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Közhasznúsági eredménylevezetés
Az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet részére
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. december 31. (év, hó, nap)
Sorszám A tétel megnevezése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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% (3362)
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznu tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállakozási tevékenységből származó bevétel
C. Összes bevétel ( A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfotditásai
1. Anyagjellegü ráforditások
2. Személyi jellegü ráforditások
3.Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi müveletek ráfordításai
6. Rendkivüli ráfordítádsok
E. Vállakozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegüű ráforditások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi müveletek ráfordításai
6. Rendkiívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás
G. Adózás elötti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállakozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény
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A. Személyi jellegü ráfotdítások
1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
2. Személyi jellegü egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
D. Tovább utalt támogatások
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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
TŐKEVÉLTOZÁS/EREDMÉNY
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
TÁRGY ÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
TÁRGYÉVI EREMÉNY VÁLLKOZÁS
TEVÉKENYSÉGBŐL
Céltartalékok
Kötelezettségek
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Közhasznúsági jelentés
Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1%-ából 3 362 549 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, gazdasági társaságok és civil szervezetek összesen 1 561 000 Ft-ot
adományoztak szabad szoftverek népszerűsítésére, honosítására valamint működési
költségekre. Szabad szoftverek népszerűsítésére – az Ubuntu konferencia
támogatására – 900 000 Ft-ot, szabad szoftverek honosítására 51 000 Ft-ot
adományoztak. A Linuxportál televíziós műsor támogatására 600 000 Ft támogatást
nyújtottak támogatóink.
Konkrét cél meghatározása nélkül 10 000 Ft 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
2008. március 27-én jelent az OpenOffice.org 2.4, a magyar verzió az angollal egy
időben vált elérhetővé. Az OpenOffice.org 3.0-s verziójának fordítása kikerült az
alapítvány felügyelete alól. A fordítás gyenge minőségű lett. Az alapítvány önkéntese
(Tímár András) kijavította a hibákat, és lépéseket tett, hogy a fordítás felügyelete
visszakerüljön az alapítványhoz. Szerencsére visszakerült. A magyar OpenOffice.org
3.0 2-3 héttel az angol kiadás után jelent meg, de bővített funkciókészlettel, mivel
ettől a verziótól kezdve az OpenOffice.org projekt által kiadott forráson, hanem a
közösségi Go-OO repository-n alapulnak az alapítvány által kiadott magyar verziók.
A magyar OpenOffice.org 3.0 Mac OS X (Intel) operációs rendszerre is megjelent
(Bán Szabolcs), mivel a 3.0-s verziótól kezdődően működő natív Mac OS X felület
miatt az OpenOffice.org ezen a platformon is komoly alternatíva.
Magyar Ispell, Hunspell, Hyphen projetkek
2008-ban a Magyar Ispell helyesírási szótárnak két új kiadása jelent meg, amelyek
elkészítése során hitelesítés és bővítés történt, illetve a magyar morfológiai szótár
javítása a tövezéshez és toldalékoláshoz (Firefox 3.0, OOo 3.0).
Kiadásra került a tövező-toldalékoló Hunspell (OOo 3.1, Firefox 3.1), illetve a
tövező-toldalékoló OpenOffice.org szinonimaszótár, valamint egy OpenOffice.org
folt.
Kidolgozásra és elkészítésre került egy új, az összetett szavak elválasztását támogató
elválasztó algoritmus (Hyphen 2.4).
A projektek fejlesztője (Németh László) arany fokozatú díjat nyert el az
OpenOffice.org Community Innovation Programon munkája további támogatására.
A fentieken kívül bővített angol elválasztási mintagyűjtemény és angol morfológiai
szótárat készített el, valamint kiadásra került a magyar szinonimaszótár 0.1-es
bemutató változata a OpenOffice.org 3.0 változatában.
Mozilla
Idén is folyamatosan dolgoztunk a Mozilla-termékek honosításán (Tímár András).
2008-ban jelent meg a Firefox 3, valamint a Sunbird 0.8 és 0.9, de elkezdődött a
munka a Thunderbird 3 és a Firefox 3.1 verziókon is, amelyekből az év vége felé
jelentek meg tesztelhető bétaverziók.
Év közben egyes felmérések szerint a Firefox piaci részesedése Magyarországon több
rekordot is megdöntött, pár hétig a leggyakrabban használt böngészőprogram volt,
lehagyva a Windowsba beépített Internet Explorert. Ezek az eredmények a
nemzetközi Mozilla-közösségben is nagy figyelmet váltottak ki. A Mozilla projekt
vezetőségének elismerését jelzi irányunkban a meghívás a 2008-as év során két

mozillás konferenciára is (Whistler és Barcelona).
Roadshow
2008-ben a rendezvényünk mindösszesen Dunaújvárosban (Erdei Csaba) és Pécsen
(Varga Csaba Sándor, Farkas Szilveszter, Baráth Gábor) járt.
Ezen kívül aktivistáink tartottak előadásokat több rendezvényen (Joomla konferencia
- Bán Szabolcs, Ubuntu konferencia - Mátó Péter, Open Source Farm - Süveg Gábor).
Aktivistáink jártak a Hegyalja Fesztiválon is, ahol a szabad szoftvereket
népszerűsítették.
Konferencia
2008-ben a Magyar Ubuntu Közösséggel együttműködve rendeztük meg az Ubuntu
konferenciát, ami megítélésünk szerint igen jól sikerült, nagy számú érdeklődő
tekintette meg a remek szakmai színvonalú előadásokat (szervezők FSF.hu részről is:
Farkas Szilveszter, Torma László).
LinuxPortál
Az év folyamán, az alapítvány folyamatosan hozzájárult a műsor műszaki előállítási
költségeihez (a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesületével közösen). A műsor
készítője (Gibizer Tibor) továbbra is önkéntes munkában végezte az
ismeretterjesztést. A műsorban tavaly a Debian Alapítvánnyal közösen egy Linuxkezdő oktatói sorozat ment le, rendszeresen hírt adtak a szabad szoftveres világ és
hazai és nemzetközi híreiről, illetve a hazai megmozdulásokról, rendezvényekről.
Elkezdődött egy emacs-ról szóló sorozat, illetve a tavalyi év folyamán
hangsúlyosabban jelent meg játék szoftverek témája. Alkalomszerűen bemutatták a
műsorban a legfrissebb Linuxos terjesztéseket valamint sok-sok hazai szabad
szoftverrel foglalkozó embert és projektet mutattak meg.
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 (Blahota István) által készített magyar fordítást. Ez 2008-ban is
munkát adott neki, mivel a program ezévben teljesen átalakult. Másrészt tavaly óta
aktivistánk nemhivatalos Maxima és wxMaxima csomagokat is készít az aktuális
Ubuntu verzió részére. Természetesen a Windows-os verzió is tartalmazza a fordítást.
Ubuntu világa könyv
Az alapítvány néhány példány megvásárlásával támogatta az "Ubuntu világa" című
könyv íróját, Torma Lászlót. Ezeket a könyveket rendezvényeinken, illetve a
Linuxportál műsorban fogjuk ajándékként az érdeklődőknek felajánlani.

Virtuális szerverfarm Linux/KVM alapon
Az alapítvány szervere jelenleg számos csoportnak szolgál elsősorban web-, és
levelezőszerverként. 2008-ban is több portál költözött át a barackra a projekt
vezetőjének (Mátó Péter) hathatós segítségével.
Jelenleg az alábbi oldalak kerülnek kiszolgálásra a szerverről:
gimp.hu, linuxportal.hu, wesnoth.fsf.hu, archlinux.fsf.hu, flosszine.fsf.hu, gnome.hu,
lyx.hu, ubuntu.hu, forditas.fsf.hu, mozilla.fsf.hu, swpat.fsf.hu, www.gnu.hu,
barack.fsf.hu, theopencd.fsf.hu, www.fsf.hu, www.lok.hu, esr.fsf.hu, galateia.fsf.hu,
tldp.fsf.hu
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