek 

 

A 2022-2026-os középtávú stratégiában meghatározott stratégiai célok a következők: 

● 2026-ra a Labrisz a hazai LMBT közösségi élet katalizátora kíván lenni. Az általunk 

működtetett közösségi ház, mint biztonságos tér, lehetőséget ad a közösség 

erősítésére. A szakmai programok és az innováció terén megtartjuk országos vezető 

pozíciónkat. 

● Célunk a közösségi, kulturális és szabadidős programjainkkal elértek számának 

megduplázása, női és LBT-barát események számára nyitva álló közösségi tér 

működtetésén keresztül az LBT csoportba tartozó és cisz-hetero nők közötti 

együttműködések erősítése. 

● Célunk az aktív tagság létszámának növelése 20 főre. A tevékenységeinkhez 

kapcsolódó kompetencia-lista, illetve erre önkéntes adatbázis kialakítása, az 

esetenként végzendő feladatokhoz. 8-10 fős önkéntes mag kialakítása, akik a 

rendszeres tevékenységekhez és állandó feladatokhoz gyorsan mozgósíthatóak, a 

képzési programokba bevont óratartó önkéntesek számának megduplázása. 

● Célunk az átlagos bevétel 10-15%-os növelésével, a bevételi portfólió 

átstrukturálásával, a fejlődést megalapozó, a magas színvonalú szakmai munkát 

támogató, stabil pénzügyi hátteret biztosítani. 

 

Ezek alapján az Elnökség és a Tagság az alábbi tevékenységeket javasolja megvalósítani 

2022-ben: 

● a közösségi ház létrehozásához munkavállaló alkalmazása – feladatok: a hely 

megtalálása, kibérlése, működtetése, karbantartása, a célcsoportokkal való 

kapcsolattartás és a fenntarthatósághoz szükséges források előteremtése, illetve ezen 

feladatok koordinálása; 

● a tevékenységeinkhez kapcsolódó kompetencia-lista és önkéntes adatbázis 

kialakítása; 

● 8-10 fős önkéntes mag kialakítása, akik a rendszeres tevékenységekhez és állandó 

feladatokhoz gyorsan mozgósíthatóak; 

● a képzési programokba bevont foglalkozástartó önkéntesek számának növelése; 

● az aktív tagság létszámának növelése 1-2 fővel; 

● stabil pénzügyi háttér biztosítása, az átlagos bevétel növelése, a forrásteremtés 

fejlesztése, diverzifikálása; 
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● szervezetfejlesztés – a szervezet struktúrájának, működési módjának fejlesztése, 

javítása, kiégést kezelő és megelőző programok biztosítása, belső szervezeti 

közösségépítés; 

● irodavezető munkatárs alkalmazása – feladatok: az egyesületi adminisztratív és 

pénzügyi vezetése; 

● a Melegség és Megismerés program vezetésének megújítása, koordinátor munkatárs 

alkalmazása; 

● a Melegség és Megismerés program szülői munkacsoportjának támogatása, a 2021-

ben elindított projekt folytatása; 

● kommunikációs munkatárs alkalmazása – feladatok: social media kommunikáció 

fejlesztése és diverzifikálása, Labrisz és MM honlap fejlesztésének koordinálása, 

ezekre forrásteremtés, hazai és nemzetközi sajtóval proaktív kapcsolattartás, 

médiafigyelés, sajtóközlemények és sajtóüzenetek megfogalmazása és promotálása; 

● a fizetett munkatársak alkalmazása fenntarthatóságához forrásteremtés (a fizetett 

munkatársak bevonásával); 

● az Egyesület szakmai és közösségi programjainak színvonalas szervezése, 

kivitelezése; 

● pályázatírás, az Egyesület tagjainak képzése pályázatírási képességeik fejlesztése 

érdekében; 

● a jelenleg futó pályázati projektek sikeres megvalósítása; 

● a 3. European Lesbian* Conference szervezése, támogatása, színvonalas 

lebonyolítása, kommunikációja; 

● külföldi kapcsolatok ápolása; 

● archívum és könyvtár fejlesztése; 

● politikai lobbi-tevékenységekben való részvétel partnerszervezetekkel; 

● a Meseország mindenkié meséivel a pedagógiai munka folytatása; 

● a Meseország mindenkié külföldi kiadásainak támogatása, sajtóeseményeken 

részvétel, médiaszereplés, kiadókkal kapcsolattartás; 

● a Meseország mindenkié pénzügyi és adminisztratív vonatkozásainak koordinálása. 
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Általános rész 
 
 
 
A szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem 
ellenőrizte. 
 
A mérlegkészítés pénzneme Ft.  
ADÓVALLÓ KFT. 
 
A mérlegkészítés időpontja 2021.01.31.  
 
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése 
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából 
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg. 
 
 

Számviteli politika 
 
 
A szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette 2011. évi CLXXV. törvény 
és a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a szervezet beszámolója reálisan mutatja a 
szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is 
kirajzolódnak. 
 
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 
törvény előírásai szerint vezesse. 
 
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre 
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. 
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. 
Az értékcsökkenés tervezésekor a szervezet az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 
lineáris leírást alkalmazott. 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
Nem jelentős maradványérték: 
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A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 
az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 
meg a 100 ezer Ft-ot. 
 
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés 
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő 
mellékletben bemutatásra kerül. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, 
ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és 
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az 
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a szervezeti tevékenység változása 
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető; 
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, 
illetve az eredménytelen lesz; 
- az üzleti vagy szervezetérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke 
– a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása 
következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként 
meghatározott összeget). 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült 
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén 
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a 
főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 
 
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. 
 
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar 
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Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt. 
 
Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre 
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 
ADÓVALLÓ KFT. 
Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg 
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 
A szervezetnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A szervezetnél az év 
során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 
 
A szervezet jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy 
tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A 
mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény 
nem áll fenn. 
 
Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül 
átvezetésre. 
 

Tájékoztató rész 
 
A kapcsolt felekkel lebonyolított olyan ügylet, amely lényeges és nem szokásos piaci feltételek 
között valósult meg, az üzleti évben nem volt. 
 
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. 
 
A Szervezet sajátos tevékenységet nem végez. 
 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
A társaság az üzleti vagy szervezetértéket 5 év alatt írja le. 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérlegfordulónapot követő évben visszafizetendő 
törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök között szerepeltetjük. Ennek összege 0 e Ft. 
 
A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. 
 
A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb. 
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A szervezetnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége. 
 
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
A szervezet tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. 
 
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 
 
 
 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak. 
 
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. 
 


