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Wikipédia-nap  

2015. január 17.  

 
Január 15-én ünnepelte a világ Wikimédia-közössége a Föld legnagyobb multikulturális 

enciklopédiájának 14. születésnapját. Az évfordulóról világszerte különböző eseményeken 

emlékeztek meg a Wikipédia szerkesztői és felhasználói. A Wikimédia Magyarország 

Egyesület január 17-én az elnökségi ülés után egy minitalálkozó keretében ünnepelte az 

évfordulót az irodában. 

 
 

Interjú a 168 órával 

2015. február 27.  

 
Február 27-én Bokor Gabriella, a 168 óra által megbízott újságírónő Bihary Gáborral, az 

egyesület ügyvezető alelnökével és Osvát András egyesületi taggal készített interjút magyar 

Wikipédia működéséről egy, a szabad enciklopédiáról szóló összeállítás elkészítéséhez.  

 

 

Wikitalálkozó  

2015. február 28.  

 
Február 28-án az egyesület elnökségi ülése után aktív wikipédisták egy csoportja  

wikitalálkozó keretében vitatta meg az enciklopédia aktuális helyzetét. 

 
 

Új iroda és irodavezető  

2015. március  

 
2015 februárjában megszűnt az egyesület Madách téri irodája, 

valamint a korábbi irodavezető, Tóth Andrea munkaviszonya. 

Az egyesület alapos mérlegelés után egy közösségi 

munkahellyel való megállapodás megkötését tartotta 

hatékonynak, így március 1-jétől a Wikimédia Magyarország 

Egyesület állandó otthona a Révay köz 4. szám alatt található 

KAPTÁR közösségi iroda lett.  

Eközben megkezdődött az új irodavezető kiválasztása is. A 

feladott hirdetésre jelentkezők közül néhány főt március 8-án az 

elnökség három tagja személyes beszélgetés keretében hallgatott meg a Kaptárban. Az új 

irodavezető, Szép Zsuzsa március 16-án kezdte meg a munkát. 
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Beszélgetés a Klub Rádióban  

2015. március 2.  

 

2015. március 2-án a Klubrádió havi rendszerességű műsoridejében 

Gervai Péter, a magyar Wikipédia alapítója és Pintér András Gábor 

(Szkeptikus Társaság) beszélgetését hallhatták a Wikipédiáról. A 

közel 1 órás beszélgetést Para-Kovács Imre koordinálta. 

A több szakaszban hallható szenvedélyes beszélgetés témája a 

Wikipédia volt, amely mára már jelentős információforrássá vált. 

„A Wikipédia egy olyan dupla, online működő rendszer, amelyet 

nagyon kemény munkával tartanak karban, hogy folyamatosan 

biztosítsák a szócikkek minőségét. Rendkívül fontos tehát az objektivitás, a semleges nézőpont, 

az alapos, állításokkal alátámasztott hiteles információk.” 

Így került aztán szóba a gerillaszkepticizmus is, amely valójában nem egy klasszikus 

trollkodás, de mindenképp figyelmet igényel. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen 

forrásokból dolgoznak a szerkesztők és milyen szakértő munka áll a cikkek mögött. A 

„népszerű” szócikkek ugyanis hamarosan a netes találati listák élére kerülnek és az olvasók 

innen veszik az információkat. 

A teljes műsor meghallgatható négy részletben a Klubrádió oldalán. 

 

 
 

CEE Tavasz nemzetközi szócikkíró verseny 
2015. március 21. – május 31. 

 
A CEE Tavasz 2015 (Közép- és kelet-európai tavasz) egy nemzetközi szócikkíró 

verseny 2015. március 21. és május 31. között, amelynek célja a kelet- és közép-

európai wikipédisták részvételével a régió jobb megismerése és az 

együttműködés segítése. Az esemény a kelet és közép-európai Wikimédia-

egyesületek által képviselt országokat, illetve nyelveket foglalja magába. A 

verseny időszakában tetszőlegesen kiválasztott térségbeli országhoz 

kapcsolódóan tetszőleges témáról írható új szócikk, illetve feljavítható a 

résztvevő Wikimédia-egyesületek által ajánlott cikklista bármelyik szócikke. A 

versenyt a magyar Wikipédián Hajdú Kálmán egyesületi tag szervezte. A 

díjátadóra június 27-én került sor. 

 
 
 

Sulinetwork konferencia 
2015. április 17–19. 
 

Az egyesület három képviselője, Bihary Gábor, Mészöly Tamás és Tisza Gergő egyesületi 

tagok részt vettek a Sulinetwork elnevezésű oktatási konferencián, Székesfehérváron. A 25 

fős szekción a résztvevők érdeklődéssel hallgatták az egyesület három képviselőjének 

előadását a Wikipédiáról és annak szerkesztési gyakorlatáról. A konferencia során a 

pedagógusok érdekes párbeszédet kezdeményeztek a Wikipédia kihívásaival kapcsolatban a 

közoktatásban. Az oktatók észrevételei értékes tapasztalatot jelentenek az egyesület oktatási 

stratégiájának jövőbeni tervezéséhez: bebizonyosodott, hogy a két legnagyobb probléma még 

mindig a diákok plagizálása és az ebből adódó tartalomszűrés esetleges hiánya.  

http://www.klubradio.hu/index.php?id=223
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2016/Article_Lists
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CEE_Tavasz_2015
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Tavaszi közgyűlés 

2015. április 25.  
 

Az egyesület megtartotta rendes tavaszi közgyűlését a 

Kaptár közösségi irodában, melyen a 2014. évi beszámolók 

elfogadása mellett a jelen lévők megvitatták és elfogadták 

a 2015-ös esztendőre az elnökség által kidolgozott éves 

tevékenységi tervet, valamint az egyesület rövid, közép és 

hosszú távú stratégiai céljait. 

Az eseményről készült jegyzőkönyv megtalálható az 

egyesület weboldalán. 

A közgyűlés utáni találkozón a tagok személyes 

beszélgetések keretében további ötletek és észrevételek megfogalmazásával segítették az 

egyesület jövőbeni munkáját. 

 

 
 
 
 

Vácrátóti QR-projekt 

2015. május 9-10. 

 

2014. május 25-én Vácrátóton a biológiai sokféleség 

világnapján a Nemzeti Botanikus Kertben átadták a 

Wikimédia Magyarország Egyesület második 

magyarországi QR-projektjét. Ettől a naptól kezdve az 

odalátogatók az ismeretszerzés lehetőségének újfajta 

technikai megoldásával találkozhatnak itt, elsőként 

Magyarország botanikus kertjei közül. A növényekhez 

kihelyezett hagyományos tájékoztató táblák mellett 

korunk technikai fejlődésével lépést tartva, QR-kódok 

is segítik a botanikai ismeretterjesztést.  

A Vácrátóti Botanikus Kert 2015-ös tavaszi idénynyitóján – az előző évhez hasonlóan – az 

egyesület saját standdal vett részt és kvízjátékot is rendezett Hajdu Kálmán vezetésével, 

valamint ismét kihelyezésre kerültek a Wikipédiára hivatkozó QR-kódok. A szervezők 

beszámolói szerint a megnyitón szép számmal jelentek meg a látogatók. A nap folyamán 18 

tesztlapot osztottak ki, amelyből 9-et töltöttek ki az érdeklődők, akik között különböző, 

Wikipédia-logóval ellátott ajándéktárgyat osztottak szét. 

  

További információk a projekt wikipédiás lapján olvashatók.  

 

  

http://wikimedia.hu/w/images/9/93/Közgyűlés_jegyzőkönyv_2015._április_25.pdf
http://wikimedia.hu/w/images/9/93/Közgyűlés_jegyzőkönyv_2015._április_25.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:N%C3%B6v%C3%A9nyek_m%C5%B1helye/V%C3%A1cr%C3%A1t%C3%B3t
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Wikimedia Conference, Berlin 

2015. május 13–17.  

 

A Wikimédia-társszervezetek idén május 13. és 17. 

között tartották meg éves találkozójukat Berlinben. 

Az ötnapos rendezvénysorozat folyamán mind a 

Wikipédiát és társprojektjeit üzemeltető Wikimédia 

Alapítvány (WMF), mind az egyes helyi 

szervezetek tevékenységével és fejlesztéseivel 

kapcsolatos  előadásokat és beszélgetéseket 

szerveztek. Az Wikimédia Magyarország 

Egyesületet a szervezet ügyvezető alelnöke, Bihary 

Gábor, Gyenes Orsolya Virág és Mészöly Tamás 

elnökségi tagok valamint az irodavezető, Szép 

Zsuzsanna képviselte.  
 

Az ötnapos konferencia során az egyesület számos információval gazdagodott a nemzetközi 

mozgalom szervezetével, működésével és problémáival kapcsolatosan, de alapvetően a 

személyes találkozás, folyosói beszélgetések voltak a legértékesebbek, számos nemzetközi 

kapcsolatot sikerült megerősíteni illetve kiépíteni. Az egyesület képviselőinek alkalma nyílt 

továbbá egyeztetni a WMF pályázatokért felelős munkatársaival a magyarországi egyesület és 

a magyar közösség helyzetéről, az igénybe vehető pályázati formákról, illetve ezek 

határidejéről. Az előadások és workshopok során pedig az előadók gyakorlati példákon 

keresztül mutatták be a pályázatok elvárt formai és tartalmi követelményeit.  

 

Az egyes helyi szervezetek képviselői a beszélgetések során értékes tanácsokat adtak a 

szervezeti működéssel, a programtervezéssel, valamint az önkéntes kapacitás növelésével 

kapcsolatban, így a tapasztalatok nyomán finomodhatott az egyesület stratégiája és évi 

programtervezete. 

 

 

CEE Tavasz szócikkíró verseny díjátadó és wikitalálkozó  

2015. június 27.  

 
A CEE Tavasz 2015 (Közép- és kelet-európai tavasz) nemzetközi szócikkíró verseny 

ünnepélyes díjátadójára június 27-én került sor a Kaptár közösségi irodában. A magyar 

verseny nemzetközi kategóriájában 15 szerkesztő 85 új szócikket írt és egy szócikket 

jelentősen feljavított, így a verseny megfelelt a nemzetközi kiírás eredményességi 

kritériumainak. A Wikipédia szerkesztőinek két héten át volt lehetősége értékelni a 

megszületett cikkeket. A szavazás során 16 szócikk kapott szavazatot. A sportversenyek 

pontozásánál megszokott helyezési pontokat figyelembe véve alakult ki a végeredmény, 

amely megtekinthető a verseny lapján. A díjátadó után az egyesület találkozót szervezett az 

érdeklődő Wikipédistáknak.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CEE_Tavasz_2015/Nemzetk%C3%B6zi_kateg%C3%B3ria_Eredm%C3%A9ny
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Születésnapi Wikitalálkozó  

2015. július 11.  

 

A Wikimédia Magyarország Egyesület július 11-én születésnapi wikitalálkozót szervezett a 

Kaptárban a magyar Wikipédia 12. születésnapja alkalmából. A Magyar Wikipédia emellett 

május 7-én újabb mérföldkőhöz érkezett; a szócikkek száma elérte a 300 000-et. A találkozón 

jelen lévő szerkesztők ünnepi tortával emlékeztek meg az évfordulóról.  
  

 
 

Wikimánia, Mexikóváros  

2015. július 15–19.  

 
A Wikipédia- és Wikimédia-közösségek éves konferenciáját 

és világtalálkozóját, a Wikimániát minden évben másik 

országban, másik kontinensen rendezik meg. A 

konferenciának idén nyáron Mexikóváros adott otthont. A 

konferencia előadásai körüljárják a Wikimédiát érő aktuális 

műszaki, társadalmi és tudományos kihívásokat, 

fejlesztéseket és eredményeket.  

A műszaki fejlesztések között bemutatott, a jelenlegi és 

jövőbeni szerkesztők számára legérdekesebbnek bizonyuló 

eszköz a Tartalomfordító volt.  

A konferencia szintén foglalkozott a Wikipédiát és más Wikimédia-projekteket érő társadalmi 

kihívásokkal. A jog területéről több előadás is elhangzott az Európában készülő szerzői jogi 

reformról, valamint a Wikimédia Alapítvány éves átláthatósági jelentéséről. A projektek 

diverzitása, a szerkesztők és a tartalom nemi egyensúlytalansága idén is több kutatás és 

előadás témája volt. 

A konferencia arra is alkalmat adott, hogy a Wikipédiát fenntartó Wikimédia Alapítvány 

bemutassa az éves átláthatósági jelentését. A jelentésből kiderül, hogy a Wikimédia 

Alapítvány egyetlen olyan kérést sem teljesített, melyben a felhasználók adatait kérték ki vagy 

a Wikipédia tartalmát szerették volna megváltoztatni ügyvédi úton keresztül.  

Fontos társadalmi és tudományos kérdése volt a Wikimániának, hogy hol tart a szerkesztői 

diverzitás, illetve mennyire van jelen a nemek közötti egyenlőtlenség a tartalomban. A 

probléma megoldása érdekében a Wikimánián jelentették be a wikinők szerkesztői csoportot 

is, melyhez a Meta-Wikin lehet csatlakozni. 
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Wikimedia CEE Meeting, Tartu (Észtország) 
2015. szeptember 10–13. 
 
A sorrendben 4. Wikimedia CEE Meeting 2015. 

szeptember 10 és 13. között Voore-ban, egy 

vendégházban került megrendezésre, Tartutól 40 km-

re. A rendezvényen 32 országból körülbelül 70 fő vett 

részt. A konferencián az egyesületet Hajdú Kálmán és 

Viczián Balázs egyesületi tagok képviselték.  

A programot Asaf Bartov és Anna Koval, a 

Wikimédia Alapítvány két képviselőinek beszédével 

nyitották meg. Minden nap 9.30 és este 10 között 

tartottak előadásokat a szervezők és a meghívott 

előadók. A fejlődésük extenzív szakaszában lévő „kis” wikipédiák rengeteg gyakorlati 

tapasztalatot osztottak meg a hallgatókkal. A lengyel Wikimédia-egyesület két fizetett 

kommunikációs munkatársa a lengyel Wikipédia közelmúltbeli kríziséről és annak 

megoldásáról beszéltek. Kulturális eseményként a vendéglátók észt népzenei estet is tartottak. 

A konferencia idejéből a legnagyobb rész a „hagyományos” tevékenységek területén folyó 

munkák, eredmények és ötletek ismertetésével telt el.  

A konferencia teljes programjának dokumentációja elérhető az etherpadon.  

 
 
 

Tudomány képekben európai pályázata 
2015. november 1 – november 30. 
 
„Az európai kultúra elképzelhetetlen az európai tudomány nélkül” – 

nem elég erről beszélni, ezt meg is kell mutatni. Hogy ezt 

megtegyük, össze kell gyűjteni és elérhetővé kell tenni: ezért van 

szükség tudományos fotók versenyére. Az első ilyen pályázat 2015 

novemberében volt. 

Ezt a versenyt a Wikipédia kezdeményezte: a Wikipédia egy 

mindenki számára elérhető, a szabad tudás összegyűjtésére és 

megosztására létrehozott aktív környezet, és mint ilyen, a 

tudományos fényképek közzétételének ideális felülete. A szabad 

enciklopédia nyitottsága, a felhasználóinak és önkéntes 

szerkesztőinek információéhsége, és általában a Wikipédia 

megbízhatósága teszik vonzó környezetté a tudomány népszerűsítéséhez, konkrétan a 

tudományos fényképek közzétételéhez. A Wikipédia kiemelkedik a tudományos 

kommunikációban és elismeri a tudományos fotók információs jelentőségét, ami a Wikipédia 

közössége és a tudományos fényképészek közötti együttműködést előnyössé teszi mindkét fél 

számára. A tudományos fotók versenye egy motivációs keretrendszer: célja, hogy a két 

közösség közötti tartós együttműködés katalizátora legyen. 

Az elképzelés 2011 és 2013 között sikeres tesztelésen esett át a tudományos fényképek 

észtországi versenyein. Ezért született az elhatározás, hogy 2015-ben meghirdessék a 

Tudományos fényképek páneurópai versenyét és ezzel több tudománnyal kapcsolatos kép 

kerüljön a Wikipédiába.  

A magyar Wikipédián a versenyt Hajdú Kálán egyesületi tag szervezte. A díjátadóra 2016 

januárjában került sor. 

https://etherpad.wikimedia.org/p/ceem2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject:Estonian_Science_Photo_Competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject:Estonian_Science_Photo_Competition
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tudom%C3%A1ny_k%C3%A9pekben_eur%C3%B3pai_p%C3%A1ly%C3%A1zata
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Szerkesztői maraton a Leszbikus Identitások Fesztiválján 
2015. november 8. 

 
A Leszbikus Identitások Fesztiválja alkalmával rendezett szerkesztőmaratont a Labrisz 

Egyesület irodájában tartották. A rövid, de tanúságos és érdekes rndezvényen a kezdő, főleg 

VisualEditorral dolgozó 8 fős szerkesztői csoportot az egyesület képviseletében Hujber Tünde 

segítette. 

 

 

 

 

Shakespeare szerkesztőmaraton  
2015. november 13-14. 

 
A Shakespeare szerkesztői maraton a Petőfi Irodalmi 

Múzeumban került megrendezésre Almási Zsolt 

közreműködésével. Az eseményen elsőéves egyetemisták 

vettek részt, akiket az előre alaposan kidolgozott szócikkeik 

szerkesztése során Hujber Tünde segített az egyesület 

képviseletében. A szerkesztői munka leginkább az első 

napon zajlott. Az esemény zárásaként a múzeum 

igazgatónője, Almási Zsolt, valamint Hujber Tünde 

mondtak egy-egy rövid beszédet, és egy közös ebéddel 

zárták a rendezvényt.  

 
 

Őszi közgyűlés 

2015. november 15.  

 
November 15-én az egyesület megtartotta rendes őszi közgyűlését. A jegyzőkönyv elérhető az 

egyesület honlapján. 

http://wikimedia.hu/w/images/9/97/Kozgyules_jegyzokonyv_2015._november.pdf
http://wikimedia.hu/w/images/9/97/Kozgyules_jegyzokonyv_2015._november.pdf

