Beszámoló az FSF.hu Alapítvány
2018-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 2018-ban elvégzett honosítási munkáink számos szoftvercsomagot illetve alkalmazást érintettek,
ezek közül a legfontosabbak:
• GNOME asztali környezet
• LibreOffice irodai csomag
• Mozilla Firefox asztali és mobilböngészők
• Mozilla Thunderbird
• VLC médialejátszó (asztali és mobilverzió)
• TeXstudio dokumentumszerkesztő
Ezek mellett még kiemelnénk az Inkscape vektorgrafikus szerkesztő és a KeePassXC jelszókezelőfordítását, amelyet az Alapítvány lektorált.

2.

Fejlesztési tevékenység

Az Alapítvány támogatásával Németh László további fejlesztéseket végzett a Hunspellben, a szabad
helyesírás-ellenőrzőben. Ennek eredményeképp születhetett meg a Hunspell 1.7-es verziója, és az ehhez
tartozó, a Magyar Helyesírás Szabályai 12. kiadásának is megfelelő magyar szótár, amely számos szoftverben megtalálható (csak a legnagyobbakat megemlítve: LibreOffice, Mozilla Firefox, Thunderbird).

3.

Népszerűsítési tevékenység

Az Alapítvány 2018-ban is megtartotta szokásos konferenciáját, a Szabad Szoftver Konferencia és
Kiállítást, amelyre körülbelül 300 résztvevő érkezett. Emellett minden második hónapban Open Source
Budapest Meetupot tartottunk, és több alkalommal honosítási találkozókat (OpenScope est) is rendeztünk. Aktivistáink konferenciákon vettek rész (Sysadmin Day, Infó Éra), valamint népszerűsítő híreket
és tartalmakat készítettek weboldalainkra és közösségi média felületeinkre. Kiállítóként a Fezen fesztiválon is megjelentünk.
Az Alapítvány weboldalát is kiszolgáló szerverünkön számos szabad szoftveres projektnek biztosítunk ingyenesen webes megjelenést és levelezést, például: ubuntu.hu, linuxmint.hu.

4.

Pénzügyi beszámoló

2018-ban az adózók által az FSF.hu Alapítványnak felajánlott 1%-ok összege 3 738 942 Ft volt, amit
a NAV 2018 szeptemberében utalt át számunkra. A 2018-as közhasznú tevékenységeink ráfordításait az
alábbi táblázat foglalja össze:

Projekt/cél
Szabad Szoftver pályázat 2017
LibreOffice, Hunspell, LibreLogo fejlesztések
Szabad Szoftver Konferencia és Kiállítás
Meetupok, konferencia részvétel

Összeg
1 804 315 Ft
1 575 000 Ft
838 690 Ft
197 040 Ft

A 2018-as működési költségeink az alábbiak voltak:
Feladat
Ügyvédi költségek
Könyvelés
Banki költségek

Összeg
101 600 Ft
90 000 Ft
60 307 Ft

Megjegyzés
Utólagos kifizetések
Németh László / Csevej Bt.
Egy része céges támogatásból

