
Beszámoló az FSF.hu Alapítvány
2020-as közhasznú tevékenységéről

Az FSF.hu Alapítvány szabad szoftverek fejlesztésével, honosításával és népszerűsítésével foglalkozik. Az

Alapítvány által fejlesztett, illetve honosított szoftvereknek több százezer felhasználója van, akik licencköltségek

nélkül, mégis jogtisztán használhatják ezeket.

1. Honosítási tevékenység

A 2020-ben elvégzett honosítási munkáink számos szoftvercsomagot illetve alkalmazást érintettek, ezek közül

a legtöbb munkát igénylők a következők voltak:

• GNOME asztali környezet (karbantartás)

• LibreOffice irodai csomag (karbantartás)

• Mozilla Firefox asztali és mobilböngészők (karbantartás)

• Mozilla Thunderbird levelezőprogram (karbantartás)

• Weblate online fordítási platform (karbantartás)

• Mobilizon online közösségszervező platform (új fordítás és lektorálás)

• Friendica föderált közösségi média platform (új fordítás és lektorálás)

• SuperTuxKart játékprogram

• F-Droid androidos alkalmazásbolt honlapjának és mobilalkalmazásának fordítása

2. Fejlesztési tevékenység

Az Alapítvány támogatásával Gödöny Péter elkészítette az Ubuntu Érettségi Remix legfrissebb, Ubuntu 20.04-

re alapuló változatát, mely bárki számára elérhető az Oktatási Hivatal weblapjáról, és a közép illetve emelt szintű

érettségi vizsgához is használható.

A barack nevű kiszolgálógépünk meghibásodása miatt VPS szolgáltatásra váltottunk, és a szolgáltatásainkat

erre költöztettük. Elkezdtük a weboldalaink megújításának tervezését és ezek megvalósítását, melyek nyilváno-

san, szabad licenc alatt elérhetőek a GitLab oldalunkon.

3. Népszerűsítési tevékenység

A járványhelyzet miatt sajnos 2020-ban nem sikerült megtartani a szokásos Szabad Szoftver Konferenciát,

viszont ismét támogatóként vettünk részt a Sysadmindayen. Népszerűsítő híreket és tartalmakat készítettünk

weboldalainkra és közösségi média felületeinkre.

Az Alapítvány több szabad szoftveres projektnek biztosít ingyenesenwebesmegjelenést és levelezést, például:

ubuntu.hu, linuxmint.hu, inkscape.hu, libreoffice.hu. Az idei évtől kezdve a linuxmint.hu saját VPS kiszolgálón fut.



4. Pénzügyi beszámoló

2020-ban az adózók által az FSF.hu Alapítványnak felajánlott 1%-ok összege 3 268 568 Ft volt, amit a NAV 2020

szeptemberében utalt át számlaszámunkra. Egyéni felajánlásokból 96 400 Ft bevételünk volt (támogatóink neve

a honlapunkon olvasható). A 2020-es közhasznú tevékenységeink ráfordításait az alábbi táblázat foglalja össze:

Projekt/cél Összeg Megjegyzés
Ubuntu Érettségi Remix 20.04 100 000 Ft Összeállítás támogatása

GNOME Receptek honosítása 100 000 Ft Fordítás elkészültének támogatása

Sysadminday 2020 106 490 Ft Kiállítói ajándékfelajánlások

A 2020-as működési költségeink az alábbiak voltak:

Feladat Összeg
Banki költségek 45 532 Ft

Könyvelés 90 000 Ft

VPS és domain szolgáltatások 179 972 Ft

1. ábra – 2020-as kiadások
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