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A Magyar Országos Közös Katalógus 

Egyesület (MOKKA) közgyűlése  

Vitéz Veronika 

A tavaszi közgyűlésen megkezdett témák 

folytatásának jegyében zajlott 2015. november 

16-án a MOKKA Egyesület rendes közgyűlése az 

OSZK-ban.  

 

A Budavári Palota. A kép forrása: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Orsz%C3%A1gos_Sz%C3%A9ch%C

3%A9nyi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r_1.jpg 

Bánkeszi Katalin összefoglaló és értékelő 

beszédéből − melyben főként a MOKKA és 

ELDORADO kapcsolódásáról hallhattunk − 

megtudhattuk, hogy milyen problémák adódtak, 

adódnak az ELDORADO e-dokumentum 

terjesztésének elindulása kapcsán, és melyeket 

sikerült megoldani. Többek között szó esett arról 

is, hogy a rendszer már élesben működik, bár a 

„béta” verziót még nem hagyták el a neve mellől. 

A partnerkönyvtárakkal történő egyeztetés már 

elkezdődött, azonban a dokumentumok 

szolgáltatási elvének egységesítése híján 

„élesben” még nem működik a dokumentumkérés 

más – az OSZK-n kívüli- könyvtárak esetében.  

Az „aranyváros” nevével fémjelzett rendszer még 

több gyermekbetegséggel is küzd. Többek között 

ide sorolták a duplumszűrés folyamatát, az 

analitikus tételek kezelését, valamint a jogkezelés 

problematikáját, de az e-dokumentumok 

leírására, megőrzésére, szolgáltatására vonatkozó 

egységes fogalomrendszer hiányát is. Ezek 

megoldásán folyamatosan dolgoznak. Szó esett az 

ELDORADO projekt fenntartásának 

finanszírozásáról is, hiszen a pályázati keret a 

fejlesztési folyamatra terjedt ki, azonban a 

pályázat lejártával a továbbiak anyagi 

költségeinek fedezete még nem megoldott. Ebbe 

a problémakörbe tartozik az is, hogy ilyen 

feltételek mellett nem tudnak kizárólagosan 

ELDORADO-s kollégákat foglalkoztatni. 

Jelenleg mindenki a maga munkája mellett, 

sokszor szabad idejében foglalkozik a projekt 

végleges kivitelezésével. 

Lendvay Miklós, az OSZK informatikai 

szolgáltatásokkal foglalkozó osztályának vezetője 

beszámolt a közelmúltban megrendezett IKR 

fejlesztők találkozójáról, ahol az összes magyar 

(köztük egy olasz) cég is képviselte a maga által 

gyártott integrált könyvtári rendszert. Képet 

kaphattunk arról, hogy az IKR-ek új generációja, 

a modern rendszerfejlesztési irány a „felhő(k)” 

felé mutat. Egyre inkább az a külföldi trend, hogy 

az adatokat a felhőbe töltik és tárolják, onnan 

érheti el minden érintett könyvtár, s nem pedig 

adatbázis rekordok töltögetésével, 

duplumszűréssel stb. érik el a közös katalógus 

teljes állapotát. 

Egy későbbi megszólalásában Lendvay Miklós 

még beszélt a könyvtárakban digitalizált 

dokumentumok OSZK-ba történő 

beszolgáltatásának törvényi kötelezettségéről, a 

leírások egységesítéséről és bővítéséről. 
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Szakadát István az új generációs meglátásokhoz 

csatlakozván bemutatta az OSZK által is preferált 

és fejlesztett névtereket. Elmondta, hogy 

megkülönböztetjük a névtáraktól, melyek 

adatokban gazdagabbak és funkcióban is eltérnek 

a névterektől, mivel utóbbiak inkább egyedi ID-

vel és egyéb pontosító adatokkal történő 

azonosításra, ebből kifolyólag az egységes 

használatra szolgálnak.  

Az előadás végén Koltay Klára megjegyezte, 

hogy nem szabad elfeledkeznünk a könyvtárak 

saját igényeiknek megfelelően fejlesztett IKR-

beli segédállományairól sem, melyek évek 

munkáit gyűjtik egybe. Lehet, hogy nehézséget 

okozna az IKR minden egyes tételében egyenként 

az egységes névtérbeli ID-t beválasztani vagy 

további adatokat tételenként módosítani. 

Véleménye szerint, az eddigi szokásokat is 

magába vegyítő megoldásra lenne szükség, annak 

érdekében, hogy ne kelljen eldobnunk, azt, amink 

már van és működik.  

Végül, de nem utolsó sorban − Dancs Szabolcs 

programon kívüli, néhány mondatos, a könyvtári 

szabványokról szóló felszólalása előtt- Káldos 

János vázolta fel utópiáját arról, hogy milyen 

lehet majd a MOKKA 2025-ben, mik lesznek a Z 

generációs felhasználó igényei, amiknek a 

MOKKA-nak is meg kell majd felelnie. Például: 

minden könyvtár minden dokumentuma az 

adatbázisban, egy keresőmező egy felületen, 

bármilyen típusú keresés biztosított, a hálózatok 

fejlődnek, a számítógépek kapacitása ezerszerese 

a mainak. Láthattuk a prezentációban a 

technológia elképzelt, vagy már meg is valósított 

vívmányait, s mindebből kiderült, hogy az a 

„jövő”, már nem is annyira jövő, hiszen szinte 

már itt van a küszöbünkön. 

 

 

Változó világ I-II. – Ökológiai 

előadássorozat Budapesten 

Nász János 

2015 őszén egy a természet és társadalom 

változásaival foglalkozó előadássorozat indult az 

MTA Könyvtár és Információs Központ Agora 

programjának keretében a Magyar Szociológiai 

Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya, 

valamint az Öko-Urbana Egyesület 

támogatásával. Könyvtárunk, a József Attila 

Megyei Könyvtár ökológiai érintettsége miatt 

szintén képviseltette magát. Az öt előadásnapon 

számos előadó különféle szemszögből világítja 

meg álláspontját a témákkal kapcsolatosan. Az 

előadások témakörében nagy hangsúlyt kapnak a 

Párizsi Klímacsúcs 2015. november 30. és 

december 11. között tartandó rendezvényén 

elhangzottak; az eredmények, a hatások és 

esélyek latolgatása. Szeptember végétől jövő év 

januárjáig öt előadásra kerül sor ebben a 

sorozatban. Minden előadás bevezetőjeként egy-

egy a témába vágó vers hangzik el, hogy a 

művészetek is jelen legyenek. 

Az előadássorozat első részét szeptember 28-án a 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 

tartották meg, amely otthont ad a további 

eseményeknek is. Bevezetőjében Antal Z. László, 

a Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus 

Ökológiai Szakosztályának elnöke szólt arról, 

hogy egyre többen foglalkoznak Magyarországon 

a világ, a Föld és országunk ökológiai 

helyzetével, környezetünk állapotával. 

 

Annak megváltozása ugyanis jelentős hatást 

gyakorol a társadalmakra és az egyes emberekre 

egyaránt - függetlenül attól, hogy hol élnek. Minél 



szélesebb körű megközelítés szükséges, és ezt 

szolgálják ezek a gondolatébresztő előadások, 

valamint az ezekhez kapcsolódó fórumok is. A 

modern társadalmakban sajnos a természet és 

társadalom szétvált, míg a tradicionális 

társadalmakban egységbe fonódtak egykor. A 

túlzó racionális gondolkodás „varázstalanította” a 

társadalmakat, és éppen ezért hatalmas értékek 

vesztek el. 

 

Nagy Endre. A kép forrása előadásának videója: 

https://www.youtube.com/watch?v=MR3jOnv_aOY 

Nagy Endre, a Semmelweis Egyetem 

professzorának gondolatébresztőjében Simone 

Weil filozófus, író életútját, továbbá a 

természethez és társadalomhoz való viszonyát 

vázolta fel. Az alig 34 évet élt, és hazánkban 

Pilinszky fordításaiból is megismert gondolkodó 

számára az alapvető ökológiai kérdés társadalmi 

problémaként jelentkezik. Keresi  az Isten és 

ember, valamint a természet között megbomlott 

harmóniát. Az elnyomottak emberi szenvedésével 

azonosul, sőt ezt életformaként is felvállalja mint 

gyári munkás azért, hogy tapasztalatként is átélje 

ezeket. Filozófusként a marxi ideológiát 

kritizálja. Három látomása arra vezeti, hogy a 

kereszténységet a rabszolgák vallásának nevezze. 

Az emberi jogokról nyilatkozva úgy véli, hogy 

felelősségünk van saját életünkért, amit a 

teremtőtől kaptunk. Ez megelőz minden más 

emberi jogot. Ha csak egyetlen ember lenne a 

világon, akkor is a saját életének megóvása lenne 

a legszentebb kötelessége. Az élet maga a 

természet, megőrzése tehát megelőz minden mást, 

mert ez szentség. Univerzális szemlélete abban 

fogalmazódik meg, hogy minden ember jóra 

születik, de néha ez nehezen nyilvánul meg. 

A második kiselőadást Kuslits Béla, a Corvinus 

Egyetem hallgatója „Antropocén” címmel 

tartotta. Gondolatmenetében az ún. holocén 

korszak végén járunk, amikor is az egyre nagyobb 

számú emberiség a szerteágazó tevékenységével 

jelentős átalakító hatással, befolyással van a 

környezetére. Erre a korszakra jellemző a 

népességrobbanás mellett a gazdasági növekedés, 

a városiasodás, a megnövekvő 

energiafelhasználás, szállítás, telekommunikáció. 

A környezeti terhelő hatások tekintetében nő a 

CO2 és nitrogén-kibocsátás, a műtrágya-

felhasználás és az erdőirtás. Kuslits Béla elmélete 

szerint ezzel elérkeztünk a holocén korszak 

végére, és az úgynevezett antropocén korszakba 

léptünk be. Az az alapvető kérdés, hogy a most 

tapasztalható növekedés meddig fenntartható?  

 

Kuslits Béla. Képének forrása előadásának videója: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKdiItzuucg 

Szükségessé vált a Földön tapasztalható fizikai 

áramlatok vizsgálata a népesség változásának 

tekintetében. A fizikai hatások a gazdasági 

fejlődés ismeretében feltárhatóak. Régóta 

ismerjük a tendenciáit, de a változás érdekében 

igazából 1970 óta nem történt semmi említésre 

méltó erőfeszítés. Amit most látunk a szerteágazó 

tevékenységek következményeit illetően, annak 

hatása 20 év múlva csapódik le. Amit most 

tapasztalunk, az az 1990-as évek 

tevékenységének eredménye. A klímaváltozás fő 

tényezője az északi féltekén rejlik. Itt a 

legnagyobb mértékű a károsanyag-kibocsátás, 

de  ezek hatása leginkább a déli féltekén 

jelentkezik. A Föld drasztikus átformálójá vált az 

emberiség, és ezt a tevékenységet többféle módon 

https://www.youtube.com/watch?v=MR3jOnv_aOY
https://www.youtube.com/watch?v=RKdiItzuucg


is gyakorolja. A holocén korszak véget ért, új 

szabályok érvényesek. Új driverek irányítják a 

rendszert, amelyek figyelmünket a túlélés felé 

terelik. Az antropocén kérdésfelvetésre a 

hallgatóság tagjai közül elég sokan reagáltak, és 

heves vita bontakozott ki a túlélési stratégia 

megfogalmazásában. Mindenesetre dicsérendő 

az, hogy annyiféle terület képviselői, biológusok, 

geológusok, tanárok, civil környezetvédők is 

hallatták a szavukat, és többen is kitértek napjaink 

fő ökológiai kérdéseire, valamint a migráció 

okozta társadalmi és természeti problémákra. 

 

Antal Z. László. A kép forrása előadásának videója: 

https://www.youtube.com/watch?v=irlmyPdNcVo  

A Változó Világ előadássorozat második napján 

ismét két gondolatébresztőt halhattunk az MTA 

Könyvtár és Információs Központ és a Magyar 

Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológiai 

Szakosztályának szervezésében, a könyvtár 

Agora programja keretében. Elsőként a 

Klímaparadoxon című könyv írójaként is jól 

ismert, Antal Z. László, a Szociológiai Intézet 

tudományos főmunkatársa kezdte mondanivalóját 

a klímaváltozások természetes ciklusaival. 

Közismert tény, hogy bizonyos időszakokban 

kisebb-nagyobb mértékű lehűlések, 

felmelegedések következtek be történelmünk 

során. Így történt ez a középkor derekán is. Az 

iparosodással, a modern társadalmak 

megjelenésével viszont természet és társadalom 

szétvált, és ez a világszemlélet már nem egységes 

egészként kezeli őket. Ez a nézet nemcsak az 

embert, de a természetet is deszakralizálja, hiszen 

a természetet is egyfajta gépként kezeli. Az új 

világlátás, az iparosodás, a termelékenység a 

gazdasági növekedésben látja a célját, a jövőjét, 

és ezzel túllép a természet határain, megújulási 

képességén. Az idő felgyorsul, az élettér kitágul 

ebben az új szemléletű világban. A tér és idő 

határainak átlépése megjelenik a közlekedésben, 

építkezéseknél, gyógyításban, 

élelmiszertermelésben, sportban, az aranyfedezet 

nélküli pénzben és még annyi mindenben az 

életünkben. Hatalmas vágya van az 

emberiségnek: mindent túlszárnyalni, rekordokat 

dönteni, s mindez a túlfogyasztáshoz, a természet 

kincseinek a túlzó elfogyasztásához vezet 

el.  Példa lehet erre az, hogy a maratoni futás 

világcsúcsa 1925-ben még 2 óra 29 perc 1 

másodperc volt, addig 2014-re ez 2 óra 2 perc 57 

másodpercre változott. Ez 20 kilométeres 

átlagsebességnek felel meg, ami igencsak embert 

próbáló teljesítmény. A természet normáinak 

átlépése mára már egyfajta gyakorlattá vált 

életünkben. A természeti határok átlépése 

elfelejteti velünk azt, hogy jelentős árat kell 

fizetnünk a tér és idő legyőzésének 

extrémitásáért. A természet széndioxid-elnyelő 

képessége a tudósok szerint 2,5 tonna/fő/év.  Az 

USA széndioxid-kibocsátása jelenleg 8-9 tonna 

körüli érték. Ez hihetetlen terhelést jelent a 

természetre. Az amerikai életvitel másolása az 

egész világra, a fejlődő országokra is hatást 

gyakorol. Megjegyzendő, hogy a széndioxid-

kibocsátás mértéke az EU átlagát nézve: 7,7 

tonna/fő/év, míg Magyarországé 5,1 tonna/fő/év. 

Van mit javítani tehát saját kontinensünkön is. 

Másrészt a megtermelt javak elosztási 

aránytalansága is kirívóan szembetűnő. A Föld 

lakosságának 20%-a fogyasztja el a Föld javainak 

80%-át. Ismerni kellene a Természet Könyvét, 

mert a természet mindenre reagál és üzen. Egy új 

típusú szabadságvágy van ébredőben, egy 

paradigmaváltás, amely az élelmiszer-önellátás 

felé, az autarkia és az autonomitás felé vezethet 

el. A holisztikus szemlélet, azaz a tudományos, 

művészeti és hitrendszerbeli szemléletek egysége 

segíthet, hogy megértsük, hogy minden ember, 

ország felelős a környezetünkért, de ez egy közös 

és mégis megkülönböztető felelősség. Mindenki a 

maga szintjén kell, hogy tegyen ezért, így a 

nagyon fejlett és fejlődő országok más-más 

szinteken. 

https://www.youtube.com/watch?v=irlmyPdNcVo


 

Vadovics Edina képének forrása előadásának videója: 

https://www.youtube.com/watch?v=z1dQBw_ZjIM 

A természet határain belüli élet lehetőségeiről 

Vadovics Edina a GreenDependent Intézet 

szakmai vezetője tartott tájékoztatót. Öt éve már 

non-profit szervezetként működnek, és a 

fenntartható életmód támogatását segítik. A 

Kislábnyom című kiadványukban a boldogság 

(jól-lét) kérdéseivel foglalkoznak. A címben 

említett kifejezés azt jelenti, hogy csak elégséges 

mértékben használnak fel energiákat a 

mindennapi életben. Minél kisebb a fogyasztás, 

annál kisebb a környezeti hatás. Ennek 

meghatározására az úgynevezett Boldogság 

Bolygó Index indikátort használják. Ez azt a 

mutatót tartalmazza, hogy mennyi hektár/fő 

terület elégséges ahhoz, hogy az ökológiai 

lábnyom értéke ne lépje túl a fenntartható 

állapotot. Ezt 1,7 hektár/fő-ben állapították meg a 

környezettudósok, ennek elérése a cél, és olyan 

alternatív megoldásokat kell keresni, hogy ez 

megvalósulhasson. Costa Rica példa lehet öko-

országként, mert 2,5-es ökológiai lábnyoma van 

jelenleg. Összehasonlításképpen: Magyar-

országnak 3,6, Németországnak 6,7, míg  az 

USA-nak 7,2-es mutatója van jelenleg. 

A másik globális probléma, amin változtatni kell, 

az az úgynevezett karbon lábnyom, amely része 

az öko-lábnyomnak is. Az ideális érték a 2-2,5 

tonna széndioxid /fő/év lenne a fenntarthatóság 

szempontjából.  A lakások hőszigetelésével, 

környezettudatos neveléssel, a fűtési rendszerek 

korszerűsítésével, a gépjárművek ésszerű 

használatával csökkenthető lenne a széndioxid-

kibocsátás. A GreenDependent gyakorlati 

segítsége és kutatásai az utóbbi időben főleg a 

családok, háztartások öko-lábnyomára terjed 

ki.  A megújuló energiák használata, a helyi 

élelmiszerek, a munkába járás, az ügyintézések, a 

közösségek jobb szervezésében rejlik a megoldás. 

Valahol az anyagi fogyasztás határainak 

megfogalmazásával, meghúzásával kell kezdeni. 

A közösségi színterek, házak, lakóparkok jó 

lehetőségeket kínálnak erre, mint például a főzés, 

a mosás, az étkezés, a játék közösen, továbbá 

irodák közös használata. A szervezet a 

vizsgálatainak és ajánlásainak megfelelően 

nyilvánossá tette tapasztalatait Kislábnyom című 

kiadványában, és hírlevelükben folyamatosan 

tájékoztatást adnak az előttünk álló legfontosabb 

feladatokról.  

 

A csoportkép a szeptemberi programon készült. 

A kép forrása: www.bajomibalint.hu 
 

 

Előadásajánlat a TED-ről: Manu 
Prakash origami mikroszkópja és 
Steve Howard ötletei a fenntartható 
jövőért 

Szilassi Andrea 

A járványok leküzdése és kezelése még mindig 

nagy próbatétel világszerte, különösen a fejlődő 

országokban. Mint tudjuk, a gyógykezelések 

alapja a gyors és pontos diagnózis. A betegségek 

kórokozóját azonban nem lehet bármilyen 

körülmények között diagnosztizálni. A tudósok 

által használt mikroszkóp nem sokat változott az 

elmúlt két évszázadban. Emellett változatlanul 

drága, és használata körülményes. Manu Prakash 

egy fizikus és feltaláló, akinek küldetése, hogy 

https://www.youtube.com/watch?v=z1dQBw_ZjIM
http://www.bajomibalint.hu/


találmányaival az egészségügy globális 

problémáin segítsen. Előadásában egy Foldscope 

nevű, igazán olcsó és könnyen kivitelezhető, 

papírhajtogatással készíthető mikroszkópot mutat 

be, amelyből 30 különféle darab is létezik a 

különféle vizsgálatokhoz. 

 
2012-es előadásának videója magyar feliratozással: 

www.ted.com/talks/manu_prakash_a_50_cent_microscope_that_folds_like_origami?language=hu 

Az előadó a szemünk előtt hajtogat meg egyet, 

amely például a malária kórokozójának 

azonosításához alkalmas. Ennek az "origami-

mikroszkópnak" három fő alkatrésze van: az 

optikai elem, a fényforrás és a tárgyasztal. 

Vannak még mikrooptikák az alján, magába a 

papírba ágyazva. E papírból készült mikroszkóp 

rugalmas és ellenálló, akár a mosógépben történő 

mosást és a leejtést, rátaposást is következmények 

nélkül túléli.   Részlet az előadás szöveges 

átiratából: "A papíron nincs leírás és nincs nyelv. 

Egy kód, egy színkód van beágyazva, ami 

pontosan megmondja, hogyan kell azt a konkrét 

mikroszkópot hajtogatni. Amikor elkészült, 

valahogy így néz ki, és mindene megvan, ami egy 

közönséges mikroszkópnak, például mozgatható 

tárgyasztal, egy hely, ahová a tárgylemezt lehet 

helyezni, például pont itt. Ezen nem akartunk 

változtatni, mert ez a standard, amit az évek során 

tökéletesítettek, és sok egészségügyi munkás 

ehhez van szokva. ... Itt a vízszintesen mozgatható 

tárgyasztal, és itt egy elem az élesség állításához, 

ami rugalmas mechanizmuson alapul, ami 

papírból készült, és amivel mozgathatjuk és 

fókuszálhatjuk a lencséket mikronos 

lépésközönként. "  

Steve Howard egész életében a fenntartható 

fejlődésért dolgozott. Létrehozott egy 

Klímacsoport nevü nonprofit szervezetet. 

Erdészeti ügyekkel foglalkozott a WWF-nél, 

később fejlesztési, mezőgazdasági témákkal az 

ENSZ keretein belül. Amikor 2010-ben belépett 

az IKEA munkatársai közé, a bútoripari 

óriáscégnél különös változások történtek. Nagy, 

kék épületein napelemtáblák és szélturbinák 

jelentek meg. Bent, a polcokon pedig LED izzók 

világítottak, és újrahasznosított anyagokból 

készült termékek voltak láthatók mindenütt. Steve 

Howard az IKEA fenntarthatósági vezetője lett. 

Ahogy  nyilatkozta: "A fenntarthatóság szorgalmi 

feladatból kötelező feladattá vált."   Előadásának 

címében arra utal, hogy 100 %-ban kell arra 

törekedni, hogy megszabaduljunk a régi 

technológia költséges fenntartásától, és kizárólag 

korszerű dolgokba kell invesztálni, csökkentve 

ezzel a költségeket. Ezzel a vásárló is jól jár, 

ugyanis a költségcsökkentés árcsökkentéshez is 

vezethet. Előadásában környezetbarát anyagok és 

eljárások kereséséről beszél. Részlet azokból a 

gondolataiból, amelyek a pamut alapanyagra 

vonatkoznak. "A pamut csodálatos. Valószínűleg 

sokan önök közül viselnek most is valami pamut 

ruhadarabot. Használat közben ez egy kiváló 

textília. Az előállítása viszont rendkívül szennyező 

folyamat. Rengeteg nővényvédőszert, műtrágyát 

és vizet igényel. Ezért másokkal, más 

vállalatokkal, nonprofit szervezetekkel 

együttműködve dolgoztuk ki a Jobb Pamut 

Kezdeményezést, úgy, hogy egészen a termelőig 

mentünk vissza, ahol meg tudtuk felezni a 

szükséges víz mennyiségét, és a kemikáliák 

bevitelét, miközben a termelés nőtt. A költségek 

akár 60 százalékát is kiteheti ezekben az alacsony 

jövedelmű farmerek által vezetett gazdaságokban 

a vegyszerfelhasználás. Több lesz a termény, 

miközben a költségek megfelezhetők. A farmerek 

kiemelkednek a szegénységből. Ez tetszik nekik. 

Már farmerek százezreihez eljutottunk, és már 60 

százalékban jobb pamutot használunk 

termékeinkben."  

 
 

2013-as előadásának videója magyar feliratozással: 

http://www.ted.com/talks/steve_howard_let_s_go_all_in_on_selling_sustainability?language=hu  

http://www.ted.com/talks/manu_prakash_a_50_cent_microscope_that_folds_like_origami?language=hu
http://www.ted.com/talks/steve_howard_let_s_go_all_in_on_selling_sustainability?language=hu
http://www.ted.com/talks/manu_prakash_a_50_cent_microscope_that_folds_like_origami/transcript?language=hu#t-226875
http://www.ted.com/talks/steve_howard_let_s_go_all_in_on_selling_sustainability/transcript?language=hu

