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ELNÖKI beszámoló
az ONIK Egyesület 2010. évi tevékenységéről

0BTisztelt Küldöttközgyűlés!

A 2009. évi megalakulás és a törvényi előírások sikeres teljesítése után

a 2010. év már a munkáról, a programokról és a jövő előkészítéséről

szólt.

2010. évi programjaink

Sikeresen segédkeztünk és bonyolítottuk le a IV. Informatikai

Szakmai Napok általunk vállalt részét a Debreceni Egyetem

Informatikai Karán március 29-30-április 1-én.

Képviseltettük magunkat – először egyesületként – az ELTE TTK

Hallgatói Alapítvány által szervezett 3. TTK Civil Diákfórumon

április 16-18-a között.

Változatosabbá tettük a Debreceni Egyetem Informatikai Karának

életét egy sport programmal április végén, a bringáz[z ]IK!-kal.
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Dékán köszöntő estet szerveztünk a Debreceni Egyetem Informatikai

Kar új és leköszönő dékánainak július 2-ára.

Megtartottuk a szokásos szemeszterkezdő Hallgatói Fórumot a

Debreceni Egyetem Informatikai Karán szeptemberben.

Hagyományteremtő célzattal Hallgatói Fórumot szerveztünk az

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karára

szeptemberben.

Elkezdtük kidolgozni a hallgatói mobilitás elősegítésére szolgáló

Előterjesztés a hallgatói mobilitás elősegítésére a Magyar Köztársaság

felsőoktatási intézményei között előterjesztésünket szeptemberben.

Megterveztük és elkészítettük a Debreceni Egyetem Informatikai

Karának pulóverét novemberre.

Sikeresen lebonyolítottuk az V. Informatikai Szakmai Napokat a

Debreceni Egyetem Informatikai Karán.

Támogatói voltunk a mettOFF kezdeményezésnek Budapesten, mely

3 időpontban került megrendezésre 2010-ben: október 28-án,

november 25-én és december 28-án. A rendezvényekre az ONIK

Egyesület tagjai ingyenesen léphettek be.
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Támogattuk az ONIK Öntevékeny Csoport Mikuláspartyját

december 7-én.

Véleményeztük a készülő új Felsőoktatási törvénykoncepciót – élve a

Nemzeti Erőforrás Mnisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága

felhívásával.

Az Invitel Holding V/S által kiírt InnoApps Fejlesztői Különdíj 2010

pályázatnak a felsőoktatási összekötője lettünk – mely pályázat

határideje január 31.

Különösen fontosnak tartom ezt a programot, mely az egyik

legfontosabb és legkiemelkedőbb az összes közül – országos

megcélzottsága és szakmai, programozói verseny volta miatt.

Úgy vélem, ezek olyan minőségű és változatos programok, melyek

megfelelnek az ONIK Egyesület Alapszabályában megfogalmazott

céljainknak: értékes szakmai tapasztalatokat szerezhettek a

felsőoktatási intézmények hallgatói, miközben a szabadidős

tevékenységekkel a fiatalok kulturális életét is igyekeztünk színvonalas

programokkal gazdagítani.
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Szakmai programok

Külön ki szeretném emelni, hogy az idei év programjai között nagy

számban valósultak meg általunk szervezett szakmai programok –

melyek a legfontosabb és legnagyobb prioritást élvező

tevékenységünk. Mindezek olyan időszakban, amely nem éppen az új

lehetőségek, új programok megalapozásának kedvezett. Ezen

programok megtartásában, színvonaluk emelésében és új

lehetőségeink felkutatásátban továbbra is erőteljesen számítok

elsősorban a Szakmai Elnökhelyettes precíz munkájára, ám a

tagjainkat is arra tudom bíztatni, hogy új felmerülő lehetőségekre

azonnal reagáljanak, hogy palettánkat kiemelkedő szakmai

programokkal tudjuk ezután is bővíteni.

Helyi Szervezetek

2010-ben tovább folytatttuk új Helyi Szervezetek alapításának

lehetőségeit. Az eddigi jó kapcsolatainkat a Pannon Egyetemmel és az

Eszterházy Károly Főiskolával ápoltuk. Új kapcsolatot sikerült

kialakítanunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. A 2010-es

évben is különösen nagy öröm volt számomra, hogy a határontúli,

révkomáromi Selye János Egyetemmel a viszonyunk továbbra nagyon

baráti.
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Remélem, a bővülő programkínálatunk és az ONIK Egyesület tagsági

lehetőségek számának növelésével más felsőoktatási intézményeken is

sikerül Helyi Szervezetet alapítanunk, ebben a munkában a

továbbiakban is szükség van minden tagunk áldozatos munkájára,

különösen a Helyi Szervezetekért Felelős Elnökhelyettes odaadó

szervezőkészségére.

Pályázatok

A tavalyi év pályázatszegény év volt számunkra. Sajnos nem kerültek

kiírásra olyan pályázatok, melyekre pályázhattunk volna, vagy olyan

pályázatok voltak, melyek sikeres megvalósítása még túlmutatott

volna rajtunk.

Szerencsére ez az idei évvel megváltozni látszik: a január folyamán

már számos olyan pályázatot írtak ki, melyekre tudunk pályázni, és

melyek megvalósítására reális esélyeink vannak.

Külön kiemelendő, hogy az idei évtől a Nemzeti Civil Alapprogram

pályázataira is jogosultak vagyunk, így többek között működési

költségeinket is reményeim szerint pályázati pénzből tudjuk

finanszírozni – így biztosítva az ONIK Egyesület biztonságos

működéséhez szükséges napi szintű kiadásainkat fedező anyagi

erőforrásokat.
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Hangsúlyozottan számítok a Gazdasági Elnökhelyettesre a pályázatok

felkutatásában és megírásában, minél több sikeres pályázat van a

hátunk mögött, annál több lehetőségünk van színvonalas programok

szervezésére és lebonyolítására – a működési támogatásra kiírt

pályázat sikerességének fontosságát külön hangsúlyoznám.

Online jelenlét

2011 – de már az egész XXI. század – kétségkívül az internet, az

online világ körül mozog. Az ONIK Egyesületnek van honlapja,

facebook oldala, ám ezeket messze nem használjuk olyan gyakran és

módon, ahogyan azt az új életvitel megkívánná. Szeretnék ezen a

téren alaposan ráerősíteni, ezért szeretnék egy Online Jelenlét

Bizottságot, mely ezen erőforrásainkat gondozná, erősítendő az

online jelenlétünket.

Egyrészről ezen eszközök és erőforrások jobb kihasználását tűzöm ki

a 2011-es év egyik legfőbb céljának.

Másrészről olyan új online megjelenési lehetőségek felkutatását tűzöm

ki célnak, mely csatornákon keresztül több, számunkra releváns

célcsoportot tudunk elérni, illetve sokkal jobban tudjuk magunkat,

céljainkat és programjainkat megismertetni a világgal.

Reményeim szerint a 2011-es év első Küldöttközgyűlésén

megalapításra kerül egy bizottság, mely ezen erőforrások felett
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rendelkezik, és ezeket gondozza napi szinten – az ONIK Egyesület

titkára és jómagam már jeleztük ezen bizottság megalapítási

szándékunkat.

Foursquare

A 2011-es év egyik nagy slágerei – vagy, hogy felkapott szavakkal

fogalmazzam, buzz-a – lehetnek a helymeghatározó szolgáltatások.

Ezek közül az egyik legismertebb a Foursquare nevű program, mely

számos olyan lehetőséget kínál a magukat a világ online leképzett

másán elhelyezni kívánó orgánumoknak, melyek kihasználásával elébe

mehetünk az újnak, és úttörők lehetünk Magyarországon.

Előkészítés alatt áll ennek az első lépcsője, a Debreceni Egyetem

hivatalos képviselője legyen a Foursquare-n az ONIK Egyesület, mely

programot a következő Szenátusi Ülésen szándékozom a Debreceni

Egyetem szenátusa elé tárni, kérve a támogatásukat ehhez a

programhoz.

Cél: elsőként Magyarországon elhelyezni a felsőoktatási

intézményeket ezen az online térképen, és a helyszíneik gondozója

lenni.
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A jövő

Sikeres éven vagyunk túl, mely megalapozta az ONIK Egyesület

működésének kezdetét. Összes, 2010-es programunkat sikeresnek

könyvelhettük el, melyek kedvező alapot adnak az

elkövetkezendőknek. Ezt a kezdeti lendületet felhasználva remélem,

jövőre még színvonalasabb és még változatosabb programokat

tudunk lebonyolítani – a tagság és az informatikai felsőoktatás

hallgatói, oktatói és a szakma által elismerten.

Bízom benne, hogy ez az emelkedés éve lesz számunkra, melyben

minden ONIK Egyesületi tag tevékenyen tud részt venni.

Kérem a Küldöttközgyűlést a beszámolóm elfogadására!

Kistarcsa, 2011. január 11.

Megyesi Emil Szilárd

ONIK Egyesület elnök


