
Beszámoló az FSF.hu Alapítvány
2021-es 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

A2021-ben elvégzett honosítási munkáink számos szoftvercsomagot illetve alkalmazást érintettek. Ezek közül

a legtöbb munkát igénylők a következők voltak:

Karbantartás

• GNOME asztali környezet

• LibreOffice irodai csomag

• Mozilla Firefox asztali és mobilböngészők

• Mozilla Thunderbird levelezőprogram

Új fordítások

• Nextcloud felhőszolgáltatás-csomag, a fordítását Baráth Gábor (dincsi) végezte, a lektorálást pedig Meskó

Balázs vállalta az Alapítvány részéről

• KDE asztali környezet, Kiszel Kristóf (ulysses) munkája

• GNOME Pasziánsz kártyajáték-gyűjtemény, Kiss Kinga Zita fordította

2. Fejlesztési tevékenység

• Megújítottuk a weboldalainkat, melyek egy része nyilvánosan, szabad licenc alatt elérhető a GitLab olda-

lunkon is.

• 2021-ben megújult az ubuntu.hu fórum is, amely nagy feladatot jelentett, ezért ezúton is köszönjük Réz

István folyamatos önkéntes munkáját.

• A Full Circle magazin magyar fordításának megszűnésével a weboldaluk is megszűnt, viszont készítettünk

egy archívumot az eddig elkészült számokkal, ezek azóta szabadon elérhetők a fullcircle.hu honlapon.

3. Népszerűsítési tevékenység

A járványhelyzet miatt sajnos 2021-ban sem 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 ingyenesen webes megjelenést és levelezést. Ezek a

következők: ubuntu.hu, linuxmint.hu, inkscape.hu, libreoffice.hu.

Rendszeresen meetupokat szervezünk és támogatunk, a járványhelyzet alatt 2021-ben jellemzően online tar-

tottukmeg a szokásos havi Ubuntu Hourmeetupot. A budapesti rendezvényt közvetlenül támogatjuk a szervezési
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feladatokban, a miskolci társának közösségi médiás hirdetésében segítünk. Meskó Balázs és Úr Balázs is rendsze-

res előadó az eseményeken.

4. Pénzügyi beszámoló

2021-ban az adózók által az FSF.hu Alapítványnak felajánlott 1%-ok összege összesen 3 133 904 Ft volt. Egyéni

felajánlásokból 25 400 Ft bevételünk volt (támogatóink neve a honlapunkon olvasható). A 2021-es közhasznú

tevékenységeink ráfordításait az alábbi táblázat foglalja össze:

Projekt/cél Összeg Megjegyzés
Nextcloud honosítása 381 000 Ft Fordítás elkészültének támogatása

Sysadminday 2021 119 980 Ft Kiállítói ajándékfelajánlások

Két fordítási projekt (KDE és GNOME Pasziánsz) pénzügyi teljesülése 2022-ben történt meg, így ezek nem

szerepelnek a táblázatban és a lenti grafikonon, ezek a jövő évi beszámoló részei lesznek.

A 2021-es működési költségeink az alábbiak voltak:

Feladat Összeg
Banki költségek 45 395 Ft

Könyvelés 90 000 Ft

VPS és domain szolgáltatások 227 051 Ft

A következő ábrán az egyes tételek abszolútértéke látható:

1. ábra – 2021-es kiadások
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