Wikimédia Magyarország Egyesület
H-1111 Budapest, Egry József utca 1. E. 7/703.
E-mail: elnokseg@wikimedia.hu
Honlap: https://wikimedia.hu/

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI
JEGYZŐKÖNYV
a Wikimédia Magyarország Egyesület
2020. április 25-én tartott közgyűléséről és
megismételt közgyűléséről

Wikimédia Magyarország Egyesület

Tartalom
Közgyűlés jegyzőkönyve
3
Megismételt közgyűlés jegyzőkönyve
3
1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása, napirend ismertetése és
elfogadása ................................................................................................................................... 3
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása...... 4
3. A 2019. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése ......................................... 4
3.1. Válasz a felügyelőbizottság kérdésére ............................................................................ 4
3.2. Tevékenységről szóló beszámoló .................................................................................... 4
3.3. Közhasznúság feltételei ................................................................................................... 4
3.4. Pénzügyi beszámoló ........................................................................................................ 5
3.5. 1 %-os és pályázati támogatások felhasználása és elhatárolása ...................................... 5
4. A Felügyelőbizottság beszámolója......................................................................................... 6
5. A beszámolók megbeszélése, vitája ....................................................................................... 6
6. Döntés a 2019. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről ........................................ 6
7. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása ....................................................................... 6
8. 2020-as tervek ismertetése, megbeszélése ............................................................................. 6
8.1. Az önkéntesek megtartása program ................................................................................ 6
8.2. A szócikkek illusztrációja ............................................................................................... 7
8.3. Közösségi média.............................................................................................................. 7
8.4. Távoktatást segítő anyagok rendszerezése ...................................................................... 7
8.5. Versenyek ........................................................................................................................ 7
8.6. Erőforrásigényes feladatok .............................................................................................. 8
9. Egyéb kérdések ...................................................................................................................... 8
9.1. Az Egyesület tagjainak tájékoztatása .............................................................................. 8
9.2. Szerkesztési statisztikák .................................................................................................. 8
9.3. A COVID–19-járvány hatásainak vizsgálata .................................................................. 8

https://wikimedia.hu/ | 1111

Budapest, Egry József utca 1. E. 7/703. | elnokseg@wikimedia.hu
2

Wikimédia Magyarország Egyesület
A közgyűlés helyszíne: https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm (BigBlueButton online platform)
A közgyűlés időpontja: 2020. április 25. (szombat) 9:30
A közgyűlésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerinti 13 fő szavazásra jogosult egyesületi
tag.
9:30-kor Gervai Péter elnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület
közgyűlésén, és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (13 fő egyesületi tag)
miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A közgyűlési meghívó
szerint a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, a
megismételt közgyűlés helyszíne a közgyűlés helyszínével megegyező, és időpontja 2020.
április 25. 10:00. Az elnök a közgyűlést 9:33-kor berekeszti.

A megismételt közgyűlés helyszíne: https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm (BigBlueButton online
platform)
A megismételt közgyűlés időpontja: 2020. április 25. (szombat) 10:00
A megismételt közgyűlésen a megnyitásakor 17 fő szavazásra jogosult egyesületi tag vett
részt. A jelenléti ív mellékelve.
A megismételt közgyűlés napirendi pontjai:
1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása, napirend ismertetése és
elfogadása
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. A 2019. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése
4. A Felügyelőbizottság beszámolója
5. A beszámolók megbeszélése, vitája
6. Döntés a 2019. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről
7. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
8. 2020-as tervek ismertetése, megbeszélése
9. Egyéb kérdések
1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása, napirend ismertetése és
elfogadása
10:00-kor az elnökség nevében Gervai Péter elnök 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 17 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes. A közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás és 1 fő nem szavazott mellett
Gervai Pétert választja levezető elnöknek.
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Gervai Péter ismerteti a napirendet, melyet a közgyűlés 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás és 1 fő
nem szavazott mellett elfogad.
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
A közgyűlés 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás és 1 fő nem szavazott mellett Forgács Mátét
jegyzőkönyvvezetőnek, 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás és 1 fő nem szavazott mellett Slemmer
Lászlót és Szervác Attilát jegyzőkönyv-hitelesítőknek választotta.
3. A 2019. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése
10:15-kor Báthory Péter távozik. A szavazásra jogosult tagok száma 16 főre csökken.
3.1. Válasz a felügyelőbizottság kérdésére
Mészöly Tamás ismerteti a beszámolókat.
Először válaszol a felügyelőbizottság által korábban feltett kérdésre, hogy a főkönyvi
kivonatban a forgalom oszlopokban miért szerepelnek a megszokottnál jelentősen magasabb
összegek. A különböző bevételek és kiadások több számlaosztályba is beletartoznak, ezért
többször is szerepelnek a fogalom oldalon, idén az Alapítványtól kapott támogatás és a
projekttel összefüggő kiadások többszöröződnek leginkább. Az egyenleg oszlopokat érdemes
nézni, azok sokkal több érdemi információt hordoznak.
3.2. Tevékenységről szóló beszámoló
2019-ben a legfontosabb az önkéntesek megtartását szolgáló komplex program elindítása volt,
emellett ebben az évben ismét megrendezésre került a Wikitábor, szerveztünk szerkesztői
találkozókat, szerkesztőmaratonokat, képzéseket, versenyeket (Az év szócikke, Közép- és
kelet-európai tavasz, Európa országai, Ázsia hónap). A programok szervezőinek ezúton is
megköszönjük munkájukat. Az Egyesület és a szerkesztői közösség képviseltette magát a
legfontosabb nemzetközi találkozókon. Jelentős műszaki fejlesztések valósultak meg. Részt
vettünk az Európai Unió szerzői jogi irányelvének hazai jogrendbe történő átültetésének
folyamatában a minisztérium által meghirdetett nyilvános konzultációkon. További részletek,
tevékenységek és eredmények a szöveges beszámolóban szerepelnek.
Az önkéntesek megtartását célzó programot, mely az eredetileg beadott pályázat alapján 2020.
márciusáig tartott volna, szeptemberig meghosszabbítottuk, ezt az alapítvány jóváhagyta. A
projektmenedzser szerződését év végéig meghosszabbítottuk, hogy a pályázat lezárásával
kapcsolatos adminisztratív tennivalók is beleférjenek.
3.3. Közhasznúság feltételei
A közhasznú jogállás feltételei teljesülnek. Az erőforrás-ellátottsági és a társadalmi
támogatottsági mutatók esetében is háromból egynek kell teljesülnie, az Egyesület kettőt-
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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.
3.4. Pénzügyi beszámoló
Az Egyesület 2019. évi nyitó pénzállománya 10 MFt volt, melynek egy részét a korábbi
évekről áthozott 1%-os támogatás, egy részét pedig az Egyesület főként adományokból és
tagdíjakból képzett tartalékai képezik. Záró pénzállománya 17,8 MFt, melyből picivel több,
mint 5 MFt a 2020-ra átvitt alapítványi támogatás, 8,76 MFt a 2020-ra és 2021-re átvitt 1 %os támogatás. Az Egyesület tehát nagyjából 4 MFt egyéb, szabadon felhasználható tartalékkal
rendelkezik.
2019. évben 6,8 MFt pályázati támogatást kaptunk a Wikimédia Alapítványtól az önkéntesek
megtartását szolgáló programra. Emellett 5,6 MFt 1 %-os felajánlást, 870 eFt adományt és 56
eFt tagdíjat kaptunk. Az összbevétel nagyságrendileg 13,3 MFt.
A kiadásunk összesen 5,6 MFt volt. Ebből 820 eFt volt a működési költség, ami 330 eFt
bérköltségből, 200 eFt székhely és raktár bérleti díjból, 180 eFt könyvelői díjból és 110 eFt
egyéb (például bankköltség, postaköltség, telefonszámla stb.) költségből tevődik össze. A cél
szerinti tevékenységre 4,8 MFt-ot költöttünk, melyből 3,1 MFt-ot 1 %-ból, 1,7 MFt-ot a
pályázati támogatásból finanszíroztunk. A tevékenységre szánt kiadásokból 3,51 MFt az
önkéntesek megtartását szolgáló programra, 200 eFt pedig a Wikitáborra került
felhasználásra.
3.5. 1 %-os és pályázati támogatások felhasználása és elhatárolása
A 6,8 MFt alapítványi támogatásból kb. 1,7 MFt-ot használtunk fel 2019-ben, 2020-ra pedig
több mint 5 MFt-ot határoltunk el. Ez 2020-ban teljes egészében lefedi a projekt várható
kiadásait.
2017-ben 1 %-os felajánlásokból 3 694 284 Ft érkezett, melyből 2019-re 3 211 642 Ft maradt,
ezt teljes egészében felhasználtuk.
2018-ban 3 844 061 Ft érkezett, ebből 2019-ben 678 843 Ft-ot használtunk fel. A maradék
3 156 218 Ft-ot tudjuk 2020-ban programokra és 25%-ban működésre fordítani.
2019-ben 5 603 623 Ft érkezett, ezt teljes egészében elhatároltuk részben a 2020-as, de
nagyrészt a 2021-es programok és működési költségek fedezésére.
Összefoglalva 2019-ben 3,9 MFt-ot használtunk fel a 2017-ben és 2018-ban beérkezett 1 %os támogatásokból, ebből 820 eFt-ot (valamivel kevesebb, mint 25%-ot) működési célra, 3,1
MFt-ot pedig közhasznú célszerinti tevékenységre.
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4. A Felügyelőbizottság beszámolója
A felügyelőbizottság képviseletében Slemmer László és Szervác Attila beszámol a bizottság
jelentésről. A felügyelőbizottság az Egyesület és az elnökség működését a jogszabályoknak és
az egyesület céljainak megfelelőnek találta. Az egyesület pénzügyei rendben vannak, a
felügyelőbizottság az elnökségtől minden felmerült kérdésére megfelelő választ kapott. A
közhasznúság feltételei teljesülnek. A beszámolókat a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
5. A beszámolók megbeszélése, vitája
Tisza Gergő javasolja, hogy a főkönyvből és a pénzügyi beszámolókból egy rövid, közérthető
kivonat készüljön a felügyelőbizottsági ülés és a közgyűlés előtt, melyből a felügyelőbizottság
és az egyesület tagjai is könnyebben megismerhetik a legfontosabb adatokat.
Slemmer László felveti, hogy a közhasznúság feltételei jelenleg bőven teljesülnek, de esetleg,
a szabad kapacitás függvényében, érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni az önkéntesek
regisztrálására és az ezzel kapcsolatos adminisztratív tennivalókra, hogy ez pont is teljesüljön.
6. Döntés a 2019. évi beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről
A közgyűlés 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Egyesület egyszerűsített
éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, az adózó rendelkezése szerint a
kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról szóló közleményt, valamint az
Egyesület szöveges beszámolóját.
7. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
Az előző ciklus felügyelőbizottságának tagjai Báthory Péter, Slemmer László és Szervác
Attila jelezték, hogy ismételten vállalják a jelöltséget. További jelentkezés, jelölés nem
érkezett.
A közgyűlés 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan úgy határozott, hogy titkos
szavazás helyett nyílt szavazással kívánja megválasztani a felügyelőbizottság tagjait.
Báthory Pétert 16 igen, 0 nem és 0 tartózkodás, Slemmer Lászlót 15 igen, 0 nem és 1
tartózkodás, Szervác Attilát 15 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a közgyűlés a
felügyelőbizottság tagjainak választotta a 2020–2022. időszakra.
8. 2020-as tervek ismertetése, megbeszélése
8.1. Az önkéntesek megtartása program
Az Egyesület korábban elfogadott stratégiájával összhangban 2020-ban is elsődleges az
önkéntesek megtartását szolgáló komplex program folytatása, melyet elsősorban az
Alapítványtól erre a célra kapott támogatásból finanszírozunk.
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8.2. A szócikkek illusztrációja
Jelenleg zajlik egy nemzetközi kezdeményezés a Wikipédia-szócikkek illusztrálására, jobban
felhasználva a Wikimédia Commons médiagyűjtemény kínálta lehetőségeket.
Viczián Balázs megjegyzi, hogy amennyiben erre újra lehetőség lesz, jó lenne folytatni a
korábban nagy népszerűségnek örvendő fotósétákat.
8.3. Közösségi média
Baksa Tímea javasolja a közösségi médiákban való jelenlét növelését, elsősorban a Magyar
Wikipédia Facebook-oldal aktiválását, akár fizetett hirdetésekkel megtámogatva.
Damokos Bence kifejti, hogy a járvánnyal kapcsolatban lehet olyan posztot írni, amely a
Wikipédiára mutat és felhívja például a tanárok, diákok figyelmét arra, hogy a Wikipédia
hasznos segédeszköz lehet az otthoni tanulásban, ehhez nem szükséges blogbejegyzés sem. A
Facebook-bejegyzés illusztrálására a képet közvetlenül a bejegyzésbe is be lehet szúrni, de
veheti a linkelt Wikipédia-oldalról is. Mintának felhasználhatók a WMF blogbejegyzései.
Amit esetleg érdemes lehet megpróbálni, hogy tudunk-e hirdetési keretet beállítani, és
Timinek hozzáférést adni a hirdetési fiókhoz, hogy lássa a beállításokat, illetve a kereteken
belül hirdetni is tudjon. Mivel jelen helyzetben még elég kísérleti fázisban vagyunk,
viszonylag kis összeggel, de több mindent megpróbálhatunk, hogy lássuk, mi az, ami
működik. Emellett érdemes lenne a témára egy külön hívást szervezni azokkal, akiket érdekel
a közösségi média.
Baksa Tímea megjegyzi: ha a Facebookon, különösen, ha fizetett posztban linkelünk a
vírussal és a járvánnyal kapcsolatos cikkekre, akkor azokat nagyon alaposan át kell nézni és
javítani előtte.
8.4. Távoktatást segítő anyagok rendszerezése
Szervác Attila javasolja, hogy gyűjtsük össze, hogy melyik cikkek kapcsolódnak a tantervhez,
tárgyankénti és évfolyamonkénti bontásban. Jelzi, hogy szívesen működne közre ebben.
Tisza Gergő megjegyzi, hogy van egy kezdeményezés a Wikipédia szócikkeknek az adott
ország tanrendjével való összepárosítására. Részletek a https://www.wikidata.org/wiki/
Wikidata:Property_proposal/Included_in_curricula oldalon találhatóak.
Itt is szükséges egy platform, ahol a projektben részt venni szándékozók csatlakozni tudnak és
kommunikálni tudnak egymással.
8.5. Versenyek
Kerese George felveti, hogy jó lenne, ha a szócikkíróversenyekre lenne egy előzetes éves terv
és egy jobban tervezett díjazási keretösszeg.
Tisza Gergő támogatja egy nyilvános versenynaptár létrehozását, mely nem csak a hazai, de a
nemzetközi versenyeket is tartalmazza, mert az elmúlt években több nemzetközi versenyben
nem sikerült részt vennünk.
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8.6. Erőforrásigényes feladatok
Tisza Gergő felveti, hogy mivel az Egyesület anyagi helyzete, az 1 %-os felajánlásoknak és a
tartalékainak köszönhetően ezt most már lehetővé teszi, ezért finanszírozni tudunk
erőforrásigényes feladatokat, beleértve a humánerőforrás támogatását, akár egy vagy több
fizetett alkalmazott felvételét is. Ilyen feladatok közé tartozik a szoftverfejlesztés; a
kommunikációs csatornák fejlesztése; az új szerkesztőknek és a mentoroknak útmutatók
karbantartása, fejlesztése; a Segítség-névtér újraaktiválása; a cikkértékelési és szakértői
visszajelzési rendszer javítása; outreach-tevékenység; fordítási feladatok stb.
9. Egyéb kérdések
9.1. Az Egyesület tagjainak tájékoztatása
Szervác Attila megkérdezte, hogy lehetséges-e hatékonyabb tájékoztatás az egyesületi
eseményekről, arról, hogy milyen feladatokba lehet bekapcsolódni. Például az egyesületi
levelezőlistán egy lehetőleg heti, de minimum havi rendszerességű email formájában.
Gervai Péter nagyon jónak tartja a felvetést, és javasolja, hogy figyeljünk jobban arra, hogy az
egyesületi levelezőlistára minden várható eseményről, feladatról kerüljön ki értesítés, később
pedig beszámoló.
12:03-kor Viczián Balázs távozik. A szavazásra jogosult tagok száma 15 főre csökken.
9.2. Szerkesztési statisztikák
Beringer Zsolt felveti, hogy jó lenne, ha a szerkesztői és szerkesztési statisztikák gyakrabban
és rendszeresen frissülnének.
Mészöly Tamás megköszöni a felvetést, és jelzi, hogy az Egyesület a jövőben jobban kíván
foglalkozni a frissítésekkel és az ezt segítő szoftverfejlesztésekkel.
9.3. A COVID–19-járvány hatásainak vizsgálata
Tisza Gergő felveti, hogy érdekes lehet a jelenlegi járvány és a terjedésének csökkentése
érdekében hozott korlátozó intézkedések hatásainak felmérése a szerkesztői közösség
körében, illetve annak kiderítése, hogy vannak-e segítségre szoruló társaink.
Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem
érkezett. Gervai Péter megköszöni a részvételt mindenkinek, és 12:29-kor a közgyűlést
lezárja.
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______________________________
Forgács Máté
jegyzőkönyvvezető

______________________________
Gervai Péter
elnök

______________________________
Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

______________________________
Szervác Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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