Beszámoló az FSF.hu Alapítvány
2019-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 2019-ben elvégzett honosítási munkáink számos szoftvercsomagot illetve alkalmazást érintettek,
ezek közül a legfontosabbak:
• GNOME asztali környezet (karbantartás)
• LibreOffice irodai csomag (karbantartás)
• Mozilla Firefox asztali és mobilböngészők (karbantartás)
• Mozilla Thunderbird levelezőprogram (karbantartás)
• OTRS jegykezelő rendszer (új fordítás és lektorálás)
• Weblate online fordítási platform (új fordítás és lektorálás)
• GetTogether online közösségszervező platform (új fordítás és lektorálás)

2.

Fejlesztési tevékenység

Az Alapítvány támogatásával Gödöny Péter elkészítette az Ubuntu Érettségi Remix legfrissebb,
Ubuntu 19.04-re alapuló változatát, mely bárki számára elérhető az Oktatási Hivatal weblapjáról, és
a közép illetve emelt szintű érettségi vizsgához is használható.

3.

Népszerűsítési tevékenység

Támogatóként jelentünk meg a 2019-es Sysadmindayen, és a Szegedi Szabad Szoftver Konferencián, utóbbin előadást is tartottunk. Népszerűsítő híreket és tartalmakat készítettünk 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

2019-ban az adózók által az FSF.hu Alapítványnak felajánlott 1%-ok összege 3 371 616 Ft volt, amit
a NAV 2019 szeptemberében utalt át számlaszámunkra. Emellett 2019 májusában további 1 865 Ft-ot
kaptunk, amely a 2016-os Adó 1%-os felajánlásból maradt vissza. Egyéni felajánlásokból 201 375 Ft bevételünk volt. A 2019-es közhasznú tevékenységeink ráfordításait az alábbi táblázat foglalja össze:
Projekt/cél
Ubuntu Érettségi Remix 19.04
Szegedi Szabad Szoftver Konferencia 2019
Sysadminday 2019

Összeg
100 000 Ft
381 000 Ft
53 980 Ft

Megjegyzés
Összeállítás támogatása
Kiállítói szponzoráció
Kiállítói ajándékfelajánlások

A 2019-as működési költségeink az alábbiak voltak:
Feladat
Könyvelés
Banki költségek
Barack kiszolgáló korszerűsítése
Domain nevek költöztetése és megújítása

Összeg
90 000 Ft
45 549 Ft
234 350 Ft
69 050 Ft

