A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló – 2017.
Az egyesület 2018-ban is alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét:
„elsődleges célja és feladata, hogy képviselje tagkönyvtárainak szakmai érdekeit a központi
adatbázis fejlesztésével és szolgáltatásával kapcsolatban.” Ez az érdekképviselet az elmúlt,
lassan másfél évben elsősorban azt jelentette, hogy az egyesület figyelemmel kísérte az új
országos könyvtári rendszer tervezését és az azzal kapcsolatos projekt alakulását, illetve részt
vett az előkészítő munkában.
2016 decemberében született meg az a kormányhatározat, amely a nemzeti könyvtár
informatikai fejlesztéséhez szükséges forrásokat biztosítja1. Az Országos Könyvtár Rendszer
(OKR) keretében nemcsak az Országos Széchényi Könyvtár belső informatikai rendszerének
megújítására kerül sor, hanem a nemzeti könyvtár országos feladatai közé tartozó
informatikai környezet fejlesztésére is. Ebbe a körbe beletartozik minden, az OSZK felelősségi
körébe tartozó központi szolgáltatás és adatbázis, így tehát a Magyar Országos Közös
Katalógus (MOKKA), és annak régi könyves adatbázisa mellett a Muzeális Könyvtári
Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNY) is. Az ehhez szükséges megvalósítási tanulmány és
pályázati kiírás előkészítésében a MOKKA Egyesület képviselői is részt vettek. A
megvalósuláshoz szükséges közbeszerzési eljárás és adminisztráció még folyamatban van, de
a közös katalógus gyakorlati megújításához szükséges feladatok megfogalmazása és az új
közös katalógushoz szükséges tervek elkészítése a majdan felállítandó új keretrendszer
előzetes ismerete nélkül is elkezdődött. Az ezzel kapcsolatos elképzelésekkel kapcsolatban a
nemzeti könyvtár folyamatosan tájékoztatta és tájékoztatja a MOKKA Egyesületet. A 2017ben tartott mindkét közgyűlés fő témája is ez volt. Rácz Ágnes 2017 májusában „A közös
katalógusok felépítése az OKP-ban” címmel összeállítást készített, amelyet a MOKKA
Egyesület tagjai is megkaptak, és módjuk volt az egyesület közgyűlésén véleményt mondani
róla. A könyvtárak elfogadni látszanak a fejlesztési koncepciót, és az anyaggal kapcsolatban
nem volt érdemi ellenvetés. A koncepció megvalósításának kidolgozásával megbízott
munkabizottság – amelynek tagjai a MOKKA adatbázis működtetésében hosszú ideje
tapasztalt szakemberek – az év során elkezdte azoknak a gyakorlati lépéseknek a
megvitatását és kidolgozását, amelyek majd a közös katalógus új keretrendszerben való
felépítését és működtetését lehetővé teszik.
A fentieknek megfelelően tehát az új platform keretében fognak tovább működni a
MOKKA régi könyves adatbázisai is. Ezek jelenleg bodzás keretrendszerben működnek, amely
keretrendszer üzemeltetését továbbra is az SZTE Klebelsberg Könyvtár végzi, azonban –
mivel a rendszer fejlesztése leállt, támogatása megszűnt – adatok feltöltésére azonban
jelenleg nincs lehetőség. Mivel a törvényi kötelezettség 2 miatt a Muzeális Könyvtári
Dokumentumok Nyilvántartásába való bejelentés lehetőségét biztosítanunk kell, a MOKKA
Egyesület a 2017. december 13-i közgyűlésén megszavazott felhatalmazás alapján
elkezdődtek az egyeztetések egy olyan adatbázis felállításáról, amely az országos rendszer
felállásáig lehetővé teszi ezt. Az új rendszerrel kapcsolatos követelmény természetesen az
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eddigi adatstruktúrának való szabványos megfelelés. Kialakítása során tekintettel kell lenni a
Rácz Ágnes jelzett tanulmányában az MKDNY tervezett működésével kapcsolatos
koncepcióra. Az átmeneti időszakra felállítandó rendszer kialakítását a MOKKA Egyesület, az
üzemeltetés éves költségét a reményeink szerint nemzeti könyvtár vállalja.
Szervezet
A 2017. december 13-án tartott közgyűlésen az egyesület alapszabályának
megfelelően teljes tisztújítás zajlott le. Az új tisztségviselők a jelölésének és
megválasztásának folyamatát az ősszel felkért jelölőbizottság koordinálta, a tisztújítás az
előírásoknak megfelelően, szabályosan lezajlott.
Az új elnökség tagjai:
MOKKA elnök: Keveházi Katalin (SZTE Klebelsberg Könyvtár)
MOKKA-R elnök: Farkas Gábor Farkas (Országos Széchényi Könyvtár)
Elnökségi tagok: Naszádos Edit (MTA Könyvtár és Információs Központ, Béninné
Virág Mária (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)
Titkár: Fölkerné Csernyik Rita (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)
Felügyelőbizottság elnöke: Tóth Gábor (MTA Könyvtár és Információs Központ)
Felügyelőbizottság tagjai: Giczi András (BME OMIKK), Péterfi Rita (EKE OPKM)
A tisztújító közgyűlés során a tagság jóváhagyott néhány, az egyesület
alapszabályával kapcsolatos módosítást is. 2018 első heteiben az új alapszabály a
jogszabályoknak megfelelően bejelentésre került.
A MOKKA Egyesületnek 105 tagkönyvtára van. Ezek közül MOKKA-tag 93, MOKKA-Rtag 36. Tagozati partnerkönyvtár (csak a MOKKA-R-nek tagja) 12 intézmény. Összesen 53
nem fizető partnerkönyvtára van az egyesületnek: ezek azok, ahonnan nem folyamatos az
adatfeltöltés, ezekből pályázati kötelezettség alapján, annak keretében készült rekordok
egyszeri feltöltéssel kerültek az adatbázisba.
A közös katalógus használata
2017 január 1. és 2017. december 31. között a MOKKA adatbázist (www.mokka.hu)
35.149 látogató használta 108.900 munkamenet során. Az átlagos munkamenet MOKKA
adatbázisban csaknem 10 perc hosszú. Ez nagyjából a korábbi adatoknak felel meg. A
használat az év során egyenletesnek volt mondható, ami szintén megegyezik az előző évek
tapasztalataival.
Gazdálkodás
Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos adatok az egyszerűsített éves
beszámolóban láthatók. Egyetlen bevételünk a tagkönyvtárak által befizetett éves tagdíj. Az
év felszabadított korábbi lekötést az egyesület a muzeális dokumentumok nyilvántartására
szolgáló adatbázis üzemeltetésének megoldására fogja fordítani.
Szeged, 2018. május 18.
Keveházi Katalin

