Beszámoló az FSF.hu Alapítvány 2017-es közhasznú tevékenységéről
(2018. 05. 15.)
Az FSF.hu Alapítvány szabad szoftverek (mindenki számára ingyenesen használható szoftverek, pl.:
Android és Linux rendszerek, Firefox webböngésző, LibreOffice irodai szoftver) fejlesztésével,
honosításával és népszerűsítésével foglalkozik. Az Alapítvány által fejlesztett, illetve honosított
szoftvereknek több százezer felhasználója van, akik licenc költségek nélkül, mégis jogtisztán
használhatják ezeket.
Szerverünkön számos szabad szoftveres projektnek biztosítunk ingyenesen webes megjelenést és
levelezést. Aktivistáink szabad szoftver népszerűsítés projekten belül Open Source Meetup
rendezvényeket és fordító hétvégét szerveztek és részt vettek szakmai rendezvényeken,
konferenciákon (Sysadmin Day), valamint népszerűsítő híreket és tartalmakat készítettek
weboldalainkra.
Frissítésre került az informatikai érettségihez használható Ubuntu kiadásunk.
2017. március 25-én Szabad Szoftver konferenciát rendeztünk, amelyen 25 előadást nézhettek meg
a látogatók. A konferencia a látogatók számára ingyenes volt. A konferencia költsége 1 162 824 Ft
volt, a támogatók és kiállítók által fizetett támogatás összege 350 000 Ft volt.
2017. július 21-én kiírtuk a Szabad Szoftver pályázatunkat szabad szoftverek fejlesztése,
népszerűsítése és honosítása témakörben. A pályázók köre: bármely magyarországi természetes
vagy jogi személy. A pályázatra biztosított keretösszeg 4 millió forint volt. A pályázati kiírásra 33
pályázat érkezett be, amelyek közül a következők nyertek teljes támogatást:
• Belákovics, Czémán, Czémán, Estók, Fukász: A CIRCLE cloud felhőmenedzser
továbbfejlesztése (725 000 Ft)
• Gereöffy Árpád: Intelligens spamszűrés neurális hálózatokkal (960 000 Ft)
• Informatika a látássérültekért Alapítvány: A BeLin (Beszélő Linux) 5.0. Információ és
kommunikáció tananyagának elkészítése és többféle akadálymentes formátumban való
előállítása (400 000 Ft)
• dr. Nagy Gábor: LibreOffice alapok és az erre építő Pályázatok, szakdolgozatok és
tudományos munkák a LibreOffice programmal (800 000 Ft)
• Nádasi Bálint: Multiplatform jegyzet és emlékeztető alkalmazás fejlesztése (600 000 Ft)
• Németh László: magyar helyesírás-ellenőrző szótár fejlesztése (700 000 Ft)
• Varga Péter: Vektorgrafika Neked – oktatóvideók készítése (680 000 Ft)
2017-ben az adózók által az FSF.hu Alapítványnak 1%-ok összege 2 999 108 Ft volt.

