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ELNÖKI beszámoló
az ONIK Egyesület 2011. évi tevékenységéről

A 2010. év programjai után a 2011. év szerencsére még több programról szólt.

2011. évi programjaink

Kidolgoztuk a „Nem hiába tanulsz” munkanevű programunkat, amellyel az elsőévesek egyetemi, 
főiskolai tanulmányi beilleszkedését segíti, a lemorzsolódási, kibukási arányukat csökkentve; míg a 
felsőbbéveseknek, akár a frissen diplomát szerzőknek hasznos visszatekintés a tanulmányaikra, hogy a 
leendő munkáltatójukhoz könnyebben nyerjenek felvételt, és a munkába állásuk hatékonyabb legyen.

Sikeresen segédkeztünk és bonyolítottuk le a VI. Informatikai Szakmai Napok általunk vállalt részét a 
Debreceni Egyetem Informatikai Karán március 29-31-e között.

Támogatói voltunk a MeetOFF kezdeményezésnek Budapesten.

Másodjára jelentünk meg az EPAM Systems Kft-vel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai 
Kara és a 2 másik lágymányosi kampuszon lévő kar által szervezett LEN programon, május 12-én.

A Morgan Stanley próbainterjúit, Technology Open Dayét segítettük az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Informatikai Karán május 19-20-án és  szeptember 21-én; Nyílt napját november 
16-17-én; Informatikai Szakmai Napját a Debreceni Egyetem Informatikai Karán november 9-én.

Jelen voltunk saját sátorral a Civil Faluban az EFOTTon, Szolnokon, július 12-16 között.

Hagyományteremtő jelleggel záróvizsga partyt tartottunk a Debreceni Egyetem Informatikai Karán és 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a szakma jeles cégei képviseletével: június 16-
án és július 5-én.

Az EcoSim Kft által szervezett informatikai, mérnök és programozói versenyeket hirdettük országosan 
és a javaslatunk hatására idén először a határainkon túl is: ITech Challenge, K&H Diákkupa, Ericsson 
Programozói verseny, unitech Online Mérnökverseny, BigOne.

Szokásos nagysikerű, félévkezdő kocsmatúrát szerveztünk október 18-án, Debrecenben.

A Liferay Code Camp versenyét hirdettük országos szinten októberben.

Partnerei voltunk a Mobil Weekendnek.
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A MOLnak szerveztünk SAP óralehetőségeket Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán 
november elején.

Saját vállalkozásokat segítendő StartUp! programját hirdettük országosan a CoLabsnak.

Támogattuk és megjelentünk a magyarországi CodeRetreat-en december 3-án.

Nagy sikerű mIKulás Party-t rendeztünk december 6-án Debrecenben.

Támogattuk a főleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar hallgatóit megmozgató 
Kocsmai Küzdősportok rendezvény mikulását december 6-án.

A Corvex Zrt-nek szerveztünk a Debreceni Egyetem Informatikai Karára bemutatkozó előadást a 
StartUpok világából december 12-én.

Az Invitel Holding V/S által kiírt InnoApps Fejlesztői Különdíj 20101 pályázatnak a felsőoktatási 
összekötője lettünk idén is – mely pályázat határideje február 21.

Folyamatosan felkarolunk informatikusokat elérni szándékozó segítségkéréseket a facebookon – mind 
munka, projekt, szakmai gyakorlat, de akár szakdolgozathoz kutatást segítő kérésekkel.

Szerintem ezek a programok minőségiek és változatosak, segítenek az ONIK Egyesület kitűzött 
céljainak elérésében: a szakma cégei rajtunk keresztül elérik az országban és a határokon túli hallgatókat, 
akik értékes szakmai tapasztalatokat szerezhetnek akár versenyeken való indulással, akár 
álláslehetőséggel, miközben az egyéb programokon lehetőségük nyílik kikapcsolódni is.

Szakmai programok

Szerencsére a 2010-es évhez képest további szakmai programokat hirdettünk a hallgatóknak – hogy már 
a tanulmányaik ideje alatt minél többen próbálják ki magukat. Ezek nem csak az önéletrajzokban 
mutatnak jól, hanem olyan tapasztalatokat is ad, amelyek a munkába állásukkor értékesebbé teszi őket.

Célom, hogy a kölcsönös segítségkérések a facebook oldalunkon olyan elérést eredményezzenek, hogy 
ha egy hallgatónak akár kérdőívezésre, akár másmilyen felmérésre van szüksége például a 
szakdolgozatához, azt minél hamarabb elérje rajtunk keresztül.
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Pályázatok

2011-ben először tudtunk pályázni: a Nemzeti Civil Alapprogram működési költség támogatására kiírt 
pályázatán nyertünk 100.000 Ft-ot. A jogszabályi és más változások miatt a pályázatot nem sikerült 
lezárni a 2011-es évben, ám mi minden időpontnak és feltételnek eleget tettünk, a Nemzeti Civil 
Alapprogramra várunk.
Ezzel a pályázattal az éves működési költségeinket fedezni tudtuk.

A Startlap Megújulás pályázat közönségszavazási részébe bekerültünk a „Nem hiába tanulsz” 
programunkkal. A végső fordulóba sajnos nem jutott be végül a pályázatunk, ám a szavazók 
mozgósításában elért tapasztalatokat remélem, mihamarabb tudjuk hasznosítani máshol.

1%, adományok

2011-ben regisztráltunk a Flattr-re, ám a benne rejlő lehetőségeket sajnos még nem használjuk ki 
teljesen.
2012-től már tudjuk az adó 1% felajánlásokat fogadni.
A működésünk biztosításához szükség lenne minden lehetőséget kihasználni, amelyekkel a céljainkkal 
egyetértők könnyen tudnának anyagi támogatást adni az ONIK Egyesületnek.
A 2012-es évben szeretnék minél több ilyen lehetőséget felkutatni és felhasználni.

Jövő

A programjaink céges és hallgatói visszajelzései jók, ezt felhasználva készüljünk a jövőre.
Már írtam az aodmányokról, 1%-ról. A 2012-es év első felében kiemelt figyelmet szeretnék fordítani 
rájuk.
A programjaink folyamatos fejlesztése mellett ennek az elérésében is számítok minden ONIK 
Egyesületi tag értékes és hasznos munkájára.

Kérem a Küldöttközgyűlést a beszámolóm elfogadására!

Kistarcsa, 2012. január 07.

Megyesi Emil Szilárd
ONIK Egyesület elnök


