
ONIK Egyesület elnöki beszámoló 2009.

ELNÖKI BESZÁMOLÓ

az ONIK Egyesület 2009. évi tevékenységéről

Tisztelt Küldöttközgyűlés!

Alapszabályunk  értelmében  összehívott  Küldöttközgyűlésünk  fő  témája  a  2009.  évi 

tevékenységről  szóló  beszámolók,  közhasznúsági  jelentés  és  mérleg  ill.  a  2010.  évi 

program és költségvetés megvitatása és elfogadása.

Egyesületünk  tagjai  az  Egyesület  központi  levelezőlistáján  folyamatos  tájékoztatást 

kaptak  az  alapítási  folyamat  előrehaladásáról,  a  jogszabályi  és  alapszabályi 

kötelezettségek  teljesítéséről.  Mint  ismeretes,  az  Egyesületet  2009.  október  21-én 

jegyezte  be  a  Pest  Megyesi  Bíróság  jogerősen,  előtte  az  ismételt  Alakuló 

Közgyűlésünkön,  2009. szeptember 9-én fogadtuk el a hiánypótláshoz szükségeseket.

A  jogerős  bejegyzés  után  Kalmár  Lajos  titkárral  eljártam  a  fent  említett 

kötelezettségeknek megfelelően az alábbiakban idősorrendben:

• Bejelentettük az Egyesületet az APEH-hoz, kaptunk adószámot.

• Bejelentettük az Egyesületet a Központi Statisztikai Hivatalhoz, kaptunk ún. KSH 

számot.

• Megkerestük az Egyesület működéséhez és felépítéséhez legjobban alkalmazkodó 

és legjobb ajánlattal rendelkező bankot és megnyitottuk a folyószámlánkat.

• Bejelentettük az Egyesületet székhelyén a helyi iparűzési adóra.

• Kidolgoztuk  az  Elnökséggel  az  Egyesület  tagjai  által  segítve  az  Egyesület 

Szervezeti és Működési Szabályzatát.

• Kerestünk egyesületekre  specializálódott  könyvelőt,  akivel  az  első  negyedéves 

közös munka után nagyon meg vagyunk elégedve.

• Részt vettünk a Debreceni Helyi Szervezet megalakulásában.

• Felkutattunk tagjelölteket és segítettük az ELTE Helyi Szervezet megalakulását.
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• A könyvelővel  való egyeztetések alapján kialakítottuk az Egyesület  Számviteli 

Politikáját,  Számlarendjét,  Értékelési  Szabályzatát,  Leltározási  Szabályzatát, 

Pénzkezelési Szabályzatát és Selejtezési Szabályzatát.

• Kialakítottuk  az  ipari  szereplők  számára  együttműködési  lehetőségeinket, 

elkészítettük az erről szóló dokumentumot.

Mindezeken túl 

• további  egyetemek  és  főiskolák  hallgatói  felé  elkezdtem  az  Egyesületet 

reklámozni, Helyi Szervezet alapítási szándékkal. Ezen folyamat a 2010-es évre 

halasztódott,  bizakodom,  hogy  újabb  Helyi  Szervezetekkel  fog  az  Egyesület 

gyarapodni idén.

• az  eddigi  jó  kapcsolatot  ápolandó  előkészítettem az  Egyesület  képviseletét  az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Alapítvány 

szervezésében megrendezésre kerülő 3. Civil fórumon.

• intézkedtem az Egyesület Éves közhasznúsági jelentésének elkészítéséről.

• összehívtam  és  vezettem  az  Elnökség  4  ülését  a  2009.  évben.  (november  1., 

november 11., december 15., december 29.) 

• napi  kapcsolatban  álltam az Elnökség további  tagjaival,  a két  Helyi  Szervezet 

tisztségviselőivel, lehetőségeimhez képest segítettem a munkájukat, javaslatokkal 

éltem a napi ügyeiket érintően is.

• az Elnökséggel közösen irányítottuk az Egyesület tevékenységét, gondoskodtunk 

az Alapszabályban foglaltaknak végrehajtásáról.

A 2009.  évben az  Egyesület  honlapja  nem volt  napi  használatra  kész,  ez  a  feladat  a 

következő  évre  hárul,  előkészületek  folynak  ennek  minél  előbbi  és  minél 

zökkenőmentesebb elkészítéséről. Mikor a beszámolómat írom, már nagyon előrehaladott 

ezen feladat megoldása.

Ehhez  kapcsolódóan  a  következő  évre  marad  az  onik.hu  domain  Egyesület  részére 

átadása – a domain igénylésekor nem lehetett még az Egyesület nevére igényelni, ezért – 

az Egyesületi tagok tudtával és jóváhagyásával – a saját nevemre igényeltem.
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A jövő

Munkával teli fél év van a hátunk mögött, melyben minden jogszabályi és alapszabályi 

kötelezettségünknek eleget tettünk. Ez az év reményeim szerint elsősorban a bővülés éve 

lesz:  új  Helyi  Szervezetek alapítása  minél  előbb  szükséges,  hogy  minél  több 

informatikával vagy határterületeivel foglalkozó hallgatót, oktatót és céget tudjunk elérni, 

számukra az Egyesületet bemutassuk, céljait ismertessük.

Új  egyesület  lévén  kiemelten  fontosnak  tartom  és  törekedni  fogok  más  civil 

szervezetekkel való kapcsolatfelvételre, közös programok kialakítására.

Hasonlóan,  az  ipari  szereplők figyelmét  is  fel  kívánom  hívni  Egyesületünkre, 

együttműködési lehetőségeket ajánlva kiemelni,  hogy Egyesületünkön keresztül sokkal 

egyszerűbben  és  könnyebben  tudják  elérni  a  jövő  informatikusait,  leendő 

munkavállalóikat.  Ezáltal  a  felsőoktatási  intézményekben  való  megjelenésük 

fontosságára is fel szeretném hívni a figyelmüket. Ennek az első állomása lesz a 2010. 

március 30  - április 1. között a Debreceni Egyetem Informatikai Karán – az Egyesület 

részszervezésében – megrendezésre kerülő Informatikai Szakmai Napok.

Mindezekhez  elengedhetetlen  az  Egyesület  stabil  anyagi  háttere,  a  Gazdasági 

Elnökhelyettessel  minél  hamarabb  minél  több  pályázatot  kívánok  felkutatni  és 

benyújtani.

A  Szakmai  Elnökhelyettessel  egyeztetéseket  folytatok  többek  között  egy 

hagyományokra visszatekintő, régi előadássorozat Egyesület általi felkarolásával, ezáltal 

is elősegítve az Egyesület nevének minél szélesebb körben való megismertetését.

A  Helyi  Szervezetekért  Felelős  Elnökhelyettes munkájára  a  remélt  megnövekedett 

Helyi  Szervezetek száma miatt  erőteljesebben számítok,  az országos szintű programok 

megszervezése aktív részvételt és egy teljes embert kíván.

A Titkár munkájára az eddigiekhez hasonlóan továbbra is erőteljesen számítok.

A Helyi Szervezetek elnökeinek köszönöm az eddigi bizalmat, remélem, a következő év 

a programszervezésekkel fog elsősorban telni, amelyben aktív részvételükre számítok.
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Sürgetően fontosnak érzem és kezdeményezni fogom az Elnökségnél – Alapszabályban 

adott  jogunkat  használva  –  állandó  bizottságok  létesítését,  melyek  működései 

specializáltan segítheti elő az Egyesület működését.

A  honlapunk  látogatottságának  felfuttatása,  tartalommal  feltötésének  fontosságát  azt 

hiszem,  nem  kell  magyaráznom.  Az  ebben  érdekelt  tagokkal  közösen  szeretnék 

kialakítani egy teljesen új megközelítést, ennek a kidolgozására és megvalósítására külön 

hangsúlyt szeretnék fektetni.

Mindezeken  túl  szándékomban  áll  javaslatok,  állásfoglalások  kidolgozása,  szakmai 

rendezvényeken megvitatása, előterjesztése az egyes kérdéskörökben szakmailag érintett 

tagokkal közösen – ezzel is elősegítve céljainkat: többek között az informatikai kultúrális 

életben  és  a  minél  szélesebb  körű  nemzetközi  együttműködés  kialakításában  való 

részvételt.

Mindezek  természetesen  nem  sikerülhetnek  az  aktív  tagság  nélkül,  ezért  köszönöm 

minden  egyesületi  tag eddigi  munkáját,  és  kérem,  a  jövőben  hasonló  aktivitással  és 

lelkesedéssel segítsék az Egyesületet  – a kezdeti szárnybontogatásban különösen nagy 

szükség van Rátok!

Kérem a Küldöttközgyűlést a beszámolóm elfogadására!

Kistarcsa, 2010. március 24.

Megyesi Emil Szilárd

ONIK Egyesület elnök

- 4 -


