
JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2014. december 21-én 10 órai kezdettel a 

Wikimédia Magyarország Egyesület
elnökségi ülésén, a 1075 Budapest, Madách tér 3-4. szám alatt

Jelen vannak: Gervai Péter elnök (hangout), Bihary Gábor ügyvezető alelnök, Mészöly 
Tamás, Gyenes Orsolya elnökségi tagok, Viczián Balázs, Nagy Ferenc, Kiss Csongor 
egyesületi tagok és Tóth Andrea irodavezető.

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az öt fős elnökségből három fő 
jelen van, így az ülés határozatképes.

Előzően felterjesztett napirendi pontok:

1) folyó ügyek áttekintése és szükség esetén átadása,
2) az elnökség munkamegosztása,

3) a 2015. évi feladatok tervezése,

4) egyebek.

1) Folyó ügyek áttekintése

BG érdeklődik, hogy miért kellett visszautalni a fennmaradt pénzt. Elmagyarázzák neki a 
jelenlevők.

A WMF szívesen ad pénzt, ha az egyesület beszámol, bizonyítja, dokumentálja a 
programokat.

Milyen folyamatban lévő ügyek vannak jelenleg, kérdezi BG.

Tulajdonképpen most minden program le van zárva. QR projektek mennek, egyetemi 
előadások.

MT: svájciak kezdeményezése, ami nem kifejezetten wmf-es projekt, de sok wikimédiás van 
benne. 

Pl. ez lehetne egy egyesületi projekt, fordításban be lehet vonni a tagokat. Intézményekkel 
kapcsolattartás.

GP – kell egy valaki, aki koordinálja a programokat, aki aztán bevonja, megszervezi a 
munkát.

VB, GYO – nem csak a tagságban lehet keresgélni a résztvevőket, hanem a WP-n is 
nyugodtan.

Annak van ereje, hogy ha azt mondjuk, hogy az egyesület az önkéntesek mellé áll, segít. 
Lásd pl. a QR projekteket.



VB – szerinte az a baj, hogy eddig az volt, hogy volt egy hosszú lista a tervezett 
programokkal, és azzal összevetve a megvalósult programokat, úgy tűnt, mintha nem is 
történne semmi, de viszont sok befejezett program volt.

NF – a tagság felé kell megfogalmazni, hogy mik az elképzelések, hogy aztán ők is tudjanak 
hozzászólni

BG – az ötletelést nem kell feladni, mert kell, hogy legyenek ötletek, nem feltétlenül az lesz 
a megvalósító, aki kitalálta

MT – folyó projekt lehetne WikiLovesEarth, ami jövő tavasszal megint lesz, érdemes lenne 
részt venni rajta, mert nagy sikere van.

Dropbox

Információs csomópontok updatelése – VB vállalta

MT – banki ügyintézésre is rá kell állni, a régi tagok már nem, az újak még nem jogosultak. 
Szóval el kell menni a bankba intézkedni a jogosultságról. Január végéig.

MT – meg kell várni a bírósági végzést az új elnökségről

3) a 2015. évi feladatok tervezése

BG – hogy szokott összeállni az éves tervezet

VB – szándékosan nincs még éves terv, mert eddig volt egy fajta pályázati rendszer, két 
határidővel, de ezek állandóan változnak.

GP – több egyesületben benne van, akik részt vennek különféle pályázatok. A WMHU eddig
nem úgy csinálta, hogy feljánlotta, hogy ha valakinek van valamilyen ötlete, akkor írjon egy
pályázatot, és az egyesület támogatja, így lesz egy strukturáltabb éves terv. El lehet dönteni, 
hogy meg lehet-e csinálni vagy nem. Így nem az elnökségnek kellene kitalálni a tervet, 
programokat.

MT - Van a wmf-nek pont ilyen projekt grant-ja.

GP – az egyesület lehetne a közvetítő a projektek kitalálója és az alapítvány között

2015 kis pályázatok program

BG – van-e olyan program, amit erre az évre is biztosan tervezünk

MT – WLM, szócikkíró versenyek, karbantartó verseny, oktatási programok

BG – van-e arra esély, hogy az egyesület kezdeményezzen oktatási programokat

GP – pl. volt felkérés, de senki nem jelentkezett előadónak, aki tartott volna egy ismertető 
előadást

BG – egyesület tagjai és az aktív szerkesztők számára tréningeket tartani, hogy hogyan kell 
előadást tartani a wikipédiáról

GP – az a gond, hogy ad hoc felkérések vannak általában, nincs is egy lista, hogy ki szeretne
tartani



BG – szerint ezzel ezt megelőznénk, kiképeznénk embereket, akiket aztán mozgósítani lehet

GP – nem bárkit kell megszólítani ezzel, hanem meg kell keresni, akik hajlandók lennének

BG – konkrét feladatokra tud elképzelni konkrét listát

GP – pl. wikimédia ambassador lista, ha pl. sajtós megkeresés van, akkor lehet tudni, hogy 
kit lehet felkérni a válaszolásra

VB – 2015-ös tervnek nincs határideje most.

NF – olimpia, Nobel-díj, stb. ötletek

VB – kis projektekkel kapcsolatos – pl. wikitábor, wlm – ilyesmikre pályázatot kiírni, a 
közösség megszavazza és akkor jól fog sikerülni

BG – az egyesület célnak tekinti a wikitábort, de nem arról van szó, hogy az elnökség 
szervezze meg

GP – sőt! A közösségből kellenek lelkes jelentkezők, akik megszervezi, az egyesület dolga, 
hogy támogassa anyagilag, de egyéb konkrét szállás, utazás, kapcsolatfelvétel 
megszervezése is lehet feladat.

BG – kell egy elnökségi tag, aki összefogja a szálakat. Felteszi a kérdést, hogy ki vállalja az 
egyesületből. Jó példa a Monostorapáti tábor. Mi a tábor célja – közösségépítés. Kinek a 
közösségét? Szerkesztőkét. Ki az elnökségi tag, aki bevállalja. GYO önként jelentkezett. 
Kiírja a közösségi oldalra.

VB – csak olyant vállaljon mindenki, amit aztán végig is tud vinni. Azt javasolja, hogy 
inkább egy-két dolgot vállaljanak az elnökségi tagok, pl. portfoliós rendszerben.

GYO – kell adni egy határidőt, hogy mikorra legyen megcsinálni, internal-on Projekt ötletek
című lap

MT – vállalja, hogy csinál egy listát a tervezett programokról

MT – pályázattal érdemes a rendes üzleti évhez igazodni, hogy nem legyen kavarodás, 
számlákkal, stb.

BG – hogy működik a szponzorációs felkérés – mindegyik eset más; hogy működik az 
oktatási tevékenység – egyetemeken szócikkíró rendezése – meg kell keresni a kedvenc 
tanárt

Nemzetközi Wikipédia nap szervezése jan. 17. szombaton – Slemi, Orsi

VB – az alapszabályt össze kell fésülni a Szervezeti és Működési Szabályzattal

4) Egyebek

Az iroda, irodavezető helyzete, további megoldása.

VB – felvezeti, hogy mire jutott az előző elnökség

ilyen formában az iroda és a vezető nem célravezető, nem erre van szüksége az 
egyesületnek.



Negyed vagy félállásban programmenedzser kell, ahogy felfutnak a programok, lehet egész 
állás is.

Hogyan lesz a személy felkutatva? Diák? Lelkes diák?

Az ügyvezető alelnök javaslatot tesz az irodavezető munkaszerződésével kapcsolatban.

Co-working iroda feltérképezése, keresése.

További napirendi pont hiányában az elnökségi ülést Bihary Gábor ügyvezető alelnök 15.45 
perckor berekesztette.

Bihary Gábor
ügyvezető alelnök


