
 

 

[[NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ]] 
2012/1 

 



  



http://wikimedia.hu | 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. | info@wikimedia.hu 

1 

Tartalomjegyzék 
Bevezető ......................................................................................................................................................................... 2 

Tevékenységünk ........................................................................................................................................................... 3 

Január ......................................................................................................................................................................... 3 

Találkozók ............................................................................................................................................................. 3 

Szerverösszeomlás .............................................................................................................................................. 3 

Zágrábi út ............................................................................................................................................................. 3 

Iroda ....................................................................................................................................................................... 4 

Február ....................................................................................................................................................................... 5 

Találkozók ............................................................................................................................................................. 5 

Költségtérítési pályázat ..................................................................................................................................... 5 

Ajándéktárgyak ................................................................................................................................................... 5 

Nemzetközi ........................................................................................................................................................... 5 

Adománygyűjtés ................................................................................................................................................. 5 

Iroda ....................................................................................................................................................................... 6 

Március ...................................................................................................................................................................... 7 

Találkozók ............................................................................................................................................................. 7 

Karbantartó verseny .......................................................................................................................................... 7 

Nemzetközi ........................................................................................................................................................... 7 

Adománygyűjtés ................................................................................................................................................. 8 

Iroda ....................................................................................................................................................................... 8 

Pénzügyi jelentés ......................................................................................................................................................... 9 

Kiadások .................................................................................................................................................................... 9 

Bevétel ...................................................................................................................................................................... 10 

További adatok ........................................................................................................................................................... 11 

Tagság ...................................................................................................................................................................... 11 

Elnökség ................................................................................................................................................................... 11 

Felügyelőbizottság ................................................................................................................................................. 11 

Alkalmazottak ........................................................................................................................................................ 11 

 

  



http://wikimedia.hu | 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. | info@wikimedia.hu 

2 

Bevezető 
Izgalmas év ez a Wikimédia Magyarország számára, alapításunk óta először pontos célokat tűztünk ki 

magunk elé és programjainkat és prioritásainkat ezen célok szolgálatában terveztük meg. 

 

1. ábra A Wikimédia Magyarország stratégiai célja 

Kétirányú megközelítést választottunk, energiánkat a Wikipédia minőségének javítására és közössé-

gének támogatására fordítva, és ezzel egy időben az egyesület szervezeti képességeinek növelésére, 

hogy több önkéntest vonzva készen álljunk válaszolni a felmerülő lehetőségekre. 

Az első negyedévben szerveztünk egy nagy közösségi találkozót Budapesten, melyen több mint 40-en 

vettek részt és több kisebb közösségi eseményt – egyesületi találkozót, fotósétát – támogattunk. Meg-

szerveztük a Wikipédián a karbantartó versenyt, mely több mint 1700 szócikk (és kép) fejlődését 

eredményezte. 

Szervezeti képességeinkben nagy előrelépést jelentett első alkalmazottunk felvétele, akinek a feladata 

az egyesület fenntartásához szükséges adminisztratív teendők elvégzése. 

Továbbra is sokat kell tanulnunk és sok kihívás vár ránk céljaink eléréséhez és a jövőbeli fejlődési 

pályánk megtalálásához, de ettől függetlenül 2012 emlékezetes év lesz – ez még csak a kezdet! 

Damokos Bence 

ügyvezető alelnök  

A Wikipédia 
tartalmának 
minőségének 

javítása 

Egészséges 
közösség 

Több szabad 
tartalom 

Magyarországon 

PR; a Wikimédia és 
a szabad tartalom 

támogatottságának 
növelése 

Nagyobb 
egyesületi 

aktivitás, több 
önkéntes 

Szervezeti fejlődés, 
kapacitásbővítés 
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Tevékenységünk 

Január1 

Találkozók 

Január során egy általános tagsági gyűlésünk volt, valamint egy elnökségi ülés. A taggyűlés célja a 

közösségépítés, a jelenleg folyamatban lévő projektek és ötletek megbeszélése volt. Az elnökségi ülés 

fő oka három új tag felvétele volt. A legújabb tagok felvételével a Wikimédia Magyarországnak már 

60 tagja van.2 

Szerverösszeomlás 

Január 11-én, vagy akörül, összeomlott a weboldalainknak, és számos webszolgáltatásunk (többek 

között pl. a tagjelentkezési űrlapnak) helyet biztosító szerver RAID vezérlő komponense és a csere-

komponens hibája miatt bizonyos adatok elvesztek. 

Az alapvető szolgáltatásokat (mint például az e-mail küldés) átcsoportosítottuk a saját szerverünkre, 

és azon dolgozunk, hogy helyreállítsuk és újraírjuk azt a tartalmat, amelyet az összeomlott szerveren 

tároltunk (ügyelve arra, hogy legyenek a szerveren kívüli biztonsági mentések is).  

A weboldalt február elején állítottuk helyre. 

Zágrábi út 

A Wikimédia Magyarország az elmúlt években sok segítséget kapott a partnereitől és idén szerettük 

volna ezt viszonozni azzal, hogy támogatjuk a szomszédos országok Wikimédia-közösségeinek ön-

szerveződését és a régió wikipédistáinak részvételét a magyarországi és regionális Wikimédia-

eseményeken. 

Ebbe a szándékba illett bele, bár  tőle függetlenül fogalmazódott meg, a Wikimédia Alapítvány kura-

tóriumának és Társszervezeti Bizottságának a régióba irányuló utazásának ötlete. Ennek első 

lépseként Ting Chen az alapítvány kuratóriumából, Miloš Rančić (Wikimedia Serbia) és Damokos 

Bence (Wikimédia Magyarország) a Társszervezeti Bizottságból január 20-22. között Zágrábba látoga-

tott. 

Az út során kapcsolatba léptek a helyi wikipédistákkal, akik már megalapították a még el nem ismert 

Wikimédia Horvátország chaptert, és egy helyi hackerspace szervezettel, a MAMA-val. A látogatók 

                                                      
1A Creative Commons Jelöld meg – Így add tovább! 3.0 licenc alatt a 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/Reports/Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/Januar
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/Reports/Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/Januar
y_2012/hu oldalon található szövegből adaptálva. 
2 Az ülés jegyzőkönyve: 
http://wikimedia.hu/wiki/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi_%C3%BCl%C3%A9s_%E2%80%93_2012._janu%C3%A1r_25. 

http://wikimedia.hu/wiki/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi_%C3%BCl%C3%A9s_%E2%80%93_2012._janu%C3%A1r_25.
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arra bátorították a horvátországi wikipédistákat, hogy legyenek rendszeres találkozóik (amelyek úti-

költségeit a Wikimédia Alapítvány ösztöndíja támogathatna), és arra is, hogy indítsák újra a 

Wikimedia Croatia, vagyis a Wikimédia Horvátország elismertetésének eljárását.  

Iroda 

A január nagy szakmai ugrás volt a Wikimédia Magyarország számára, mert alkalmazta Mészöly 

Tamást irodavezetőnek, aki felelős a legtöbb adminisztratív feladatért, és az olyan speciális projekte-

kért, melyeket kijelölünk neki. 

December végén állt munkába, de az ünnepek miatt január volt az első teljes hónapja. Az első fő 

feladata volt az iroda beindítása (telefon, nyomtató, bankszámla hozzáférés). Feladata volt még a 

könyvelőnkkel, tagokkal, és elnökségi tagokkal való együttműködés a 2011-es könyvelés lezárására, 

és partnereink felé való gesztusként üdvözlőkártyáink megrendelése és elküldése.   
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Február3 

Találkozók 

Két kisebb találkozót tartottunk tagjainknak, egyiken Miloš Rančić, a Wikimédia Szerbia egyik tagja 

is jelen volt.  

Tartottunk egy egész napos elnökségi ülést, melynek fő témája az éves tervünk végrehajtása volt.4 

Költségtérítési pályázat 

Költségtérítési pályázatunkkal támogattuk a Liszt Ferencről szóló szócikkek bővítéséhez szükséges 

könyv megvásárlását. Továbbá, elkészítettük a tájékoztató oldalait a közös-

ségi támogatási keret és az utazási támogatási pályázatainknak. 

Ajándéktárgyak 

Folytatódott a munka a wikipédiás ajándéktárgy-készletünk felfrissítésére. 

Az ajándéktárgyak – köztük kitűzők, bevásárlótáskák, és jojók – március 

végére készültek el és eseményeinken, illetve versenyeinken díjként osztjuk 

el őket. 

Nemzetközi 

Egyik tagunk, Orsolya részt vett a belgrádi memóriaintézményeket célzó 

„Open Wiki GLAM of Serbia” című eseményen. 

Alelnökünk, Bence képviselt minket a párizsi pénzügyi találkozón, melynek célja volt meghatározni a 

Wikimédia-mozgalmon belüli forrásgyűjtés és forráselosztás alapelveit és mechanizmusát. 

Bence (később kiegészülve Ting Chennel, a Wikimédia Alapítvány elnökével) egy hétvégét a szlovén 

wikipédisták vendégeként töltött, akik a szlovén Wikipédia 10. évfordulóját ünnepelték, jelentős mé-

diaérdeklődés mellett. A látogatás során Bence megbeszélést folytatott egy esetleges szlovén társ-

szervezet létrehozásáról és egy ilyen szervezet felállításának menetéről és feltételeiről. 

Adománygyűjtés 

Elkezdtünk felkészülni egy 1%-os gyűjtőkampányra. Ennek érdekében megállapodtunk, és (2012. már-

ciusában) aláírtunk egy erre vonatkozó külön adománygyűjtési szerződést a Wikimédia Alapítvány-

nyal. 

                                                      
3 A Creative Commons Jelöld meg – Így add tovább! 3.0 licenc  alatt a 
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/Reports/Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/Febru
ary_2012/hu oldalon található szövegből adaptálva. 
4 Az ülés jegyzőkönyve: 
http://wikimedia.hu/wiki/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi_%C3%BCl%C3%A9s_%E2%80%93_2012._febru%C3%A1r_12. 

2. ábra Az egyik új wikipédiás 
bevásárlótáska 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi_t%C3%A1mogat%C3%A1si_keret
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi_t%C3%A1mogat%C3%A1si_keret
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/Utaz%C3%A1si_t%C3%A1mogat%C3%A1s
http://wikimedia.hu/wiki/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi_%C3%BCl%C3%A9s_%E2%80%93_2012._febru%C3%A1r_12.
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Iroda 

Irodavezetőnk részt vett egy továbbképzésen a magyar civilszervezetekre vonatkozó új szabályozás-

ról, és elkészített egy összefoglalót a minket érintő szabályozási környezetről. 

Csatlakozott hozzánk Gál Csongor kommunikációs gyakornokként, aki előreláthatólag áprilisig segíti 
munkánkat.  
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Március5 

Találkozók 

Március 10-én közösségi találkozót tartottunk Budapesten, amelyen körülbelül 40 wikipédista, közü-

lük hárman a szlovén Wikipédia-közösségből, vett részt. A találkozón megünnepeltük a 2011-es év 

szócikkeinek szerzőit. A legjobb szócikkeket, melyeket 2011-ben írtak vagy bővítettek ki jelentősen, a 

közösség jelölte és szavazással választotta ki. A díjátadóhoz a Wikimédia Magyarország biztosította 

az okleveleket és az ünnepi tortát. 

A közösség egyik tagja, Vince jelentkezett, hogy szeretné szisztematikusan lefotózni Budapestet és 

megírni a hiányzó szócikkek egy részét. A program szórakoztatóbbá és közösségibbé tételének érde-

kében elkezdett budapesti fotósétákat szervezni, ahol a résztvevők lefényképezik a város egy-egy 

szegletének összes jelentős épületét és nyilvános műtárgyát. Az első túra március 25-én volt, az öt 

résztvevő körülbelül száz képet készített és utólag a fényképekhez kapcsolódóan körülbelül tucatnyi 

szócikket írtak meg vagy bővítettek ki. A szervezőt a Wikimédia Magyarország a közlekedési költsé-

geiben támogatta és örömmel támogatna további közösségi szervezésű eseményeket is. 

Karbantartó verseny 

A 2010-es karbantartó versenyünk sikerére építve idén is megrendeztük a nagy tavaszi nagytakarítást 

a magyar Wikipédián, hogy csökkentsük a megoldásra váró karbantartási problémák számát. A há-

rom hét alatt több mint 1700 problémát oldottak meg: több mint 500 szócikk lett forrásokkal ellátva, 

250 kapott összefoglaló táblázatot (infoboxot), és legalább 300 szócikk ki lett bővítve. A különböző 

feladatokért a 38 versenyző 1–5 pontot kapott, a legtöbb pontot összegyűjtő szerkesztők wikipédiás 

ajándéktárgyak és vásárlási utalványok közül választhattak díjként, de a karbantartásban részt vevő 

minden szerkesztő kap egy kis ajándékot. 

Nemzetközi 

Március 9-én Damokos Bence Pozsonyba látogatott, hogy találkozzon a jövőbeni Wikimédia Szlová-

kia társszervezetet alapító wikipédistákkal. A Wikimédia Szlovákia ekkor tartotta első közgyűlését a 

három alapító taggal, akikhez később csatlakozott néhány helyi és ausztriai wikipédista. A találkozón 

olyan projektötleteket vitattak meg, mint a Wiki Loves Monuments, vagy a helyi iskolákat és könyv-

tárakat megcélzó információs program, valamint a civilszervezetek vezetésének gyakorlati aspektusa-

it is. Bence elmondta nekik, hogy a nemzeti Wikimédia-szervezeteket (társzervezet, chapter) azután 

ismerik el, miután a tagságuk elérte a minimum 15-20 főt, de ettől függetlenül a csapat „felhasználói 

csoport”-ként számíthat nemzetközi elismerésre és támogatásra a Wikimédia Alapítványtól. 

                                                      
5 A Creative Commons Jelöld meg – Így add tovább! 3.0 licenc  alatt a 
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/Reports/Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/March
_2012/hu oldalon található szövegből adaptálva. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Az_%C3%A9v_sz%C3%B3cikke/2011
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Az_%C3%A9v_sz%C3%B3cikke/2011
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Fot%C3%B3t%C3%BAr%C3%A1k
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedian_photowalks_in_Hungary
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi_t%C3%A1mogat%C3%A1si_keret
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/Karbantart%C3%B3verseny_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Slovakia
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Slovakia
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_affiliation_models
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_affiliation_models
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Tisza Gergő és Damokos Bence részt vett a berlini Wikimedia Conference-en. A szervezetünk állapo-

tát bemutató ez évi prezentációnk online megtekinthető. 

Adománygyűjtés 

Megállapodást kötöttünk a Wikimédia Alapítvánnyal, mely alapján az alapítvány által üzemeltetett 

oldalak látogatóinak felajánlhatjuk, hogy a Wikimédia Magyarországot válasszák személyi jövede-

lemadójuk 1%-ának célpontjául (adószámunk: 18264973-1-43). Ezt követően elkészítettük az adomá-

nyok kérésére szolgáló weboldalunkat, és május elejére tervezünk egy rövid bannerkampányt. 

Iroda 

Vettünk egy laptopot az alkalmazottunknak.  

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_HU_State_of_the_Chapters_2012.pdf
http://wiki.media.hu/wiki/1%25
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Pénzügyi jelentés 
Az alábbi pénzügyi adatok csak tájékoztató jellegűek, a bemutatott adatok nincsenek könyvvizsgálat-

tal alátámasztva. 

Költségvetésünk6 forrása a Wikimédia Alapítvány támogatása (73%), korábbi évek adománya és bevé-

telei (tartalékok, 16%), személyi jövedelmadó-felajánlások (7%), az Internet Szolgáltatók Tanácsának 

támogatása (3%), valamint tagdíjak (1%). 

Kiadások 

Kategória Január Február Március Január–
március 

2012. terv 

postaköltség 18 286 Ft 2 315 Ft 4 655 Ft 25 256 Ft 30 000 Ft7 
szerverfenntartás 34 375 Ft 34 375 Ft 34 925 Ft 103 675 Ft 420 000 Ft 
alkalmazott 17 705 Ft 235 038 Ft 251 459 Ft 504 202 Ft 2 500 000 Ft 
iroda 13 875 Ft 9 398 Ft 4 699 Ft 27 972 Ft 60 000 Ft8 
telefon 11 553 Ft - Ft 5 135 Ft 16 688 Ft 100 000 Ft 
nyomtató és nyomtatási költ-
ségek 

33 610 Ft - Ft 6 223 Ft 39 833 Ft 70 000 Ft 

tartozás a Wikimédia Ausztri-
ának 

61 100 Ft - Ft - Ft 61 100 Ft 50 000 Ft9 

bankköltségek 7 165 Ft 4 025 Ft 3 175 Ft 14 365 Ft 50 000 Ft 
közösségi utazás 4 320 Ft 21 504 Ft 26 799 Ft 52 623 Ft 1 725 000 Ft10 
elnökségi utazás - Ft 119 200 Ft 46 926 Ft 166 126 Ft 650 000 Ft 
elnökségi ülés - Ft 46 818 Ft - Ft 46 818 Ft 100 000 Ft 
költségtérítési pályázat - Ft 3 200 Ft - Ft 3 200 Ft 100 000 Ft 
könyvelő 13 208 Ft - Ft - Ft 13 208 Ft 300 000 Ft11 
közösségi támogatási keret - Ft - Ft 30 550 Ft 30 550 Ft 250 000 Ft 
informatikai keret - Ft - Ft 127 890 Ft 127 890 Ft 250 000 Ft 
társszervezetek létrejöttének 
támogatása a szomszéd álla-
mokban 

- Ft - Ft 7 074 Ft 7 074 Ft 250 000 Ft 

Összesen: 215 197 Ft 475 873 Ft 549 510 Ft 1 240 580 Ft 14 275 000 Ft12 
 

  

                                                      
6 Költségvetésünk megtalálható honlapunkon: http://wikimedia.hu/wiki/2012-es_programterv 
7 A postaköltségek várhatóan 50%-kal meg fogják haladni a tervezetet. 
8 A 2011-es számlák időzítése miatt, a (virtuális) irodánk kiadásai meghaladják majd a tervezetet. 
9 A túlköltekezés oka az árfolyam megváltozása és a költségvetésben alkalmazott kerekítés. 
10 A megnövekedett jegyárak és a nemzetközi események száma miatt mind a közösségi, mind az elnökségi 
utazás költségei előreláthatólag túllépik majd a tervezetet. 
11 Könyvelési költségeink előreláthatólag körülbelül 50%-kal túllépik majd a tervezetet azáltal, hogy átállunk a 
céljainknak jobban megfelelő könyvelő alkalmazására és a korábbi éves fizetési ciklusról havira, melynek ered-
ményeként idén kell kifizetnünk mind a 2011-es, mind a 2012-es könyvelési költséget. 
12 A táblázat nem tartalmazza azokat a költségvetési sorokat, melyek még nem eredményeztek kiadást idén. A 
költségvetésünk elkészítése óta lemondták a Belgrade Management Congress megszervezését, melyet egyesüle-
tünk 300 000 Ft-tal támogatott volna. A kongresszusra szánt pénzt a túlköltéses programjainkra fordítjuk. 

http://wikimedia.hu/wiki/2012-es_programterv
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Bevétel 

Kategória Január Február Március Január–
március 

2012. terv 

adományok 9 500 Ft 115 500 Ft 13 500 Ft 138 500 Ft - Ft 
kamat 39 705 Ft 36 406 Ft 36 954 Ft 113 065 Ft - Ft 
tagdíjak 19 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 31 000 Ft 100 000 Ft 
egyéb - Ft 23 985 Ft 39 900 Ft 63 885 Ft - Ft13 
Összesen 68 205 Ft 181 891 Ft 96 354 Ft 346 450 Ft 14 275 000 Ft14 
 

  

                                                      
13 Az egyéb bevételek közé tartozik egy a később csődbe ment Malévtól származó repülőjegy visszatérítése, és 
fel nem használt 2011-es ételutalványok beváltása. 
14 A táblázatban nem szerepelnek az olyan kategóriák, melyekbe még nem érkezett bevétel idén. A Wikimédia 
Alapítvány idénre szánt 10 500 000 Ft-os támogatása 2011. november 15-én érkezett meg, így a 2012-es pénzügyi 
év bevétele jelentősen elmarad majd a tervezettől, de ennek nincs kihatása a programjaink költségeinek fedezé-
sére. 
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További adatok 

Tagság 

A Wikimédia Magyarország minden programtevékenységét önkéntesek végzik, akik többsége, de 

nem mind egyesületi tag is. A tagság mindenki számára elérhető, aki a honlapunkon jelentkezik és 

befizeti az évi 2000 Ft-os tagdíjat. 

Elnökség 

Gervai Péter – elnök 

Damokos Bence – ügyvezető alelnök 

Harza Tamásné – gazdasági alelnök 

Tisza Gergő – elnökségi tag 

Hanák Gábor – elnökségi tag 

 

 

Felügyelőbizottság 

Arnold Károly 

Szabó Ákos 

Dr. Szabó László 

Alkalmazottak 

Mészöly Tamás – irodavezető 

 

3. ábra Tagok száma (2011. január 1.: 46; 2012. január 1.: 57, 2012. március 31.: 61) 
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http://wikimedia.hu/wiki/Hogyan_lehetsz_tag%3F
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 File:Vince fényképez.JPG: Bence Damokos; Wikimedia Commons; Creative Commons Nevezd meg – Így add to-

vább 3.0 (CC By-SA 3.0) 

 File:Mindenki temploma 004.JPG: Rlevente; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0 

 Szlovén wikipédisták találkozója: Bence Damokos 

 Februári elnökségi találkozó: Bence Damokos 

 File:Wikipedia_Hungary_Cake.JPG: Ines Zgonc; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0 

 File:Wikipedia Administrator.svg: Angelus; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0 

 File:Wikimedia gifts 46.jpg; Tamás Mészöly; Wikimedia Commons 

 File:Tanakodás_3.JPG: Bence Damokos; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0 

 File:Globus_Cannery_02.JPG: VinceB; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0 

 File:Wikimedia_Hungary_server_front.jpg; grin; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0 
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