A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület Felügyelő Bizottsága
jelentése

A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (továbbiakban MOKKA Egyesület)
Felügyelő Bizottsága a MOKKA Egyesület 2009. évi tevékenységének az Egyesület
Alapszabálya szerinti közhasznúsági tevékenységének vizsgálatához kézhez kapta az alábbi
dokumentumokat:
1.) a Számviteli törvény szerinti MOKKA Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolóját,
2.) a MOKKA Egyesület 2009. évi tevékenységéről készült közhasznúsági jelentést,
3.) a MOKKA-R tagozat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
4.) a MOKKA Egyesület Közgyűlés által jóváhagyott, módosított alapszabályát,
5.) a MOKKA és az OSZK között a MOKKA projektnek az OSZK általi fejlesztéséről és
üzemeltetéséről szóló szerződést.
A MOKKA Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója alapján az Egyesület 2009. évi
egyenlege 2 049 771.- Ft volt, 2009. évi bevétele (tagdíjakból és kamatból) 1 049 877.- Ft,
2009. évi kiadása 703 505.- Ft volt, melyet szolgáltatásokra, megbízási díjakra és csekély
reprezentációra fordított. Az Egyesület 2009. évi záró egyenlege 2 345 882.- Ft.
A MOKKA Egyesület 2009-ben sem céltámogatást, sem költségvetési szervtől, alapoktól,
önkormányzatoktól támogatást nem kapott.
A MOKKA Egyesület választott vezető tisztségviselőinek nem adott pénzbeli vagy
természetbeni juttatást.
A Felügyelő Bizottság a beszámolót alátámasztó pénzügyi kimutatást egyhangúan elfogadta
és elfogadásra javasolja.
A Felügyelő Bizottság a MOKKA Egyesület 2009. évi tevékenységéről készült közhasznúsági
jelentésében azt vizsgálta, hogy tevékenysége megfelel-e a közhasznúsági elvárásoknak, hogy
az OSZK-nak átadott MOKKA adatbázis üzemeltetése és a fejlesztés összhangban van-e az
Egyesület célkitűzéseivel.
Az Egyesület elnöksége rendszeresen konzultált az OSZK vezetésével a tervekről. A
fejlesztőknél tájékozódott az új technológiai lehetőségekről.
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A TÁMOP nyertes pályázat révén szorosabb együttműködés jött létre a MOKKA fejlesztés
előkészítésében, a tagság érdekeit képviselve.
Az Egyesület az Informatikai Szakbizottság tagjait felkérte, mint szakértőket egy tanulmány
elkészítésére a katalógus továbbfejlesztésével kapcsolatban, amelynek beszámolója része a
közhasznúsági jelentésnek.
A Felügyelő Bizottság javasolja egy szakértői gárda felkérését a MOKKA fejlesztés hivatalos
kontrollálására is.
A Felügyelő Bizottság ülésén, Keveházi Katalin felvetésére megvitattuk, hogy a bővülő
tagság miatt felmerült problémákat, mint a MOKKA-ban való részvételéhez, az Egyesület
tagjain kívül van-e módja, joga másnak is, be kell-e lépni az Egyesületbe annak, aki a
MOKKA adatbázisához csatlakozni kíván. Az üzemeltető OSZK a csatlakozni kívánók
számára meg fogja fogalmazni a technikai feltételeket, kérdés, hogy ki kell-e ezt egészíteni
azzal, hogy a belépőnek egyben az Egyesület tagdíjat fizető tagnak kell-e lenni.
Az Egyesület szakmai fórumokon foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, de nem vitte Közgyűlés
elé és nem szabályozta újra az Alapszabályban.
Az Egyesület közhasznúsági jelentése a Felügyelő Bizottság észrevételeit figyelembe véve
készült el, melyet a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadott és a Közgyűlésnek
elfogadásra javasol.
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés 2009. évi munkáját lezáróan alakítja ki a 2010. évi tervét.
Budapest, 2010. április 13.
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