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Bevezető
Az idei év második negyedévében három területre fókuszáltuk tevékenységünket.
Szerveztünk egy tízrészes budapesti fotéséta sorozatot az egyes kerületek nevezetes
épületeinek

dokumentálására

és

a

kapcsolódó

szócikkek

megírására.

Másrészt,

megrendeztük az idei második nagy közösségi találkozót, wikipédiás témákat érintő
kerekasztal beszélgetésekkel. Végül, rengeteg munka folyt a kulisszák mögött az
adminisztrációs és könyvelési feladataink és hátralékaink teljesítése és az éves közgyűlésünk
megrendezése érdekében.
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Fotóséták

Fotósétáink által érintett területek
A sikeres március végi kísérletet követően kiterjesztettük Budapest és környékét
dokumentáló fotóséta sorozatunkat. A tíz tavaszi sétát Vince nevű szerkesztő (akit később a
Wikimédia Magyarország Egyesület elnökségi tagjává választották) szervezte a közösségi
támogatási keretünk nyújtotta támogatással.
Egy-egy séta általában egy délutánt vagy délelőttöt tartott és egy-egy budapesti kerületet
illetve városrészt fedett le egyszerre. Az utolsó sétát Budapesten kívül, Gödöllőn tartottuk.

wikimedia.hu | 1111 Budapest, Egry József utca 1. „E” épület 7. emelet 705. | info@wikimedia.hu
3

A sétákon alkalmanként 2–7 ember vet részt, főként meglévő szerkesztők, de új
fényképészek is csatlakoztak, akik látták a nyílt meghívást. Együtt, összesen 700 új képet
töltöttek fel, melyek, a sétákról szóló további információkkal megtalálhatóak az alábbi
oldalakon:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Fot%C3%B3t%
C3%BAr%C3%A1k

és

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedian_photowalks_in_Hungary.

Találkozó és közgyűlés
Május 26-án tartottuk közgyűlésünket, és utána ugyanarra a helyszínre meghívtuk a
közösséget ebédre és egy találkozóra. A közgyűlés elfogadta az elnökség és a
felügyelőbizottság beszámolóját valamint a 2011-es közhasznúsági jelentést, valamint a
leköszönő Tisza Gergő helyére megválasztotta Viczián Balázst elnökségi tagnak. A
közgyűlés jegyzőkönyve és a közhasznúsági jelentés megtalálható a honlapunkon:
http://wikimedia.hu/wiki/Egyes%C3%BCleti_dokumentumok.
A májusi találkozó az idei második nagy közösségi találkozó volt. A megszokott
találkozókkal ellentétben, melyek általában csupán éttermekben megrendezett szociális
együttlétek voltak, jelen esetben külön helyszínt, étkezést és vezeték nélküli internetet
biztosítottunk a résztvevők kényelme érdekében. A résztvevők pozitív visszajelzései mellett
a megszokott programon is igyekeztünk javítani tematikus kerekasztal beszélgetések
szervezésével a Wikipédiát vagy Wikimédiát érintő témákról, mint a szabad licencek, a
járőrözés vagy a Wiki Loves Monuments.

Támogatások
Hat wikipédistát, köztük három előadót támogattunk, hogy részt vehessen a Wikimédiaközösség Washingtonban megrendezett éves nemzetközi konferenciáján, a Wikimánián
júliusban. Élményeikről a következő beszámolóban részletesen írunk.
Továbbá öt szerkesztőt támogattunk, hogy részt tudjanak venni az augusztusban
Veszprémben megrendezett négynapos Wikitáborban.
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További események
Tagjaink idén is jelen voltak a XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon áprilisban,
hogy lefényképezzék az új könyveiket bemutató írókat és közszereplőket.
A második negyedévben tagjaink három Wikipédia témájú előadást tartottak az ELTE
különböző kurzusain.
Áprilisban egy kis létszámú egyesületi találkozót tartottunk Budapesten.

Iroda
Adminisztrációs erőinket a második negyedévben a szükséges dokumentumok, jelentések és
könyvelés határidőre és a közgyűlésünkig történő elkészítésére összpontosítottuk.
Munkánkat nehezítette és stresszesebbé tette előző könyvelőnk elérhetetlensége.
Irodavezetőnkre hárult a közgyűlés és az azt követő találkozó logisztikájának
megszervezése, és az új könyvelőnk eligazítása, valamint annak biztosítása, hogy a
szükséges jelentéseket határidőre benyújtsuk.
Ezzel párhuzamosan, végre elküldtük a 2011-es Wiki Loves Monuments pályázat
nyerteseinek díjait. A csúszást az okozta, hogy várnunk kellett az ajándéktárgyak
elkészültére és nehéz volt egyértelmű iránymutatást kapni a díjak és ajándékok adózási
besorolását illetően. Az így szerzett tapasztalatok és könyvelési tudás hasznos lesz az
elkövetkező versenyeinkhez.
Végül, a gazdasági alelnökünk kampányt indított, hogy figyelmeztesse a tagokat az éves
tagdíj esedékességére. A felhívás eredményeként nőtt a befizetési arány, ugyanakkor több
tagunk is meglepettnek tűnt, hogy ilyen kötelezettség tartozik a tagsághoz.
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További adatok
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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

Felügyelőbizottság

Gervai Péter – elnök

Arnold Károly

Damokos Bence – ügyvezető alelnök

Szabó Ákos

Harza Tamásné – gazdasági alelnök

Dr. Szabó László

Tisza Gergő – elnökségi tag (2010. november

Alkalmazottak

– 2012. május)

Mészöly Tamás – irodavezető

Hanák Gábor – elnökségi tag
Viczián Balázs – elnökségi tag (2012. május –)
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File: Calvary sculpture in Gödöllő 04.JPG: Rlevente; Wikimedia Commons; Creative Commons Attribution –
Share Alike 3.0 (CC By-SA 3.0)



File: Zuglói fotóséta résztvevők 5.JPG: Damokos Bence; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: Autóklub székház 3.JPG: Damokos Bence; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: Fotóséta résztvevők 1.JPG: Damokos Bence; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: A stáb.jpg: Nicola73; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: Fényképezés Óbudán 7 (Szentlélek tér).JPG: Damokos Bence; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: 77-es trolibusz (Budapest).JPG; VinceB; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: Geological Institute of Hungary 04.JPG: VinceB; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: Zuglói fotóséta résztvevők 7.JPG: Damokos Bence; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0



File: Fotóséta résztvevők 9.JPG; Damokos Bence; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0

Térkép:


File: Budapest Bezirk03.svg; Rózsadomb; Wikimedia Commons; CC By-SA 3.0 alapján módosította Damokos
Bence

Jelen beszámoló elkészítése (a fordítást nem számolva) 10 óra önkéntes munkát vett igénybe. A jelentés elkészültéhez
összesen körülbelül 13 órányi önkéntes erőfeszítés kellett.
Jelen beszámoló a Creative Commons Nevezd meg – Így add tovább 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) licenc alatt érhető el.
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