A szervezet megnevezése: FSF.hu Alapítvány
A szervezet címe, telefonszáma: 2030, Érd Mátyás király u. 62
Adószám: 18247806 – 1 – 13
Bírósági bejegyzés száma: 11 Pk. 61063/7

Egyszerűsített beszámoló
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet,
illetve közhasznú egyéb szervezet részére
2009.
üzleti évről

Kelt: Érd, 2010. április. 5.
......................................................
a szervezet vezetője (képviselője)

A szervezet megnevezése: FSF.hu Alapítvány
Adószám: 18247806 – 1 – 13
Közhasznúsági eredménylevezetés
Az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet részére
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. 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%
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

33
34
35
36
37
38
39
40
41

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

Előző év
(Ezer Ft)

Előzőév(ek)
helyesbítései
(Ezer Ft)

Tárgy év
(Ezer Ft)

5054
3362

7947
4495

3362

4495

1535

3280

157

172

5054
3637
117
210
234
3076

7947
5501
5150

3637

5501

1417

2446

350
1

210

210

Kelt: Érd, 2010. április. 5.
......................................................
a szervezet vezetője (képviselője)

A szervezet megnevezése: FSF.hu Alapítvány
Adószám: 18247806 – 1 – 13
Egyszerűsített beszámoló, illetve közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE az egyszeres
könyvvitelt vezető egyéb szervezet, illetve közhasznú egyéb szervezet részére
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. (év, hó, nap)

Sorszám
a

A tétel megnevezése

1
2
3
4
5

A
I.
II.
III.
IV.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B.
I.
II.
III.
IV.
C.

19

VI.

20
21
22
23
24
25

E.
F.
II.
III.
G.

D.
I.
II.
III.
IV.
V.

b
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
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen

Előző év
(Ezer Ft)
c

Előzőév(ek)
Tárgy év
helyesbítései
(Ezer Ft)
(Ezer Ft)
d
e

278

141

278

141

5445

8028

5445

8028

5723
5723
500
3806

8169
8169
500
5223

1417

2446

5723

8169

Kelt: Érd, 2010. április. 5.
......................................................
a szervezet vezetője (képviselője)

Közhasznúsági jelentés
Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1%-ából 4 495 110 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 3 280 345 Ft-ot
adományoztak szabad szoftverek fejlesztésére, népszerűsítésére, honosítására
valamint működési költségekre. Az OpenOffice.org irodai programcsomaggal
kapcsolatos fejlesztésekre 2 280 000 Ft-ot, a Szabad Szoftver Konferencia
támogatására 800 000 Ft-ot, népszerűsítésre 50 000 Ft-ot, a nyelvhelyesség ellenőrző
projekt támogatására 10 000 Ft-ot, szabad szoftverek honosítására 1000 Ft-ot,
adományoztak támogatóink.
Konkrét cél meghatározása nélkül 139 345 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:
Mozilla
Az FSF.hu által 2002-ben elindított Magyar Mozilla Projekt jó évet zárt. A statikus
HTML alapú mozilla.fsf.hu honlap WordPressre állt át, rendszeresen jelennek meg a
Mozillával kapcsolatos hírek. Az év során jelent meg a magyar Firefox 3.5 és a
Thunderbird 3.0. Folytatódott a Sunbird, a Lightning és a Firefox Mobile (Fennec), és
újrakezdődött a KompoZer honosítása. A magyar mozillásokat két konferenciára
hívta meg a Mozilla: FOSDEM 2009 Brüsszelben, és Mozilla Camp Europe 2009
Prágában.
OpenOffice.org
2009-ben egy főverzió és két hibajavító verzió jelent meg az FSF.hu „márkanévvel”
jelzett magyar OpenOffice.org-ból (3.0.1, 3.1 és 3.1.1). Az FSF.hu Alapítvány
támogatta 3 magyar OpenOffice-org fejlesztő/honosító részvételét az olaszországi
Orvietoban rendezett OOoCon2009 konferencián az útiköltség és a szállásköltség
átvállalásával.
Szabad magyar nyelvi eszközök
Az alapítvány 2009-ben is támogatta Németh László erőfeszítéseit a szabad magyar
nyelvi eszközök létrehozására. Megjelent a nyílt forráskódú magyar szinonimaszótár
1.0, több kiadást is megért a Lightproof nyelvi ellenőrző és magyar
szabálygyűjteménye, és új verzióval jelentkezett a szabad magyar helyesírási szótár.
Az alapítvány OpenOffice.org-változatában elsőként megjelent magyar
szinonimaszótárral és nyelvi ellenőrzővel a szabad irodai programcsomag régi
hiányosságait sikerült pótolni.
Calc tankönyv
2009-ben készült el a Pallay Ferenc által írt „Az OpenOffice.org Calc használata –
Táblázatkezelés az alapoktól” című könyv. A mű CC licenc alatt terjeszthető,
természetesen ingyenes, szabadon használható magán, államigazgatási és üzleti
területen is, akárcsak az OpenOffice.org. A könyv mintegy 120 oldalas, tankönyv
jellegű, teljes mértékben lefedi mind az érettségi, mind az ECDL táblázatkezelő
moduljának a témaköreit. A tanulást több, mint 150 szemléletes kép könnyíti meg,
illetve 35 gyakorló feladat segít az ismeretek elmélyítésében.
Gnome
A Gnome asztali környezet két kiadással jelentkezett 2009-ben, a 2.26, és a 2.28

felhasználói felülete egyaránt az alapítvány támogatásának köszönhetően jelenhetett
meg teljes magyar fordítással. Kevésbé vált sikeressé a 2009-ben felújított gnome.hu
weboldal, aktív szerkesztőgárda hiányában ritkán jelenik meg új hír rajta.
Xfce
Az év kevésbé látványos eseményei közé tartozik, hogy az Xfce asztali környezet
honosítását immár alapítványunk tartja karban, ez egyben a korábbi kifogásolható
minőségű fordítás megszüntetését és újra elkészítését is jelentette. A felhasználók
ennek eredményével az idén júniusra várható 4.8-as kiadásban találkozhatnak először.
Ubuntu közösség
Két Ubuntu-kiadás jelent meg 2009-ben (9.04, 9.10), a magyar nyelv támogatása
kiváló. Az alapítvány által hostolt ubuntu.hu közösségi honlapon elindult egy új
dokumentációs oldal. Két alkalommal, tavasszal és ősszel került megrendezésre az
Ubuntu Akadémia azzal a céllal, hogy biztos alapot adjon azoknak, akik szeretnének
aktívan részt venni az Ubuntu közösség életében.
TheOpenCD
2009-ben folyamatosan frissítve lett a gyűjtemény, összesen 5 alkalommal. Ennek
során a régi elavult Linux-disztribúció eltávolításra került, valamint egy új
alkalmazás került rá, a Workrave. A részleteket lásd a README-ben.
Szabad Szoftver Pályázat 2009
2009-ben első alkalommal hirdettük meg a Szabad Szoftver Pályázatot. Ennek
keretében olyan projekteket szeretnénk támogatni, amelyek remélhetően
hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többen használjanak szabad szoftvereket, illetve
olyan eredmények jöjjenek létre, amelyekre méltán lehet büszke a hazai szabad
szoftveres közösség. A pályázatra a várakozásoknak megfelelően nagyon sokan
jelentkeztek és jócskán "túljegyezték" a rendelkezésre álló keretet. A kuratórium a
pályamunkák közül hetet választott ki támogatásra. Ezen projektek a 2010-es évben
valósulnak meg.
Roadshow
Az elmúlt évben több népszerűsítő előadást tartottunk különböző helyszíneken.
Tavaly az alábbi rendezvényeken képviseltette magát előadás(okkal) alapítványunk:
* 2009 február 26., BME HTE Távközlési Szakosztálya, Távközlési klub
* 2009. március, Budapesti Műszaki Főiskola Neumann Kar
* 2009 április 24., Info Savaria 2009 konferencia, Szombathely
* 2009 október 2., Szabad Szoftver Nap 2009, Szeged

Konferenciák
2009-ben két konferenciát szervezett az FSF.hu Alapítvány. Áprilisban ismét
megrendeztük a Linux az oktatásban (LOK) konferenciát. A rendezvény egy napos
volt, viszont öt különböző szekcióban fogadta az érdeklődőket. A konferencia idén is
telt ház előtt zajlott, mintegy 150 érdeklődő hallgatta meg az előadásokat, amelyek
ismét igen jó színvonalúak voltak. Október végén került sor a Szabad Szoftver
Konferencia és Kiállítás nevű rendezvényre, amely a korábbi években megrendezett
Ubuntu Konferenciák utóda, kibővített témakörrel.
Virtuális szerverfarm Linux/KVM alapon
Az alapítvány szervere jelenleg számos csoportnak szolgál elsősorban web-, és
levelezőszerverként. A rendszer 2009-ben is remek rendelkezésre állást produkált.
Jelenleg az alábbi oldalak kerülnek kiszolgálásra a szerverről: www.fsf.hu,
mozilla.fsf.hu, ubuntu.hu, gnome.hu, gimp.hu, wesnoth.fsf.hu, archlinux.fsf.hu,
flosszine.org, lyx.hu, forditas.fsf.hu, swpat.fsf.hu, www.gnu.hu, theopencd.fsf.hu,
www.lok.hu, esr.fsf.hu, galateia.fsf.hu, tldp.fsf.hu, barack.fsf.hu
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