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A közgyűlés helyszíne: BigBlueButton online platform (https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm) 

A közgyűlés időpontja: 2021. május 22. (szombat) 9:30 

 

A közgyűlésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerint 7 fő szavazásra jogosult egyesületi tag. 

 

9:30-kor Damokos Bence ügyvezető alelnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia 

Magyarország Egyesület közgyűlésén, és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma 

(7 fő egyesületi tag) miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A 

megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt 

közgyűlést a közgyűlési meghívó szerint 2021. május 22-én 10:00-ra a BigBlueButton online 

platformra hívja össze. Az ügyvezető alelnök a közgyűlést 9:32-kor berekeszti. 

 

 

 

A megismételt közgyűlés helyszíne: BigBlueButton online platform (https://bbb.grin.hu/b/sam-

arc-tqm) 

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. május 22. (szombat) 10:00 

 

A megismételt közgyűlésen a megnyitásakor 11 fő szavazásra jogosult egyesületi tag vett részt. 

A jelenléti ív mellékelve. 

 

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése 

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 

3. A 2020. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése 

4. A felügyelőbizottság jelentése 

5. A beszámolók megbeszélése, vitája 

6. Döntés a 2020. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről 

7. A 2021-es tervek megbeszélése 

8. Egyéb kérdések 

 

 

1. Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése 

 

10:00-kor az elnökség nevében Damokos Bence ügyvezető alelnök megnyitja a közgyűlést és 

köszönti a megjelenteket a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében 

elektronikus platformon megtartott eseményen. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra 

jogosult tagok száma 11 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül 

határozatképes. Az Egyesület elnöke előzetesen jelezte, hogy a mai közgyűlésen és megismételt 

közgyűlésen nem tud részt venni, így akadályoztatása esetén (az Egyesület alapszabálya 

értelmében) a levezető elnöki feladatokat Damokos Bence ügyvezető alelnök látja el. 

 

https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm
https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm
https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm


Wikimédia Magyarország Egyesület 

 

https://wikimedia.hu/ | 1111 Budapest, Egry József utca 1. E épület VII. 703. | elnokseg@wikimedia.hu 

4 

 

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 

 

A közgyűlés 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, 9 

igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett Slemmer Lászlót és Szervác Attilát jegyzőkönyv-

hitelesítőknek választja. 

 

3. A 2020. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése 

 

Mészöly Tamás részletesen ismerteti, a tagság részére korábban kiküldött beszámolókat. 

 

3.1. Pénzügyi beszámoló 

 

Az Egyesület 2020. évi nyitó pénzállománya 17,8 MFt volt, melynek nagyobb részét a korábbi 

évekről áthozott 1%-os támogatások és az eddig fel nem használt Alapítványi támogatás, kisebb 

részét pedig az Egyesület főként adományokból és tagdíjakból képzett tartalékai képezik. 

2020-ban a bevételek a következők voltak. 1 %-os felajánlásból 6,0 MFt érkezett, melyet 2022. 

december 31-ig használhatunk fel. Magánszemélyektől 1,3 MFt, jogi személyektől 118 eFt 

adományt kaptunk. A tagok 26 eFt tagdíjat fizettek be. Kaptunk a Wikimedia Deutschlandtól 

egy pályázat keretében 674 eFt célhoz kötött támogatást, melyet az új uniós szerzői jogi 

irányelv (2019/790 EU-irányelv) hazai jogrendbe történő átültetésével kapcsolatos 

konzultációkon való jogi képviseletre használtunk fel. Keletkezett 24 eFt árfolyamnyereségünk 

is a devizaszámlák után. Az összes bevételünk így több mint 8,1 MFt volt. 

A kiadásainkból 823 eFt-ot fordítottunk működésre, mely az összes kiadás 12 %-a. Ez 

tartalmazza a székhelyként bejegyzett iroda és a raktár bérleti díját, az adminisztrátor bérét, a 

könyvelő díját, a bank- és postaköltségeket, valamint a reklámra (Facebook-kampányok) 

fordított összegeket. A közhasznú alaptevékenységre 6,0 MFt-ot fordítottunk, melyből közel 

4,7 MFt a projektmenedzsment költségei voltak. Emellett költöttünk a versenyek díjazására, a 

találkozókra, utazási támogatásokra, szoftverfejlesztésre, és a korábban említett jogi 

képviseletre. Az összes költségünk több mint 6,8 MFt volt. 

A záró egyenleg ennek megfelelően több mint 19,4 MFt, melyből 10,2 MFt az 1%-os 

felajánlásokból, 3,4 MFt a Wikimédia Alapítvány támogatásából, a többi az adományokból és 

tagdíjakból a korábbi terveknek megfelelően felhalmozott, 5,5 MFt értékű saját tőke. 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója című 

dokumentum ezeket az adatokat tartalmazza számviteli szemléletben, mérleg és 

eredménykimutatás formájában. 

  

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
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3.2. Közhasznúsági melléklet 

 

A közhasznú jogállás feltételei teljesülnek. Az erőforrás ellátottság és a társadalmi 

támogatottság mutatók esetében is háromból egynek kell teljesülnie, az Egyesület kettőt-kettőt 

teljesít. Az első kategóriából teljesül az összbevételre és az eredményre vonatkozó kritérium, 

de nem teljesül a személyi ráfordításokra vonatkozó kritérium. 

A második kategóriából teljesül az 1%-os támogatás és összbevétel arányára, illetve a 

közhasznú tevékenység ráfordításainak (kiadásainak) és az összes ráfordításnak az arányára 

vonatkozó kritérium. Nem teljesül a regisztrált önkéntesek számára vonatkozó kritérium. 

A közhasznúsági mellékletben bemutatásra került alaptevékenységek a szócikkíró versenyek, a 

képzések, a szerkesztőmaratonok, a találkozók és a műszaki fejlesztések. 

 

3.3. 1 %-os és pályázati támogatások felhasználása és elhatárolása 

 

Az eredetileg 6,8 MFt alapítványi támogatásból (miután a 2020-ban közgyűlési döntés született, 

hogy bizonyos kiadásokat nem ebből a forrásból, hanem az 1 %-os felajánlásokból kívánunk 

fedezni, ezért 2019-hez hasonlóan végül) csak közel 1,7 MFt-ot használtunk fel. Így ebből a 

pályázati összegből 3,4 MFt maradt, melyet elhatároltunk. Ennek az összegnek a további 

felhasználhatóságáról az Alapítvánnyal új megállapodás szükséges, mert az eredeti pályázatot 

le kellett zárni, és az elszámolást benyújtani. 

 

A német egyesülettől kapott támogatást szinte teljes egészében felhasználtuk a szerzői jogi 

irányelv honosításával kapcsolatos programra. Mivel az Egyesület ezt erre a célra kapta, másra 

nem felhasználható, így a kis összegű maradványt 2021. elején visszautaltuk. 

 

2018-ben 1 %-os felajánlásokból 3,8 MFt érkezett, melyből 2020-ra közel 3,2 MFt maradt. Ezt 

az év folyamán teljes egészében felhasználtuk. 

 

2019-ban 5,6 MFt 1%-os felajánlás érkezett, ebből 2020-ban 1,3 MFt-ot használtunk fel. A 

maradék közel 4,3 MFt-ot elhatároltuk, és ezt tervezzük 2021-ben a közhasznú 

alaptevékenységre és legfeljebb 25%-ban működésre felhasználni. 

 

2020-ban közel 6,0 MFt érkezett, ezt teljes egészében elhatároltuk későbbi felhasználásra, és 

kisebb részben a 2021-es, nagyobb részben a 2022-es programokat és működési költségeket 

tudjuk fedezni belőle. 

 

2020-ban tehát összesen 4,5 MFt-ot használtunk fel 1%-os felajánlásokból, ebből 804 eFt-ot 

működésre (209 eFt-ot iroda-és raktárbérlésre, 324 eFt-ot az adminisztrátor bérére, 180 eFt-ot 

a könyvelésre, 91 eFt-ot bank-és postaköltségekre) 15 eFt-ot reklámra, a többit cél szerinti 

tevékenységre (3,5 MFt-ot a szerkesztők megtartását célzó program projektmenedzsment-

költségeire, 144,5 eFt-ot pedig a szócikkíró versenyek díjazására) fordítottuk. 
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3.4. Tevékenységről szóló szöveges beszámoló 

 

A 2020-as évet jelentős mértékben befolyásolta a koronavírus-világjárvány, így több programot 

egyáltalán nem, vagy csak az online térben lehetett megtartani. 2020. január 18-án a Petőfi 

Irodalmi Múzeumban ünnepelhettük együtt a Wikipédia-napot, a Wikipédia születésének 19. 

évfordulóját. A februári közösségi találkozót még személyesen tudtuk megtartani, viszont az 

év hátralevő részében minden hónapban csak online tudtunk összegyűlni. Örömünkre szolgál, 

hogy a közösségi találkozókhoz most már rendszeresen kapcsolódnak képzések, előadások is. 

Sikerült online lebonyolítani mindkét közgyűlésünket, tavasszal elfogadtuk a beszámolókat és 

a terveket, megerősítettük tisztségükben a felügyelőbizottság tagjait, ősszel pedig 

megválasztottuk a következő két évre az Egyesület új elnökségét. Sikeresen lezajlott két 

szerkesztőmaraton és több verseny is (Év szócikke, Közép- és kelet-európai tavasz, Ázsia-

hónap). Továbbra is részt veszünk a térségi és nemzetközi együttműködésekben, 

konferenciákon. Számos külföldi műszaki fejlesztés tesztelésében, adaptálásában vettünk részt, 

valamint saját fejlesztésként elkészült a statisztikai portál első modulja. 2020-ban a két 

legjelentősebb program a szerkesztők megtartását célzó projekt folytatása és az új uniós szerzői 

jogi irányelv hazai jogrendbe történő átültetésének folyamatában való részvétel volt. Egy jogi 

szakértő folyamatosan képviselte az Egyesület és általában szabad tartalmakkal kapcsolatos 

projektek érdekeit az Igazságügyi Minisztérium által szervezett konzultációkon. 

 

10:33-kor Viczián Balázs megérkezik. A szavazásra jogosult tagok száma 12 főre nő. 

 

4. A felügyelőbizottság jelentése 

 

A felügyelőbizottság képviseletében Báthory Péter beszámol a bizottság munkájáról. A 

felügyelőbizottság az Egyesület és az elnökség működését a jogszabályoknak és az egyesület 

céljainak megfelelőnek találta. A felügyelőbizottság az Egyesület pénzügyi helyzetét stabilnak 

látja, és javasolja a folyamatosan növekvő saját tőke hasznosítását az Egyesület céljainak és 

stratégiájának megfelelően. A közhasznúság feltételei megbízhatóan teljesülnek. A 

beszámolókat a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

A közgyűlés 10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza. 

 

1/2021. számú közgyűlési határozat: A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése 

elfogadja az Egyesület felügyelőbizottságának 2020. évre vonatkozó jelentését. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Az_%C3%A9v_sz%C3%B3cikke/2019
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CEE_Tavasz_2020
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%81zsia-h%C3%B3nap_2020
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%81zsia-h%C3%B3nap_2020
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statisztikai_port%C3%A1l
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5. A beszámolók megbeszélése, vitája 

 

11:05-kor Tisza Gergő megérkezik. A szavazásra jogosult tagok száma 13 főre nő. 

 

Damokos Bence felveti, hogy a Wikimédia Alapítványtól és a Wikimedia Deutschlandtól 

kapott támogatások nem minősülnek az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, 

nemzetközi szervezettől származó támogatásnak, ezért azokat az eredménykimutatás 2. 

részének D sorában nem kell külön feltüntetni, illetve nem kell a kiegészítő mellékletet erről 

kitölteni. Javasolja, hogy az elnökség a benyújtás előtt ismételten egyeztessen a könyvelővel 

erről a kérdésről. A közgyűlésen részt vevők úgy döntenek, hogy ez az esetleges módosítás nem 

befolyásolja a beszámoló elfogadását. 

 

6. Döntés a 2020. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről 

 

A közgyűlés 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza. 

 

2/2021. számú közgyűlési határozat: A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése 

elfogadja az Egyesület 2020. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét, az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg 

felhasználásáról szóló közleményt, és az Egyesület éves szöveges beszámolóját. 

 

11:23-kor Báthory Péter távozik. A szavazásra jogosult tagok száma 12 főre csökken. 

 

7. 2021-es tervek megbeszélése 

 

Mészöly Tamás projektkoorindátor ismerteti 2021. évre vonatkozó terveket. Az Egyesület 

jelenlegi pénzügyi kerete úgy épül fel, hogy van 10,2 MFt az 1%-os felajánlásokból, 3,4 MFt 

WMF támogatás és 5,5 MFt saját tőke, összesen 19,1 MFt. Az 1% esetében 2019-es 

felajánlásokból eddig fel nem használt összeg közel 4,3 MFt, amit a korábbi közgyűlési 

döntéssel összhangban 2021-ben teljes mértékben fel kívánunk használni. A WMF-támogatás 

maradványösszegének további felhasználhatóságáról folynak az egyeztetések az 

Alapítvánnyal, de jó eséllyel a korábbi pályázattal megegyező célú új pályázat keretében 

felhasználhatjuk és nem kell visszautalnunk. Az elnökség korábbi döntése alapján a 

rendelkezésre álló keretből legalább 6 millió, legfeljebb 9 millió forintot tervez elkölteni 2021-

ben. 

 

Ebből fedezhetőek a működési költségek és fenntarthatók a jelenlegi megbízások (könyvelő, 

adminisztrátor, projektkoordinátor). Lehetnek alkalmi megbízások műszaki fejlesztésre, jogi 

képviseletre és tanácsadásra, kutatásra, felmérésekre, projektmenedzsment-tevékenységekre 

vagy más szükséges feladatra. Az anyagi támogatásnál előnyt élveznek azok a programok, 

melyek összhangban vannak az Egyesület elfogadott stratégiájával, a jelenleg futó a szerkesztők 

megtartását célzó projekttel vagy az Egyesület Támogatási szabályzatával, valamint a 

Wikimédia-mozgalom globális stratégiájának számunka fontos pontjaival, mint az új 
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szerkesztők megtartása, a felhasználói élmény javítása, a Wikipédia hatásának vizsgálata, a 

Wikipédia tartalmi hiányosságainak csökkentése vagy a közép- és kelet-európai csomópont 

létrehozása. 

Ennek megfelelően a lehetséges tevékenységek főbb kategóriái: közösségi események, 

képzések, GLAM- és oktatási projektek, felmérések, szoftverfejlesztések, a jelölt 

lapváltozatokkal és a járőrözéssel kapcsolatos további kutatások és fejlesztések, a mentori 

rendszer támogatása, szócikkíró- és képversenyek, karbantartó versenyek, 

szerkesztőmaratonok, fotóséták, vagy együttműködések más szervezetekkel, csoportokkal. 

 

Viczián Balázs felveti, hogy érdekes lehet külhoni magyar közösségeket megszólítani, sok 

érdekes dolgot adhatnak a magyar Wikipédiának. 

 

Damokos Bence felveti, hogy hasonlóan érdekes lehet a Magyarországon élő kisebbségek 

megszólítása. 

 

11:40-kor Szabó László távozik. A szavazásra jogosult tagok száma 11 főre csökken. 

11:48-kor Molnár Bence megérkezik. A szavazásra jogosult tagok száma 12 főre nő. 

12:03-kor Sárközy Anna távozik. A szavazásra jogosult tagok száma 11 főre csökken. 

 

8. Egyéb kérdések 

 

8.1. A Wikimédia-mozgalom új globális stratégiája 

 

Tisza Gergő részletesen beszámol a Wikimédia-mozgalom új globális stratégiájáról, az 

Alapítvány fejlesztési terveiről, illetve a Wikimédia Magyarország Egyesület ehhez kapcsolódó 

lehetőségeiről. Számunkra is fontos a közép- és kelet-európai csomópont kialakításában való 

részvétel, szerencsére a térségben már jól működő együttműködés van, így erre lehet építeni, 

és az Alapítvány is ezt tervezi. A globális stratégiának is kulcsfontosságú eleme a szerkesztők 

megtartása, melynél az Egyesület előnyben van, hiszen több mint két éve része a stratégiánknak, 

és van már futó projektünk erre. Az Alapítvány szoftverfejlesztési elképzelései is több ponton 

találkoznak az Egyesület igényeivel, mint a felhasználói élmény javítása, a mentorfunkciók 

egyszerűsítése, a jelölt lapváltozatok rendszerének felülvizsgálata, vagy könnyű feladatok 

listázása az új szerkesztők számára. 

Készülhet egy jól használható katalógus a segédeszközökhöz. Várhatóan lesznek felmérések 

arra vonatkozóan, hogy az egyes munkafolyamatokban hol vannak a legnagyobb problémák, 

hiányosságok, és hogy ezek milyen eszközök fejlesztését és bevezetését igénylik. 

Továbbá felveti, hogy lehetne új tematikus listákat készíteni a fontos szócikkekről, az eddigi 

ilyen listáktól eltérően nem az általános műveltséget, a lexikális tudást, hanem a hétköznapi 

életet véve alapul. A más szervezetekkel való együttműködés ezt elősegítheti, mert jobban 

érvényesülhetnek az olvasók szempontjai. 

 

Szervác Attila jelzi, hogy az oktatás terén komoly együttműködési lehetőségek vannak. 

 

 



Wikimédia Magyarország Egyesület 
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8.2. Az Egyesület pénzügyi tevékenysége 

 

Viczián Balázs felveti, hogy az Egyesület jelentős pénzeszközökkel rendelkezik, melyek 

rendszerint egy éven túl is parkolnak a bankszámlákon, ezért érdemes lenne ezeket a 

jogszabályi keretek adta lehetőségeknek megfelelően lekötni, hasznosítani, amíg nem 

használjuk fel őket működésre vagy cél szerinti tevékenységekre. 

 

8.3. A 2022-es országgyűlési választást megelőző kampányidőszak 

 

Tisza Gergő felveti, hogy a 2021-es ellenzéki előválasztást és a 2022-es országgyűlési 

választást megelőző, a korábbi választásokéhoz képest várhatóan intenzívebb 

kampányidőszakban számítani lehet és kell arra, hogy az érdekelt felek a Wikipédiát is 

eszközként használják fel, mely a Wikipédia irányelveivel ellentétes szerkesztések számának 

drasztikus emelkedésével járhat. Érdemes erre a járőröket, adminisztrátorokat felkészíteni, 

számba venni a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, hogy ebben az időszakban is be tudjuk 

tartatni a szabályokat. 

 

8.4. A következő közgyűlés időpontja 

 

Viczián Balázs javaslatának megfelelően a következő közgyűlés tervezett időpontja 2021. 

november 13., szombat. 

 

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem 

érkezik. Damokos Bence megköszöni a részvételt mindenkinek, és 12:26-kor a közgyűlést 

lezárja. 

 

 

Kelt: Budapest, 2021. május 22. 

 

 

 

 

______________________________ 

Forgács Máté 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

______________________________ 

Damokos Bence 

levezető elnök

 

 

 

______________________________ 

Slemmer László 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

______________________________ 

Szervác Attila 

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


