
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2022-05-11 11:01:18. Érkeztetési szám: EB00578178

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

0 1 0 2 0 0 1 4 2 7 8 2 0 2 0

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .23



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-642

2020. 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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

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

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

1 1 3 6 Budapest

Balzac utca

44418

    

0 1 0 2 0 0 1 4 2 7 8

1 6 0 0 P k 0 6 1 1 7 8 2 0 1 0

1 8 2 7 4 3 7 4 1 4 1

Dombos Tamás

Budapest 2 0 2 1 0 1 1 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .23



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

157 91

0 0

157 91

0 0

5 213 5 314

0 0

36 48

0 0

5 177 5 266

3 570 0

8 940 5 405

2 796 3 087

0 0

2 090 2 796

0 0

706 291

0 0

0 0

2 432 240

0 0

0 0

2 432 240

3 712 2 078

8 940 5 405

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

0 0 0 0

0 0 0 0

18 015 12 825 18 015 12 825

91 103 91 103

0 0 0 0

17 924 12 722 17 924 12 722

338 864 338 864

33 4 33 4

18 048 12 829 18 048 12 829

0 0 0 0

16 754 7 109 16 754 7 109

524 23 524 23

0 0 0 0

66 66 66 66

-2 5 328 -2 5 328

0 12 0 12

17 342 12 538 17 342 12 538

17 342 12 538 17 342 12 538

706 291 706 291

706 291 706 291

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 880 0 1 880

519 620 519 620

0 0 0 0

338 864 338 864

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642

2020. év

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

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

1 1 3 6 Budapest

Balzac utca

44418

    

1 6 0 0 P k 6 1 1 7 8  2 0 1 0

0 1 0 2 0 0 1 4 2 7 8

1 8 2 7 4 3 7 4 1 4 1

Dombos Tamás

jogvédelem

Alaptörvény I. cikk (1), 30. cikk (1); 1. § (2); 2011. évi CXI. tv. 1. § (2) d)

LMBT" emberek

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642

2020. év

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

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

1 1 3 6 Budapest

Balzac utca

44418

    

1 6 0 0 P k 6 1 1 7 8  2 0 1 0

0 1 0 2 0 0 1 4 2 7 8

1 8 2 7 4 3 7 4 1 4 1

Dombos Tamás

köznevelés, felsőoktatás

2011. évi CXC. tv. 2. § (3), 4. § (1); 2011. évi CCIV. tv. 2. § (2)

LMBT+ fiatalok

200000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642

2020. év

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

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

1 1 3 6 Budapest

Balzac utca

44418

    

1 6 0 0 P k 6 1 1 7 8  2 0 1 0

0 1 0 2 0 0 1 4 2 7 8

1 8 2 7 4 3 7 4 1 4 1

Dombos Tamás

esélyegyenlőség előmozdítása

Alaptörvény XV. cikk (4); 2003. évi CXXV. tv. preambulum

LMBT+ emberek

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

18 048 12 829

519 620

0 0

0 0

17 529 12 209

17 342 12 538

524 23

17 342 12 538

706 291

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

We are Here

Európai Unió

2020

8 060 748

8 060 748

8 060 748

8 060 748

0

8 060 748

0

8 060 748

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

Hídépítés az LMBTQ és a keresztény közösségek között

Holland Királyság Nagykövetsége

2018-2020

2 278 296

1 879 920

1 879 920

0

0

1 879 920

0

1 879 920

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

ILGA Europe - IZW

Ilga - Europe

2020

1 542 215

0

0

1 542 215

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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

SZJA 1% 2019

Központi költségvetés

2019

518 612

134 591

134 591

0

0

134 591

0

134 591
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

SZJA 1% 2018

Központi költségvetés

2019

492 107

235 760

235 760

0

0

235 760

0

235 760
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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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .11  11 .06 .24



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

civil szervezetek egyszerűsített 
éves beszámolójához 

 
 
 
 
 

 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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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. 
 



BESZÁMOLÓ A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG,
BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(Az éves beszámoló melléklete)

Elfogadva: 6/2021 (XII.08) közgyűlési határozat

www.lmbtszovetseg.hu



ELŐREHALADÁS A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSE TERÉN

Az LMBT+ embereket érintő jogszabályi és közpolitikai környezet
javítása

Nem jogi elismerése. A transznemű és interszex emberek nemének jogi elismerését
ellehetetlenítő 33. § benyújtását követően arra kértük a pártok képviselőit, polgármestereket
és önkormányzati képviselőket, hogy szólaljanak fel a törvényjavaslat ellen. Részletes jogi
véleményünket megküldünk az Igazságügyi Minisztériumnak, az Országgyűlés Igazságügyi
Bizottságának és a Törvényalkotási Bizottságnak. Az Emberi Jogi Kerekasztal LMBT
Emberek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának rendkívüli ülését kezdeményeztük.
Tájékoztattuk nemzetközi partnereinket a jogszabályról és annak hatásairól, amelynek
eredményeként számos nemzetközi szervezet, többek között az Európai Parlament, az
Európai Tanács emberi jogi biztosa, az Európa Tanács Nemzetközi Civil Szervezetek
Konferenciája, az ENSZ szexuális irányultság és a nemi identitás alapján való hátrányos
megkülönböztetést vizsgáló különbiztosa, az egészségügyi különbiztosa, a magánélethez
való joggal foglalkozó különbiztosa és a nőkkel szembeni erőszakot vizsgáló különbiztosa,
és az ENSZ emberi jogi főbiztosa is. Az Amnesty International Magyarországgal és LMBT+
civil szervezetekkel együtt online petíciót indítottunk, amelyben kértük az alapvető jogok
biztosát, hogy küldje az Alkotmánybíróság elé az elfogadott jogszabályt. A petíciót több mint
105 ezren írták alá, Magyarországról 13 ezren. Más országok ombudsait is arra kértük, hogy
sarkallják fellépésre a biztost. Csatlakoztunk a Transvanilla Transznemű Egyesület Igent a
nemre kampányához is.

Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetése. A törvényjavaslat benyújtását követően az
Emberi Jogi Kerekasztal LMBT Emberek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának
rendkívüli ülését kezdeményeztük, és tájékoztattuk nemzetközi partnereinket az intézményi
változás várható hatásáról, különös tekintettel az EBH feladatkörét átvevő alapvető jogok
biztosa LMBT+ kérdésekkel kapcsolatos tétlenségére.

Örökbefogadás korlátozása. Tájékoztattuk nemzetközi partnereinket a jogszabályról és
annak hatásairól.

Fővárosi Önkormányzat. Részletes javaslatcsomagot készítettünk a főpolgármesteri
program LMBT+ embereket érintő ígéreteiről, amelyet megküldtünk az Önkormányzat
számára. Júniusban más LMBT+ civil szervezetekkel együtt egyeztetésen vettünk részt
Kerpel-Fronius Gábor okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettessel.
Részt vettünk az Önkormányzat új civil rendelete koncepciójának és normaszövegének
véleményezésében, amelybe a javaslatcsomagban szereplő több javaslatunk is bekerült.

Fővárosi ITS. Részt vettünk az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia
(ITS) előkészítésében az Esélyteremtő Város Tematikus Munkacsoport keretében. Az
elfogadott stratégia több ponton is említi az LMBT+ elleni előítéleteket, rendszerszintű
diszkriminációt, és előírányozza az LMBT+ emberekkel kapcsolatos fővárosi szintű
szemléletformálást a lakosság, a közszolgáltatásban dolgozók és munkáltatók körében, az
ügyfelekkel és munkavállalókkal való bánásmódról szóló magatartási kódex elfogadását, a
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jogegyenlőséget, elfogadást erősítő civil szerveztek, események, programok támogatását.

Emberi Jogi Kerekasztal. 2020-ban is részt vettünk a Kormány által létrehozott
konzultációs fórum munkájában az LMBT Emberek Jogaiért Felelős Munkacsoport, a Nők
Jogaiért Felelős Munkacsoport és a Gyermekek Jogaiért Felelős Munkacsoport ülésein.
Áprilisban a transz emberek nemének jogi elismerését elleheteltenítő törvényjavaslat
kapcsán rendkívüli ülés összehívását kezdeményezük, az egyeztetés végül íráseli formában
valósult meg. A Munkacsoport decemberi ülésén az Alaptörvény kilencedik módosításával,
az örökbefogadás korlátozásával és az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetésével
kapcsolatos véleményünk ismettettük. Meghívást kaptunk az adhoc Családjogi Civil
Munkacsoportba is, ennek ülésein ugyan részt vettünk, de az LMBT+ emberek
szempontjából releváns kérdések nem merültek fel. A Gyermekek Jogaiért Felelős
Munkacsoport júniusi ülésén az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának záróészrevételei kapcsán
az LMBT+ fiatalokat érő iskolai zaklatásra, és a szivárványcsaládok növekvő számára hívtuk
fel a figyelmet. A Nők Jogaiért Felelős Munkacsoport júniusi ülésén a kapcsolati erőszak
áldozatainak ellátórendszeréhez kapcsolódóan az azonos nemű párkapcsolatban élőket, ill.
a transzneműeket érő párkapcsolati erőszakra hívtuk fel a figyelmet.

Gyermekjogi Egyezmény monitorozása. 2019-ben részt vettünk a Gyermekjogi Civil
Koalíció által az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága számára készített árnyékjelentés
összeállításában, amely az LMBTQI szülők által nevelt gyermekek, illetve az LMBTQI
gyermekek oktatási rendszerbeli helyzetére is kitér. A Bizottság 2020 márciusában közzétett
záró megjegyzései az LMBTI gyermekeket érő erőszakra és iskolai zaklatásra több ponton
is kitérnek, a Bizottság az LMBTI gyermekek szempontjait különösen hangsúlyozó,
gyermekek elleni erőszakkal foglalkozó országos stratégia, valamint kapcsolódó
tudatosságnövelő kampányok és iskolai programok megvalósítását javasolta.

Alapvető jogok biztosa. Külön fejezetben foglalkozik az LMBTQI emberek jogainak
védelmével az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának 2020-ban elkészült, 2019-es
tevékenységét bemutató jelentés. A kiadvány a külföldi állampolgárok magyarországi
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos vizsgálat eredményeit ismerteti. Ilyen
fejezet a 2020-as évről szóló jelentésben már nem szerepel, az az LMBT+ témakört
egyáltalán nem érinti.

Gyermekjogi Civil Koalíció. Az év folyamán is aktívan részt vettünk a Koalíció
munkájában. Közös állásfoglalásban szólaltunk fel az örökbefofogadást megelőző kötelező
tanfolyam eltörlése, az egyedül örökbefogadók általi örökbefogadás megnehezítése, az
Alaptörvény 9. módosítása ellen.

Az LMBT+ emberek láthatóságának és társadalmi elfogadásának
elősegítése

LMBTQ-keresztény hídépítés. Az év folyamán Szövetségünk adott pénzügyi hátteret a
Keresztények a Melegekért csoport Hídépítés az LMBTQ és keresztény közösségek között
c. projektjének. A projekt keretében megjelent magyar nyelven James Martin jezsuita
szerzetes Hidakat építünk - Hogyan alakíthat ki a katolikus egyház és az LMBT-közösség
tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel teli kapcsolatot? c. könyve, és Nincsenek
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egyszerű válaszok! címmel online videósorozat indult, amelynek az év folyamán 3 epizódja
került közzétételre.

Sokszínűség Hete. A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport keretében a tavaszra tervezett
2. Iskolai Sokszínűség Hetét a koronavírus-járvány miatt őszre kellett halasztani, a 2020.
október 12-16. között zajló kampányba 110 gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakember
kapcsolódott be különféle oktatási, gyermekjóléti intézményekből, civil szervezetekből. A
visszajelzések alapján a kampány legalább 2000 diákhoz ért el. A kampányt tanároknak és
diákoknak szóló kézikönyvvel, szórólapokkal, plakátokkal, matricákkal és kisfilmekkel
segítette. Az év folyamán a Munkacsoport megkezdte a felkészülést a 2021 tavaszára
tervezett 3. Iskolai Sokszínűség Hetére is, amelyhez újabb kisfilmek, ill. online tananyag
készül.

Az LMBT+ emberekkel találkozó szakemberek érzékénységének és
szakmai kompetenciájának növelése

Sokszínűség Oktatási Munkacsoport. A Munkacsoport koordinációját 2019-ben
tagszervezetünknek, a Háttér Társaságnak adtuk át, de a Munkacsoport munkájában
továbbra is részt veszünk. A Munkacsoportnak jelenleg 13 oktatási területen dolgozó,
kisebbségi, hátrányos helyzetű csoportokkal vagy emberi jogokkal, illetve gyermekjogokkal
foglalkozó civil szervezet a tagja. A Munkacsoport tagjai a tanév folyamán rendszeresen
találkoztak, tapasztalatot cseréltek. A SOM honlapon (sokszinusegoktatas.hu) közel 100 jó
gyakorlatot, vitaindító cikket, szakirodalmi összefoglalót, ajánlót tettünk közzé. A
Munkacsoport Facebook oldalát jelenleg 1076-an követik, a pedagógusoknak szóló
hírlevelére 445-en, a szülőknek szólóra 25-en vannak feliratkozva. Az év során összesen
12-12 alkalommal küldtünk ki hírlevelet pedagógusoknak, illetve szülőknek. A munkacsoport
munkáját a 2020. november 5-7. tartott XX. Országos Neveléstudományi Konferencián is
bemutattuk.

Az LMBT+ szervezetek és csoportok kapacitásának fejlesztése

KerMel. Mivel a Keresztények a Melegekért csoport nem regisztrált szervezetként működik,
működésüket a Holland Nagykövetségtől kapott támogatás fogadásával, a projekt pénzügyi
lebonyolításával segítettük.

SZERVEZETI MŰKÖDÉS
Új tag. 2020 májusában tagszervezetként csatlakozott Szövetségünkhöz a qLit online
magazint működtető Leszbikus Magazin és Programszervező Egyesület.

Közgyűlések. A 2020-as év folyamán a COVID-járvány miatt csak egy alkalommal
tartottunk közgyűlést. Az október közgyűlésen elfogadtuk a 2019-es évre vonatkozó
beszámolókat, és tisztújítást tartottunk.

Tisztségviselők. A decemberi közgyűlésen újraválasztottuk a korábbi ügyvivőket és a
felügyelőbizottság tagjait, így továbbra is Sulyok Viktória, Dombos Tamás és Kristófy Mária a
Szövetség ügyvivői, és Erdélyi Tea és Hanzli Péter a felügyelőbiztosai.
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NYILVÁNOSSÁG
Online felületek. Az év folyamán Facebook oldalunkon 30 Szövetség munkájával
kapcsolatos hírt, eseményt, beszámolót tettünk közzé; ezek között helyet kaptak a
tagszervezetek felhívásai, programajánlói is. 2020. december 31-én az oldalnak 5.482
követője volt, amely 5%-os nökevedés az előző év végihez képest. Facebookos
megosztásaink összesen 76.850 megtekintést generáltak. Központi honlapunkat, az Itt
vagyunk! kampányoldalt, a Szivárvány Szakkör oldalt és a Sokszínűség Oktatási
Munkacsoport oldalát az év folyamán 17.943 fő kereste fel akik összesen 47.213 oldalt
tekintettek meg.

Sajtóközlemény. Az év folyamán 5 sajtóközleményt adtunk ki. Áprilisban 14 más
szervezettel közösen szólaltunk fel a nem jogi elismerését ellehetetlenítő törvényjavaslat
ellen. Októberben közleményben tudattuk, hogy hét másik szervezettel együtt az alapvető
jogok biztosához fordultunk a miniszterelnök Meseország mindenkié kapcsán
megfogalmazott gyűlöletkeltő szavai miatt. Novemberben, a Gyermekjogok Világnapján 10
másik szervezettel együtt álltunk ki az egyedüli örökbefogadás megnehezítése ellen. Szintén
novemberben beszámoltunk róla, hogy a Fővárosi Törvényszék megállapította: jogellenes
volt, hogy a rendőrök 2019 szeptemberben nem léptek fel kellő eréllyel a Szövetségünk és a
Labrisz Leszbikus Egyesület eseményét megzavaró homofób provokátorokkal szemben.
Decemberben beszámoltunk róla, hogy 9 másik szervezettel együtt az alapvető jogok
biztosához fordultunk a nem jogi elismerésének betiltása kapcsán.
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