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Az ONIK Egyesület
Közhasznúsági jelentése

a 2010-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az ONIK Egyesület (továbbiakban: Szervezet) a  2010. évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított 
össze.  A mérleg  főösszege  252 ezer  Ft,  a  saját  tőke  145 ezer  Ft.  A részletes  kimutatás 
jelentésünk  1.  sz.  melléklete,  mely  áll  a  mérlegből  és  a  közhasznú  szervezeti 
eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet  0 Ft állami támogatást kapott. Az előző esztendőben szintén nem 
kaptott a Szervezet állami támogatást. Lásd: a részletes kimutatás 2. számú melléklete.

3.  VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL  KAPCSOLATOS 
KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 158 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet 
mindig törekszik  arra,  hogy az adott  évben kapott  bevételeket  fel is  használja  közhasznú 
céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az 
esztendőben  már  nem  kellett  forrást  elvonni  a  működés  biztonságára.  A  vagyon 
felhasználását a részletes kimutatás 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

A Szervezet nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. Lásd a részletes 
kimutatás 4. sz. melléklete.
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5.  KÖZPONTI  KÖLTSÉGVETÉSI  SZERVTŐL, 
ELKÜLÖNÍTETT  ÁLLAMI  PÉNZALAPTÓL,  HELYI 
ÖNKORMÁNYZATTÓL,  TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK  TÁRSULÁSÁTÓL  ÉS  MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben  a  Szervezet  összesen  0  Ft támogatást  kapott  különböző  címen.  Az  előző 
esztendőben szintén nem kaptott a Szervezet állami támogatást. Lásd: a részletes kimutatás 5. 
számú melléklete.

6.  A  KÖZHASZNÚ  SZERVEZET  VEZETŐ 
TISZTSÉGVISELŐINEK  NYÚJTOTT  JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk  személyi  jellegő  ráfordítása  0  Ft volt.  Megállapítható,  hogy  a  Szervezetnél 
indokolatlan kifizetés nem történt. Lásd a részletes kimutatás 6. számú melléklete.

7.  A  KÖZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉGRŐL  SZÓLÓ  RÖVID 
TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. MAGYAR  DIÁKOKNAK  ITTHON  ÉS  KÜLFÖLDÖN, 
KÜLFÖLDI  DIÁKOKNAK  MAGYARORSZÁGON  SZAKMAI 
GYAKORLATOKAT SZERVEZ

Az  ONIK  Egyesület több  partnercége  szakmai  gyakorlatát  közvetítette  az  informatikus 
hallgatók felé a honlapján, programjain, levelező listáján.
Folyamatosan  fejlesztjük  az  ONIK  Egyesület  honlapját,  hogy  az  érdeklődők  modern 
körülmények  között  tekinthessék  meg ezeket  az  ajánlatokat,  szerezzenek  tudomást  az  új 
lehetőségekről.
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Programjainkat igyekszünk úgy kialakítani, hogy minél több informatikus hallgatókat kereső 
ipari szereplő mutatkozzon be, és érje el az informatikus hallgatókat.
Levelező listánkra a feliratkozás folyamatos, melyen a kiemelt ajánlatokat juttatjuk el a lista 
tagjainak.

7.2.  SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEKET SZERVEZ, AMELYEK A 
FIATALOK  KULTURÁLIS  ÉLETÉNEK,  EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓDJÁNAK JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULNAK

Kiemelt figyelmet fordítunk az informatikusok életmódjára.
Az  évben  1,  teljesen  az  egészséges  életmódot,  szabadidős  kikapcsolódást  középpontba 
helyező  sikeres  programunk  volt,  és  lehetőségekhez  mérten  számos  más  programunkba 
szőttünk bele programrészként kisebb lehetőségeket a szabadidős tevékenységekre.

7.3.  KAPCSOLATOT  TART  ÉS  TÁMOGAT  HASONLÓ  CÉLLAL 
MŰKÖDŐ  HAZAI  ÉS  KÜLFÖLDI  SZERVEZETEKKEL, 
VALAMINT  A  VELÜK  KAPCSOLATBAN  ÁLLÓ 
INTÉZMÉNYEKKEL,  VÁLLALATOKKAL  ÉS  EZEK 
MUNKATÁRSAIVAL

Több szervezettel vette fel a kapcsolatot az ONIK Egyesület, az első lépések bíztatóak.

7.4.  INFORMATIKA  TÉMÁJÚ  ELŐADÁSOKAT,  PROGRAMOKAT 
SZERVEZ

Az ONIK Egyesület  több  programot  is  sikeresen  szervezett  a  2010.  évben informatikai 
témájú előadásokkal, programokkal.
Erőforrásaink legnagyobb részét e tevékenység végzésére fordítottuk.
Első éves civil egyesületként az év folyamán összesen 7 programot sikerült megvalósítani, és 
3, nem általunk szervezett programon vett részt az ONIK Egyesüet, részszervezőként és 
felsőoktatási összekötőként.
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7.5. AZ EGYESÜLET RÉSZT VESZ A TEHETSÉGES HALLGATÓK 
FELKUTATÁSÁBAN ÉS SZAKMAI MUNKÁJUK SEGÍTÉSÉBEN

Az előző közhasznúsági tevékenységekben foglaltak nagy részt magukkal hozzák a tehetséges 
hallgatók felkutatását és szakmai munkájuk segítését. Egy partner cég ajánlata közvetlenül ezt 
segíti  elő,  ahogyan egy szakmai előadáson is könnyű felkutatni  újabb és újabb tehetséges 
hallgatókat.
Ezeken felül folyamatosan keresi az ONIK Egyesület az újabb lehetőségeket a szakmailag 
motivált hallgatók felkutatására.

Kistarcsa, 2011. január 25.

Megyesi Emil Szilárd
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az ONIK Egyesület közgyűlése 2011. január 28-i ülésén elfogadta.
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