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A közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda) 

A közgyűlés időpontja: 2019. november 23. (szombat) 10:00 

 

A közgyűlésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerint 5 fő szavazásra jogosult egyesületi tag. 

 

10 órakor Gervai Péter elnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület 

közgyűlésén és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (5 fő egyesületi tag) miatt 

nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést 2019. november 

23-án 10:30-ra, a 1065 Budapest, Révay köz 4. szám alatt található Kaptár közösségi irodába 

hívja össze. Az elnök a közgyűlést 10:03-kor berekeszti. 

 

 

 

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda) 

A megismételt közgyűlés időpontja: 2019. november 23. (szombat) 10:30 

 

A megismételt közgyűlésen a megnyitásakor 10 fő szavazásra jogosult egyesületi tag (8 fő 

személyesen és 2 fő online) vett részt. A jelenléti ív mellékelve. 

 

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása, napirend ismertetése és 

elfogadása 

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 

3. A szerkesztők megtartása projekt ismertetése 

4. A 2019. évről szóló előzetes beszámoló, megbeszélés 

5. A 2020. évről szóló tervek, ötletek megbeszélése 

6. Egyéb kérdések 

 

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása, napirend ismertetése és 

elfogadása 

 

10:30-kor az elnökség nevében Gervai Péter elnök megnyitja a közgyűlést és köszönti a 

megjelenteket. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 10 fő. A 

megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés 10 

igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Gervai Pétert választja levezető elnöknek. 

Gervai Péter ismerteti a napirendet, melyet a közgyűlés 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

elfogad. 

 

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 

 

A közgyűlés 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, 

Slemmer Lászlót és Szervác Attilát jegyzőkönyv-hitelesítőknek választotta. 
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3. A szerkesztők megtartása projekt ismertetése 

 

3.1. A pályázathoz kapcsolódó adminisztráció 

 

Mészöly Tamás projektmenedzser ismerteti a szerkesztők megtartása projekt részleteit. 

Tavaly novemberben beadtunk egy projektpályázatot, amit tavasszal elfogadtak. Célok a 

szerkesztők motivációjának jobb megértése, régi és új szerkesztők megtartása, találkozók 

szervezése, ami hozzájárul a személyes kapcsolatok javításához. Technikai fejlesztések. 

Az Egyesület szerződést kötött Mészöly Tamással a projekttel kapcsolatos menedzseri és 

adminisztratív feladatok elvégzésére, kezdve a pályázat beadásától a végrehajtáson át az 

időközi és záró beszámoló elkészítéséig. 

 

3.2. Kutatások, felmérések, statisztikák 

 

Elsőként készült egy statisztikai elemzés a jelölt lapváltozatok kikapcsolásának hatásairól. Az 

anonim szerkesztések száma duplázódott, de a regisztrált szerkesztőké nem nőtt, a nagyon 

aktívaké pedig tovább csökkent. A vandál szerkesztések aránya nem nőtt, az abszolút szám 

igen, ami többletterhelés lehet a járőröknek. A hasznos szerkesztések száma is nőtt, mert az 

anonim szerkesztések többsége továbbra is hasznos. 

Az Egyesület megbízott egy szoftverfejlesztőt, hogy a szerkesztői statisztikák elkészülését 

automatizálja, jobban kereshetővé, szűrhetővé tegye. 

Vandálszűrő és globális spamlista is van, mely segíti a vandál szerkesztések kiszűrését. 

A projekt keretében az Egyesület közösségi megbeszéléseket kezdeményezett a vitalapokról, a 

barátságos kommunikációról. 

Rendszeresen készülnek felmérések a találkozókról, táborról. 

Három nagyobb volumenű közösségi felmérés készült az új, a régi aktív és régi, de inaktív 

szerkesztők körében. A kérdőívek szeptemberben ki lettek küldve, sok válasz (kb. 60-60-30 fő) 

érkezett, ezért az eredmény reprezentatívnak tekinthető. Az eredmény hamarosan 

összefoglalásra kerül és nyilvánosságra hozzuk. 

Gervai Péter felveti, hogy az anonoknak is kéne kérdőív. 

 

3.3. A közösség egészsége 

 

Közösség egészsége jelenleg nem megfelelő, ezen a területen bőven van mit javítani. Készül 

egy új útmutató a barátságos kommunikációról. Megrendezésre került egy workshop a 

barátságos kommunikációról elsődlegesen az anonok, kezdők szerkesztők felé, főként járőrök, 

mentorok és adminisztrátorok részére. Az alacsony részvétel ellenére, a megbeszélt témák 

később hasznosak lesznek. 

Szervác Attila felveti, hogy nem kapja meg az értesítéseket a projekttel kapcsolatos 

eseményekről, feladatokról, nem egyértelműek a belépési pontok. Nem éri el az elnökséget, 

nem jutnak el az infók. Kommunikációs koordinátor lehet szükséges. 

Gervai Péter felveti, hogy javítani kéne a kommunikáción, aktív értesítések szükségesek. 

Viczián Balázs felveti, hogy a Wikipédián van egyesületi portál, mely rég frissült, viszont 

alkalmas lenne aktív kommunikációs csatornának. 
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Felmerült, hogy a közérdeklődésre számot tartó előadások, workshopok kerüljenek felvételre 

és megosztásra, hogy akik nem tudtak jelen lenni, azok is megtekinthessék. 

Az irányelvek, útmutatók rendszere túl bonyolult, a kezdőknek komoly nehézséget jelent a 

fontos információk kiszűrése, a szerkesztés, a segítségkérés technikai nehézségeit sem tudják 

könnyen leküzdeni. Ezért fontos az irányelvek, útmutatók felülvizsgálata, egyszerűsítése, 

kivonatolása. Ezt a pályázati projekt második felére terveztük. 

Bevezetésre került a magyar közösségben is az Alapítvány barátságos hely irányelve és az 

eseményekről való kitiltás irányelve. Ezek alapján, a közösség visszajelzéseit figyelembe véve, 

egy kitiltásra már sor is került, melyet az Elnökség írásbeli határozatba foglalt, és az érintettet 

hivatalos levélben kiértesítette. 

 

3.4. Az új szerkesztők megtartása 

 

Át kell alakítani az új szerkesztők listáját, hogy jobban átlássuk, kik azok, akik regisztráltak, 

kik azok, akik elvégezték első szerkesztésüket. 

Folyamatosan el kell végezni az anon vitalapok törlését, hogy ne maradjanak ott több éves 

figyelmeztetések, melyek elrettenthetik azokat, akiknek később ugyanazt az IP címet 

használják. 

Csatlakozhatunk a WMF növekedési csapatának projektjeihez, szoftverfejlesztéseihez. 

Van egy kezdők honlapja elnevezésű kezdeményezés, melyet a Magyar Wikipédián is 

bevezetnénk, a cseh és koreain jól működött, a vietnámi, arab és baszk wikin is bekapcsolták. 

 

3.5. A szerkesztők motiválása 

 

A szerkesztők megtartását célzó projekt egyik feladata az új szerkesztők bevonása mellett a régi 

szerkesztők megtartása, folyamatos motiválása. Ennek egyik eleme, hogy a szerkesztői 

statisztikák automatizálása, szoftveres gyűjtése lehetővé teszi a régóta tervezett szolgálati 

emlékérem bevezetését. A szerkesztők automatikusan megkapják a nekik járó szintet és 

lekérdezhetik, hogy a következő szint eléréséhez mire van még szükség.  

Továbbra is lehetőség van az Egyesülettől támogatásokat igényelni, például forrásművek 

beszerzésére, utazási támogatásra. 

 

3.6. Események 

 

A legfontosabb események a rendszeres találkozók és a Wikitábor. 

Régebben Slemmer László és Gyenes Orsolya szervezett rendszeres találkozókat, a kezdeti 

sikerek azonban idővel elmaradtak. Voltak és vannak kisebb zárt találkozók, amelyeket az 

egyes szerkesztői csoportok maguknak szerveznek meg, például az adminisztrátorok találkozói, 

a Wikitanács találkozói. 

Idén ismét sikerült több találkozót (május, június, július, szeptember, november) megszervezni, 

melyeken relatíve sokan részt vettek. Hosszú kihagyás után ismét sikeresen megrendezésre 

került a Wikitábor, melynek helyszíne ezúttal Kecskemét volt. 

A magyar közösség folyamatosan jelen van a nemzetközi eseményeken is. 
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3.7. Kommunikációs csatornák 

 

Jelenleg az Egyesületnek és a Wikipédia közösségének is számos kommunikációs csatornája 

működik. A Wikimédia oldalakon kívül több levelezőlista, Facebook-oldalak és csoportok, 

blog, YouTube-csatorna. Viczián Balázs jelzi, hogy az internal oldalon van egy lista a 

kommunikációs csatornák egy részéről. 

Gervai Péter felveti, hogy szükséges ezen kommunikációs csatornák rendbetétele. 

Az alapítvány egy új online felületet fejleszt, a Wikimedia Space-t: mely egyfajta blog és fórum 

lenne, és lehetséges lesz a levelezőlisták és a Space összekapcsolása. 

Tisza Gergő megjegyzi, hogy jelenleg de facto a kocsmafalak jelentik a legfontosabb és 

elsődleges kommunikációs formát. 

Felmerül, hogy az Egyesület blog oldala az utóbbi időben nem frissül rendszeresen. Módis 

Ágnes, aki korábban rendszeresen szerkesztette az oldalt, visszavonult, mivel volt nézeteltérés 

a munkájával kapcsolatban. 

Több nemzetközi csoport (WMF Growth csoportja, társszervezetek) és tapasztalatcsere 

lehetőség (Wikimánia, Wikimedia Summit, Wikimedia CEE-találkozó, önkéntestámogatók 

találkozója stb.) létezik, melyeket kihagynálunk. 

 

3.8. Műszaki fejlesztések 

 

A vitalapokkal kapcsolatos műszaki fejlesztéseket egyelőre jegeljük. 

Készülni fog egy új statisztikai portál. 

Folyamatosan vannak a készülő műszaki fejlesztésekhez kapcsolódó fordítási feladatok, 

melyekhez bárki csatlakozhat. 

 

Tisza Gergő kiemeli, hogy a szerkesztők megtartásában, motiválásában jelentős szerepe van a 

köszönetnek, a meet-upoknak és az online találkozóknak is. 

 

A projekt jövőbeni folytatásához további pályázatok lehetnek szükségesek. Jelenleg a WMF 

azonban szünetelteti a legtöbb pályázati formát. De amint elkészül az új stratégia és 

kikristályosodnak az új pályázati feltételek, akkor valószínűleg lehet majd újra pályázni. 

 

Mészöly Tamás végezetül beszámol róla, hogy elkészült a félidős riport. 

 

4. A 2019. évről szóló előzetes beszámoló, megbeszélés 

 

Az adminisztratív feladatok, beszámolók, pénzügyi beszámolók időben elkészültek. 

Megtörtént a bírósági változásbejegyzés. 

Idén is volt Wikimedia Summit: az Egyesületet Damokos Bence képviselte. 

Az 1%-os kampányról szerződést kötöttünk a WMF-fel, melyet sikeresen le is folytattunk. 

5,6 MFt érkezett az 1%-os felajánlásokból. 

Az olvasók nem feltétlenül lesznek szócikkírók, de támogatnak minket. 
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Érkeznek rendszeres támogatások és téves utalások is, utóbbiakat a költségek levonásával 

visszautaljuk a küldő számlaszámára. Nem utaljuk át kérésre más számlára. 

Idén a következő rendezvények valósultak meg: Wikipédia-napi rendezvény Gyulán, CEE 

Tavasz 2019, Ázsia hónap és Európa országainak alapvető cikkei szócikkíró versenyek, 

Shakespeare-maraton, LMBTQ maraton, Nők a tudományban maraton, Wikitábor, rendszeres 

találkozók. 

Több alkalommal adtunk utazási támogatást rendezvényen való részvételre. 

Két új tag csatlakozott. Rátonyi Gábor és Molnár Bence. 

Az Európai Unió új szerzői jogi irányelvet1 (közkeletű rövidítése: CDSM) fogadott el, melynek 

a tagországok nemzeti jogrendjébe történő átültetése egy kétéves folyamat lesz. A német 

egyesület pályázatot nyert ezen folyamatban való részvételre, hogy az átültetés során a szabad 

tartalom előállítok, szabad licenceket működtetők érdekeit is vegyék figyelembe. Ennek 

keretében Magyarországon is megbízásra került egy szakjogász, Dr. Trombitás Mónika, aki 

képviseli az érdekeinket az eljárás során a kormány egyeztető tárgyalásain. Folyamatosan 

egyeztet az Egyesület elnökségével és beszámol az eredményekről. 

 

5. A 2020. évről szóló tervek, ötletek megbeszélése 

 

2020-ban elsősorban az idei évben megkezdett stratégia megvalósításának és a szerkesztők 

megtartását célzó projekt folytatása várható. 

Ezen kívül pályázatok, szócikkíró versenyek, maratonok, utazási támogatások, rendezvények 

ugyanúgy várhatóak, mint idén. 

Az 1%-os támogatásokból tudunk akkor is működni, ha nem lesz WMF-pályázat. 

A 2017-es 1%-ot el kell költeni az év végéig, ezért a szerkesztők megtartása projekt egy részét 

idén 1%-ból fedezzük, a WMF-pályázatból származó pénzt pedig átcsoportosítjuk a jövő évre. 

A pályázat lezárulta után a megkezdett projektet folytathatjuk és kiterjeszthetjük. 

 

12:40-kor Rátonyi Gábor távozik. A szavazásra jogosult tagok száma 9 főre csökken. 

 

6. Egyéb kérdések 

 

6.1. Tisztségviselők utánpótlása 

 

Visszatérő probléma, hogy a különböző egyesületi tisztségekre, különösen az elnökségi 

tagságra nincs kellő számú jelentkező. Egy évünk a következő elnökség választásig. 

Tudatosabb utánpótlás-nevelés szükséges, a közgyűlés felkéri a jelenlegi elnökséget, hogy 

tegyen lépéseket ez ügyben. A jelentkezési hajlandóságot javíthatja a jobb átláthatóság. Nem 

feltétlenül kell egyesületi vagy wikipédiás embernek lennie; a külsős, eltérő tapasztalat 

behozása hasznos lehet. 

 

12:57-kor Viczián Balázs távozik. A szavazásra jogosult tagok száma 8 főre csökken. 

                                                 
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/790 IRÁNYELVE (2019. április 17.) a digitális 

egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from=HU
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6.2. Következő közgyűlés időpontja 

 

A Wikimedia Summit és az ünnepnapok figyelembevételével a közgyűlés a következő 

közgyűlés időpontjára az alábbi javaslatot teszi: 

2020. április 25. 9:30, szükség esetén a megismételt közgyűlés 10:00-kor kezdődne. 

 

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem 

érkezett. Gervai Péter megköszöni a részvételt mindenkinek, és 13:07-kor a közgyűlést 

lezárja. 

 

 

Kelt: Budapest, 2019. november 23. 

 

 

 

 

______________________________ 

Forgács Máté 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

______________________________ 

Slemmer László 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

______________________________ 

Gervai Péter 

elnök 

 

 

 

______________________________ 

Szervác Attila 

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


