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Közgyűlési beszámoló a 2008. évről 
 

TEVÉKENYSÉGÜNK 

2008. augusztus 

A magyar szervezet tervezgetése, a megalakításáról szóló viták már egy évnél is jóval korábbra 

nyúlnak vissza. A sok vita után végül az augusztus 1-jén tartott találkozón határoztuk el az egyesület 

megalakítását. A találkozót követően augusztus folyamán az egyesület szempontjából a következő 

fontosabb események történtek: 

 kapcsolatba léptünk a Wikimédia Alapítvánnyal (WMF), ismertettük a helyi szervezet 

alapításával kapcsolatos terveinket, majd megismerkedtünk a WMF ezzel kapcsolatos 

elvárásaival; 

 létrehoztunk egy ideiglenes, zárt wikit az egyesület alapításával kapcsolatos megbeszélésekre 

(http://sunfire.mokk.bme.hu/wikimedia); 

 információkat gyűjtöttünk a WMF helyi szervezetekkel kapcsolatos irányelveiből és 

útmutatóiból, a társadalmi szervezetekre vonatkozó magyar jogi szabályozásról, valamint az 

ilyen szervezetek alapításának és fenntartásának anyagi terheiről és későbbi pénzügyi 

lehetőségeiről; 

 kapcsolatba léptünk több már működő európai szervezettel, hogy tájékozódjunk arról, hogy 

mire számíthatunk, valamint kikértük az alapítással kapcsolatos tanácsaikat is; valamennyi 

megkeresett társszervezettől hasznos tanácsokat kaptunk, és igen szívélyes fogadtatásban 

részesültünk; 

 a hónap során megvitattuk a tervezett szervezet működésének, tevékenységeinek és céljainak 

kérdéseit, és megalkottuk az alapszabályának tervezetét; 

 elnökünknek köszönhetően megszereztük az egyesület számára a wiki.media.hu és a 

wikimédia.hu domaineket; 

 előkészítettük a MediaWiki „jelölt lapváltozatok” (Flagged Revisions) kiterjesztésének 

magyar Wikipédián való bevezetését; a kiterjesztés lefordítása és konfigurációjának egy saját 

tesztwikin való tesztelése után a közösség szeptember 1-jén jóváhagyta annak bevezetését; 

ezt követően egy Bugzilla kéréssel kérvényeztük a kiterjesztés bekapcsolását. 

http://wikimediafoundation.org/
http://sunfire.mokk.bme.hu/wikimedia
http://www.mediawiki.org/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Jel%C3%B6lt_lapv%C3%A1ltozatok
http://sunfire.mokk.bme.hu/fr
http://sunfire.mokk.bme.hu/fr
https://bugzilla.wikimedia.org/
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2008. szeptember 

 A szeptember 3-án tartott találkozónkon egy igen szigorú ütemtervet fogadtunk el az 

egyesület alapításának lépéseiről. A magyar adójog ugyanis jelentős előnyben részesíti azokat 

a szervezeteket, melyeket az év végéig jogerősen nyilvántartásba vesznek. Ez, figyelembe 

véve, hogy még nem született megegyezés az alapszabály egyes kérdéseiről, a 

nagyközönséget és a Wikimédia-projektek szerkesztőit még nem avattuk be az egyesület 

alapításának tervébe, a WMF még nem tekintette át az elfogadás előtt álló alapszabályunkat, 

a bejegyzési eljárás várható ideje 3 hónap körül van és hogy a bíróság december közepétől 

ítélkezési szünetet tart, egyáltalán nem tűnt megvalósíthatónak. 

 Közben a jogi problémák megelőzése érdekében a magyar Wikipédia adminisztrátorai 

elkezdték kitörölni azokat a képeket, melyek felhasználása a magyar szerzői jogi szabályozás 

szerint jogszerűen nem lehetséges. Ezzel kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a magyar jog 

nem ismeri a „fair use” fogalmát, és a szerző engedélye nélküli szabad felhasználásra csak 

igen korlátozott esetekben van lehetőség. Minden ettől eltérő esetben a felhasználáshoz a 

szerző előzetes engedélye szükséges. Bár az elmúlt évek során számíthattunk a magyar 

Creative Commons közösség szakértőinek segítségére, megfelelő jogi szakvéleményhez jutás 

sok fontos vitatott kérdésben rendkívül nehéznek (gyakorlatilag lehetetlennek) bizonyult. 

Ezeknek a nyitott kérdéseknek jogi szakértők segítségével történő tisztázása a jövő feladata, 

aminek elérésében reményeink szerint a most létrehozott Wikimédia Magyarország Egyesület 

is segíthet. 

 Előbbiekkel egyidejűleg jelentkeztünk a Wikimédia OTRS-be, majd a hozzáférés 

megszerzése után a magyar információkérések és engedélyek fogadására szolgáló e-mail 

címeket hoztunk létre, végül az engedélyek kezelésének a Wikimédia Commons 

gyakorlatához igazodó új rendszerét vezettük be. 

 Számos fontos, eddig lefordítatlan alapítványi oldalt honosítottunk, különösen olyanokat, 

melyeket az egyesület leendő weboldalához is felhasználhatunk a későbbiekben. 

Megjegyezzük, hogy a Wikipédia által használt MediaWiki felhasználói felületének 

honosítása hosszú ideje közel 100%-os készültségű. 

 Bemutatkoztunk a Meta-Wikin (Wikimédia Magyarország és Wikimedia Chapters), majd 

közösségi megbeszélést kezdtünk az egyesület alapításával kapcsolatban, melybe valamennyi 

magyar nyelvű Wikimédia-projektet bevontunk. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_felhaszn%C3%A1l%C3%A1s
https://ticket.wikimedia.org/otrs
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters
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 A hónap első felében elküldtük az alapszabályunk tervezetét az Alapítvány helyi 

szervezetekkel foglalkozó bizottságának, a Chapters Committeenek. 

 Szeptember végén eljött az egyesület egyik legjelentősebb eseményének időpontja: 

megszerveztük, majd szeptember 27-én sikeresen megtartottuk az egyesület alapító 

közgyűlését. A közgyűlésen 20 alapító tag vett részt az ország különböző pontjairól, egy 

alapító pedig Erdélyből érkezett csak azért, hogy ezen az eseményen részt vehessen. Az 

alapító tagokon kívül a találkozóra több olyan résztvevő is eljött, akik nem csatlakozhattak 

fiatal koruk miatt. Reméljük, hogy a közeljövőben sikerül tisztázni a kiskorúakra vonatkozó 

jogi szabályozást, és részvételi formát kínálhatunk az egyesületi életben a fiatalabb korosztály 

tagjainak is. 

 A sikeres alapító közgyűlést követően, szeptember 29-én a megválasztott elnökség és a 

jegyzőkönyv-hitelesítők a szükséges iratokat beadták a Fővárosi Bíróságon. 

2008. október 

 A Bíróság az alapszabály kisebb változtatásait, valamint további iratok benyújtását írta elő, 

ami az alapító közgyűlésen megjelent alapító tagokkal megegyező résztvevőkkel tartott 

ismételt alapító közgyűlést tett szükségessé. 

 Megszerveztük az új közgyűlést, beszereztük a szükséges iratokat és módosítottuk az 

alapszabályt. A megismételt alapító közgyűlést október 19-én tartottuk, ami elfogadta a 

szükséges változtatásokat. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a módosított alapszabállyal 

és az előírt iratokkal a következő napon adtuk be a Fővárosi Bíróságra. 

 A hónap folyamán elkezdtünk ötleteket gyűjteni a jövőbeni weboldalunkhoz, valamint 

stratégiát kidolgozni a különböző magyar nyelvű projektek domainjeinek megszerzésére. 

2008. november 

 November 3-án a Wikimédia Alapítvány (Wikimedia Foundation) felvette a Wikimédia 

Magyarország Egyesületet hivatalos társszervezetei közé. 

 November 3-án a Fővárosi Bíróság nem jogerős végzésével nyilvántartásba vette és 

közhasznú szervezetté minősítette az egyesületet. A bírói végzés november 24-én emelkedett 

jogerőre (sajtóközlemény a megalakulásról , hír a Wikihírekben). 

 E-mail cím a Wikimédia OTRS-ben: wm-hu kukac wikimedia.org 

 Saját egyesületi szerver beüzemelése, a hivatalos weboldal elkészítése, majd nyilvánossá 

tétele (november 21.). 

http://wiki.media.hu/wiki/Megalakult_a_Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g_Egyes%C3%BClet
http://hu.wikinews.org/wiki/Megalakult_a_Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g_Egyes%C3%BClet
http://wiki.media.hu/
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 Reakció az Európai Bizottság „Szerzői jog a tudásalapú gazdaságban” elnevezésű felhívásra. 

2008. december 

 Elnökségi ülés (december 2.). 

 December 4-én megkaptuk az APEH-től az adószámot, december 8-án megnyitottuk az 

egyesületi bankszámlát. 

 December 8-án megnyitottuk az egyesületet az új tagok jelentkezése előtt (belépési 

nyilatkozat, kitöltési útmutatója, kitöltési útmutató pdf-formátumban). 

 2009-es egyesületi programok előkészítése, tervezése. 

A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 

 Mind az alapító közgyűlés, mind a megismételt alapító közgyűlés megválasztotta az 

egyesület elnökségét, az eredmény mindkét esetben azonos lett. Az elnökség hivatali ideje a 

szervezet bejegyzésének jogerőre emelkedésétől számított két év. Az elnökség összetétele a 

következő:  

o Gervai Péter, elnök; 

o Mészöly Tamás, operatív alelnök; 

o Zrínyi Dániel, gazdasági alelnök; 

o Damokos Bence, (nemzetközi kapcsolatokért felelős) elnökségi tag; 

o Hanák Gábor, elnökségi tag. 

TÁRSADALMI ÉS KORMÁNYZATI KAPCSOLATOK 

 Néhány tagunk alapító tagként vett részt a Creative Commons Magyarország Egyesület 

alapító közgyűlésén (október 13.). 

 Előzetes megállapodásra jutottunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(BME) és a Média Oktatási és Kutató Központ (BME MOKK) vezetőivel arról, hogy a 

jövőben a Wikimédia Magyarország Egyesület bejegyzett székhelye a BME MOKK lehet. 

 Néhány tagunk meghívást kapott az Egészségügyi Minisztériumon belül működő 

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézettől (ESKI) egy találkozóra. A megbeszélésen a magyar 

Wikipédia BNO-val (betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszerrel) 

kapcsolatos cikkeinek szerzői jogi státusáról, valamint a magyar egészségügy számára igen 

http://wiki.media.hu/w/images/6/65/Response_to_Green_Paper_on_Copyright_in_the_Knowledge_Economy.pdf
http://wiki.media.hu/wiki/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi_%C3%BCl%C3%A9s_%E2%80%93_2008._december_2.
http://wiki.media.hu/w/images/7/7b/Bel%C3%A9p%C3%A9si_nyilatkozat.pdf
http://wiki.media.hu/w/images/7/7b/Bel%C3%A9p%C3%A9si_nyilatkozat.pdf
http://wiki.media.hu/wiki/Bel%C3%A9p%C3%A9si_nyilatkozat_%E2%80%93_kit%C3%B6lt%C3%A9si_%C3%BAtmutat%C3%B3
http://wiki.media.hu/w/images/1/11/Bel%C3%A9p%C3%A9si_nyilatkozat_%E2%80%93_kit%C3%B6lt%C3%A9si_%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/User:Grin
http://hu.wikipedia.org/wiki/User:Samat
http://hu.wikipedia.org/wiki/User:Bdamokos
http://hu.wikipedia.org/wiki/User:Cassandro
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fontos kódrendszer közhitelessége biztosításának lehetőségeiről esett szó. A megállapodás 

sikeresen, közös megegyezéssel zárult. 

 Részvétel a Magyar Tudomány-, Technika- és Oktatástörténeti Társaság november 17-én, az 

ELTE Egyetemi Könyvtár Tanácstermében tartott tanácskozásán. 

 Képviselet a szerb társszervezet december 19. és 21. között tartott belgrádi rendezvényén, 

ahol wikipédisták és az egyes szakmákat képviselő egyetemi oktatók is érdekes előadásokat 

tartottak, valamint lehetőséget biztosított a személyes találkozásra a meghívott szerb, horvát, 

lengyel, boszniai és német wikipédistákkal, valamint a WMF társszervezeteinek 

képviselőivel. A konferencián a Wikimédia Szerbia (Wikimedia Србије) meghívására és 

támogatásával vettünk részt. 

A MAGYAR NYELVŰ WIKIMÉDIA-PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS HÍREK 

 Szócikkszámot tekintve a magyar Wikipédia megelőzte az eszperantó Wikipédiát, ezzel a 21. 

helyre lépett előre a Wikipédiák sorában (augusztus 8.). 

 A magyar Wikipédiában eddig elvégzett szerkesztések száma elérte a 4 milliót (augusztus 

14.). 

 A magyar Wikipédia elérte a 105 000 cikkes mérföldkövet (szeptember 11.). 

 A magyar nyelvű Wikiforrás november 10-én elérte 6000 cikkes, decemer 13-án a 7500 

cikkes mérföldkövet. 

 A magyar nyelvű Wikipédia november 12-én elérte a 110000 cikkes, december 12-én pedig a 

350 kiemelt cikkes mérföldkövet. 

 A magyar nyelvű Wikikönyvek november 18-án elérte az 5000 cikkes mérföldkövet. 

 A magyar nyelvű Wikidézet november 25-én elérte a 750 cikkes mérföldkövet. 

 November 17-én elindul a jelölt lapváltozatok kiterjesztés a magyar nyelvű Wikipédián 

(sajtóközlemény, hír a Wikihírekben). 

GYŰJTŐKAMPÁNY 

 December 15-én aláírtuk a Wikimédia Alapítvány adománygyűjtési kampányáról szóló 

szerződési ajánlatát. A szerződés értelmében egyesületünk közreműködött az Alapítvány év 

végi adománygyűjtésben, cserébe kapott a WMF weboldalán egy közvetlen linket a saját 

adománygyűjtő oldalára. További feltétel volt, hogy az egyesület által így gyűjtött saját 

adományok felét az Alapítvánnyal egyetértésben, a Wikimédia-projektekre kell elkölteni. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/WP:JEL
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:A_magyar_Wikip%C3%A9dia_bevezeti_a_jel%C3%B6lt_lapv%C3%A1ltozatokat
http://hu.wikinews.org/wiki/Jel%C3%B6lt_lapv%C3%A1ltozatok_a_magyar_Wikip%C3%A9di%C3%A1n
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 2008. július 1. és december 31. között az Alapítványhoz magyar forintban összesen 178 

adomány érkezett 2670 dollár (több mint 500 ezer Ft) értékben (ez az összeg teljes egészében 

az Alapítványé). Ennek nagy része, kb. 2500 dollár a gyűjtőkampány idejéből származik. Az 

Egyesület december 16. és december 31. között 29 ezer forint (kb. 150 dollár) adományhoz 

jutott hozzá (ennek felét a 2009-es évben az Alapítvánnyal egyetértésben kell elkölteni). 

SAJTÓ- ÉS MÉDIAMEGJELENÉS 

 Alapító közgyűlésünkről több országos és megyei lap, valamint online hírportál közölt cikket:  

o Wikimédia: egyesület az online lexikonért, Népszabadság, 2008. szeptember 28.; 

o Egyesületet alapítanak a magyar wikipédiások és CC-sek, origo.hu, 2008. szeptember 29.; 

o Még idén létrejöhet a Wikimédia Magyarország Egyesület, Wikihírek, 2008. szept. 30.; 

o Egyesületbe tömörültek a Wikipedia szerkesztői, Békés Megyei Hírlap, 2008. szept. 30. 

 Cikk John McCain és Barack Obama angol wikipédiabeli cikkének az elnökválasztást 

követően történt vandalizálásáról (index.hu). 

 A november 15-i győri wikipédistatalálkozó kapcsán a Wikipédiáról megjelent cikkek:  

o Bárki szerkesztheti a világenciklopédiát, Kisalföld, 2008. november 8.; 

o Wikipédia, avagy a Friss Változtatások Járőrei, nol.hu, 2008. november 14. 

 A jelölt lapváltozatok a megbízhatóbb Wikipédiáért, Folder.hu, 2008. november 18. 

 A német Wikipédia kezdőlapjának Lutz Heilmann általi letiltatásáról:  

o Egy politikus letiltatta a német Wikipedia kezdőlapját, itcafe.hu, 2008. november 16.; 

o Korlátozott szabad enciklopédia, Népszava, 2008. november 24. 

 Kevin A. Clauson és kutatócsoportja vizsgálata a Wikipédia gyógyszerészeti cikkeinek 

megbízhatóságáról, index.hu, 2008. november 25. 

 Stanton Alapítvány adományáról szóló cikk, Magyar Online, 2008. december 5. 

 A Wikipédia egyesült királyságbeli blokkolásáról szóló cikkek:  

o Meztelen kép miatt cenzúrázták a Wikipédiát, origo.hu, 2008. december 8; 

o Gyerekpornográfia miatt állt a Wikipédia, azta.hu, 2008. december 9.; 

o Feloldották a Wikipedia angliai blokádját, sg.hu, 2008. december 10. 

 Mészöly Tamás 

 operatív alelnök 

http://nol.hu/archivum/archiv-508639
http://www.origo.hu/techbazis/20080929-egyesuletet-alapitanak-a-magyar-wikipedia-es-a-creative-commons-aktivistai.html
http://hu.wikinews.org/wiki/M%C3%A9g_id%C3%A9n_l%C3%A9trej%C3%B6het_a_Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g_Egyes%C3%BClet
http://www.bmhirlap.hu/index.php?apps=cikk&d=2008-09-30&r=236&c=699850
http://index.hu/politika/kulfold/usa/feher_haz/2008/11/05/lenegerszaroztak_mccain_t_a_wikipedian/
http://index.hu/politika/kulfold/usa/feher_haz/2008/11/05/lenegerszaroztak_mccain_t_a_wikipedian/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/barki_szerkesztheti_a_vilagenciklopediat/2076587/
http://nol.hu/belfold/wikipedia__avagy_a_friss_valtoztatasok_jarorei__
http://www.folder.hu/hirek.php?id=857
http://itcafe.hu/hir/wikipedia_nemetorszag_letiltas_heilmann.html
http://nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID=1123920
http://index.hu/tudomany/wikip1125/
http://index.hu/tudomany/wikip1125/
http://www.mon.hu/hirek/multimedia/cikk/a-wikipedia-nagy-penzt-kapott-hogy-tobb-civil-irjon-bele/cn/news-20081205-09213482
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20081208-meztelen-gyerek-kepe-miatt-cenzuraztak-a-wikipediat.html
http://www.azta.hu/bnt-tettek/41/4232
http://www.sg.hu/cikkek/64469

