Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete
BESZÁMOLÓ
a 2020-as év egyesületi életéről
a Közgyűlésnek

Különleges évet zárunk. A személyi összetételében részben megújult elnökség lendületesen készült a
tavaszi konferenciára, ami a pandémia miatt végül elmaradt. A helyette rendezett Oracle webinarhoz
illeszkedve az Egyesület egy HOUG Guru Nap eseményt rendezett, amin 217 szakember vett részt.
Nagyon reméltük, hogy az őszi Szakmai Napot személyes részvétellel rendezhetjük meg. Aztán ahogy
változott a helyzet, sokat gondolkoztunk a különböző lehetséges megvalósítási módokon.
A bizonytalanság, a változó körülmények mellett más nehézségekkel is szembesültünk. Az ősz két
szempontból is rácáfolt nyári óvatos optimizmusunkra. Az Oracle Open World szakmai tartalma, az ott
bemutatott újdonságok és áttekintések minden évben kiemelt fontosságú bemenetét adják a Szakmai
Napnak. Ezzel kapcsolatban is bizonytalanságot láttunk, hónapokon keresztül, a végül online formában
elérhető Oracle újdonságok feldolgozása a Szakmai Nap előtt gyakorlatilag nem volt lehetséges. A másik
gondunk az volt, hogy a tervezett előadók egy részénél a vállalati pandémiás politika nem engedélyezte a
részvételt konferenciákon. Ez egyfelől felelős vállalati hozzáállás, mi azonban, ameddig csak lehetett,
személyes vagy legalább hibrid eseményre törekedtünk. Kora nyáron olyan jelzéseket kaptunk tagjainktól,
hogy hiányzik a személyes találkozás a szakmabeliekkel. Remélve, hogy ősszel november előtt nem fut fel
a járvány második hulláma, inkább előre hozni terveztük a Szakmai Napot, előbb októberre, majd
szeptember végére. (Ami értelemszerűen a szervezésre rendelkezésre álló időt is csökkentette volna és az
„Open World pótlékok” révén megismerhető szakmai újdonságok elérésének esélyét is lenullázta volna.)
A potenciális előadók fellépési korlátozásaival azonban már akkor szembesülnünk kellett. A képlékeny
helyzet, érthető módon a szervezében részt vevőket is elbizonytalanította valamennyire. Az elnökség több
ülésén is foglalkozott a lehetőségekkel, értékeltük a várható fogadókészséget, a célközönségünk lehetséges
részvételét. Ezek során alakult úgy, hogy végül november 10-én, hibrid formában rendeztük meg a 2020.
évi Szakmai Napot.
Még nem volt mód a Szakmai Nap testületi értékelésére. A kitűnő szervezés és marketing, a regisztrációs
és részvételi adatok, a professzionális, probléma nélküli lebonyolítás és a rendezvényt követő spontán
levelezés alapján úgy gondolom, hogy sikeres lett ez a HOUG Szakmai Nap is. A „minimum elvárásunk”
az volt, hogy ne szakadjon meg ez az elismerten tartalmas sorozat ám ne kelljen szégyenkeznünk a szakmai
tartalom miatt sem. A minimumot bőven túlteljesítettük. Kétszázan regisztráltak, az összes online
belépések száma 203 volt, a többszöri belépéseket kiszűrve és a helyszínen jelen lévőket is számolva 128
résztvevőről beszélhetünk. Ez önmagában („normális évben”) is jó részvétel lenne, ebben a furcsa
szezonban, a bizonytalanságokkal terhes szervezés mellett pedig alappal lehetünk elégedettek. Az egyes
előadások konkrét nézettsége is 80-100 fő között volt. (A személyes konferenciákon tömeget jelent egy
teremben ennyi résztvevő.)
A régi igazság, hogy a tartalom a király, ezúttal is megmutatkozott. A regisztrációk száma akkor ugrott
meg, amikor ismert lett a konkrét program. Igen fontos döntés volt az is, hogy az online közvetítés
professzionális, stúdióminőségű legyen, amit a rendezvény szervezője hibátlanul meg is valósított.

November 18-án tartottuk meg az EOUC Summit 2020-at, az EMEA régiós Oracle felhasználói
egyesületek vezetőinek – ezúttal virtuális, online – találkozóját. 28 országból jelentkeztünk be, a
résztvevők több mint fele arról számolt be, ahogy a pandémia miatt nem tartották meg a szokásos szakmai
rendezvényeiket. Mások webinart közvetítettek, 1-1 szakmai előadóval. Ebben az összehasonlításban is
értékesnek számít, hogy a HOUG nevében már beszámolhattam a sikeres Szakmai Napról.
Az év elején még módunk volt részvételt szervezni az Oracle Open World Europe konferenciára, ami
Londonban volt, február 12-13-án. A kaliforniai OOW részvétel a magas költség miatt régóta nem ésszerű
opció számunkra. A londoni két napos rendezvény azonban kitűnő lehetőség volt, igen jó képet kaptunk
az Oracle és partnerei szakmai fejlődéséről, kínálatáról és terveiről. Az Egyesület csak hozzájárult a
költségekhez, a részvételre vállalkozó elnökségi tagokkal megosztottuk a kiadásokat (a szállást és helyi
étkezést állta a HOUG).
A 2020. december 3-i állapot szerint 25 vállalati és 11 egyéni tagja van a HOUG egyesületnek.
A 2020. év gazdálkodási adatai (időközi állapot alapján, 2020. 11. 23.)
Tárgyévi várható bevétel:
935,525 Ft
(tagdíjbevétel 935 eFt)
Tárgyévi várható ráfordítások:
741,628 Ft
(könyvelés, titkári tevékenység, OOW London részvétel, banki és egyéb)
Tárgyévi várható eredmény:
193,897 Ft
Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott és takarékos volt, annak a pénzügyi politikának
megfelelően, hogy a szokásos működési költséghez igazodó tartalékkal is rendelkezzünk.

A HOUG elnökség ülései 2020. évben
2020. január 13.
-- HOUG elnökség 2020-es ülés- és munkaterve
-- HOUG tagsági kampány-teendők

Felelős: Magyar G.
Felelős: Magyar G.

2020. február 3.
-- HOUG 2020 konferencia előkészületek
-- HOUG tagsági kampány, áttekintés
-- Célok, eszközök: az új elnökség beszélgetése

Felelős: Keresztesi J.
Felelős: Magyar G.
Felelős: Magyar G.

2020. március 2.
-- HOUG 2020 konferencia megjelenésünk
-- Mikor és hol legyen az őszi HOUG Szakmai Nap?
-- Beszámoló az OOW Europe részvételről

Felelős: Keresztesi J., Jagusztin L.
Felelős: Jagusztin L.
Felelős: Lányi Á.

2020. április 6.
-- Tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következtében bekövetkező változások az
Egyesület életében

Felelős: Magyar G.

2020. május 4.
-- E-HOUG 2020 értékelése
-- HOUG Szakmai Nap előkészítése, dátum meghatározása

Felelős: Keresztesi J.
Felelős: Jagusztin L.

2020. június 8.
-- HOUG Szakmai Nap előkészítése

Felelős: Jagusztin L., Keresztesi J.

2020. július 13.
-- Szakmai beszélgetés

Felelős: Magyar G.

2020. augusztus 31.
-- HOUG Szakmai Nap előkészítése

Felelős: Jagusztin L.

2020. október 6.
-- HOUG Szakmai Nap előkészületeinek áttekintése

Felelős: Jagusztin L.

2020. október 8.
-- HOUG Szakmai Nap előkészületeinek áttekintése

Felelős: Jagusztin L.

2020. november 2.
-- A HOUG Szakmai Nap előkészületeinek áttekintése
-- A közgyűlés előkészítése

Felelős: Jagusztin L.
Felelős: Magyar G.

2020. november 10.
HOUG Szakmai Nap
Felelős szervezők: Keresztesi J., Jagusztin L.
2020. december 3.
HOUG közgyűlési előterjesztésekről online megbeszélési lehetőség

Budapest, 2020. november 24.

