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Tartalom:
a) Számviteli beszámoló
"A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011" a
közzétett beszámolóban nem szerepel. Megtekinthető a Magyar Közös Katalógus Egyesület (MOKKA
Egyesület) irattárában.
b) Költségvetési támogatás felhasználása
A MOKKA Egyesület 2011-ben nem kapott költségvetési támogatást.

Pénzügyi kimutatás
2011. 01. 01 - 2011. 12. 31.
2011. 01. 01-i nyitó pénzkészlet:
Bank
DK értékpapír

1 051 191 Ft
1 673 002 Ft

Követelés

70 000 Ft

Aktív időbeli elhatárolás

2 460 Ft

Kötelezettség

-37 875 Ft

Nyitó vagyon:

2 758 778 Ft

Bevételek:
Tagdíj

930 000 Ft

Támogatás jogi személy

50 000 Ft

Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen:

114 760 Ft
1 094 760 Ft

Kiadások:
Igénybevett szolgáltatások:
Web költségek
Könyvelési díj irodai szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások:
Bank költség

424 581 Ft
2 500 Ft
422 081 Ft
65 890 Ft
65 890 Ft
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Megbízási díj

100 000 Ft

Bérjárulékok

24 300 Ft

Reprezentáció

145 000 Ft

100 e Ft alatti tárgyi eszköz

295 000 Ft

Behajthatatlan követelések

40 000 Ft

Kiadások összesen:

1 094 771 Ft

Követelések:
Vevő

60 000 Ft

Diszkont kincstárjegy

1 592 136 Ft

Követelések összesen:

1 652 136 Ft

Kötelezettségek:
Szállítók
Költségvetési befizetési kötelezettség
Kötelezettségek összesen:

31 250 Ft
588 Ft
31 838 Ft

2011. 12. 31-i záróvagyon:
Nyitó

2 758 778 Ft

Bevételek

1 094 760 Ft

Kiadások

-1 094 771 Ft

Követelések

-1 652 136 Ft

Aktív időbeli elhatárolás

-27 957 Ft

Kötelezettségek

31 838 Ft

Passzív időbeli elhatárolások

27 672 Ft

Záró összesen:

1 138 184 Ft

2011. 12. 31-i záró tételek:
Bank

1 138 184 Ft

Össszesen:

1 138 184 Ft

c) Cél szerinti juttatások kimutatása
Céltámogatást a MOKKA Egyesület 2011-ben nem kapott.
d) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
A MOKKA Egyesület a felsorolt szervektől, alapoktól, önkormányzatoktól 2011-ben nem kapott
támogatást.
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
A MOKKA Egyesület választott vezető tisztségviselőinek sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást

nem adott 2011 folyamán.
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a) A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló – 2011.
Szervezési, tervezési feladatok
Az egyesület a küldetésnyilatkozata szellemében végezte tevékenységét 2011. évben is:
„A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) elsődleges célja és feladata, hogy
képviselje tagkönyvtárainak szakmai érdekeit a központi adatbázis fejlesztésével és szolgáltatásával
kapcsolatban.”
Az Alapszabály definiálja: az egyesület célja a magyar könyvtárakat és használóikat szolgáló,
dokumentum- és információ-ellátásukat nagymértékben javító közhasznú tevékenység, magyarországi
könyvtári közös katalogizálási rendszer létrehozására és működtetésére. Az ezzel kapcsolatos
fejlesztési feladatok ellátását, valamint a rendszer üzemeltetését az egyesület bármely meghatározott
tagjának (a továbbiakban: működtető) – erről szóló megállapodás szerint – átadhatja.
A MOKKA Egyesület és az OSZK közötti megállapodás érvényben van.
Személyi feltételek, kommunikáció
A MOKKA adatbázis fejlesztése az OSZK-ban zajlik, az Egyesület figyelemmel kísérte a folyamatot,
aktívan részt vett a fejlesztési terv véleményezésében, több alkalommal konzultált Bánkeszi Katalin és
Koltay Klára projektvezetőkkel.
Az Egyesület vezetősége személyesen ill. levelezőlistán vitatta meg az aktuális témákat, teendőket, a
titkár részt vett az adminisztrációs feladatok elvégzésében. A Katalist-en is folyamatos a tájékoztatás,
hozzászólás lehetősége.
A Könyvtári Intézet honlapján, és a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) szakfolyóiratban
állandó rovata van a MOKKA-nak.
Taglétszám 2011-ben:
- 56 könyvtár - alapító tagkönyvtár, tagkönyvtár illetve partner könyvtár.
- 24 könyvtár csatlakozott az Egyesülethez, „résztvevő könyvtárként”, és ezek a könyvtárak is
átadták rekordjaikat a MOKKA adatbázisba.
A MOKKA-l listán tájékoztattuk a tagokat a fejleményekről, illetve fogadtuk a kéréseket, kérdéseket.
Az OSZK szerverén működő bugzilla segítségével jeleztük és követtük a problémákat, feladatokat és
azok helyzetét, megoldását.
2011-ben két alkalommal tartott az egyesület közgyűlést.
A tavaszi összejövetelen rögzített feladatok:
- TEL kapcsolat (http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html)
o A TEL le akarja cserélni a MOKKA SRU elérést OAI-PMH aratáson alapuló
elérésre. Az OSZK lehetőséget biztosított 10 000 MOKKA rekord teszt
betöltésére. Az aratás eredményeként létrejött TEL-es rekordokat a technikai
bizottság véleményezi és ha rendben találja, akkor arathatóvá tesszük az összes
MOKKA rekordot. Horváth Ádám gondoskodik róla, hogy Simon András
hozzáférhessen a TEL teszt adatbázisához.
- Nyílt hozzáférésű bibliográfiai adatok (http://obd.jisc.ac.uk/)
o Az OSZK csatlakozni szeretne a kezdeményezéshez. Vizsgálják a lehetőséget.
Kéri, hogy a MOKKA is vizsgálja meg a fejlesztés lehetőségét.
o Az Informatikai szakbizottság foglalkozik a kérdéssel.
o A kapcsolódó jogi nyilatkozatot jogásszal Fonyó Istvánné megvizsgáltatja.
A 2011. november 23-i közgyűlésen tisztújításra került sor.
A MOKKA vezetőség új tagjai:
elnök: Fonyó Istvánné (BME OMIKK)
elnökségi tagok:
Varga Klára titkár (ELTE Egyetemi Könyvtár)
Markó Tamás (PTE Egyetemi Könyvtár)
Barna Marianna (SZIE KDKL)
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Felügyelő Bizottság:
elnök: dr. Nemes Erzsébet
Bizottsági tagok: Keveházi Katalin, Deák Sándor
Fórumok



Networkshop 2011. április Kaposvár Tesztbemutató a MOKKA-ODR fejlesztésről.
2011. június 27. Szakmai Nap az OSZK-ban: Tájékoztatás a MOKKA +ODR fejlesztés
folyamatáról - Bánkeszi Katalin

Pályázati források felhasználása
Az Egyesület küldetésnyilatkozatában rögzíti a MOKKA adatbázis és az ODR adatbázis egyesítését.
A MOKKA Egyesület és az OSZK közötti megállapodás értelmében a TÁMOP pályázatban az OSZK
egyik országos feladata a MOKKA adatbázis fejlesztése és az ODR adatbázissal való egyesítése.
Ennek megfelelően a megpályázható támogatás egy részét erre a feladatra kérte az OSZK.
A fejlesztés hírei a Könyvtári Intézet honlapján is elérhetők.
A MOKKA Egyesület megállapítása szerint rendben zajlanak a fejlesztések, és a feladatok mielőbbi
megvalósítása érdekében beleegyező nyilatkozatot adott az adatbázis rekordok átadásához.
Az Egyesület 4 db új merevlemezt vásárolt és adott át a MOKKA szerverbe.
A MOKKA új honlap kialakításában az Egyesület aktívan részt vett.
Az Európai Uniós támogatással megvalósult program eredményei nem csak a nemzeti könyvtárban,
hanem az egész országos könyvtári rendszerben hasznosulnak.
Az OSZK a saját terveit is az országosan megfogalmazott célokhoz igazította, és ennek megfelelően
alakította ki pályázatának tematikáját, amely három részterületet foglal magában, melyek közül az
egyik a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) teljes megújítása és összevonása az Országos
Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisával. A másik részfeladat a nemzeti könyvtár
elektronikus katalógusának fejlesztése; amely egyben az országos közös katalógust is gazdagította,
hiszen a felvitt rekordok azonnal betöltődtek a MOKKA közös katalógusba is.
A fejlesztési területek szorosan kapcsolódnak más nagykönyvtárak pályázatához. A MOKKA-ODR
összevonása a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárával, valamint a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárával szoros együttműködésben folyt. A feladatok
megvalósításán dolgozó fejlesztői csoportok munkáját tekintve is rendkívüli együttműködésre volt
szükség.
Elmondható tehát, hogy így a MOKKA is 250 ezer katalógusrekorddal bővült csak az OSZK TÁMOP
pályázatának jóvoltából. A MOKKA fejlesztése során megújult a katalógus működtető rendszere,
átalakult a betöltő mechanizmus és az adatkarbantartó rendszer, megújultak a rekordszolgáltatások,
és új keresési lehetőségek jöttek létre. Egyre több könyvtár csatlakozhat a közös katalógushoz, így
jelenleg 1000 könyvtári állomány érhető el a MOKKA-ra épülő kölcsönzési rendszerből. A közös
katalógus építése országos szinten jelentős költségmegtakarítást jelenthet a könyvtáraknak. A
korszerűsített rendszer hatékonyabbá teszi a feldolgozó munkát, lehetővé téve a kész
katalógusrekordok átemelését az egyes könyvtárak saját rendszereibe, és közvetlen kapcsolatot
biztosít az ODR szolgáltatás igénybe vételéhez is.
MOKKA-R tagozat beszámolója
Dr. Hegyi Ádám Dr. Keveházi Katalin
tagozati elnök
projektszervező
A 2011-es fejlesztési terv a MOKKA-R és a muzeális nyilvántartó rendszer zavartalan működtetését
és a rekordbetöltések folytatását írta elő. Ezeket a feladatokat 2011-ben maradéktalanul teljesítettük.
A teljes keretrendszerbe (MOKKA-R, MOKKA-Ms, MKDNy) 45.180 új tétel került be, amely 16.7%-os
növekedés jelent, nem számítva a Z39.50 fölött kereshető forrásokat.
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A MOKKA-R adatbázisban 198.875 rekord érhető el, a Muzeális Könyvtári Dokumentumok
Nyilvántartásában (Bibliotheca Vetus Hungariae) 209.301 bibliográfiai leírás szerepel. A muzeális
nyilvántartásba először szolgáltattak rekordokat a következő könyvtárak:
 Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
 Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központ
 Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtára
 Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára
 Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Könyvtára


Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

Ezt a két nagy adatbázist egészíti ki a MOKKA-Ms nevű kéziratkatalógus, amelyben 17.747 tétel
található.
Taglétszám
A MOKKA-R Tagozat a MOKKA Egyesület része. Tagságát részben a MOKKA tagok alkotják,
részben olyan intézmények, amelyek a MOKKA Egyesülettel nincsenek kapcsolatban. A tagozat
ügyrendje háromféle tagságot különböztet meg: tagozati törzskönyvtár, tagozati partnerkönyvtár,
tagozati résztvevő könyvtár. 2011-ben négy intézmény kérte felvételét a tagozatba: Kecskeméti
Református Egyházközség Könyvtára, Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, Bethlen Gábor
Református Gimnázium Könyvtára, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. A hatékony együttműködés
elősegítése érdekében a tagozat levelezőlistát is működtet (mokka-r@listserv.niif.hu)
Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (Bibliotheca Vetus Hungariae)
A muzeális bejelentő rendszer a Bodza keretrendszerben működik, fejlesztője Zawiasa Róbert, aki az
igényeknek megfelelően ebben az évben is karbantartotta az adatbázist.
Kapcsolatot tartunk fönn a Magyarországon használatban lévő integrált könyvtári rendszerek
gyártóival, amelynek eredményeként nem szükséges az egyes gyűjteményeknek egyesével a
bejelentéshez szükséges technikai feltételeket kiépíteniük, hanem lehetőség van a Z39.50 szabvány
segítségével több könyvtár egyszerre történő adatbejelentésére és adatkonverziójára is. Jelenleg a
Corvina, a HUNTÉKA, Szirén és a SZIKLA rendszerek esetében működik ez a szolgáltatás.
Együttműködések
Könyvtörténeti kutatások megkönnyítésére 2011-ben is biztosítottuk a MOKKA-R szerkesztőfelületét.
Ez az internetkapcsolat nélküli számítógépeken való feldolgozó munkát könnyítette meg.

Budapest, 2012. április 24.

Fonyó Istvánné
elnök
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