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A közgyűlés helyszíne: 2087 Piliscsaba, Egyetem utca. 1.
A közgyűlés időpontja: 2017. május 21. 10:00
Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint 1 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.
10 órakor az Elnök megnyitotta a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlését. Gervai
Péter elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (1 fő) miatt nem
határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a
közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően 2017. május 28. (vasárnap) 10:00-ra a 1065
Budapest, Révay köz 4. szám alatt található Kaptár közösségi irodában lesz, és a közgyűlési
meghívóban kihirdetettek szerint a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az
elnök a közgyűlést 10:15-kor berekeszti.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda)
A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 28. 10:00
A megnyitáskor jelen volt 11 fő szavazásra jogosult egyesületi tag. A jelenléti ív mellékelve.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Elnöki megnyitó
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. A 2016. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése
4. A Felügyelőbizottság beszámolója
5. A beszámolók megbeszélése, vitája
6. Döntés a 2016. évi beszámolókkal kapcsolatban
7. A 2017. évi költségvetés tervezetének ismertetése
8. Javaslatok, indítványok a 2017. évi munkatervvel kapcsolatban
9. A 2017. évi költségvetés tervezetével kapcsolatos döntés
10. Egyéb
1. Elnöki megnyitó
10 órakor az Elnökség nevében Mészöly Tamás, ügyvezető alelnök megnyitja a közgyűlést és
köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 11
fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
A közgyűlés 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Gervai Pétert választja levezető
elnöknek. A közgyűlés 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Slemmer Lászlót és Szervác Attilát
jegyzőkönyv-hitelesítőknek választotta.
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Tisza Gergő 10:21-kor megérkezik. A szavazatképes tagok száma 12 főre nő.
Gervai Péter ismerteti a napirendet. Tisza Gergő jelzi, hogy az egyéb napirendi pont alatt
szeretne beszámolót tartani a magyar Wikipédia helyzetéről és a WMF közeljövőben esedékes
fejlesztéseiről. A napirendet a közgyűlés 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodással jóváhagyja.
3. A 2016. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése
Mészöly Tamás ismerteti az Egyesület beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét,
valamint az egyesület tevékenységről szóló szöveges beszámolót. Jelzi, hogy a mérleg
korábban kiküldött változatában egy összeg nem a megfelelő soron szerepelt, a javított
verzióban át lett vezetve az adomány sorról tagdíj sorra. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a
szöveges beszámoló egyszerűsített változata a közhasznúsági mellékletben is megjelent.
Ismerteti, hogy a 2014-ben kiutalt 1%-os felajánlásokat, a törvényben meghatározott
határidőig, 2016. december 31-ig teljes mértékben felhasználtuk, így nem kell pénzt
visszafizetnie az Egyesületnek. A 2015-ben kiutalt 1%-os felajánlásokat, amiket 2017.
december 31-ig lett volna lehetőségünk felhasználni, szintén teljes egészében felhasználtuk
2016. december 31-ig. A 2016-ban kiutalt 1 %-os felajánlások teljes összege 2,17 millió forint
volt, ebből 2016-ban nagyjából 400 000 forintot használtunk fel. A fel nem használt egy
százalékból származó bevételt passzív elhatárolással a 2017-re tartalékoltuk. Sajnos
adminisztrációs okokból kifolyólag adóhátralékunk keletkezett, melyet az adóhivatal az 1%os kiutalásokból automatikusan levont.
Az Egyesület tejesít mindkét közhasznúsági feltételcsoportból legalább egy-egy feltételt. A
megfelelő erőforrásokat igazolni tudjuk, mert az egyesület két év átlagában évi legalább
1 millió Ft bevétellel rendelkezik és két év átlagában a kiadások 25%-a személyi jellegű
kiadás. A társadalmi támogatottságot igazolja, hogy az 1%-os bevétel a teljes bevétel legalább
2%-a és az összes kiadás legalább fele közhasznú. Itt a jövőben teljesíthető lehet a harmadik
feltételt is, mert tudunk igazolni minimum 10 fő önkéntest. Várhatóan 2017-re is teljesülni
fognak a közhasznúsági feltételek.
2016-ban az összes kiadás kb. 4 millió forint, míg az összes bevétel nagyjából 2,8 millió
forint volt. A bevétel legnagyobb része (2,1 millió Ft) az 1 %-os felajánlásokból származik,
emellett kaptunk kb. 500 ezer Ft adományt és 76 ezer Ft tagdíjat. A kiadások megközelítően a
következőképpen oszlottak meg: 1,9 millió Ft személyi jellegű kiadás, 500 ezer Ft
ajándéktárgy, 500 ezer Ft bérleti díj, 430 ezer Ft szerver, 300 ezer Ft rendezvények, 180 ezer
Ft könyvelés, 100 ezer Ft útiköltség, 50 ezer Ft bank- és postaköltség. A záró egyenleg 5,1
millió forint volt. Ebből 2017-ben 500 ezer Ft-ot a 2016-ban elmaradt kiadásokra fordítottunk.
A záró egyenlegben a passzív elhatárolás miatt nem jelenik meg a tényleges eredmény.
A Felügyelőbizottság közgyűlés előtt kérdéseket fogalmazott meg az Elnökség felé, melyre az
Elnökség a válaszait a közgyűlésen ismertette. Kérdés volt, hogy mi a főkönyvben található
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kb. 1.8 millió forintos passzív időbeli elhatárolás? Ennek okai a pénzügyi évek között
áthúzódó tranzakciók, melynek túlnyomó része a következő évre átvitt, fel nem használt 1%os felajánlás összege. Kérdés volt, hogy a könyvelésben hirdetésre, reklámra és propagandára
fordított összeg (kb. 430 ezer Ft) mit takar pontosan. Az Elnökség válaszában ismertette, hogy
a könyvelésben itt jelenik meg a rendezvényekhez rendelt ajándéktárgyak (póló, bögre, toll,
stb.) ellenértéke, illetve ide tartoznak az 1%-hoz kapcsolódó adománygyűjtő kampányok (erre
az egyesület 2016-ban összesen 10 ezer Ft-ot költött). Kérdés volt, hogy mit takar a kerekítés
megnevezésű ráfordítás (83 ezer Ft). Ezek a korábbi évekről áthozott, hiányzó számlákhoz
tartozó kifezetések miatti leírások, hogy ne vigyük őket tovább a könyvelésben.
Röviden ismertetésre került a korábban a tagoknak megküldött szöveges beszámoló.
Összességében megállapítható, hogy sok és eredményes program volt 2016-ban is.
4. A Felügyelőbizottság beszámolója
A Felügyelőbizottság jelentését Báthory Péter, a felügyelőbizottság elnöke ismertette. A
Felügyelőbizottság, miután választ kapott az előzetesen feltett kérdéseire, értékelte és
elfogadta a pénzügyi és a szöveges beszámolókat. Apró kifogásként jelezte, hogy a szöveges
beszámolóból nem derül ki egyértelműen a rendezvények eredményessége, csak az egyes
projektek weblapjáról. A Felügyelőbizottság is kiemelte, hogy az Egyesület a jogszabályban
meghatározott közhasznúsági feltételeknek megfelelt. Jogsértést, mulasztást az Egyesület
működésében a Felügyelőbizottság nem talált.
5. A beszámolók megbeszélése, vitája
Tisza Gergő: A pénzügyi beszámoló teljesíti a törvényi előírásokat. Köszöni az Elnökségnek
és különösen Mészöly Tamásnak az elkészítését. Felveti, hogy érdemes lenne a jövőben a
beszámolóban kitértni arra, hogy a finanszírozás megfelelő-e, illetve, hogy a projektekre
mekkora költségeket fordítottunk, arányban állnak-e a többi költséggel.
Hajdu Kálmán: A beszámoló anonimizáltságát kifogásolja, mert így a tagság és az érdeklődők
számára nem elég informatív és az önkéntesek megbecsülése sem teljesül. Valódi
önkéntesekre van szükség. Név szerint ki kellene emelni, kik szervezték a rendezvényeket,
kiket támogattunk az utazásokkal és mennyivel. A beszámoló egyik korábbi változatában nem
különült el egyértelműen, hogy a Wikimánia esetén az Alapítvány és az Egyesület mekkora
részét támogatta a költségeknek.
Mészöly Tamás: A közhasznúsági beszámolóban nem javasolja a nevek alkalmazását.
Szervác Attila: Minél több adat álljon rendelkezésre. Két dokumentum legyen: a jogi változat
és az egyesület tagjai számára készülő részletesebb változat.
Mészöly Tamás: Az Elnökség részéről elfogadhatónak tartja a kétféle beszámoló elkészítését.
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Viczián Balázs: Támogatási vagy önkéntesi szerződés megkötésekor lehetne kérni az
aláírókat, hogy nyilatkozzanak az anonimitásról a beszámolókban. Ezekkel az önkéntes
szerződésekkel a közhasznúsági feltételek között szereplő 10 fő önkéntes igazolása is
meglenne.
Tisza Gergő: Felveti, hogy emberi erőforráshiánnyal küzd az egyesület. Az ügyvezető
alelnökre túl sok feladat hárul.
Szervác Attila: Hol sikkad el a feladatok kiosztása? Hol lehet jelentkezni a feladatokra?
Slemmer László: Feltételezi, hogy készülnek a projektekről, rendezvényekről beszámolók. A
beszámolók összefésülése éves beszámolókká delegálható feladat.
Tisza Gergő: Javasolja az Egyesület zárt webes felületén található feladatok nevű lap aktívabb
használatát.
Szervác Attila: Felveti, hogy a levelezőlistára is kimehetnének hírlevelek az aktuális
feladatokról.
6. Döntés a 2016. évi beszámolókkal kapcsolatban
A közgyűlés, a jelen lévők döntése alapján külön-külön szavaz a közhasznúsági beszámolóról,
a szöveges egyesületi beszámolóról és a Felügyelőbizottság jelentéséről.
A közgyűlés a beszámolót és közhasznúsági mellékletét egyhangúan elfogadta.
1/2017. (V. 28.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2016-os évről szóló
beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét. Hatályos a közgyűlés napjától.
A közgyűlés az egyesület tevékenységéről szóló szöveges beszámolót 11 igen, 1 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta.
2/2017. (V. 28.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2016. évi
tevékenységéről szóló szöveges beszámolóját. Hatályos a közgyűlés napjától.
A közgyűlés a Felügyelőbizottság jelentését 9 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta.
3/2017. (V. 28.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta a 2016-os évről szóló
felügyelőbizottsági jelentést. Hatályos a közgyűlés napjától.
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7. A 2017. évi költségvetés tervezetének ismertetése
Mészöly Tamás ismerteti jelenlegi állapotokat. A Törvényszéken sikerült rendezni az
Egyesület jogi helyzetét, az összes közgyűlési határozat, alapszabály-módosítás, tisztújítás
sikeresen átvezetésre került. A CIB Bankban a jogosultságok rendben vannak, a Telenornál az
egyesületi telefon szerződése körüli procedúra is sikeresen lezárult.
A közgyűlés előtti napon az Egyesület egyenlege 3,8 millió Ft. Ez azért kevesebb, mint a záró
egyenleg, mert idén már kifizettük a tavalyi évről áthozott tartozásokat és az eddigi
rendezvények költségeit.
Kerese György 11:46-kor megérkezik. A szavazásra jogosultak száma 13 főre nő.
Jelenleg még 1 millió Ft áll rendelkezésre a 2016-ban kiutalt 1 %-ból, amit 2018. december
31-ig van lehetőségünk felhasználni, tehát nincs rá kényszer, hogy a teljes összeget elköltsük,
de valószínűleg felhasználásra kerül az idei közhasznú feladatokra.
Az idei évre a tervezett bevételek a következők: 1,5 millió Ft 1 %-os felajánlásokból, 500 ezer
Ft adományokból és 50 ezer Ft tagdíjakból.
A kiadási oldal idén jelentősen csökken, mert a szerver új helyre költöztetése után költség
ezzel kapcsolatosan nem lesz, illetve a személyi kiadás is jelentősen csökken azáltal, hogy a
korábbi irodavezetői pozíció megszűnt, és csak elnökségi megbízottat fizet az Egyesület.
A jelentős összegű elmaradt kifezetések rendezését követően 2017-re várható kiadások:
1956-os szócikkíró pályázat díjazása: 100 ezer Ft (részben tavalyi költség)
Szerver üzemeltetése: 100 ezer Ft (felmondást követő három havi díj)
Budapesti fejlesztői találkozó: 150 ezer Ft
(Az Elnökség megköszöni Báthory Péter és Tisza Gergő közreműködését.)
Bécsi Hackathon: 100 ezer Ft
Könyvelés: 180 ezer Ft
Szócikkíró maratonok: 50 ezer Ft
CEE tavasz: 100 ezer Ft
Egyéb szócikkíró versenyek: 200 ezer Ft
Képversenyek: 150 ezer Ft
Utazás: 300 ezer Ft
Elnökségi megbízott költsége: 350 ezer Ft
Bérleti díjak: 500-600 ezer Ft
Posta, bank: 50 ezer Ft
Az év hátralévő részére nagyjából 2 millió forint kiadást tervezünk, azonban az Elnökség
dönthet a fentiek módosításáról, vagy további, a fenti tervben nem jelzett kiadásról is,
amennyiben indokoltnak vagy szükségesnek tartja.
Megjegyzendő, hogy a jövőbe tekintve szükséges lehet egyéb források bevonása.
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8. Javaslatok, indítványok a 2017. évi munkatervvel kapcsolatban
Forgács Máté: Pályázunk-e az Alapítványhoz?
Mészöly Tamás: Ha szükséges, igen.
Gervai Péter: Komoly erőforrást igényel, komoly elvárások vannak, ezért csak akkor, ha
tényleg szükséges.
Tisza Gergő: Jelenleg kétféle pályázat van: működési és a projektpályázat. A WMF igyekszik
egyszerűsíteni a pályázati rendszert. Szeretne rapid granteket és hasonló megoldásokat.
Lelkes önkéntesek kellenek.
Szervác Attila: Jutalékos pályázatíró felkérése lehetséges-e?
Tisza Gergő: Nem feltétlenül jó, mert nem biztos, hogy ért a Wikipédiához. Felveti, hogy a
szerkesztő számok pozitívan alakulnak, és úgy tűnik, hogy ezt inkább globális hatások segítik
elő, mint az Egyesület tevékenysége. Az egyesület feladata az új fejlesztések gyors
bevezetésének elősegítése lehet. Szűk keresztmetszet pl. a fordítás, sablonok módosítása. Ezt
az Egyesület tudja támogatni.
9. A 2017. évi költségvetés tervezetével kapcsolatos döntés
A megbeszélést követően a közgyűlés a 2017. évi költségvetési tervet egyhangúan (13 igen
szavazattal) elfogadta.
4/2017. (V. 28.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület 2017. évi
költségvetési tervét. Hatályos a közgyűlés napjától.
10. Egyéb
Tisza Gergő előadása: A magyar Wikipédiának körülbelül 1,5 millió napi lapletöltése van,
ennek kb. 40%-a mobil eszközökről történik. Az összes olvasó körülbelül 1,5-2,5 millió fő
lehet, ami kb. fele az interneteléréssel rendelkezőknek. Napi 50-80 új szócikk születik, ha a
bottal létrehozott cikkeket nem számítjuk bele. 500 aktív, ebből 120 nagyon aktív
szerkesztőnk van. Havi 60-80 új szerkesztő regisztrál, de nem tudjuk megtartani őket. Ez
továbbra is probléma, amit meg kell oldani. Magyarországon a trendek a nemzetközi
tendenciákhoz hasonlóan alakulnak, így úgy tűnik, hogy nincs sajátságosan magyar probléma.
Szóba került, hogy a második legolvasottabb magyar nyelvű projekt a Wikiszótár, míg a
magyar nyelvű Wikikönyvek az angol nyelvű változat után a legtöbb lapot tartalmazza.
Utóbbiban a magyar szerkesztői közösségben belső problémák vannak, amivel érdemes lehet
foglalkozni.
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A WMF-nél jelenleg is zajlik a következő 5 évre szóló stratégiai tervezés. Ebben a magyar
szerkesztők közreműködését kell erősíteni. Az új programok segíthetik a Wikimédiaprojektek fejlődését.
13:10-kor Slemmer László távozik. A szavazásra jogosultak száma 12 főre csökken.
13:13-kor Vadas Róbert távozik. A szavazásra jogosultak száma 11 főre csökken.
Tisza Gergő előadását követően az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további
észrevétel vagy javaslat nem érkezett. Gervai Péter mindenkinek megköszöni a részvételt és
13:13-kor a közgyűlést lezárja.

Kelt: Budapest, 2017. május 28.

______________________________
Forgács Máté
jegyzőkönyv-vezető

______________________________
Gervai Péter
elnök

______________________________
Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

______________________________
Szervác Attila
jegyzőkönyv- hitelesítő
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