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A szervezet megnevezése: FSF.hu Alapítvány
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Közhasznúsági eredménylevezetés
Az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet részére
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007. december 31. (év, hó, nap)
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A tétel megnevezése
A. Összes Közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működére kapott támogatás
a) alapítótól
b)központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb, ebből 1% : 3.073
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenységből származó
bevétel
C. Összes bevétel ( A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3.Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
tisztelet díjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
D. Tovább utalt támogatások
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Egyszerűsített beszámoló, illetve közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE az egyszeres
könyvvitelt vezető egyéb szervezet, illetve közhasznú egyéb szervezet részére
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Befektetett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPIROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Saját tőke
INDULÓ TŐKE/JEGYZET TŐKE
TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

TÁRGY ÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
TÁRGYÉVI EREMÉNY VÁLLKOZÁS
VI.
TEVÉKENYSÉGBŐL
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG
III.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G.
Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen
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Közhasznúsági jelentés
Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1%-ából 3 072 629 Ft felajánlást kaptunk, amit
projektjeink fejlesztésére használunk fel.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A szervezet az adóévben csak közhasznú tevékenységet folytatott, bevételei
magánszemélyek és más gazdálkodó szervezetek támogatását és az SZJA 1%-os
támogatást, kiadásai a projekt- és működési költségeit tartalmazzák.
Vagyonának változása ebből ered.

A cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásként alapítványunk az alábbi feladatok támogatására kapott
adományokat:
Magánszemélyek és gazdasági társaságok 72 222 Ft-ot adományoztak szabad
szoftverek népszerűsítésére és honosítására valamint működési költségekre . Szabad
szoftverek népszerűsítésére és honosítására 25 000 Ft-ot, szabad szoftverek
honosítására pedig további 25 000 Ft-ot adományoztak. 10 000 Ft-ot az
OpenOffice.org és a Mozilla programok honosítási munkálatainak támogatására
ajánlottak fel. 240 000 Ft támogatást szabad szoftverek fejlesztésére adományoztak.
Konkrét cél meghatározása nélkül 5 000 Ft-ot támogatást kapott az alapítvány.
Nyilatkozat
Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott
támogatást.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Alapítványunk sem anyagi, sem egyéb juttatást nem nyújtott a vezető
tisztségviselőknek, az alapítvány vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat
ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

Beszámoló a közhasznú tevékenységekről
Alapítványunk a tárgyévben az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte:
Openoffice.org:
1. 2007. 03. 29. Megjelent a magyar OOo 2.2
2. 2007. 06. 13. Megjelent a magyar OOo 2.2.1
3. 2007. 09. 27. Megjelent a magyar OOo 2.3
Beillesztésre, tesztelésre és frissítésre került az új Hunspell az OpenOffice.org
forrásfában. Az FSF.hu verziókban lévő javítások bekerültek az ooo-build rendszerbe,
amelyet a Linux-disztribúciók 80%-a használ.
Az OpenOffice.org-hoz szervesen kapcsolódik a következő 3 projekt. Ezeket a
fejlesztéseket az alapítvány anyagilag és önkéntes munkával is támogatta.
Magyar Ispell helyesírási szótár
2007-ben egy év szünet után több új kiadás jelent meg számos újdonsággal. A
szókincs több ezer szóval bővült. Új adatszerkezet kidolgozásával, a morfológiai
leírás javításával, kiegészítésével a szótár támogatja a kiejtés alapú javaslattevést, a
morfológiai elemzés mellett pedig a tövezést és toldalékolást, ami a keresés, csere és
szinonimaszótári funkciók javítását teszi lehetővé az OpenOffice.org-ban. A szótárból
javított, illetve új telepítőcsomagok készültek a Mozilla Firefox és a Thunderbird
programokhoz is.
Hunspell helyesírás-ellenőrző
Az elmúlt évben 13 új kiadás jelent meg rengeteg javítással és sok újdonsággal.
Megvalósult a Mozilla-integráció, a Thunderbird és a Firefox programok legújabb
változatai már a Hunspell helyesírás-ellenőrzőt tartalmazzák. A program a szótárban
rögzített vagy szabállyal megadott kiejtést is képes figyelembe venni a hibás szavakra
adott javaslatoknál. A javított morfológiai elemzés, tövezés és az új toldalékolás
alapértelmezett tulajdonságává vált a programnak, első jelentős lépéseként a nyílt
forráskódú magyar szinonimaszótár fejlesztésének. Hosszú szünet után a Hunspell az
OpenOffice.org-ban is frissült. Nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a
Hunspell a Fedora projekt alapértelmezett helyesírás-ellenőrzőjévé vált és bekerült a
KDE 4-be is, teljesebbé téve ezzel a magyar honosításukat.
Elválasztó modul és magyar elválasztási mintagyűjtemény
2007-ben javított kiadás jelent meg, illetve az OpenOffice.org-ba is javított változat
került.

Mozilla család:
1. 2007. 04. 18. Megjelent magyarul a Thunderbird 2.0
2. 2007. 06. 27. Megjelent magyarul a Sunbird 0.5
3. 2007. 10. 25. Megjelent magyarul a Sunbird 0.7
Folyamatosan karban tartjuk és frissítjük a www.mozilla-europe.org/hu oldalt.
TheOpencd projekt
A 2007-es év folyamán frissült jó minőségű, nyílt forrású, Windows rendszeren
használható szoftverek gyűjteménye.
Licencfordítások
Aktivistáink vezetésével 2007-ben végre sikerült orvosolni azt a hiányosságot, hogy
számos igen ismert licenc szövege nem volt elérhető minőségi fordításban. Jelenleg a
következő licencek érhetőek el magyarul az időközben küllemében jelentősen
megszépült www.gnu.hu oldalon, illetve a mozilla.fsf.hu oldalon: GPLv2, GPLv3,
LGPLv2.1, LGPLv3, FDLv1.2 és MPLv1.1.
wxMaxima
A wxMaxima egy wxWidget-eken alapuló grafikus felhasználói felület a Maxima
komputeralgebrai rendszer számára. A wxMaxima a 0.7.3 verzió óta tartalmazza az
egyik aktivistánk által készített magyar fordítást.
Roadshow
2007-ben a következő helyszíneken tartottunk ismeretterjesztő előadásokat :
1. 2007. március 29., Budapest
2. 2007. április 2., Balatonalmádi
3. 2007. április 3., Pécs
4. 2007. április 10., Miskolc
5. 2007. július 23-25., Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia, Beregszász
6. 2007. szeptember 25., Törökbálint
7. 2007. október 17., Budapest, Szabad Szoftver Este
Szabad diploma projekt
A 2007-es év folyamán többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, több új témakiírás
született, illetve bővült az oldalon publikált szakdolgozatok listája is.

Konferencia
2007-ben egy konferencia rendezvényt bonyolítottunk le. A Linux az oktatásban
(LOK) konferenciát immár hagyományosan mi rendezzük. A kétnapos rendezvény
második napján most is Szabad Szoftver Napot tartottunk. A konferencia idén is telt
ház előtt zajlott, mintegy 150 érdeklődő hallgatta meg az előadásokat, amelyek idén
is igen jó színvonalúak voltak. Az eseményről a Fix.tv LinuxPortál című műsora egy
teljes kihelyezett adást készített.
LinuxPortál
Az év folyamán, az alapítvány folyamatosan támogatta a műsort, részben
hozzájárulva annak műszaki előállítási költségeihez. A műsor készítését a résztvevők
ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes munkában végezték.
Virtuális szerverfarm Linux/KVM alapon
Az alapítvány szervere, jelenleg is több független funkciót lát el, több csoportnak
szolgál elsősorban web-, FTP- és levelezőszerverként. Jelenleg az alábbi oldalak
kerülnek kiszolgálásra a szerverről:
www.fsf.hu, www.ubuntu.hu, www.gnome.hu, office.fsf.hu, mozilla.fsf.hu,
tldp.fsf.hu, theopencd.fsf.hu, swpat.fsf.hu, esr.fsf.hu, guru.fsf.hu, ftp.fsf.hu,
barack.fsf.hu, forditas.fsf.hu, galateia.fsf.hu, projects.gnome.hu, wap.gnome.hu,
www.lyx.hu, www.gnu.hu
Egyéb tevékenységek:
2007-ben aktivistáink lektoráltak egy tankönyvet, melyet a Kárpátaljai Magyar
Tanárképző Főiskola egyik oktatója készített, és a CentOs operációs rendszer
beállításait mutatja be a hallgatóknak. A tervek között szerepel-e könyv átdolgozása
hazánkban népszerűbb disztribúció(k)ra is.
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