Láttuk-hallottuk
LME – A szakma legismertebb egyesülete
Mindenki Ismeri. Mindenki ismeri?

többek között Czakó Krisztiánt, Magosányi Árpádot,
Milus Jánost, Regõs Szabolcsot, Sári Gábort, Szalay
Attilát, Varga S. Csabát.
A lelkes világ addig tartott, amíg áttörésként
egy tízmillió forintos támogatást nem kapott
az egyesület. Ehhez kapcsolódóan ugyanis három
munkát kellett letegyen az egyesület az asztalra:
Egy magyar nyelvû felülettel rendelkezõ irodai
programcsomagot, egy fordítássegítõ rendszert,
valamint egy könyvsorozatot. E három feladatot
sajnos az egyesület csak hiányosan és nehézkesen tudta teljesíteni, ami komoly belsõ feszültségeket szült.
A vihar eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy
az egyesület szerkezete és a célok elérése nincsenek összhangban. Több elnökváltás után a jelenlegi elnökség a piac szerkezetét és az egyéb szervezetek tevékenységét is figyelembe véve igyekszik irányítani az egyesületet. Az érdeklõdõk számára következzen az egyesület céljainak megfogalmazása, valamint az elmúlt év eredményének
rövid összefoglalója.
Szy György

A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete
(LME), mint közhasznú egyesület kiemelt célja
· a Linux operációs rendszer, és az ahhoz kapcsolódó programok (elsõsorban a Szabad szoftverek)
felhasználásával, alkalmazásával kapcsolatos ismeretek széles körben történõ terjesztése, oktatása
· a hazai kutatások, fejlesztések támogatása
· hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való
együttmûködés
· a Linux-felhasználók érdekeinek képviselete
(jelenleg is folyamatosan egyeztünk annak érdekében, hogy a többség számára elfogadható
szoftver szabadalmak szülessenek)

· A számítógéppel megvalósított találmányokról

Hiába találja ki az ember, hogy egy-két hét alatt
megváltja a világot, a világ csak nem akar olyan
gyorsan változni. Lassan frázisokban mondogatjuk,
hogy a szabad és nyílt érdekcsoportok immár
évtizedek óta küzdenek, hogy átalakítsák a becsontosodott régi rendszert, ami csak nem akar könnyedén eltûnni. Elõször csak néhány lelkes egyetemi
szakember... Ezerszer végigrágtuk már a sztorit.
Magyarországon „hivatalos szinten” az elsõk között
jött létre a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, akkor még egy teljesen más világban.
Az egyesület igazi szakmai baráti csoportosulásként indult, a Nyugati Pályaudvar egyik hírhedt
gyorsétkezdéjében, a kilencvenes évek végén.
Linux-hívõ szakemberek egy kis csoportja alakította, kimondottan a Linux ismertségének, elfogadottságának növeléséért.
A tagok tehát informatikusok voltak, akik szabadidejükben szervezték az egyesületet. Évekig tartó
herce-hurca után alakult meg hivatalosan is az egyesület, Péter László elnökségével, de 1998-ban már
konferenciát szervezett. Az „öregek” között találjuk
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Közhasznú szolgáltatásainkból tagjainkon kívül más
is részesülhet, (akár Ön is!), így tehettük meg hogy
jelentõs összeggel támogattuk az OpenOffice.org
honosítását, az FSN.hu több száz GB-tal történõ
diszkbõvítését (hozzájárulva a legnagyobb középeurópai szabad szoftver gyûjtemény bõvítéséhez).
A idén tovább kívánjuk erõsíteni tevékenységünket
a fenti területeken, különösen az érdekvédelem és
az oktatás terén.
A munka oroszlánrészét önkéntesek végzik, mûködési kiadásaink így is jelentõsek. Ha céljainkkal
egyetért és megteheti kérjük támogassa adója
1 %-ával egyesületünket!
Támogatását elõre is köszönjük!
Az LME 2004. évben, az 1%-os felajánlásokból
befolyt összeget a következõ célokra használta fel:
· A Fix.tv Linuxportál címû mûsorának támogatására,
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·

szóló direktíva a szoftver szabadalmakat is lehetõvé tevõ és ezzel a szabad szoftvereket ellehetetlenítõ változatának elfogadását akadályozó
munka ügyében szükséges külföldi utazások, és
a kapcsolódó hazai rendezvények finanszírozása,
Az egyesület fõállású alkalmazotti bérének egy
részének finanszírozására,
A fennmaradó részt mûködési tartalékként tettük
félre.

Emlékeztetõül, az eddigi években a következõ 1%
felajánlásokat kaptuk:
· 2002. évben, elsõ alkalommal 225.067.- Ft
· 2003. évben 1.549.026.- Ft
· 2004. évben 2.061.032.- Ft
A támogatás Egyesületünkhöz történõ irányításához
szükséges nyomtatvány PDF formátumban elérhetõ
az alábbi címen:
http://www.lme.hu/szabalyzatok/1sz_2004.pdf
Egyesületünk pontos megnevezése:
Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete,
adószámunk: 18095647-2-41
Köszönjük, ha 2004. évi személyi jövedelemadójának 1%-át ez évben is nekünk ajánlja fel.
Tisztelettel:

Balsai Péter elnök

