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20 éves a Wikipédia! 

 

2021. január 15-ére, a Wikipédia 20. születésnapjának 

megünneplésére wikitalálkozót szerveztünk. Az ünnepi 

találkozót a világjárvány miatti korlátozások 

következtében online tartottuk, és a tortát is csak 

virtuálisan fogyasztottuk el. Az online találkozó azonban 

lehetőséget kínált arra is, hogy bejelentkezzünk a 

környező országok önkéntesei számára szervezett közös, 

nemzetközi köszöntőre: 

 

Önkéntesek megtartását szolgáló program 

 

A Wikimédia Magyarország Egyesület a 2015-ben 

kidolgozott stratégiájával és a 2018. májusi közgyűlési 

döntésével összhangban a következő évek legfontosabb 

feladatának tekinti a magyar nyelvű önkéntes közösség 

megerősítését és a közösségi önszerveződés elősegítését. 

Ennek érdekében kidolgozott egy ezt a cél szolgáló 

komplex programot, melyet 2018. végén pályázatként 

benyújtott a Wikimédia Alapítványhoz. A projekt első 

fázisa elsősorban az (új és régi) önkéntes szerkesztők 

megtartására, míg a következő években emellett az új 

közreműködők elérésére, bevonására, valamint az ezen folyamatok hosszú távú 

fenntartásához szükséges kapacitások kiépítésére koncentrál, mind az önkéntes közösségen, 

mind az egyesületen belül. 2019–2020. folyamán aktívan zajlott a pályázatban vállalt 

feladatok megvalósítása. A program 2020 végéig tartó, első másfél éves időszakáról szóló 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._janu%C3%A1r_15.
https://wikimedia.hu/wiki/Az_egyes%C3%BClet_strat%C3%A9gi%C3%A1ja
https://wikimedia.hu/w/images/c/c7/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2018._m%C3%A1jus_19.pdf
https://wikimedia.hu/w/images/c/c7/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2018._m%C3%A1jus_19.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/2019-es_p%C3%A1ly%C3%A1zat
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angol nyelvű beszámoló összefoglalja a program keretében végzett tevékenységeket, az ezt 

követően, 2021 első hetében elvégzett felmérés pedig a magyar Wikipédia közösségének 

programmal kapcsolatos véleményét tükrözi. A projekt folytatása és a fel nem használt 

támogatás felhasználása érdekében 2021 májusában pályázatot nyújtottunk be a finanszírozó 

Wikimédia Alapítványhoz. A támogató döntése további egy évvel, 2022 augusztus végéig 

meghosszabbította a pályázatot. A pályázat ezt követő, 2021 végéig tartó időszakát a 

szerkesztőségi találkozók és képzések szervezése mellett elsősorban a nagyobb időigényű, 

önkéntes szerkesztői közösség számára megígért fejlesztési feladatok megvalósítására, 

valamint a támogató tevékenység hosszú távú fenntartásához szükséges egyesületi 

kapacitások bővítésére fordítottuk. 

 

Egyesületi és szerkesztőségi találkozók, megbeszélések 

 

Az év folyamán szinte minden hónapra szerveztünk találkozót az önkéntes szerkesztői 

közösség és az egyesület tagjai számára, ahol a jó hangulatú ismerkedés és beszélgetés mellett 

a résztvevőknek lehetőségük volt egy-egy témában előadást vagy bemutatót tartani, 

megbeszélni az aktuális kérdéseket, felderíteni a közösséggel kapcsolatos problémákat, 

valamint ötleteket és megoldási javaslatokat gyűjteni azok közép és hosszú távú megoldására. 

A találkozók emellett lehetőséget biztosítottak a különböző közösségi versenyek és 

pályázatok eredményhirdetésére és díjkiosztójára, valamint kötetlen beszélgetésre is. A 

korábbi találkozókhoz hasonlóan, Covid19-világjárvány miatt a találkozók többségét, így a 

januári, 20 éves Wikipédia megünneplésére szervezett, a februári, márciusi, áprilisi, májusi és 

júniusi, majd az októberi és novemberi találkozót is online formában tartottuk meg, míg a 

júliusi, augusztusi és szeptemberi találkozón lehetőség volt személyesen is részt venni. A 

korábbi években nagy népszerűségnek örvendő nyári Wikitábort azonban az adott 

járványügyi helyzetben 2020. után 2021-ben sem tudtuk megvalósítani. 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/WM_HU/Editor_retention_program/Final
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz%C3%A1g/2019-es_p%C3%A1ly%C3%A1zat/Felm%C3%A9r%C3%A9sek/2020-12
https://hu.wikipedia.org/wiki/Covid19-pand%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._janu%C3%A1r_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._febru%C3%A1r_20.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._m%C3%A1rcius_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._%C3%A1prilis_24.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._m%C3%A1jus_29.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._j%C3%BAnius_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._okt%C3%B3ber_30.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Online,_2021._november_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2021._j%C3%BAlius_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2021._augusztus_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2021._szeptember_18.
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Közgyűlések 

 

2021. május 22-én tartotta a Wikimédia Magyarország Egyesület 

rendes tavaszi közgyűlését, a járványügyi intézkedésekre 

tekintettel online platformon. A közgyűlés napirendi pontjai 

tartalmazták többek között az egyesület 2020-as évről szóló 

beszámolóinak, valamint a 2021. évre vonatkozó programtervének 

megvitatását és elfogadását. Emellett szó volt a Wikimédia-

mozgalom új, globális stratégiájáról, és az ezzel kapcsolatban 

várható változásokról, és egyéb javaslatokról is. A közgyűlés 

jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán. 
Az egyesület őszi közgyűlését (online platform segítségével) 2021. november 13-án tartotta. 

A résztvevők megbeszélték az egyesület aktuális helyzetét, valamint az egyesület 2022. évi 

tervével kapcsolatos kérdéseket. A közgyűlés jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán. 

 

Oktatás és képzés 

 

2021-ben kevés lehetőség volt szerkesztőmaratonok tartására, illetve 

oktatási és képzési tevékenységre, de a Szegedi Tudományegyetem 

Klebelsberg Kuno Könyvtára meghívására 2021. október 9-én 

bemutatót és képzést tartottunk a könyvtár, valamint az egyetem 

érdeklődő dolgozói számára. A szerkesztők számára az online 

találkozókra szervezett előadások és bemutatók kínáltak 

továbbképzési és fejlődési lehetőséget. 

 

 

Az év szócikke verseny 

 

A magyar Wikipédia szerkesztősége 2021-ben is értékelte 

2020-ban készült szócikkeket. Az év szócikke verseny célja a 

megelőző évben készült legjobb szócikkek kiválasztása és 

szerzőik elismerése. A 2020-as év legjobb szócikkeiből 

megrendezett fordulóban 115 szócikk versenyzett 15 

kategóriában, melyek közül a szerkesztőség döntése alapján 

az egyesület 48 szócikket, illetve szerzőit díjazta. 

 

  

https://wikimedia.hu/w/images/a/af/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2021._m%C3%A1jus_22.pdf
https://wikimedia.hu/w/images/2/28/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_%E2%80%93_2021._november_13.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedi_Tudom%C3%A1nyegyetem_Klebelsberg_Kuno_K%C3%B6nyvt%C3%A1ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedi_Tudom%C3%A1nyegyetem_Klebelsberg_Kuno_K%C3%B6nyvt%C3%A1ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Az_%C3%A9v_sz%C3%B3cikke/2020
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Közép- és kelet-európai tavasz 

 

2021-ben immár hetedik alkalommal került megrendezésre a több 

mint két hónapos nemzetközi szócikkíró verseny, a Közép- és 

kelet-európai tavasz, melynek célja a közép- és kelet-európai 

régióval kapcsolatos ismeretek terjesztése és megosztása a régión 

belül a különböző nyelvű és kultúrájú csoportok között. A 

pályázat szabályai szerint a részt vevő szerkesztőknek a saját 

anyanyelvükön kellett Wikipédia-szócikket írniuk valamely más, 

régión belüli országról. A 2021-es pályázatra több mint 600 

szerkesztő jelentkezett (közülük 22 szerkesztő a verseny kapcsán 

regisztrált a Wikipédiára), és a régió 30 nyelvén több mint 

tizenötezer szócikkel gazdagították a Wikipédiát! A magyar 

résztvevők több mint 660 magyar nyelvű Wikipédia-cikket 

neveztek, és a legjobb szerzők számára, kiváló munkájuk 

elismeréseként, a Wikimédia Magyarország Egyesület 13 díjat 

osztott ki. 

 

Ázsia-hónap 

 

Az Ázsia-hónap egy online szerkesztőmaraton és szócikkíró 

verseny, melynek célja Ázsia jobb megismerése és ázsiai 

témakörökben szócikkek írása. Az eseményre évek óta 

novemberben kerül sor, melyhez 2019 után 2020-ban és 

2021-ben a magyar Wikipédia közössége is csatlakozott. A 

2021-as pályázatban 48 nyelven közel ötezer szócikk készült. 

A magyar Wikipédián 9 szerkesztő vett részt a kihívásban, és 

együtt 43 szócikket készítettek. Az egyesület a zsűri 

értékelése alapján öt résztvevőt díjazott. 

 

Wikipedia Pages Wanting Photos 2021 

 

A Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) egy évente 

megszervezett pályázat, melyben a világ minden részéről 

vesznek részt Wikipédia-szerkesztők annak érdekében, hogy 

képeket adjanak hozzá olyan Wikipédia-szócikkekhez, 

melyekben nincsen illusztráció. A pályázat célja annak a több 

millió szabadon felhasználható digitális médiafájlnak a 

Wikipédia-szócikkekben való felhasználása, melyeket pl. 

különböző fotópályázatokon vagy fotósétákon gyűjtött össze 

a Wikimédia-közösség. A fényképek segítenek jobban 

megragadni az olvasó figyelmét, mint a csupasz szöveg, illusztrálják a tartalmat, és a cikkeket 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CEE_Tavasz_2021
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CEE_Tavasz_2021
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%81zsia-h%C3%B3nap_2021
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Pages_Wanting_Photos_2021/hu
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tanulságosabbá, vonzóbbá teszik az olvasók számára. A július-augusztusban zajló  

pályázathoz 2021-ben a magyar Wikipédia közössége is csatlakozott, melyben több mint 1000 

résztvevő összesen több mint 250 ezer Wikipédia-cikket illusztrált. A magyar Wikipédián 10 

szerkesztő vett részt a pályázatban, és több mint 1000 szócikkben helyezett el illusztrációkat. 

Az egyesület a legaktívabb három résztvevőt díjjal jutalmazta. 

 

Wikimánia 2021 

 

A Wikimánia a Wikimédia-mozgalom évente megrendezett 

nemzetközi találkozója és konferenciája, melyet a világjárvány 

miatt a hagyományt megszakítva 2020-ban le kellett mondani, 

és 2021-ben is csak online formában lehetett megtartani. Az 

online eseményre augusztus közepén került sor.  A bárki 

számára nyitott és ingyenes rendezvényen több mint 1700 fő 

vett részt, osztotta meg tapasztalatait vagy éppen tanult a 

másiktól a világ minden részéről. A rendezvény fő 

programjában általában 6 párhuzamos futó téma közül lehetett 

választani, és ezeket a YouTube-on is közvetített és a 

programból elérhető előadásokat, bemutatókat és 

megbeszéléseket azóta összesen több tízezerszer nézték meg. A konferencia fő programja 

mellett az ún. unkonferencián különböző találkozókon, képzéseken és tematikus 

megbeszéléseken lehetett részt venni, valamint a konferenciát megelőzően volt egy 

szoftverfejlesztői találkozó (ún. hackathon) is. 

 

Wikimedia CEE Online Meeting 2021 

 

A közép- és kelet-európai Wikimédia-közösség évente 

megrendezett találkozójára 2020-at követően 2021-ben is 

csak online formában kerülhetett sor, miután az eredetileg 

személyes részvételűre szervezett találkozót a Covid19-

világjárvány visszatérése miatt le kellett mondani. A 

november 5. és 7. között interneten megtartott 

rendezvényen a régió legtöbb Wikimédia-közösségének 

képviselője és a Wikimédia Alapítvány több munkatársa is 

részt vett, összesen több mint százharminc fő. A találkozó 

fő célja, hogy a régió közösségei között minél több együttműködés, kooperáció alakuljon ki, 

és hogy a hasonló kulturális, intézményi, történelmi és gazdasági háttérrel rendelkező 

résztvevők tanulhassanak egymástól, megosztva mind a pozitív, mind a negatív 

tapasztalataikat. A magyar közösséget és a Wikimédia Magyarország Egyesületet két fő 

képviselte, de a felvett program videói továbbra is elérhetőek az interneten. 

 

https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2021:Wikimania
https://diff.wikimedia.org/2021/12/02/wikimania-2021-looking-back-looking-forward/
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2021:Program
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2021:Unconference
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2021:Hackathon
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2021
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Online_Meeting_2021
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Online_Meeting_2021/Programme
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Műszaki környezet javítása, fejlesztések 

 

A szerkesztői közösség segítésének egyik módja a szerkesztői 

munkához szükséges felület és műszaki segédeszközök 

javítása és fejlesztése. Ennek a munkának a nagy részét a 

Wikimédia Alapítvány, illetve egy önkéntesekből álló 

nemzetközi fejlesztői csapat végzi. Az egyesület ilyen irányú 

tevékenysége keretében részben azt vizsgálta meg, hogy 

melyek azok a kész vagy kísérleti eszközök, amelyek 

bevezethetőek a magyar Wikipédián, és pozitív hatással 

lehetnek az önkéntes munkára. Ennek keretében, folytatva a 

2019-ben megkezdett munkát, részt vettünk a közösségi 

megbeszélésre szolgáló felületek (vitalapok, közösségi 

oldalak) modernizálását szolgáló vitalapprojekt különböző fázisaiban, fordítottuk az új 

szoftverfelületeket, teszteltük az új szoftverfunkciókat, és a közösség visszajelzéseit, 

javaslatai és kéréseit továbbítottuk a fejlesztői csapatnak. A magyar Wikipédia az Egyesület 

segítségével részt vett emellett a Wikimédia Alapítvány új szerkesztők beilleszkedését segítő 

kísérleti projektjében is, melyhez még 2019-ben csatlakozott. 

Önálló tevékenységként az Egyesület megbízásából 2020-ban elkészült a statisztikai portál 

első modulja. A második és harmadik modul elkészítésére 2021-ben szerződést kötött az 

egyesület, és a fejlesztés jelentős része el is készült az év végéig. Emellett a szerkesztői 

közösség műszaki fejlesztésekkel, segédeszközökkel kapcsolatos problémáit és kéréseit 

összegyűjtő 2020-as felmérés kiértékelését követően a megvalósítandó feladatokra 2021-ben 

két fejlesztői pozíciót írt ki az egyesület, majd a kiválasztott két programozót megbízta a 

feladatok elvégzésével. 

 

Jogi környezet kialakítása 

 

Az egyesület fontosnak tartja a szabad tartalmakkal 

kapcsolatos támogató jogi környezet kialakítását. Ennek 

érdekében tanácsokat, javaslatokat adott jogalkotóknak, 

döntéshozóknak, illetve tapasztalatok megosztásával segítette 

az ezzel foglalkozók munkáját belföldön és külföldön 

egyaránt. 2020-ban ezen tevékenység fókuszában az Európai 

Unió új szerzői jogi irányelvével kapcsolatos hazai jogalkotási 

folyamat állt. Ennek keretében egy, az Egyesület által 

megbízott szerzői jogi szakjogász részt vett az Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett 

szakmai konzultációs folyamatban, és észrevételeivel segítette az irányelv magyar jogrendbe 

történő átültetését. Az ezzel kapcsolatos költségeket németországi társszervezetünk, a 

Wikimedia Deutschland pályázati támogatása fedezte. Ez a konzultációs folyamat 2021. első 

felében véget ért, és a módosított szerzői jogi törvény június 1-jén hatályba lépett (a 

módosítás hivatalos indoklása és közérthető bemutatása). 

https://www.mediawiki.org/wiki/Talk_pages_project
https://www.mediawiki.org/wiki/Growth
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statisztikai_port%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:M%C5%B1szaki_k%C3%ADv%C3%A1ns%C3%A1glista_(2020)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.HUN&toc=OJ:L:2019:130:TOC
https://njt.hu/jogszabaly/1999-76-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2021-37-K0-00
https://njt.hu/jogszabaly/2021-37-K0-00
https://copy21.com/2021/06/hatalyba-lepett-a-szerzoi-jogrol-szolo-torveny-modositasa/
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Nyomtatott és elektronikus sajtóval való kapcsolattartás, általános 

tájékoztatás 

 

Az év folyamán az egyesület számos megkeresést kapott a 

Wikipédiával vagy a Wikimédia-mozgalom valamely más 

projektjével, eseményével, hírével kapcsolatban, és ezeket 

igyekezett lehetőség szerint gyorsan és pontosan 

megválaszolni annak érdekében, hogy a témában 

megjelenő információk megbízhatóak legyenek. 

A Wikimédia Magyarország Egyesület a személyi 

jövedelemadó 1 százalékának felajánlása kapcsán indított 

kampánya és a Wikimédia Alapítvány magyarországi 

adománygyűjtése kapcsán is számos, Wikimédiával 

kapcsolatos kérdést, érdeklődő levelet kapott, melyeket az 

egyesület önkéntesei igyekeztek segítőkészen és tárgyszerűen megválaszolni. 

A fentiek mellett az egyesület aktívan is próbál tájékoztatást nyújtani a Wikimédiával 

kapcsolatos hírekről, eseményekről Facebook-bejegyzések (pl. a Magyar Wikipédia 

Facebook-oldalán vagy Facebook-csoportjában) vagy blogbejegyzések formájában.  

 

Stratégiai alkotása a következő évekre, szervezetfejlesztés 

 

A Wikimédia-közösség még 2016-ban, 15 éves évfordulója 

kapcsán kezdte el kidolgozni azokat a stratégiai céljait, 

melyeket a következő 15 évben, 2030-ra el szeretne érni. 

Ebben a folyamatban 2017-re megszülettek a stratégiai 

célkitűzések, 2020-ra pedig elkészültek az ezek eléréséhez 

szükséges stratégiai ajánlások, a 10 stratégiai ajánláson belüli 

45 javaslat (elvárt eredmény, változtatás vagy tevékenység), 

valamint ezek prioritásának kialakítása. A 2021-es év a 45 

javaslat közül első körben való megvalósításra kiválasztott 

nyolccal kapcsolatos megbeszélésekről szólt. Ezekben a 

rendszeres nemzetközi megbeszélésekben az egyesület is aktívan részt vett, különösen olyan 

témák kapcsán, melyek a Wikimédia jövőbeli nemzetközi szervezeti felépítésével, illetve az 

egyesület elsődleges fókuszával: az önkéntes közreműködők segítésével és megtartásával, 

vagy a Wikimédia-projektek felhasználói élményének javításával foglalkoztak. 

A nemzetközi tevékenység mellett az egyesület a saját stratégiájának kialakításával és 

megvalósításával is foglalkozott. Ennek keretében év elején kidolgozott egy szervezet-

fejlesztési tervet, mely biztosíthatja az egyesület működésének és fenntarthatóságának 

középtávú megvalósulását, majd ennek végrehajtására megbízott egy projektkoordinátort, az 

év végén pedig pályázatot írt ki projektasszisztensi pozícióra. A folyamat eredményeként 

2022 elejétől két fő segíti az egyesület közhasznú céljainak megvalósulását. 

  

https://wikimedia.hu/wiki/1%25
https://www.facebook.com/hu.wikipedia
https://www.facebook.com/groups/magyar.wikipedia/
https://huwiki.blogspot.com/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/hu
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/hu
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/List_of_Initiatives/Complete
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy/Initiatives
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Transition/Global_Conversations/Report/November_2020
https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Movement_Strategy&oldid=23163757
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A felhasznált illusztrációk forrása, szerzői és felhasználási feltételei: 

 A Wikipédia 20 éves szülinapi tortája, Jasmina El Bouamraoui + Karabo Poppy Moletsane, 

CC0 1.0 

 A WP20 nemzetközi köszöntőjének képernyőképe, Manfred Werner, CC BY-SA 4.0 

 Önkéntesek illusztrációja, Tungilik, CC0 1.0 

 A közgyűlés illusztrációja, Erasoft24, CC BY 3.0 

 Az oktatás és képzés illusztrációja, Adrien Facélina + David Vignoni + Stannered + 

Arkanosis, GNU Lesser General Public License (LGPL) 3.0 

 Az év szócikke verseny kitüntetése, LadyofHats, közkincs 

 A „CEE Spring” logója, Aktron, CC BY 3.0 

 Ázsia illusztrációja, Koyos + Ssolbergj, CC BY-SA 4.0 

 WPWP-logó, Blessing Ojo, CC BY-SA 4.0 

 Wikimánia-logó, とある白い猫 + Tlogmer, CC BY 3.0 

 Wikimedia CEE Online Meeting 2021 illusztrációja, Kiril Simeonovski, CC BY-SA 4.0 

 A műszaki környezet illusztrációja, Putnik + Everaldo Coelho (YellowIcon) + MaxSem + 

Habitator terrae, GNU Lesser General Public License (LGPL) 3.0 

 Mérlegszimbólum, johnny_automatic, közkincs 

 A tájékoztatás illusztrációja, Benjamin D. Esham, közkincs 

 Növekedés illusztrációja, SimpleIcon, CC BY 3.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WP20Symbols_CAKE1.svg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WP20WORLD-meeting-2021-01-15.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Manfred_Werner_(WMAT)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volunteering_icon.png
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cravate-normal.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Erasoft24
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graduate.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Vignoni
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Stannered
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Arkanosis
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POTY_barnstar.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CEE_Spring_Logo_vertical-t.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aktron
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asia_(orthographic_projection).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Koyos
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ssolbergj
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WPWP_logo_1.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8B%E7%99%BD%E3%81%84%E7%8C%AB
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tlogmer
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_of_Wikimedia_CEE_Online_Meeting_2021.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kiril_Simeonovski
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AWB_logo_draft.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Putnik
https://en.wikipedia.org/wiki/Everaldo_Coelho
http://www.yellowicon.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MaxSem
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Habitator_terrae
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johnny-automatic-scales-of-justice.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chat_bubbles.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bdesham
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simpleicons_Business_rising-bar-graph-with-arrow-up.svg
http://www.simpleicon.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.hu

