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ELŐREHALADÁS A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSE TERÉN
Az LMBT családok jogi elismerésének megteremtése
Bejegyzett élettársi kapcsolat megvédése. 2016. május 3-án a Kormány a költségvetési
salátatörvénybe rejtve a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének kiüresítését célzó
javaslatot nyújtott be a Parlamentnek. Sajtóközleményben tiltakoztunk az intézmény szétverése
ellen; rendkívüli ülést kezdeményeztünk a kormány által működtetett Emberi Jogi Kerekasztal
LMBT Emberek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjában (az ülésre 2016. május 11-én
került sor); módosító javaslat benyújtására kértük a parlamenti frakciókat (öt módosító javaslat
került benyújtásra LMP-s, PM-es, MSZP-s, Együttes és Liberális országgyűlési képviselők
révén); részt vettünk a törvényjavaslat parlamenti vitájában (felszólalni nem engedtek
bennünket); tájékoztattuk a törvényjavaslatról nemzetközi partnereinket és a magyarországi
nagykövetségeket; és az Amnesty International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság és a
Társaság a Szabadságjogokért szervezetekkel együttműködésben online petíciót indítottunk.
Fellépésünk hatására 2016. június 2-án a Törvényalkotási Bizottság a bejegyzett élettársi
kapcsolatot kiüresítő rendelkezést törölte a törvényjavaslatból.
Nemzetközi magánjogi törvény. A kormány jogalkotási programjából értesültünk róla, hogy
az Igazságügyi Minisztérium egy új nemzetközi magánjogi törvényt dolgoz ki, amelyben
olyan kérdések is szabályozásra kerülhetnek, mint az azonos nemű párok külföldön kötött
házasságának és gyermekvállalásának hazai elismerése. Levélben kértük a Minisztériumot,
hogy a jogszabály véleményezésében részt vehessünk. A tervezet végül csak 2017-ben
készült el.
Mikrocenzus kampány. 2016 folyamán a Központi Statisztikai Hivatal mikrocenzust vett fel, ez
az úgynevezett kis népszámlálás, amely két teljes körű összeírás között követi nyomon a
társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. A mikrocenzus tervezett kérdőíve a bejegyzett
élettársi kapcsolatra vonatkozóan a házasságtól eltérő, kevésbé részletes kérdéseket
tartalmazott. Részt vettünk a mikrocenzusról 2016. június 14-én tartott egyeztetésen, és a
kérdőívet írásban is véleményeztük, amelynek hatására a kérdőívben végül a bejegyzett élettársi
kapcsolatra vonatkozó adatok a házassággal megegyező módon kerültek lekérdezésre.
Csatlakoztunk a KSH által kezdeményezett Civil Partner Programhoz is, és Ne parázz! címmel
kampányt indítottunk a közösségi médiában, hogy minél több azonos nemű pár vállalja
párkapcsolatát a mikrocenzus során.
Pécsi örökbefogadási ügy. 2016. április 28-án egy pécsi leszbikus pártól megtagadták, hogy
örökbe fogadhassanak egy másfél éves roma kislányt. Csatlakoztunk tagszervezetünk, a Labrisz
Egyesület által kezdeményezett sajtóközleményhez és az EMMI Ifjúság- és Családügyért
Felelős Államtitkársága előtt 2016. szeptember 2-án tartott Családokat a szivárvány minden
színében! c. tüntetéshez.
Ásotthalmi rendelet. 2016. november 23-án a Jobbikos vezetésű Ásotthalom képviselőtestülete olyan helyi rendeletet fogadott el, amely többek között tiltja a nagyközség területén
olyan „propaganda-tevékenység” megvalósítását, amely a házasság intézményét nem egy férfi
és egy nő között létrejött életközösségként mutatja be, illetve amely a családi kapcsolat
alapjaként nem a házasságot, illetve a szülő-gyermek viszonyt ismeri el. 2016. december 10-én a
Szegedi LMBT Közösségért csoporttal és a Budapest Pride-dal közösen tüntetést szerveztünk a
polgármesteri hivatal épülete elé, amelyre a fővárosból buszos leutazást is szerveztünk. Az
eseményen „mama+mama+gyerek=család” és „papa+papa+gyerek=család” feliratú táblákkal
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vettünk részt. A rendeletről részletes jogi véleményt készítettünk. A rendeletet felvetettük a 2016.
december 15-i Emberi Jogi Kerekasztal LMBT Emberek Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoportjának napirendjére, amelyen a kormányzat bejelentette, hogy a Csongrád Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében hívja fel az önkormányzatot a
rendelet visszavonására. A bejelentést követően az alapvető jogok biztosa is beadvánnyal fordult
az Alkotmánybírósághoz a rendelet megsemmisítése érdekében, amelyet az Alkotmánybíróság
2017. április 12-én meg is semmisített.

UPR folyamat. 2015 nyarán első ízben készítettünk kifejezetten LMBTQI témával foglalkozó
árnyékjelentést az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatához kapcsolódóan, amelynek
vitája 2016. május 4-én zajlott az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában. Az ülést előkészítendő a
UPR Info nemzetközi szervezet 2016. március 30-án Genfben találkozót szervezett a
tagállamok és a civil szervezetek képviselői részére, amelyen Szövetségünk ügyvivője is
részt vett és felszólalt, emellett számos ENSZ tagállam képviselőjével külön is találkozott. A
felszólalás során a szivárványcsaládok elismerésének hiányát kiemelten tematizáltuk.
Magyarország egy témába vágó ajánlást kapott: Brazília a család kirekesztő fogalmának
eltörlésére szólította fel az kormányt. 2016 júliusában levelet írtunk Trócsányi László
igazságügyi miniszternek, amelyben többek között ennek az ajánlási pontnak az
elfogadására kértük a kormányt.

Az LMBT emberek láthatóságának növelése, előbújásuk elősegítése
Itt vagyunk! helyi kisprojektek. Itt vagyunk! projektünk keretében lehetőséget biztosítottunk
hat vidéki helyi csoportnak, hogy az LMBTQI-emberekkel kapcsolatos tudatosságnövelő,
illetve érdekérvényesítési projektet valósítsanak meg, amelyhez anyagi támogatást és
mentorálást biztosítottunk. A leglátványosabb akciókra Egerben és Szegeden került sor:
Egerben 2016. április 20-án a város egy központi helyén elhelyezkedő aluljáróban LMBTQItémájú grafitit készítettek a helyi aktivisták, amelyet sajtóeseményen mutattak be. Szegeden
2016. április 4-10. között első alkalommal rendezték meg a Szivárvány-hét nevű akcióhetet.
A kulturális és érzékenyítő programok mellett kampányt indítottak, hogy a kulturális
intézmények, szórakozó- és vendéglátóhelyek szivárványszínű matrica kiragasztásával
fejezzék ki, hogy szívesen látják az LMBTQI embereket.
Előbújástörténetek videó. Itt vagyunk! projektünk vidéki kitelepülésein videóinterjúkat
készítettünk helyi LMBTQI emberekkel, amelyek során előbújással kapcsolatos
tapasztalataikra is rákérdeztünk. A történetekből rövidfilmet készítettünk, amelyet 2016
áprilisában tettünk közzé a YouTube-on és a Facebookon, a videót eddig 3.400-an nézték
meg.
Előbújás napja. Összegyűjtöttük és honlapunkon, illetve Facebook oldalunkon közzétettük
az előbújás napja alkalmából az ország különböző pontjain szervezett eseményeket.

Az LMBT témák fokozottabb megjelenítése a köz-, illetve felsőoktatásban
UPR folyamat. A 2016. március 30-án Genfben tartott előkészítő találkozón elmondott
felszólalásunkban kiemeltük, hogy a tantervekben nem jelenik meg az LMBTQI téma, és
egyes tankönyvekben homofób megállapítások szerepelnek.
UNESCO nyilatkozat. 2016. júliusában levélben kerestük meg az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottságát és az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy támogassák a magyar kormány
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csatlakozását a „Befogadó és méltányos oktatást minden tanulónak hátrányos
megkülönböztetéstől és erőszaktól mentesen” című UNESCO-nyilatkozathoz. Bár a Nemzeti
Bizottság a csatlakozást támogatta, a kormányzat részéről a megkeresésre nem érkezett
visszajelzés.
UNESCO útmutató fordítása. 2016 decemberében levélben kerestük meg az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságát, hogy készüljön magyar fordítás az Out in the Open: Education sector
responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression c. útmutatóról,
amely a világ különböző országainak homofób és transzfób iskolai zaklatás és megkülönböztetés
elleni gyakorlatainak összegyűjtésén alapul.
Itt vagyunk! kisprojektek. Itt vagyunk! projektünk keretében több helyi csoport is arra
vállalkozott, hogy a Melegség és Megismerés iskolai programot népszerűsítse a helyi oktatási
intézmények felé. A debreceni, kecskeméti és zalaegerszegi csoport is megkereste a környék
valamennyi középfokú oktatási intézményét, amelyet követően a program több meghívást is
kapott.
Itt vagyunk! egyetemi előadássorozat. Szabad az egyetem! címmel szerveztünk
előadássorozatot
helyi
LMBTQI
csoportok
és
vidéki
felsőoktatási
intézmények
közreműködésével. A kecskeméti Pallas Athéné Egyetem Pedagógusképző Karán 2016. április
4-én szerveztünk előadást LMBTQI-fiatalok és iskola témában; az egri Eszterházy Károly
Főiskolán 2016. április 5-én szerveztünk filmvetítést és kerekasztal-beszélgetést (Meleg férfiak,
hideg diktatúrák); a Szegedi Tudományegyetemen 2016. április 7-én szerveztünk kerekasztalbeszélgetést az LMBTQI-emberek és a média viszonyáról; a Budapesti Gazdasági Egyetem
Zalaegerszegi Gazdálkodási Karán 2016. április 25-én szerveztünk előadást az LMBTQIemberek és a reklámok témájában. A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán 2016.
április 27-én az LMBTQI-menedékkérők helyzetéről szerveztünk kerekasztal beszélgetést. Az
előadásokat az interneten élőben is közvetítettük, eddig összesen 2.734-en nézték őket meg. A
Debreceni Egyetem az oda tervezett, az előbújás pszichológiájával foglalkozó beszélgetést
betiltotta, ennek kapcsán az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordultunk.

A nemváltás jogi, intézményi és finanszírozási feltételeinek javítása
Ombudsmani jelentés. A Transvanilla Transznemű Egyesület kérelmére az alapvető jogok
biztosa részletes vizsgálatot folytatott a nemi jogi elismerésének magyarországi
gyakorlatáról, amelynek eredményeit 2016. szeptember 26-án egy jelentésben tették közzé.
A jelentés új jogi szabályozás kidolgozását javasolta a kormányzatnak, amely biztosítja a
transznemű személyeknek a nemi identitásuknak megfelelő nem és név választását. Az év
folyamán többször egyeztettünk a Transvanilla Transznemű Egyesülettel a jelentést követő
teendőkről.
UPR folyamat. A 2016. március 30-án Genfbe szervezett találkozóra a Transvanilla
Transznemű Egyesületet is meghívtuk, a felszólalás szövegét előzetesen egyeztettük. A
felszólalás során a nem jogi elismerésének szabályozatlanságára és a nemi megerősítő
beavatkozások korlátozott társadalombiztosítási támogatásának hiányéra is kitértünk.

Az LMBT emberek egészségének fejlesztése
UPR folyamat. A 2016. március 30-án Genfben tartott előkészítő találkozón elmondott
felszólalásunkban kiemeltük az LMBTQI emberek által az egészségügyi ellátórendszerben
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elszenvedett hátrányos megkülönböztetést, valamint az interszex gyermekeket érő orvosi
visszaéléseket.

Kisebbségi csoportok közötti szolidaritás erősítése
Népszavazási kampány. 2016 őszén csatlakoztunk azokhoz a civil szervezetekhez,
amelyek érvénytelen szavazat leadására biztatták a választókat a menekültkvótákról tartott
népszavazáson. A közösségi médiában Róla is szavazol! címmel kampányt indítottunk,
amely során felhívtuk a figyelmet arra, hogy a menekültek egy része a szexuális irányultsága
vagy nemi identitása miatti üldöztetés miatt érkezik Európába. A népszavazás érvénytelen
lett, az érvénytelen szavazatok száma többszöröse volt a korábban jellemzőnek.
Civil kapcsolatépítés. A Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott Civil összefogással
az LMBT emberek emberi jogaiért c. projektünk keretében arra vállalkoztunk, hogy emberi
jogi és szakmai szervezetek mellett más kisebbségi csoportok érdekében dolgozó
szervezetekkel is felvesszük a kapcsolatot a jövőbeni együttműködés alapelveinek és
tématerületeinek beazonosítása érdekében. Adatbázist állítottunk össze a potenciális
partnerekről, amelyben jelenleg 73 kisebbségi csoportok képviselő szervezet szerepel. A
tárgyalások 2017-ben indulnak.
LMBTI menekültek hálózat. Meghívást kaptunk egy LMBTI menekültekkel foglalkozó
hálózat létrehozására irányuló pályázatba (United Colours – Creating a European support
network for LGBTI migrants). A pályázat sikeres lett, a találkozóra 2017 nyarán kerül majd
sor.
Gyermekjogi Civil Koalíció. Az év folyamán is aktívan részt vettünk a Koalíció munkájában,
segédkeztünk a Koalíció új kommunikációs felületeinek kialakításában, bekapcsolódtunk a
Koalíció
oktatási,
erőszakkal
foglalkozó
és
nemzetközi
érdekérvényesítési
munkacsoportjának munkájába.
Együtt a gyűlölet ellen. Részt vettünk az Ebony Afrikai Egyesület által szervezett
kerekasztal-sorozaton, amelynek célja a gyűlöletjelenségeknek kitett csoportokkal dolgozó
civil szervezet munkájának összehangolása, közös javaslatok kidolgozása volt.

A tagszervezetek kapacitásának fejlesztése
EEA/Norway Grants stratégia. 2016 májusában a Norvégia, Izland és Lichtenstein által
működtetett EEA/Norway Grants közzétette 2014-2021 évre vonatkozó finanszírozási
stratégiájának tervezetét. Ez a stratégia jelöli ki, hogy milyen témák kapcsán lehet majd
pályázni a Norvég Civil Támogatási Alap következő pályázataiban. A stratégiában az LMBT
téma nevesítve nem jelent meg, ezért felvettük a kapcsolatot az ILGA-Europe-pal, hogy
szólaljanak fel a témában. Az ILGA-Europe véleménye alapján a stratégiát módosították, és
az LMBT téma is nevesítésre került.
Nemzetközi képzések. Az év folyamán több megkeresés is érkezett nemzetközi
tapasztalatcsere pályázatokon való közös indulásra. Ezek közül három pályázathoz a
Szövetség maga csatlakozott, több megkeresést pedig a program témájához leginkább
kapcsolódó tagszervezetnek továbbítottunk. A Szövetség által vállalt három pályázat közül
kettő (QueerEUrope; United Colours – Creating a European support network for LGBTI
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migrants United Colours – Creating a European support network for LGBTI migrants) sikeres
lett, a találkozókra 2017 nyarán kerül majd sor. A részvevőket a tagszervezetek jelölhetik.

A Szövetség érdekérvényesítő képességének növelése
Emberi Jogi Kerekasztal. 2016-ban is részt vettünk a Kormány által létrehozott
konzultációs fórum munkájában, az LMBT Emberek Jogaiért Felelős Munkacsoport az év
folyamán háromszor (2016. január 20., 2016. május 11., 2016. december 15.), a Nők
Jogaiért Felelős Munkacsoport kétszer (2016. március 30., 2016. november 23.), a
Gyermekek Jogaiért Felelős Munkacsoport egyszer (2016. november 24.) ülésezett.
Online gyűlöletbeszéd fellépés. 2016. május 31-én az Európai Bizottság, valamint a
Facebook, a Twitter, a YouTube és a Microsoft magatartási kódexet fogadott el a jogellenes
online gyűlöletbeszéd felszámolására. A magatartási kódex egyik pontja szerint az Európai
Bizottság, illetve a tagállamok biztosítják az informatikai vállalatok számára a civil társadalmi
partnerszervezetek és a „megbízható bejelentők” hálózatához való hozzáférést. Megkerestük
az Igazságügyi Minisztériumot, hogy milyen szempontok alapján állítják össze a civil
szervezetek listáját. A Minisztérium válaszában közölte, mivel a Bizottság még nem kereste
őket, meg nem állítanak össze ilyen listát.
Helyi esélyegyenlőségi programok. Itt vagyunk! projektünk keretében célzott
érdekérvényesítési munkát kezdtünk, hogy az LMBTQI emberek megjelenjenek a helyi
esélyegyenlőségi programok célcsoportjaként. Ehhez elkészítettük az Európa Tanács Helyi
és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 2015-ös, az LMBT emberek jogainak
biztosításáról szóló határozatának fordítását, és elérhetővé tettük azt a hazai
önkormányzatok számára. Helyi csoportokkal együttműködésben megkerestünk négy
önkormányzatot, személyes találkozót kérve. Budapesten a találkozó az új esélyegyenlőségi
program egyébként is zajló előkészítése keretében valósult meg (2016. június 17.). A
találkozót követően részletes szövegjavaslatot készítettünk a Fővárosi Önkormányzat
részére, amely bekerült a közgyűlés elé kerülő javaslatba, és a 2016. december 7-én
elfogadott új, 2017-2022 időszakra szóló esélyegyenlőségi program már kiemelt
célcsoportnak tekinti a szexuális és nemi kisebbségeket. Személyes találkozóra került sor az
önkormányzat képviselőivel Kecskeméten (2016. május 9.), Szegeden (2016. május 17.) és
Zalaegerszegen (2016. június 24.) is, a találkozóra írásbeli javaslatokkal is készültünk. Az
előbbi két város ígéretet tett rá, hogy az esélyegyenlőségi program soron következő
felülvizsgálata során az általunk felvetett szempontokat is mérlegelik.
ENSZ jelentéstevő. 2016 júniusában Szövetségünk is csatlakozott ahhoz a nemzetközi civil
kezdeményeshez, amely kiállt egy új ENSZ-es független szakértői (jelentéstevői) poszt
létrehozása mellett, akinek a feladata a szexuális irányultság és a nemi identitás alapján való
hátrányos megkülönböztetés vizsgálata lenne. A kampány sikeres volt, 2016. szeptember 30-án
az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa kinevezte a posztra Vitit Muntarbhorn bangkoki professzort. Ezt
követően azonban egyes ENSZ tagállamok a poszt létrehozásának visszavonását követelték.
Levélben kértük a Külügyminisztériumot, hogy az ENSZ-ben álljanak ki az új poszt létrehozása
mellett, kérésünknek megfelelően Magyarország valamennyi szavazáson a poszt létrehozása
mellett tette le voksát.
EJEB bírójelölés. 2016 júniusában csatlakoztunk ahhoz a 10 magyar civil szervezethez,
amelyek a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírájának jelölési folyamatát
kritizálták. A vonatkozó előírások helyett a kormány nyílt pályázat nélkül jelölt három bírót.
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Fellépésünk következtében a jelölteket visszavonták és nyílt pályázatot írtak ki. A posztra
végül az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése egy olyan bírót választott meg, aki a korábbi
jelöltek között nem szerepelt, és aki a korábbi esélyes jelölthöz képest sokkal nyitottabb az
LMBTQI emberek emberi jogainak témájára.
Nemzetközi szervezetek. 2016. február 10-én az ENSZ emberi jogi jogvédők helyzetével
foglalkozó különleges jelentéstevőjével, 2016 november 21-én az Európa Tanács
Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának elnökével találkoztunk. A találkozókon
elsősorban a civil szervezetek nehezülő működési környezete volt a téma, de röviden
felvázoltuk az LMBTQI embereket érintő legnagyobb problémákat is.
Nagykövetségek. Az év folyamán több esetben találkoztunk nagykövetségek képviselőivel,
hogy beszámoljunk nekik az LMBTQI embereket érintő fejleményekről. 2016. január 8-án a
holland nagykövetség másodtitkárával, szeptember 19-én a svéd nagykövet-helyettessel,
szeptember 27-én az Amerikai Nagykövetség, november 21-én az Amerikai
Külügyminisztérium és a Nagykövetség képviselőivel, december 19-én a Montenegrói
nagykövettel találkoztunk. Emellett 2016 februárjában a Brazil Nagykövetség írásbeli
kérdéseire válaszoltunk. Az év folyamán többször is frissítettük a magyarországi LMBTQI
embereket érintő legfontosabb emberi jogi problémákat bemutató egyoldalas összefoglaló
anyagunkat, amelyet e találkozókon terjesztettünk.
Választási felkészülés. 2016 januárjában véleményeztük a Demokratikus Koalíció
választási programjának tervezetét, amelyben az azonos nemű párok házasságára
vonatkozó szövegrész pontosítására és a transzneműek önrendelkezési joga biztosításának
szerepeltetésére tettünk javaslatot. 2016 novemberében a tagszervezetek bevonásával
javaslatlistát állítottunk össze a pártoknak a 2018-as választásra vonatkozóan.

NYILVÁNOSSÁG
Honlap. Annak ellenére, hogy a korábbi év Itt vagyunk! kampányához hasonló nagy
figyelmet keltő kampányunk az év során nem volt, az idei évben is majdnem sikerült a tavalyi
látogatottsági szintet tartani: a látogatók száma központi honlapunkon és az Itt vagyunk!
kampány oldalán az év folyamán 20.944 fő volt, akik összesen 48.573 oldalt tekintettek meg.
Facebook. Itt vagyunk! projektünk lezárultával Facebook aktivitásunk az év során
valamelyest csökkent, 2016-ban 190 Szövetség munkájával kapcsolatos hírt, eseményt,
beszámolót tettünk közzé, amelyek között helyet kaptak a tagszervezetek felhívásai,
programajánlói is. 2016. december 31-én az oldalnak 3.809 rajongója volt, ez az előző
évihez képest 52%-os bővülés. Facebookos megosztásaink összesen 531.391 megtekintést
generáltak.
Hírlevél. 2016 során is működtettük Szövetségünk hírlevelét, amelynek során beszámoltunk
Itt vagyunk! projektünk sikeres befejezéséről, népszavazási és mikrocenzussal kapcsolatos
kampányunkról, az ásotthalmi tüntetésről, és felhívtuk a figyelmet a 2017 januári Országos
LMBTQI Fórumra. A hírlevél jelenleg 1130 előfizetőhöz jut el, az év folyamán 430 új
előfizetőt szereztünk.
Nyilvános események. 2016 márciusában második alkalommal vettünk részt a Középeurópai Egyetem NGO Fair c. rendezvényén. Az év során két tüntetésen is képviseltettük
magunkat: 2016. szeptember 2-án csatlakoztunk a tagszervezetünk, a Labrisz Egyesület
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által szervezett Családokat a szivárvány minden színében! tüntetéshez; december 10-én
pedig a Szegedi LMBT Közösségért csoporttal és a Budapest Pride-dal közösen tüntetést
szerveztünk Ásotthalomra a polgármesteri hivatal elé. A korábbi évek hagyományait folytatva
2016-ban is a Szövetség koordinálásával vehettek részt LMBT civil szervezetek a Civil
Szigeten.
Sajtóközlemény. Az év folyamán öt sajtóközleményt adtunk ki: az Itt vagyunk! kampányhoz
kapcsolódóan felhívtuk a figyelmet a Szövetségünket Kaposváron ért hatósági zaklatás
kapcsán indított bírósági eljárásra (a pert megnyertük) és az egri grafiti festésre.
Sajtóközleményben tiltakoztunk a bejegyzett élettársi kapcsolat kiüresítését célzó javaslat és
az azonos neműek házasságának és családi kapcsolatainak népszerűsítését tiltó ásotthalmi
rendelet ellen. Sajtóközleményt adtunk ki a menekültkvóta kapcsán indított kampányunkról
is.
Sajtómegjelenések. Az év folyamán az Itt vagyunk! kampányról 32 cikk vagy tudósítás
jelent meg, nagy részük olyan vidéki sajtóorgánumokban, amelyek korábban egyáltalán nem
vagy csak alig írtak LMBTQI kérdésekről. Legnagyobb sajtóvisszhangot az ásotthalmi
rendelet és a bejegyzett élettársi kapcsolat kapcsán kifejtett tevékenységünk kapott, előbb
esetén 58 utóbbi kapcsán 51 megjelenést regisztráltunk. A tüntetés sajtója kifejezetten jól
sikerült, az eseményről a nyomtatott és az online sajtó mellett beszámolt az RTL Klub, a
TV2, az M1 és a HírTV híradója is. A menekültkvótás kampányunkról 9, az emberi jogi
bíróválasztással kapcsolatos közleményeink kapcsán 15 megjelenést regisztráltunk.

PÉNZÜGYEK
Bevételek. A Szövetség bevételei között meghatározó volt a 2015 során a Norvég Civil
Támogatási Alaptól az Itt vagyunk! kampányra elnyert 49.672 euró (14.974e Ft), amelyből a
2016. évre 4.271e Ft jutott. Ezt egészítette ki a Luxemburgi Nagyhercegség
Nagykövetségének 6.000 eurós (1.848e Ft) támogatása, amelyből a 2016. évre 653e Ft
jutott. Sikeresen indultunk a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatán is, amelyre 1
millió Ft-os támogatást kaptunk. Működési költségeink fedezésére a Nemzeti
Együttműködési Alaptól további 300e Ft támogatást kaptunk. További pályázati forrásunk
volt a 2014 év során az ILGA-Europe-tól elnyert támogatás áthúzódó része. Kifejezett
kampány nélkül is jelentősen bővült az 1% támogatásunk: az előző évi 137e Ft-ról 315e Ftra.
Kiadások. A kiadások nagy részét az Itt vagyunk! kampány lebonyolítása jelentette: a
projekt személyi bázisát egy projektkoordinátor és egy projektasszisztens adta, valamint
tiszteletdíjat fizettünk az egyetemi előadássorozat előadóinak is. Személyi költségként
jelentkezett az év során a NEA működési pályázat által lehetővé tett önkénteskoordinátor,
illetve a NEA szakmai pályázat koordinátorának alkalmazása is. Jelentősebb költségtételt
jelentettek az Itt vagyunk! projekthez kapcsolódó tördelési, nyomtatási, videókészítési
költségek, illetve a közösségi média hirdetések díjai. A nem tervezett költségek között az
ásotthalmi tüntetésre szervezett busz díja jelentett nagyobb kiadást.
A részletes bevételeket és kiadásokat a közhasznúsági melléklet tartalmazza.
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