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Láttuk-hallottuk

Tisztelt Linuxbarát-olvasók!
2002. március 23-án került megrendezésre a Linux-fel-
használók Magyarországi Egyesületének 2002. évi ren-
des küldöttközgyûlése a MÁV BEIG elõadótermében.
A közgyûlés elfogadta a leköszönõ elnökség és az ellen-
õrzõbizottság beszámolóját, a pénzügyi beszámolót
és a közhasznúsági jelentést.
Az elnökség 2001. évi munkáját a küldöttek több hozzá-
szólás után elfogadták.
A 2002. évi pénzügyi tervet viszont nem szavazta meg
a közgyûlés, mivel több elõre tervezhetõ kiadás nem,
vagy nem megfelelõ formában szerepelt a tervben.
A terv módosítása és a következõ közgyûlés elé
terjesztése ezáltal az újonnan megválasztott elnökség
elsõ feladata lett.
Érdekes helyzet állt elõ az elnökségi és ellenõrzõbizott-
sági tisztségre való jelöltállítás során, ugyanis igen
nagyszámú jelölt jelentkezett, és az elnökségi feladat-
körre két teljes csapat is pályázott – egy „független
jelölt” társaságában.
A jelöltek bemutatkozása hosszú, de annál érdekesebb
volt. Az elsõ körben folytatott választás szoros ered-
ményt hozott, és egy második fordulóra is szükség volt.
Végül a küldöttközgyûlés az alábbi személyeket
választotta meg:
Elnökség:
Sári Gábor (saga@lme.linux.hu) elnök
Deim Ágoston (ago@lme.linux.hu) elnökhelyettes
Balázs Tibor (covek@devel.linux.hu) titkár
Magosányi Árpád (mag@lme.linux.hu)
Kovács Attila (k-atti-@lme.linux.hu)
Elllenõrzõbizottság:
Laky Norbert (lakyn@lme.linux.hu) elnök
Gibizer Tibor (gibzo@lme.linux.hu)
Tábor Viktor (Tabor.Viktor@lme.linux.hu)
Az egyesület elnöksége ezúton is köszöni azt a bizalmat,
melynek eredményeképpen a 2002-es évben vezetõségi
tagok lehetnek.
2001-ben az egyesület nehéz idõszakot élt át, ennek
egyik oka a MEH projekt által az egyesületre nehezedõ
felelõsség terhe volt. Az elõzõ elnökség és az egyesület
tevékeny tagjai ezt a feladatot a tõlük elvárható szinten
megoldották. A MEH projektrõl a küldöttközgyûlésen
készült hangfelvétel segítségével bárki részleteket is
megismerhet. A küldöttközgyûlés hangfelvételei Ogg
Vorbis és MP3 formátumban is letölthetõk a
� http://devel.linux.hu/kkgy/ címrõl.
Az új elnökség programjának fõ üzenete az volt, hogy
nem cselekszik semmi olyasmit, amit nem feltétlenül
muszáj, viszont megpróbál segíteni abban, hogy a tag-
ságtól érkezõ kezdeményezések sikeresen mûködhes-
senek. Ennek érdekében több olyan döntés is született,
amelyek az egyesületi tagok tájékozódását segítik elõ.
Az eddig zártnak tekinthetõ adatok a tagok számára
hozzáférhetõkké váltak egy új, de zártkörû levelezõlistá-
nak köszönhetõen. E listának minden tag részese lehet,

amennyiben ez irányú elhatározását jelzi a listagazdának.
A nyilvános jellegû adatok vagy kérdések továbbra
is a nyílt lme@lists.linux.hu levelezõlistán olvashatók.
Nagyon fontosnak tartja az elnökség,
hogy az egyesület azokat a Linuxszal
kapcsolatos tevékenységeket végezze,
amelyeket a tagok is valóban fontosnak
ítélnek meg.
Mint fentebb is írtuk, a különbözõ javas-
latokat és gondokat az egyesületi
levelezõlistákon tudjuk részletesebben
megvitatni, illetve élõszóban a rend-
szeres szerdai összejöveteleken a
Vízöntõ Pinceklubban megbeszélni 
(címe: XIII. kerület, Váci út 50., a pontos
idõpontért pedig lásd az egyesület
weboldalát a� http://www.lme.hu/
címen).
A szerdai összejövetelek azért fontosak, mert az egye-
sület által végzett heti munkát itt tekintjük át. Jellemzõ
a feladatok mennyiségére, hogy az eszmecserét igénylõ
pontok csupán mintegy negyedét sikerült az elsõ
küldöttközgyûlés utáni szerdán megbeszélni.
Az LME-tagsággal kapcsolatos kedvezménybõvülések
kapcsán a következõ terveink fogalmazódtak meg:
• Minden tag évente egyszer ingyenesen jogosult

legyen egy általa kiválasztott Linux-terjesztés
CD másolatára.

• Terveink között szerepel a Linuxvilág magazinnal való
szorosabb együttmûködés és a SoftwareStation
cégnél kedvezmények kiharcolása. Ezek pontos tar-
talma és mértéke azonban még egyeztetés alatt áll.

A küldöttközgyûlés elfogadta az egyesület Fegyelmi
szabályzatát, továbbá sikeres aláírásgyûjtés történt
annak érdekében, hogy az Alapszabály módosításának
céljából az elnökség rendkívüli küldöttközgyûlést hívjon
össze legkésõbb 2002. május 15-ig.
Ennek értelmében a rendkívüli küldöttközgyûlés idõ-
pontja: 2002. május 4., szombat 10 óra, helye a MÁV
BEIG nagyterme a Nyugati téren.
Napirendi pontok:
1. Az egyesület Alapszabályának módosítása.
2. A 2002-es költségvetés vitája és a tervezet

elfogadása.
3. A 2001-es módosított mérleg elfogadása.
4. Az LME jövõje (vita).
A rendkívüli küldöttközgyûlést megelõzõ küldöttválasztó
gyûlést elõtte két héttel, szerdán a szokásos egyesületi
találkozón, a Vízöntõ Pinceklubban tartjuk.
Mivel a közgyûlés nem zártkörû, minél több LME-tag és
vendég megjelenésére számítunk, különösen „Az LME
jövõje” címmel tervezett vitára.
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