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Helye: 1065 Budapest, Révay köz 4. 

Időpontja: 2015. november 15. 9.30  
 

Az Egyesület elnöke, Gervai Péter megállapította, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára 

tekintettel határozatképtelen, és a közgyűlést berekesztette. Egyúttal kihirdette a megismételt 

közgyűlés időpontját, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

Nagy Ferenc és Hanák Gábor 9:50-kor elhagyta a termet, így a jelen lévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok száma 8-ra csökkent. 

A megismételt közgyűlés helye: 1065 Budapest, Révay köz 4. 

A megismételt közgyűlés időpontja: 2015. november 15. 10:00 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint (8 fő szavazásra jogosult tag, valamint 1 fő iroda-

vezető) 

 

Az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a Közgyűlést, megállapította a 

jelenléti ív alapján a létszámot, majd javasolta a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyző-

könyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás eredményeként a 

Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:  

Levezető elnök: Gervai Péter (megválasztva 8 igen szavazattal)  

Jegyzőkönyvvezető: Szép Zsuzsanna (megválasztva 8 igen szavazattal) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bihary Gábor (megválasztva 8 igen szavazattal) 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Slemmer László (megválasztva 8 igen szavazattal) 

 

Napirendi pontok 

1. Beszámoló a közelmúltban rendezett szócikkíró maratonokról 

2. Születésnapi rendezvény januárban  

3.   Az egyesület és a Wikipédia szerkesztői közti kommunikáció megvitatása 

4. Egyebek 

 

A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai elfogadták 8 igen szavazattal. 
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1. napirendi pont 

A levezető elnök átadta a szót Hujber tünde egyesületi tagnak, aki a következőképpen számolt 

be a közelmúltban rendezett két szócikkíró maratonról. 

 

- LMBT – Az első rendezvényt a Labrisz Egyesület irodájában tartották. Tünde beszámo-

lója szerint nagyon érdekes és tanúságos, rövid rendezvény volt. Az első egy órában 

Tünde a Wikipédia alapjait tanította a résztvevőknek, 8 fő volt jelen, akik szerkesztése-

ik során leginkább a visual editorral dolgoztak.  

Tünde javasolta a tapasztaltak alapján, hogy előre meg kell kérdezni a szervezőket, 

hogy milyen témában szeretnének szerkeszteni, hogy ne utólag kelljen törlésre jelölni a 

cikkeket, illetve hogy érdemes lenne megfontolni egy maraton előtti rövid tréning be-

vezetésének szükségességét.  

Gervai Péter támogatta Tünde javaslatát és felkérte a jelen lévő tagokat, hogy vegyenek 

részt ennek a szervezésében. Slemmer László és Hujber Tünde vállalták a feladat előké-

szítését. Gervai Péter javasolta továbbá, hogy az Egyesület honlapján tegyük közzé egy 

hasonló tréning igénylésének lehetőségét. 

  

- Shakespeare szerkesztői maraton a Petőfi Irodalmi Múzeumban- az eseményen az el-

sőéves egyetemisták vettek részt. Hujber Tündének itt már előre megírt cikkek szer-

kesztésében kellett segíteni. Ebben az esetben több volt a rendelkezésre álló idő, a ren-

dezvény 4 órás volt. Almási Zsolt és 4 lány vett részt, és egy érdeklődő volt jelen egy 

rövid ideig.  Itt már profibb szerkesztők voltak, de itt is inkább a visual editort használ-

ták. A PIM igazgatónője és Almási Zsolt mondott beszédet, illetve Tünde is mondott 

pár szót az Egyesület nevében.  A második napon már csak egyórás szerkesztést tartot-

tak, aztán egy angol nyelvű előadással és egy ebéddel zárták a rendezvényt. 

A szervezők jelezték, hogy valószínűleg jövőre is tartanak maratont, mert jövőre lesz 

Shakespeare halálának 400. évfordulója. 

 

Hujber Tünde felvetette továbbá az rendezvényeken szervezői feladatokat ellátó egyesületi ta-

goknak járó napidíj igényét is, melyet a jelenlévők megvitattak a korábbi gyakorlat alapján és 

kezdeményezték a kérdés további, részletes megbeszélését. 

 

 

 

 
2. napirendi pont 

Bihary Gábor felvezette a január 16-i 15 éves évforduló kapcsán felmerült születésnapi rendez-

vény ötletét. A jelen lévő egyesületi tagok megállapították, hogy két rendezvény szervezését 

célszerű az Egyesületnek terveznie: az egyik a 10 éves évforduló alkalmából szervezett tudo-

mányos konferencia mintájára egy hasonló, csak kisebb, de a sajtó képviselői előtt is nyilvános 

esemény, melynek szervezését Bihary Gábor fogja össze. A rendezvény lehetséges helyszíné-

nek a jelenlévők a KSH könyvtár egyik termét jelölték meg, így ezzel kapcsolatban Bihary 

Gábor felkeresi Rózsa Dávid egyesületi tagot. A konferencia témája az előzetes tervek szerint a 

Wikipédia mint a tudományos kutatás tárgya lenne.   
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Hujber Tünde javaslata alapján Gyenes Orsolyával és Slemmer Lászlóval előkészítenek egy 

inkább a nagyközönség számára nyitott rendezvényt Wikipédia Nap munkacímmel, melyet 

január 16-án tartanánk meg. Terveik szerint ezen a napon a szerkesztés mellett közösségépítő 

tevékenységeket, illetve egy közös születésnapi ünneplést szerveznének.  

 

 

3. napirendi pont 

Viczián Balázs kérésére Bihary Gábor tájékoztatta a jelenlévőket a jelenleg futó projektekről. 

Elmondta, hogy a köztérképes projekt sajnos jelenleg szünetel a partnerszervezet belső feszült-

ségei miatt. Hajdú Kálmán egyesületi tag szervezésében a WLS képverseny díjazását az elnök-

ség támogatja, erre a feladatra pedig felkérik Szép Zsuzsa irodavetőt.   

 

 

 

Báthory Péter 12:45-kor elhagyta a termet, így a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

száma 7-re csökkent. 
 

 

4. napirendi pont 

 

Karácsonyi üdvözlő lap: Felmerült az egyesületi tagok, az Egyesület támogatói és társszerve-

zetei részére karácsonyi köszöntő lap kiküldésének igénye. Rózsa Dávid egyesületi tag felaján-

lotta a KSH könyvtár nevében a könyvtárhoz tartozó nyomda segítségét. Az igények felméré-

sével és az árajánlat bekérésével a közgyűlés Szép Zsuzsa irodavezetőt bízta meg. 

Wikipédia ajándéktárgyak: a Közgyűlés megvitatta a Wikipédia logóval ellátott ajándéktár-

gyak szükségességét. A jelenlegi leltár alapján a születésnapi rendezvényekkel egy időben fel-

merült az igény többek között új bögrék, pólók, tollak és kitűzők gyártására. Az előzetes ár-

ajánlatkérésekkel a Közgyűlés Szép Zsuzsa irodavezetőt bízta meg. 

Tavaszi közgyűlés: az Egyesület tavaszi közgyűlésének a jelenlévők által javasolt időpontja: 

2016. április 24.     

 

 

A levezető elnök a közgyűlést 14:10-kor berekesztette. 
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Kelt: Budapest, 2015. 11.15.   
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jegyzőkönyvvezető 
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levezető elnök 
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jegyzőkönyv-hitelesítő 
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jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


