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Harmincéves 2. Kimutatás a költségvetési támogatás fel-
". használás áról

az olvasotaborI mozgalom 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos ki-
mutatás

A Magyar Garabonciás Szövetség június 8-án 4. A cél szerinti juttatások kimutatása
jubileumi rendezvé.nyt szervezett. Felsõtár- 5. A központi költségvetési szervtõl, elkülö-
kányban, az elsõ olvasótábor helyszínén többek nített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzat-
között Kocsis István, a hatvani Városi Könyvtár tól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
igazgatója, Ratkó Józsefné, a költõ özvegye, települési önkormányzatok társulásától, az
Czakó Gábor író, Kamarás István író, szocioló- egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
gus, Zombori Ottó csillagász, a szövetség koráb- szerveitõl kapott támogatás mértékének kimuta-
bi elnöke emlékezett az eddigi olvasótáborokra, tása
táborozókra, csoportvezetõkre. 6. A vezetõ tisztségviselõknek nyújtott jutta-

Közremûködött Buda Adám énekmondó. tások értékének, illetve összegének kimutatása
A résztvevõk emlékfát ültettek, majd Eger- 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi

ben, a Forrás Gyermek Szabadidõ Központban beszámp1ója
áttekintették az olvasótáborok jelenkori helyze-
tét, eszmét cseréltek a lehetséges jövõrõl. Mellékletek:

A találkozó vég~~ fell~~ett az ö~ éve ~lakult 1. melléklet: A vagyon felhasználásával kap-
Magyar Gal:abOnClas Tno. (Gutaz Istvan, az csolatos kimutatás
MGSZ titkára)

K .. h ". . 1 ' 1.. Közhasznú beszámoló egyszeres köny,'vi-
OZ asznusagl Je entes telt vezetõ társadalmi szervezetek, köztestüle-

tek részére
a Magyar Országos Közös Katalógus (A közzétett beszámolóban nem szerepel. .

Egyesület Megtekinthetõ a Magyar Országos Közös Kata-
2001. évi tevékenységérõl lógus Egyesület (MOKKA) irattárában. Emellett

az 1. melléklet minden lényeges pénzügyi adatot
Székhely a tárgyévben: 1088 Budapest, Mú- tartalmaz).

zeum u. 17.
majd szeptember 20-ától: 1011 Budapest 1. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felh asz-

Gyorskocsi u. 5-7. .nálásáról
adószám: 18159264-1-43 A Magyar Országos Közös Katalógus Egye-
közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet sület 2001-ben a következõ költségvetési támo-
nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 11. gatásokat kapta a Nemzeti Kulturális Örökség

Pk. 60329/97/3., 1997. június 25. Minisztériumától:

Rendkívüli támogatás
Tar ta\. o III (aDR keret terhére) 5 000 000 Ft

"Olvasás Éve"
1. Közhasznú beszámoló egyszeres könyvvi- Telematikai Pályázat keretében 11 000 000 Ft

telt vezetõ társadalmi szervezetek, köztestü1etek Összesen: 16 000 000 Ft
részére

(A ko..' t tt b ' l ' b 1 2001-ben felhasználás nem történt. Az 5 mil-zze e eszamo o an nem szerepe. 1., c' , ,~ lh "
Megtekinthetõ M o , K K t 10 lonntos tamogatas le asznalasa 2002-re volta agyar rszagos ozos aa- 1"., 11 "ll .' ~. , ,
lógus Egyesület (M

OKKA) ' ttá' 'b E II tt e olranyozva, a ml 10 lonntos tamogatas pe-
Ira ra an. me e d. 2001 " '1 "

az 1 melle' klet . d 1, ,.., d t t 19 vegen nYI t meg, es Igy felhasználásuk-
..mm en enyeges penzugYI a a o ,

tartalmaz). ra 2001-ben eleve nem volt mod.
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: 3. ,\ vagyon felhasználásá\!al kapcsolatos ki- könyvtárhasználó egyetlen katalógus-adatbázis
f I mutatás használatával meg tudja állapítani, hogy az álta-
i A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimu- la keresett dokumentum hol használható, illetve

tatást az 1. melléklet tartalmazza. vehetõ igénybe, helyben vagy távolból, könyv-
tárközi kölcsönzés vagy egyéb dokumentumszol-

4. ,\ cél szerinti juttatások kimutatása gáltatás révén. Emellett a rendszer azt is lehetõ-
A 7., a közhasznú tevékenység rövid tartal- vé teszi, hogy az adatbázisban található doku-

mi beszámolója c. fejezetben foglaltak értelmé- mentum-leírásokat az illetõ dokumentumot szin-
ben az egyesület mûködési céljának megvalósí- tén beszerzõ tagkönyvtárak átvegyék és így egy-I 
tásához szükséges szoftvert a korábbi szállítóval ségesebb katalógusok jöjjenek létre, kisebb mun-
fennállott szerzõdés felbontása után kiválasztott kával. A rendszer már üzembe helyezésekor tar-
új szállító 2001-ben még nem tudta leszállítani, talmazni fogja az össz~s vagy csaknem összes
és így a MOKKA rendszere nem kezdte meg magyar dokumentum lelõhely-adatait és a ma-
mûködését, a beszámolási idõszakban az egye- gyar könyvtárakban található külfóldi dokum en-

: sül et cél szerinti juttatásnak minõsülõ tevékeny- turnok több mint 70%-ának adatait; további fej-
I séget nem végzett. lesztés esetén a külfóldi dokumentumok csak-

I nem 100%-ának lelõhelye is megállapítható lesz
5. A központi költségvetési szervtõl, elkillönÍ- az adatbázis használatával.
tett állami pénzalaptól, a helyi önkormány- A rendszer terveinek és technikai specifikáci-
zattól., a kisebbségi települési önkormányzat- ójának kidolgozása, valamint belsõ szabályok
tól. a települési önkormányzatok társulásától, megfogalmazása és rögzítése után az egyesület

1 az egészségbiztosítási önkormányzattól és tendert írt ki, majd annak elbírálása nyománI .:: 
mindezek szerveitõl kapott támogatás mérté- 1999-ben szerzõdést kötött egy könyvtári szoft-, kének kimutatása verek fejlesztésével foglalkozó kü1fóldi céggel a

A Magyar Országos Közös Katalógus Egye- szoftver szállítására és a közös katalogizálási
sület a 2000. évben nem részesült támogatásban rendszer létrehozására. Sajnálatos módon 2000
költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénz- elsõ felében nyilvánvalóvá vált, hogy a szállító
alaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi nem tudja vállalt kötelezettségeit teljesíteni. Ezért
települési önkormányzattól, a települési önkor- az egyesület elállt a szerzõdéstõl.
mányzatok társulásától, az egészségbiztosítási A szoftver szállítására ez után kiválasztott cég
önkormányzattól és mindezek szerveitõl. sem tudta a tárgyévben befejezni a szoftver fej-

lesztését és az adatbázis létrehozását, részben
6. A vezetõ tisztségviselõknek nyújtott jut- saját késedelmei, részben objektív körülmények
tatások él.tékének, illetve összegének kimu- (szerver üzemzavara), részben pedig egyes
tatása MOKKA tagkönyvtárak késedelmes, illetve hi-

A Magyar Országos Közös Katalógus Egye- bás adatszolgáltatás a miatt.
sület a 2000. évben nem nyújtott sem pénzbeli, A tárgyévben -a közhasznú tevékenység foly-
sem természetbeni támogatást választott vezetõ tatása keretében -elkészültek az inputtal és az
tisztségviselõinek. outputtal (használói felületek, letöltési lehetõsé-

gek stb.) kapcsolatos és más specifikációk, és
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi be- tesztadatbázis jött létre, amelynek vizsgálata -

szálnolója sajnálatosan -számos hibát mutatott. 2002-
Az 1997-ben létrejött Magyar Országos Kö- ben létrejött a végsõ tesztadatbázis, és biztosí-

zös Katalógus Egyesületnek (MOKKA) 15 nagy tottnak látszik a rendszer üzembe helyezése
könyvtár a tagja. (A korábbi 17 tag az egyetemi 2002 nyarán.
integráció és egy további összevonás következ- Idõközben az egyesület székhelye (az egyik,
tében fogyatkozott 15-re.) Az alapító könyvtá- már említett könyvtári összevonás folyománya-
rak azért hozták létre az egyesületet, hogy elõké- ként) megváltozott. Döntés született továbbá
szítsék, majd megvalósítsák azt a projektet, (elsõsorban finanszírozási követelmények miatt)
amelynek eredményeként minden internet-hoz- arról, hogy 2002-tõl a további fejlesztést, majd a
záféréssel rendelkezõ magyar könyvtár vagy rendszer üzemeltetését az Országos Széchényi

36 .Könyvt6ri Levelezõ/lop. 2002. júliusIi 

0



Könyvtár veszi át, míg az egyesület szerepe ennek Követelé~ek:
megfelelõen a tagkönyvtárak képviseletére, va- Követelések összesen: O
lamint a rendszer fejlesztésének és üzemelteté-
sének elõsegítésére és ellenõrzésére terjed ki. Kötelezettségek:'
Ezzel kapcsolatban 2002-ben megváltoznak az Munkáltatói SZJA 266
egyesület funkciói, a közhasznú feladatok sérel- Kifizetõi SZJA 4

.me nélkül. Új alapszabály készül és kerül be- Munkavállalói járulék 13
nyújtásra a Fõvárosi Bírósághoz. Nyugdíjjárulék 8% 1

Horváth Adám Egészségbiztosítási járulék 3% 26
elnök Kötelezettségek összesen: 310

1. melléklet: A vagyon felhasználásával kap- 2001. 12. 31-i záró adatok:
csolatos kimutatás (ezer Ft) Nyitó 16321

Bevételek 18120
2001. 01. 01-i nyitó adatok: Kiadások -11555

Bank 3 298 Követelések -

Diszkont kincstárjegy 2 010 Kötelezettségek 310
Dis'zkont kincstárjegy 11 321 Záró összesen: 23196
Kötelezettség -308
Nyitó összesen: 16 321 2001.12. 31-i záró pénzállomány:

Diszkont kincstárjegy 020102 4688
Bevételek: Bank 18508

NKÖM támogatás 16 000 Össszesen: 23196
Tagdíjak' 480
Értékpapírok kamata 1 389 ,
ABN-AMRO Bankszámla kamata 228 Uj köntösben
Egyéb bevételek 24 , .

I f

lBevételek összesen: 18 121 UI arcu atta

Kiadások: Fennállása (immár 12 év!) óta több íz-
Bérköltség: 6 005 ben változott egy kissé a lap arculata,

Bruttó bérek 4 272 külcsine. Néhányszor valamelyest "be is

Megbízási díjak 1 733 színesedett";, ' , ,
Munkabérek közterhei: 1963 Most elso alkalommal SImmar vegle-
Egészségügyi hozzájárulás 95 gesen több színû, keményebb, yagyis tar-
Munkaadói járulék utalás .159 tósabb, strapabíróbb borítóval jelenik meg
Nyugdíjbiztosítási járulék 22% 1 136 a Könyvt~ ~:vele~õ~lap -támogatóink,
E .' b.zt ' t '" , 1' k 110/ 573 szponzora1nk Jovoltabol.geszseg 1 OSl asI Jam e /0 '"
An klt'. 2 Korszerubb, a szemnek tal an kelleme-

yag. o se~. , , sebb lett a lap belseje is, bár ez nem anya-
Anyag,ellegu szolgaltatasok: 3585 . k ' d , It dd. D ,. k.. t.. h..
K ' Kft 494 gl er es vo e 19 sem. e uJ on os oz

urator. , . 1 .ll .
k., , UJ arcu at 1 1 .

HelY1segberle~ 654 Reméljük, elnyeri Olvasóink tetszését.
Te~efonhasznalat 280 Fontos törekvésünk volt: vigyáztunk rá,
MA V 5 hogy seinmilyen "modernkedés" ne rontsa
hitelesítés, késedelmi pótlék 11 az olvashatóságot.
Konferencia részvétel 14 Továbbra is várjuk írásaikat. Reméljük,
Bankköltség 96 hû munkatársaink maradnak sõt eddigi, ,
Vegyes 2 szerzõinkhez újak csatlakoznak.
Reprezentáció 9 Olvasóink hûségében is bizakodunk. Kér-
Projekt-szervezés 2020 jük, írják meg véleményüket az "újításokról"!
Kiadások összesen: 5 550
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