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A Magyar Tiny Core Közösség alapító okirata
A Magyar Tiny Core Közösség (a továbbiakban Közösség) alapító okiratát a következők
szerint adom ki:

1. A Közösség
•

Neve: Magyar Tiny Core Közösség

•

Rövidített elnevezése: TCHUN

•

Angol nyelvű elnevezése: Hungarian Tiny Core Community

2. A Közösség székhelye
A Közösség nem rendelkezik fizikai értelemben vett székhellyel. Az elérhetőségét a
Közösség mindenkori Képviselője határozza meg a Közösség weboldalán közzétéve.

3. A Közösség célja
A Közösség legfőbb célja a Linux – azon belül kifejezetten a Tiny Core Linux –
népszerűsítése, megismertetése az emberekkel. A további célok a következők:
1. Magyar nyelven elérhetővé tenni a Tiny Core Linuxszal kapcsolatos tudásanyagot
2. Segítségnyújtás speciális célfeladatok megoldásához
3. Oktatás, előadások megtartása
4. Közösségépítés

4. A Közösség tevékenysége
A Közösség a következő feladatok elvégzésével foglalkozik:
1. A Közösség weboldalának üzemeltetése, amely a magyar nyelvű leírások
gyűjtőhelyéül és a Közösség kapcsolattartó eszközéül szolgál.
2. A Tiny Core Linuxszal kapcsolatos idegen nyelvű leírások magyarra fordítása. Az
interneten nagyon sok hasznos leírás és videó található angol nyelven, azonban a
magyar felhasználók nem mindegyike

tud

annyira

angolul, hogy ezeket

maradéktalanul megértse. A fordítással ezt az akadályt szeretné a Közösség
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áthidalni.
3. A Tiny Core Linuxszal kapcsolatos leírások készítése. A Tiny Core Linuxot nagyon
sok mindenre lehet használni. Ha a Közösség egy tagja valami egyedi dolgot hozott
létre, akkor annak dokumentálásával és közzétételével felkeltheti a többiek
érdeklődését és segítséget nyújthat másoknak.
4. A Tiny Core Linux felhasználó felületének magyar nyelvre fordítása, a fordítás
karbantartása. Mint minden Linuxnak, így a Tiny Core Linux felhasználói felületét is
lehet lokalizálni. A fordítást a Közösség tartja karban.
5. Részvétel a szabad szoftverekkel kapcsolatos rendezvényeken.

5. A Közösség szervezeti formája
A Közösség informális meritokratikus1 szervezetként működik, ahol minden tag a
Közösségért tett érdemei alapján rendelkezik szavazati joggal. A Közösségért tett
érdemeket tapasztalati pontokkal (TP) mérjük. Az elvégzett tevékenységek után járó
tapasztalati pontok mértéke az I. számú mellékletben olvasható.

6. A Közösségben vállalt szerepek
A Közösség életén belül sokféle feladat elvégzését kell ellátni. A feladatok elvégzéséhez a
következő szerepeket jelölöm ki:
1. Képviselő: feladata a Közösség szervezése, irányítása, illetve a Közösség
képviselete a gazdasági élet más szereplőivel szemben. Képviselőből csak egy
lehet, akit a tagok a szavazati hányaduk alapján egyszerű többséggel választanak.
2. Kapcsolattartó: feladata a Közösség egy kisebb részének irányítása. Ez lehet egy
kisebb helyi közösség alakítása egy adott településen belül, vagy egy adott
részfeladatra létrejött részközösség vezetése.
3. Webmester: feladata az informatikai infrastruktúra felépítése, karbantartása.
4. Ügyfélszolgálatos: feladata a fórum moderálása, a felhasználókkal való kapcsolat
tartása. A felhasználó kérések az Ügyfélszolgálatos szerepkört ellátó személyhez
futnak be.
1

http://hu.wikipedia.org/wiki/Meritokrácia
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5. Szerkesztő: feladata a Tiny Core Linuxhoz kapcsolódó cikkek írása, idegen nyelvű
leírások fordítása, videókhoz feliratok készítése.
6. Hacker: tiszteletbeli cím, „power user”. A Hacker feladata a Tiny Core Linux
lehetőségeinek kihasználása, a lehetséges használati helyek felderítése.
7. Tag: egyszerű felhasználó, aki a Közösség része.

7. Csatlakozás a Közösséghez
A Közösséghez bárki csatlakozhat, aki egyetért a Közösség céljaival és segítséget nyújt a
4. pontban meghatározott tevékenységekben. Mindenki, aki a Közösséghez csatlakozik,
automatikusan Tag szerepet kap. Magasabb szerepkör megszerzéséhez a Közösség
tagjainak tapasztalati pont szerinti szavazásának egyszerű többsége szükséges.

Kelt: Budapest, 2014. április 8.

..........................................
Úr Balázs
alapító
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I. számú melléklet – Tapasztalati pontok
A Közösség a tagok hozzájárulását tapasztalati pontokkal jutalmazza. A tapasztalati
pontok mennyisége határozza meg egy adott tag szavazati hányadát a következő képlet
szerint:
Szavazati hányad=

Adott tag tapasztalati pontjainak összege
Összes tapasztalati pont összege

Fő szabályként a Közösségért tett 1 órai munkáért jár 1 tapasztalati pont, azonban
bizonyos feladok elvégzése után meghatározott mennyiségű tapasztalati pont szerezhető:
•

Előadás megtartása egy szabad szoftveres konferencián: 50 TP

•

Önkéntes segítség egy kiállításon, rendezvényen: 25 TP

•

Leírás készítése egy konkrét problémára: 10 TP

•

Idegen nyelvű leírás magyarra fordítása: 10 TP

•

YouTube videó feliratozása: 10 TP

A tapasztalati pontok önbevallással szerezhetők, előtte azonban szükséges az
Ügyfélszolgálatosnak jelezni az elvégzendő munkát az alábbi adatok elküldésével:
•

A feladat megnevezése

•

A feladat rövid leírása

•

A feladathoz kapcsolódó URL
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