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Egyesületi és szerkesztőségi találkozók, stratégiai megbeszélések 

 

Az év folyamán több találkozót is szerveztünk az önkéntes szerkesztői közösség és az 

egyesület tagjai számára, ahol a jó hangulatú ismerkedés és beszélgetés mellett a 

résztvevőknek lehetőségük volt megbeszélni az aktuális kérdéseket, felderíteni a közösséggel 

kapcsolatos problémákat, valamint ötleteket és megoldási javaslatokat gyűjteni azok közép és 

hosszú távú megoldására. A találkozók emellett lehetőséget biztosítottak a különböző 

közösségi versenyek és pályázatok eredményhirdetésére és díjkiosztójára is. 

 
Ehhez kapcsolódóan az egyesület tagjainak koordinálásában a magyar közösség is 

bekapcsolódott abba a világméretű konzultációba, ami a Wikimédia-mozgalom következő 

nagyjából másfél évtizedre szóló céljait és prioritásait hivatott meghatározni. 

 

Wikitábor 

 

Több évnyi kihagyás után 2018-ban 

ismét megszervezte az egyesület a 

korábban igen népszerű Wikitábort, 

mely többnapos közös, tanulással, 

ismerkedéssel, kirándulásokkal és 

pihenéssel teli programot kínál az 

önkéntes Wikipédia-közreműködők 

számára. Az idei helyszín Kőszeg volt, 

és a résztvevők július 5. és 8. között 

nem csak a várost, környékét, 

történelmét és kulturális emlékeit, 

hanem egy egész napos kirándulás keretében egyúttal Szombathelyet is megismerhették. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2018._m%C3%A1jus_19.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2018._november_17.
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Wikit%C3%A1bor/2018
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Közgyűlések 

 

2018. május 19-én tartotta a Wikimédia Magyarország Egyesület rendes tavaszi közgyűlését. 

A közgyűlés napirendi pontjai tartalmazták többek között az egyesület 2017-es évről szóló 

beszámolóinak, valamint a 2018. évre vonatkozó program- és pénzügyi tervének megvitatását 

és elfogadását is. A közgyűlés emellett újraválasztotta a felügyelőbizottság tagjait a következő 

kétéves időszakra. A közgyűlés jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán.  
A tavaszi közgyűlést követően, július 1-jére összehívott rendkívüli közgyűlés tett eleget a 

bíróságra beadott változásbejegyző kérelemre érkezett hiánypótló végzésnek. 

Az egyesület őszi közgyűlését 2018. november 17-én tartotta. A közgyűlés egyebek mellett 

megválasztotta az egyesület elnökségét a következő kétéves időszakra, valamint döntött az 

egyesület 2019-es programtervéről, és költségvetési koncepciójáról. A közgyűlés 

jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán. 

 

Szerkesztőmaratonok, oktatás, képzés 

 

2018-ban is több szerkesztőmaraton segített a Wikipédiával 

ismerkedők számára a szerkesztéssel kapcsolatos ismeretek 

elsajátításában. Többek között ilyen volt a novemberben immár 

hagyományosan megrendezésre kerülő Shakespeare 

szerkesztőmaraton. A kétnapos rendezvényt a Magyar 

Shakespeare Bizottsággal, a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen szervezete az 

egyesület. A szerkesztőmaraton keretében Shakespeare-rel, 

drámai-költői életművével, korával és kortársaival kapcsolatos 

Wikipédia-szócikkek írására, szerkesztésére, és a Wikipédiával 

való ismerkedésre volt lehetősége az érdeklődőknek tapasztalt 

wikipédisták és Shakespeare-kutatók segítségével. A 

rendezvényen közel 10 új, színvonalas szócikkel gazdagodott a Wikipédia. 

https://wikimedia.hu/w/images/c/c7/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2018._m%C3%A1jus_19.pdf
https://wikimedia.hu/w/images/1/1f/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2018._j%C3%BAlius_1.pdf
https://wikimedia.hu/w/images/1/1e/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2018._november_17.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Shakespeare_szerkeszt%C5%91maraton/2018
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Shakespeare_szerkeszt%C5%91maraton/2018
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Karbantartó verseny 

 

A 2010-es, 2012-es és 2013-as verseny után 2018-ban ismét 

megrendezésre került a magyar  Wikipédia karbantartó versenye, melynek 

célja a Wikipédia hiányos, problémás (pl. reklámot tartalmazó vagy nem 

semleges, enciklopédikus stílusban megírt, forráshiányos, fordításhiányos, 

formázási problémákkal rendelkező stb.) enciklopédiaszócikkeinek 

rendbehozása. A versenyre két tucat szerkesztő nevezett be, és az egy 

hónapos időszak végére kétezer enciklopédiaszócikk kijavítása történt meg. 

Eredményhirdetésére és díjkiosztójára a május 19-i wikitalálkozón került sor. 

 

 

Közép- és kelet-európai tavasz 

 

2018-ban immár negyedik alkalommal került megrendezésre a több 

mint két hónapos nemzetközi szócikkíró verseny, a Közép- és kelet-

európai tavasz, melynek célja a közép- és kelet-európai régióval 

kapcsolatos ismeretek terjesztése és megosztása a régión belül a 

különböző nyelvű és kultúrájú csoportok között. A pályázat szabályai 

szerint a részt vevő szerkesztőknek a saját anyanyelvükön kellett 

Wikipédia-szócikket írniuk valamely más, régión belüli országról. A 

2018-as pályázaton 24 nyelven több mint 400 szerkesztő vett részt, és 

kb. 9000 szócikkel gazdagították a Wikipédiát. A magyar résztvevők 

számára a Wikimédia Magyarország Egyesület hat díjat osztott ki a 

kiváló munka elismeréseként. 

 

Wikimedia Conference 2018 

 

A Wikimédia-szervezetek évente megrendezett 

konferenciájának a korábbi évekhez hasonlóan ismét 

Berlin és a német társszervezet adott otthont. A találkozó 

célja a szervezetek vezetőinek tapasztalatcseréje, a 

különböző határokon átnyúló, közös programok 

megbeszélése, hivatalos és informális személyes 

találkozók és egyeztetések, valamint a következő évre 

vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos egyeztetések. A 

program keretén belül lehetőség volt a szervezetek vezetői és alkalmazottjai részére 

különböző képzéseken, tréningeken való részvételre is. A találkozóra valamennyi elismert 

Wikimédia-szervezet küldhetett képviselőt, így a világ minden részéből voltak résztvevők. A 

Wikimédia Magyarország Egyesület egy résztvevőt küldött a magyar nyelvű Wikimédia-

közösség képviseletére, valamint egy főt a Wikimédia-mozgalom stratégiájával kapcsolatos 

megbeszélésekre. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/Karbantart%C3%B3_verseny_2018
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CEE_Tavasz_2018
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CEE_Tavasz_2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2018
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Wikimánia 2018 

 

A Wikimédia-mozgalom évente megrendezett nemzetközi találkozójára és konferenciájára, a 

Wikimániára 2018-ban július közepén került sor Fokvárosban. A bárki számára nyitott 

rendezvényen közel 80 országból nagyjából 700 fő vett részt, osztotta meg tapasztalatait vagy 

éppen tanult a másiktól. Az első két nap ún. előkonferencia volt, ahol különböző képzéseken 

lehetett részt venni, valamint helyet biztosított tematikus konferenciáknak, megbeszéléseknek 

és egy szoftverfejlesztői találkozónak (ún. hackathonnak) is. Ezt követte a Wikimánia 

háromnapos programja, ahol a párhuzamosan futó öt programból mindig lehetett valami 

érdekeset választani. A konferencián három magyar Wikipédia-szerkesztő is részt vett, 

egyikük beszámolója a Wikipédián is olvasható.  

 

Wikimedia CEE Meeting 2018 

 

2018-ban Ukrajna, Lviv volt a házigazdája a Wikimédia-mozgalom közép- és kelet-európai  

régiójának közös találkozójának. A találkozón a régió szinte valamennyi Wikimédia-

közösségének képviselői és a Wikimédia Alapítvány több vezető munkatársa részt vett. A 

találkozó fő célja, hogy a régió közösségei között minél több együttműködés, kooperáció 

https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/Wikimania
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Samat/Wikim%C3%A1nia_2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2018
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alakuljon ki, és hogy a hasonló kulturális, intézményi, történelmi és gazdasági háttérrel 

rendelkező résztvevők tanulhassanak egymástól megosztva mind a pozitív, mind a negatív 

tapasztalataikat. A rendezvény a nagy nemzetközi konferenciákhoz, találkozókhoz (pl. 

Wikimánia) képest a kisebb létszám, valamint a többé-kevésbé homogén háttérrel rendelkező 

résztvevők és azok közös érdeklődése, ügyei miatt produktívabb; valamint lehetőséget biztosít 

a Wikimédia Alapítvány vezetőivel és munkatársaival való beszélgetésekre is. A magyar 

közösséget és a Wikimédia Magyarország Egyesületet két fő képviselte. 

 

Volunteer Supporters Network 

 

 A Volunteer Supporters Network az 

önkéntesek támogatásával, segítésével 

foglalkozó Wikimédia-munkatársak 

hálózata. Tagjai segítik egymást ötleteik, 

tapasztalataik és erőforrásaik 

megosztásával, és évről évre személyesen 

is megbeszélik az elmúlt időszak 

legfontosabb eseményeit, tapasztalatait. 

2018-ban a személyes találkozóra 

november közepén, Bécsben került sor, 

ahol kilenc ország önkéntes Wikimédia-

közösség támogatásával foglalkozó munkatársa töltött el két napot megbeszélésekkel, 

tapasztalatai kicserélésével és egymás képzésével. A résztvevők között egy fő a magyar 

Wikimédia-szervezet képviseletében és támogatásával vett részt, mutatta be a magyar 

egyesület következő időszakra tervezett önkéntestámogató programját. A kapott információk 

és visszajelzések hasznosak voltak, és segíthetik a tervezett program sikerét. 

 

Önkéntesek megtartását szolgáló program 

 

A Wikimédia Magyarország Egyesület a 2015-ben 

kidolgozott stratégiájával és a 2018. májusi közgyűlési 

döntésével összhangban a következő évek legfontosabb 

feladatának tekinti a magyar nyelvű önkéntes közösség 

megerősítését és a közösségi önszerveződés elősegítését. 

Ennek érdekében kidolgozott egy ezt a cél szolgáló 

komplex programot, melyet pályázatként benyújtott a 

Wikimédia Alapítványhoz. A program szerint az egyesület 

2019-ben elsősorban az (új és régi) önkéntes szerkesztők 

megtartására, míg a következő években emellett az új 

közreműködők elérésére, bevonására, valamint az ezen 

folyamatok hosszú távú fenntartásához szükséges kapacitások kiépítésére koncentrálna, mind 

az önkéntes közösségen, mind az egyesületen belül. 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Volunteer_Supporters_Network
https://meta.wikimedia.org/wiki/Volunteer_Supporters_Network/Vienna_Meeting_2018
https://wikimedia.hu/wiki/Az_egyes%C3%BClet_strat%C3%A9gi%C3%A1ja
https://wikimedia.hu/w/images/c/c7/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2018._m%C3%A1jus_19.pdf
https://wikimedia.hu/w/images/c/c7/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2018._m%C3%A1jus_19.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/2019-es_p%C3%A1ly%C3%A1zat
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Jogi környezet kialakítása 

 

Az egyesület fontosnak tartja a szabad tartalmakkal 

kapcsolatos támogató jogi környezet kialakítását. Ennek 

érdekében tanácsokat, javaslatokat adott jogalkotóknak, 

döntéshozóknak, illetve tapasztalatok megosztásával segítette 

az ezzel foglalkozók munkáját belföldön és külföldön 

egyaránt. 2018-ban ezen tevékenység fókuszában az Európai 

Unió panorámaszabadsággal és szerzői jogi irányelvével 

kapcsolatos jogalkotási folyamata állt.  

 

Nyomtatott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás, általános 

tájékoztatás 

 

Az év folyamán az egyesület számos megkeresést 

kapott a Wikipédiával vagy a Wikimédia-mozgalom 

valamely más projektjével, eseményével, hírével 

kapcsolatban, és ezeket igyekezett lehetőség szerint 

gyorsan és pontosan megválaszolni annak érdekében, 

hogy a témában megjelenő információk 

megbízhatóak legyenek. 

A Wikimédia Magyarország Egyesület a személyi 

jövedelemadó 1 százalékának felajánlása kapcsán 

indított kampánya és a Wikimédia Alapítvány 

magyarországi adománygyűjtése kapcsán is számos, 

Wikimédiával kapcsolatos kérdést, érdeklődő levelet 

kapott, melyeket az egyesület önkéntesei igyekeztek segítőkészen és tárgyszerűen 

megválaszolni. 

A fentiek mellett az egyesület aktívan is próbál tájékoztatást nyújtani a Wikimédiával 

kapcsolatos hírekről, eseményekről Facebook-bejegyzések vagy blogbejegyzések formájában.  

 

 

 

  

https://wikimedia.hu/wiki/1%25
https://huwiki.blogspot.com/
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A felhasznált illusztrációk forrása, szerzői, és felhasználási feltételei: 

 Wikitábor-csoportkép, ©Szalax 

 William Shakespeare, ismeretlen szerző, közkincs 

 Karbantartó verseny logója, SunirShah, Booyabazooka, Dsvyas, GNU GPL 

 A „CEE Spring” logója, Aktron, CC BY 3.0 

 Wikimedia Conference-logó, Wikimedia Foundation, CC BY-SA 4.0 

 Wikimánia-csoportkép, Matti Blume, CC BY-SA 4.0 

 Wikimedia CEE Meeting logója, Maria020995, CC0 1.0 

 Volunteer Supporters Network Meeting csoportképe, Manfred Werner (WMAT), CC BY-SA 

4.0 

 Önkéntesek illusztrációja, Tungilik, CC0 1.0 

 Mérlegszimbólum, johnny_automatic, közkincs 

 A tájékoztatás illusztrációja, Benjamin D. Esham, közkincs 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hw-shakespeare.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleanup_Barnstar.png
https://meta.wikimedia.org/wiki/User:SunirShah
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Chris-martin
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dsvyas
https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CEE_Spring_Logo_vertical-t.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aktron
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Conference_logo_black.svg
https://wikimediafoundation.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Group_photo,_Wikimania_2018,_Cape_Town_(_1050886).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MB-one
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia-cee-meeting-2018-logo-color.svg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Volunteer_Supporters_Network_Vienna_Meeting_2018_group2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Manfred_Werner_(WMAT)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volunteering_icon.png
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johnny-automatic-scales-of-justice.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chat_bubbles.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bdesham

