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Láttuk-hallottuk

A Szabadon projekt
2002. november 15-én a szabad programok felhasz-
nálóit képviselõ három honi szervezet széles körû
kampányt indított.
A Szabad Szoftverért Alapítvány (Free Software Fonda-
tion) magyarországi képviselõi, azaz  az FSF.hu alapít-
vány, a BSD egyesület, valamint az LME (Linux-felhasz-
nálók Magyarországi Egyesülete) közös kampányt indí-
tott azzal a céllal, hogy felhívják a számítástechnika iránt
érdeklõdõk figyelmét arra, hogy az amúgy is drága
gépeket nem feltétlenül kell még drágább programokkal
felvértezni, ha az utóbbiaknak van nyílt forráskódú,
szabadon felhasználható változata is.
„Az üzleti programgyártók szerzõi jogait védõ BSA célja
az, hogy az európai uniós csatlakozás idõpontjára az
elmúlt év végi 48 százalékról az ottani átlagra, 30–32
százalékra csökkenjen a törvénytelenül felhasznált prog-
ramok aránya Magyarországon” – hangsúlyozta Sebõk
Erzsébet, az egyesület fõtitkára az informatika és távköz-
lési bizottság elõtt.
A fenti cél elérésében kíván szerepet vállalni a három
hazai szervezet, természetesen olyan eszközök igénybe-
vételével, amelyeket erkölcsi érzékük megenged. Véle-
ményük szerint egy demokratikus világban nem a meg-
torlás és az elrettentés fegyverével kell harcolni a tör-
vénytelen programhasználat ellen, sokkal inkább a meg-
gyõzés eszközével.
Ezért a kampány kezdetétõl számított hozzávetõlegesen
három hónapon keresztül fõvárosunkra összpontosítva
igyekeznek minden olyan lehetõséget megragadni,
amelynek révén igéjük hirdetése nyitott fülekre találhat.
Jelenleg öt budapesti metróaluljáróban találkozhatunk
a képen látható plakáttal, melynek célja, hogy vonzó
módon válaszoljon a BSA „bilincses” kampányára.
„Számunkra fontos, hogy a végfelhasználók észre-
vegyék: létezik más lehetõség is. Ezért ez a kampány
nem tartalmaz kellemetlen képzettársításra okot adó
jelképeket. Mi lényegében ugyanazért a célért küzdünk,
mint a BSA, csakhogy mi megválogatjuk az eszközein-
ket. Meggyõzõdésünk, hogy fenyegetés és terror nélkül
is lehet eredményeket elérni. Elég értetlenül állunk az
események elõtt, hiszen nem hittük volna, hogy hazánk-
ban a nyilvános terrort óriásplakátokon lehet népsze-
rûsíteni, miközben az európai csatlakozásról beszélünk.
Tehát mi arra akarunk példát szolgáltatni, hogy a tör-
vénytelen programhasználat ellen lehet oly módon is
küzdeni, hogy az a jó ízlés határain belül maradjon.” 
– mondta Varga Csaba Sándor, az FSF.hu alapítvány
kuratóriumának elnöke.
Magosány Árpád-tól, az LME elnökségi tagjától, aki
jelentõs részt vállalt a szervezésben, megtudhattuk,
hogy a jövõben az eddig kihelyezésre került 70×100
cm-es plakátok B5-ös, azaz szórólap méretben is legyár-
tásra kerülnek. Ezeket a kampányban résztvevõ cégek
partnereiken és azok üzlethálózatain keresztül fogják a
felhasználókhoz eljuttatni. Terveznek még tájékoztató,
ismeretterjesztõ elõadásokat is, ahol a szabadon

felhasználható programokban rejlõ lehetõségeket
kívánják bemutatni.
A kampány résztvevõi
LME � http://www.lme.hu
Magyar BSD Egyesület � http://www.bsd.hu
FSF.hu � http://www.fsf.hu
FSN.hu � http://www.fsn.hu
UHU-Linux Kft. � http://www.uhulinux.hu
SuSE Linux AG magyarországi iroda
� http://www.suselinux.hu
Mission Critical Linux Kft. � http://www.mclx.hu
Software Station � http://www.swsbooks.hu
Linux Support Center Kft. � http://www.lsc.hu
A kampány hivatalos weboldala
� http://www.lme.hu/szabadon/

Gibizer Tibor (gibzo@linuxmania.hu) 
Újságíró, immár hét éve a Linux 
elkötelezett híve. Imádja a kutyákat, 
a kerékpározást és az autós csavargást.
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