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Wikipédia-nap 

2014. január 15. 

Január 15-én ünnepelte a világ Wikipédia-közössége a 

Föld legnagyobb multikulturális enciklopédiájának 13. 

születésnapját. Az évfordulóról világszerte különböző 

eseményeken emlékeztek meg a Wikipédia szerkesztői 

és felhasználói. A magyar nyelvű Wikipédia a szócikkek 

számát tekintve a nyelvek sorrendjében a 

huszonnegyedik helyen állt, és 253 537 szócikket 

tartalmazott. A Wikimédia Magyarország Egyesület egy 

közösségi találkozó keretében ünnepelte az évfordulót 

Budapesten, a szervezet irodájában. 

 

Fotózás az Európai Parlamentben 

2014. február 3–6. 

Kilenc Wikimédia-társszervezet összefogásának 

köszönhetően a 2014. májusi EP-választásokat 

megelőzően a februári plenáris ülés idején elkészültek az 

Európai Parlament jelenlegi képviselőinek portréfotói. 

Február 3. és 6. között a Wikipédia-mozgalom 48 

önkéntese (fotósok, sminkesek és asszisztensek) 

készítették el szabad licenc alatt a 319 európai parlamenti 

képviselő fényképét és a képviselőkről szóló szócikkeket. 

A fotózást az angol, német és osztrák wikipédisták 

végezték, őket számos más országból érkezett önkéntes segítette, majd a képviselők lehetőséget 

kaptak a róluk szóló angol és német nyelvű szócikkek megvitatására, pontosítására. A képviselők 

fényképezése és a róluk szóló szócikkek pontosítása mellett a résztvevő wikipédisták lehetőséget 

kaptak az Európai Parlament épületének nagyközönség elöl elzárt részeinek bejárására, fotózására 

is. A programban a következő országok és régiók Wikimédia-szervezete vett részt: Anglia, 

Ausztria, Franciaország, Katalónia, Hollandia, Magyarország, Németország, Svájc és Svédország. 

 

Az eseményről készített magyar nyelvű beszámoló itt olvasható. 

 

A WMF látogatása 
2014. február 8. 

Az egyesület egy nemzetközi tagokkal kibővített találkozóra invitálta a tagságot február 8-án az 

egyesület Madách téri irodájába, hogy megvitatásra kerüljön az egyesület helyzete. A jó hangulatú 

és eredményes találkozón részt vett a Wikimédia Alapítvány (WMF) két munkatársa, Anasuya 

Sengupta és Garfield Byrdis is, akik hasznos gyakorlati tanácsokkal látták el az egyesület 

vezetőségét a gyakorlati működtetéssel és a szerkesztői közösség aktívabb bevonásával 

kapcsolatban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Texaner/Besz%C3%A1mol%C3%B3_a_Wiki_Loves_Parliaments_/_European_Parliament_projektr%C5%91l
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Lengyel szócikkíró verseny 

2014. március 1. – április 30. 

A Wikimédia Magyarország Egyesület a budapesti Lengyel Intézettel együttműködésben március 1. 

és április 30. között Lengyelországgal kapcsolatos szócikkíró versenyt hirdetett, az intézet 

fennállásának 75. évfordulója alkalmából. A szócikkíró versenyben a kiírásban meghatározott, 

Lengyelországgal kapcsolatos témákban, kategóriákban írt szócikkek vehettek részt. 

A két hónapig tartó versenyben a részvevők jóvoltából kilenc kategóriában 72 új, lengyel témájú 

szócikk született a magyar Wikipédián. Az eredményhirdetésre 2014. május 24-én a budapesti 

Lengyel Intézet 75. születésnapi rendezvényén került sor, melynek során a Lengyel Intézet és a 

magyar Wikipédia közös értékelése alapján a legjobb szócikkek szerzői díjakat és különdíjakat 

vehettek át. 

 

A versenyről szóló oldal itt található, a verseny eredményéről pedig bővebben itt lehet olvasni. 

 

Kelet-ázsiai szócikkíró verseny 

2014. február 1–28. 

A Wikimédia Magyarország Egyesület február 1. 

és február 28. kelet-ázsiai szócikkíró versenyt 

hirdetett között. A versenyen a kijelölt időszak alatt 

írt új szócikkek mellett meglévő szócikkek 

javításával is lehetett pályázni. Különdíjként a 

legjobb szócikket író új szerkesztő, a legtöbb 

szócikket író új szerkesztő, illetve a kiemelt 

minőségű szócikket író szerkesztő wikipédiás 

ajándékok közül választhatattak. Nagy örömünkre 

a nyertesek között két fiatal szerkesztőt is köszönthettük. A zsűri értékelése szerint a verseny 

rendkívül sikeresen zárult, egy hónap alatt 116 szócikk született illetve bővült ki. Nagyon fontos, 

hiánypótló szócikkek születtek, kiegyensúlyozottabbá váltak a Wikipédia egyes területei. A verseny 

fődíja egy táblagép, egy e-könyv-olvasó és egy fényképezőgép volt. 

 

A verseny részletes leírása itt olvasható. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikimédia_Magyarország/Lengyel_szócikkíró_verseny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikimédia_Magyarország/Lengyel_szócikkíró_verseny/Eredményhirdetés
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikimédia_Magyarország/Kelet-ázsiai_szócikkíró_verseny_2014/Eredményhirdetés
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Gasztronómiai műhely megalakulása 

2014. március 1. 

A gasztronómiai műhely 2014. március 1-jén alakult. 

Célja, hogy minél nagyobb örömet szerezzen a 

Wikipédia magyar nyelvű olvasóinak azzal, hogy 

odafigyel a gasztronómiai témájú cikkek minőségére. 

Ezzel szeretnének hozzájárulni az egészséges 

életmódhoz szükséges ételek, italok és a 

gasztronómiai kultúra megismeréséhez. 

A szervezők több különböző vendéglátóipari 

főiskolával és szakközépiskolával vették fel a 

kapcsolatot, meghívták tanáraikat, növendékeiket a 

találkozóra. Az esemény keretében a résztvevők több előadást is tartottak, megszületett a közös 

munka eredményeként az első szócikk, emellett elfogyasztottak egy finom ebédet. 

 

Wikimedia Conference, Berlin 

2014. április 11–13. 

A Wikimédia-társszervezetek idén április 11. és 13. 

között tartották meg éves találkozójukat Berlinben. A 

háromnapos rendezvénysorozat során a WMF és az 

egyes helyi szervezetek tevékenységével és 

fejlesztéseivel kapcsolatos előadásokat és 

beszélgetéseket szerveztek. Az Wikimédia 

Magyarország Egyesületet a szervezetet ügyvezető 

alelnöke, Viczián Balázs, és az irodavezető, Tóth 

Andrea képviselte. Beszámolójuk szerint a leginkább 

eredményes és hasznos programok a következők 

voltak: 

- State of movement program, mely segített értékes nemzetközi kapcsolatok kiépítésében; 

- Chapters Dialogue, mely egyszerre szolgált hangulatjelentésként, összefoglalóként és 

folyamatelemzésként a WMF és a társszervezetek helyzetéről, kapcsolatáról; 

- Conflict of interest workshop, melynek során a résztvevők összeférhetetlenségi helyzeteket 

elemeztek és gyakoroltak; 

- Sharing and Caring workshop 

- Diversifying Fundraising Models előadás, mely hasznos információkkal szolgált az helyi 

szervezetek finanszírozási lehetőségeiről. 

A háromnapos konferencia során az egyesület számos információval gazdagodott a nemzetközi 

mozgalom szervezetével, működésével és problémáival kapcsolatosan, de alapvetően a személyes 

találkozás, folyosói beszélgetések voltak a legértékesebbek. Itt vetődött fel a kooperációs tábor 

gondolata is szerb és magyar wikipédisták közös részvételével. 
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Monostori erődlátogatás 

2014. április 12. 

A 2013 szeptemberében a Wikimédia 

Magyarország Egyesület és a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. által közösen szervezett Wiki 

Loves Monuments fotópályázat díjazottjainak a 

Monostori Erőd Nonprofit Zrt. felajánlott egy 

különleges, fotózással egybekötött egész napos, 

zártkörű tárlatvezetést. A rendezvényre egy 

napsütéses kora tavaszi napon, április 12-én került 

sor, melyen a fotópályázat díjazottjain kívül annak 

szervezői is részt vehettek. A résztvevők helyszínre 

utazásának költségeit a Wikimédia Magyarország Egyesület vállalta magára. A Komárom határában 

található erődöt bemutató tárlatvezetés során a résztvevők annak elzárt, nagyközönség által nem 

látogatható részeibe is betekintést kaphattak, ezt követően pedig a házigazda vendéglátásával 

egybekötött vetítésen vehettünk részt Szamódy Zsolt fotóművész jóvoltából, melyen a résztvevők 

különleges részleteket is megismerhettek az erőd történetéről és a rendszerváltást követő évek 

feltárási munkálatairól. A vetítést követően a résztvevők hosszan beszélgettek fotózásról és a 

jövőbeli fotópályázatokról a lemenő nap fényében még a több évszázadnyi viszontagságot követően 

is hangulatos erőd közepén. 

 

Tavaszi közgyűlés 

2014. április 26. 

Április végén az egyesület megtartotta rendes tavaszi közgyűlését, melyen a 2013. évi beszámolók 

elfogadása mellett a jelenlévők megvitatták és elfogadták a 2014-es esztendőre az elnökség által 

kidolgozott éves tevékenységi tervet, valamint az egyesület rövid, közép és hosszú távú stratégiai 

céljait. Emellett a közgyűlés megválasztotta az egyesület új felügyelőbizottságának tagjait is. 

 

Az eseményről készült jegyzőkönyv megtalálható az egyesület weboldalán. 

 

GLAM-ZOO projekt 

2014. május 1. 

Módis Ágnes Wikipédia-szerkesztő lelkes szervezésében, 8 

szerkesztő 8 és fél hónapos aktív közreműködésével május 

1-jén a miskolci Majális parkban jó hangulatú ünnepség 

keretében adták át a projektet a nagyközönségnek. A 

GLAM ZOO a Wikipédia Miskolc-műhelye által 

létrehozott projekt, melynek a célkitűzése, hogy az 

állatkertekben lakó állatokhoz egy úgynevezett QRpedia 

információs kódot rendeljen, mely pl. okostelefonnal vagy 

táblagéppel leolvasható, így a látogató a helyszínen olvashat utána az adott állattal kapcsolatos 

http://wikimedia.hu/w/images/6/68/Közgyűlési_jegyzőkönyv_–_2014.04.26._Közgyűlés_jegyzőkönyv.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/QRpedia
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információknak. A hosszú munka eredményeképpen 34 új szócikk született és 80 meglévő szócikk 

került javításra a Wikipédiában. 

 

A projektről bővebb beszámoló itt olvasható. 

 

Rendkívüli közgyűlés 

2014. május 24. 

Május 24-én az egyesület rendkívüli közgyűlést tartott, melyen megvitatta és elfogadta az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény), valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 

1997. évi CLVI. törvény hatályon kívül helyezése miatt módosított alapszabályt. 

 

A közgyűlés jegyzőkönyve elérhető az egyesület weboldalán. 

 

Vácrátóti QR projekt 

2014. május 25. 

2014. május 25-én Vácrátóton a biológiai sokféleség 

világnapján a Nemzeti Botanikus Kertben átadták a 

Wikimédia Magyarország Egyesület második 

magyarországi QR-projektjét. Ettől a naptól kezdve az 

odalátogatók az ismeretszerzés lehetőségének újfajta 

technikai megoldásával találkozhatnak itt, elsőként 

Magyarország botanikus kertjei közül. A növényekhez 

kihelyezett hagyományos tájékoztató táblák mellett korunk 

technikai fejlődésével lépést tartva, QR-kódok is segítik a 

botanikai ismeretterjesztést. A projekten a Wikipédia növények műhelye dolgozott. A projektet 

Hajdú Kálmán egyesületi tag szervezte. 

 

További információk a projekt wikipédiás lapján olvashatóak. 

 

Szakkönydonációs program 

2014. június – 

Az év folyamán az egyesület egy célzott adományt kapott arra a célra, hogy pilotprojektként 

elindulhasson néhány kézikönyv vásárlása. A projekt célja, hogy egyszerűen ajándékba lehessen 

adni a Wikipédiát szerkesztő önkénteseknek olyan rendszeresen használt könyveket, melyek a 

szerkesztői munkához nélkülözhetetlenek; vagy ha egy drágán beszerezhető szakkönyv csak egy 

bizonyos szócikk vagy témakör kidolgozásának idejére szükséges, akkor tartós kölcsönbe adhassa. 

A pilotprojekt keretében 2014 júniusában az egyesület a Wikipédia egyik aktív szerkesztőkének egy 

Osiris Helyesírás című könyvet adott át. A program a továbbiakban tovább működik, a 

szerkesztőség igényeknek megfelelően. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Miskolc-műhely/GLAM-ZOO
http://wikimedia.hu/w/images/c/c8/Közgyűlési_jegyzőkönyv_–_jegyzőkönyv_2014._május_24..pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Növények_műhelye/Vácrátót
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Wikitábor 2014 

2014. augusztus 22–24. 

Három nap, két helyszín, 20 résztvevő, több mint 30 új 

vagy jelentősen továbbfejlesztett szócikk – ez a palics-

szegedi Wikitábor tőszavakban. A Wikimédia Szerbia és a 

Wikimédia Magyarország közös szervezésében először 

2014-ben valósult meg egy nemzetközi Wikitábor. 

Helyszínének a magyar-szerb határhoz közeli két 

települést, Palicsot (vagy Palicsfürdőt) és Szegedet 

választottuk, és a tábor megosztva előbb a szerb, majd a 

magyar oldalon zajlott. A tábor során számos kultúrális és 

közösségi programra is sor került. A rendezvény elsődleges célja a társzervezetek és a különböző 

nyelvű szerkesztői közösségek közti kapcsolat megerősítése és elmélyítése volt.  

 

Az eseményről szóló angol nyelvű beszámoló itt olvasható. 

 

Első világháborúval kapcsolatos szócikkíró verseny 

2014. július 28. – szeptember 30. 

Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója 

alkalmából a magyar Wikipédia első világháború műhelye 

a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal és a Hadimúzeum 

Alapítvánnyal együttműködésben július 28. és szeptember 

30. között szócikkíró versenyt hirdetett. A szócikkíró 

versenyben a kiírásban meghatározott, első világháborúval 

kapcsolatos témákban, kategóriákban írt szócikkek 

vehettek részt, és 44 új szócikk született a verseny 

folyamán. A verseny díjai az egyesület részéről egy-egy táblagép, e-könyv-olvasó, digitális 

fényképezőgép és wikipédiás ajándéktárgyak, valamint a Hadimúzeum Alapítvány által felajánlott 

könyvek voltak. A verseny díjkiosztójára november 15-én került sor a Hadtörténeti Múzeumban. 

 

Finnugor szeminárium, Tartu 

2014. augusztus 22–24. 

A finnugor Wikipédiák első szemináriumát augusztus 22. és 24. között rendezte az észt Wikimédia-

egyesület Tartuban. A szeminárium hosszú szervező munka után és az Alapítvány támogatásával 

jött létre. A téma részben a 2015-ös mexikói Wikimánia előkészítésében is szerepet kapott: 2015-

ben a Wikimánia kiemelt témái között szerepel a kis lélekszámú nyelvek Wikipédiáinak helyzete és 

sajátosságai. Az egyesületet Hajdú Kálmán egyesületi tag képviselte a rendezvényen az egyesület 

támogatásával. A szeminárium első napjára Tartuban, a Tartui Egyetem filozófiai karának 

épületében került sor. Az első napon a finnugor Wikipédiák helyzetéről hangzottak el előadások az 

egyes Wikipédiák képviselőinek előadásaiban. Ez a nap nyilvános volt, és közel 40-en vettek részt 

http://blog.wikimedia.org/2014/10/27/wikicamp-2014-in-serbia-and-hungary-brings-chapters-together/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tartui_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Finnugor_nyelvek
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az előadásokon. A második napon a kisebb (és nagyobb) finnugor Wikipédiák problémáit vették 

sorra a szervezők, valamint bemutatásra került a „Minority Translate” program is. 

 

Az eseményről készített tagi beszámoló a Wikipédián olvasható. 

 

Shakespeare szerkesztési maraton 

2014. november 7–8. 

A Magyar Shakespeare Bizottság, a Petőfi Irodalmi 

Múzeum és a Wikimédia Magyarország Egyesület 

„Shakespeare 450 szerkesztési maraton” címmel 

rendezvényt szervezett, melyre 2014. november 7–8-án 

került sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az esemény a 

William Shakespeare születésének 450. évfordulója 

alkalmából szervezett rendezvénysorozat része volt. 

Keretében Shakespeare-rel, drámai-költői életművével, korával és kortársaival kapcsolatos 

Wikipédia-szócikkek írására került sor. A rendezvényen magyar Shakespeare-kutatók és gyakorlott 

wikipédisták is jelen voltak, segítették. A rendezvény során 10 új cikk született és egyet 

feljavítottak a résztvevők. 

 

Almási Zsolt szervező eseményről szóló blogbejegyzése itt olvasható. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Texaner/Besz%C3%A1mol%C3%B3_Finnugor-szemin%C3%A1rium
http://renstudhun.blogspot.hu/2014/11/shakespeare-450-wikipedia_23.html


9 

 

Előadások 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 

2014. október 6. 

2014. október 6-án Robogos szerkesztő tartott előadást az angol diszciplináris mesterképzés 

elsőéves hallgatóinak a Wikipédia-szerkesztés rejtelmeiről. Az elméleti oktatást követően a 

hallgatók aktív résztvevői voltak a Shakespeare szerkesztési maratonnak, ahol gyakorlatban is 

kipróbálhatták, gyakorolhatták az előadáson elhangzottakat. 

 

Wikimédia Magyarország Egyesület irodája 

2014. október 28. 

Csűrös Zoltán textilmérnök, műegyetemi professzor 

halálának 35. évfordulójára Nagy Ferenc egyesületi tag 

ünnepi előadást szervezett. A rendezvény főelőadója Elkágyé 

Wikipédia-szerkesztő volt, aki tartalmas és érdekes előadást 

tartott a kötés és a kötőgép fejlődéséről. Az eseményen a 

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület és a Magyar 

Kémikusok Egyesülete egy-egy jeles képviselője is részt vett. 

 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger 

2014. november 4. és 11. 

2014. november 4-én és 11-én az egri főiskola hallgatóinak 

tartott előadást a Wikipédiáról és annak szerkesztéséről 

Gervai Péter, az egyesület elnöke, és Hajdú Kálmán 

egyesületi tag egy kétnapos szeminárium keretében. 

 

Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 

2014. november 5. 

2014. november 5-én „Negyedmillió szócikken is túl …” címmel hallgathatták meg a résztvevők 

Rózsa Dávid, az egyesület elnökségi tagjának előadását a Szent István Egyetem könyvtárában, mely 

a Wikipédia-szerkesztés elméletébe és gyakorlatába vezette be a résztvevőket. 
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Rádióinterjúk (pl. Klasszik Rádióban a kelet-ázsiai szócikkíró verseny kapcsán ) 

Telefonos (Karmela) és személyes (Vungadu) interjún alapuló cikk a HVG-ben 

 

 

Sajtómegjelenések 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9dia_a_sajt%C3%B3ban_%28magyar,_2013%
E2%80%93%29#2014 


