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1. Online közgyűlés lebonyolítási módjának ismertetése 

 

2.1. Bejelentkezés saját, hivatalosan használt név szerint (alias név esetén a ZOOM 

alkalmazás participants menüpontja alatt hivatalos név beírása szükséges). 

 

2.2. Szavazás az alkalmazáson belül történik. 

 

2. Határozatképesség megállapítása 

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 

határozatképes 

nem határozatképes 

 

3. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők választása. 

 

Levezető elnök: Karácsony Gyöngyi 

Jegyzőkönyvvezető: Korom Szilvia 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Zsuzsanna, dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária 

 

A közgyűlés  

Karácsony Gyöngyit 34 igen, 0 nem és 1 tartózkodással levezető elnöknek,  

Korom Szilviát 34 igen, 0 nem és 1 tartózkodással jegyzőkönyvvezetőnek, 

Nagy Zsuzsannát és dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamáriát 32 igen, 0 nem és 3 

tartózkodással jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.  

 

 

4. Napirend ismertetése, elfogadása 

1) 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés  

Előterjesztő: Karácsony Gyöngyi, elnök 

2) A Felügyelő Bizottság beszámolója 

Előterjesztő: Szeberényi Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke 

Az összejövetel megnevezése: Közgyűlés 

Időpont, helyszín:  

2021. május 27. online, 14:00 óra. 

Magyarország, ZOOM alkalmazás 

Chat-en név szerinti bejelentkezéssel. 

Mindenki hozzájárult a felvétel készítéséhez. 

A Közgyűlésen jelen vannak 

chat bejegyzés alapján: 35 fő 

 

Iktatószám: EKK/9-1/2021 

Tárgy: Jegyzőkönyv Közgyűlés 2021/1 

Melléklet:  
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3) Tagdíj megállapítása 

 Előterjesztő: Korom Szilvia, titkár 

4) Tagfelvételi kérelmek elbírálása 

5) 2021. év eseményei, tervek. Munkacsoportok beszámolója. 

6) Egyebek 

 

A napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a résztvevők a napirendi pontokat egyhangúlag 

elfogadták. 

5. Határozathozatal 

 

5.1. A 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

A Közgyűlés tagjai előzetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló és a 

közhasznúsági jelentés, valamint a részletes szöveges beszámoló tervezetét. Az elnök 

rövid összefoglalót tartott. 

 

Mérlegbeszámoló: előző évhez (2019) viszonyítva mind a bevételek (2019: 740eFt; 2020: 1 

294eFt) mind a kiadások (2019: 788eFt; 2020: 1 349eFt) tekintetében jelentős az emelkedés 

(175%, illetve 177%). 2020-ban a bevételek kizárólag a tagdíjakból származtak, a kiadások 

adminisztratív jellegűek voltak: könyvelés, beszámolókészítés, tagdíjszámlák kiállítása, 

valamint a Zoom platform, pályázati adminisztrációs költségek, honlap és domain díjak). 

 

Szakmai beszámoló:  

Az EKK 2020-tól három munkacsoporttal működik. (Beszámolójuk az 5. napirendi 

pontban.) Szakmai munka nagy része munkacsoportokban zajlik. 

 

Jogszabályok véleményezése: közalkalmazottak jogállásáról (honlapon, szakmai anyagok 

között) 

HOP véleményezés (honlapon, szakmai anyagok között) humán fejlesztési operatív 

program 

 

Mindkét dokumentum megtalálható a honlapon. 

Pályázati tevékenység: NKFIH, NKA 

 

Elnök asszony beszámolójában kitért az elmúlt évi Felügyelő Bizottsági jelentésben szereplő 

javaslatok megvalósulására az alábbiak szerint: 

 

1) Elmaradt tagdíjak felülvizsgálata, bekérése, indokolt esetben sztornózása. 

Elnökségi döntés született, melyet a titkár ismertet az egyebek napirendi pontban. 

 

2) A bevétel növelése céljából további pályázati, támogatási lehetőségek felkutatása, 

esetleges további tagdíjemelés szükségességének vizsgálata. 

14,5 m Ft pályázati/támogatási forrásbevonás történt 2020 októbere óta.  

Tagdíj megállapítására a 3. napirendi pontban kerül sor. 
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3) A tagok intenzívebb bevonása, delegálása szakmai munkacsoportokba. A 

Munkacsoportok beszámolójára az 5. napirendi pontban kerül sor. 

 

Az éves beszámolóval és jelentéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt. 

  

Elnök asszony kéri a közgyűlést, hogy a beszámoló elfogadásának szavazására a Felügyelő 

Bizottság beszámolóját követően kerüljön sor.  

 

5.2.  Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása 

 

A Felügyelő Bizottság elnöke, Szeberényi Gábor összefoglalta az elmúlt esztendőben 

történteket.  

A Felügyelő Bizottság május 17-én tartott ülésén vizsgálta az egyesület 2020 évről szóló 

beszámolóit. Az FB a megküldött anyagokkal kapcsolatosan észrevételeket fogalmazott 

meg, további információkat kért, valamint javaslatokkal élt az Elnökség felé a megküldött 

anyag korrekciója vonatkozásában. 

Az FB által felvetett észrevételekre Karácsony Gyöngyi elnök 2021. május 27-én kelt 

levelében tételesen válaszolt.  

Ezek alapján az FB megállapította, hogy az EKK 2020 évi pénzügyi beszámolója, valamint 

a közhasznúsági melléklet a jogszabályi és pénzügyi előírásoknak megfelel, az EKK 2020 

évi működése az Alapszabály, valamint az EKK közgyűlése által megjelölt célok mentén, 

jogszerűen zajlott.  

 

FB javaslatai: 

o A közgyűlés hozzon határozatot az EKK mindenkori éves pénzügyi beszámolójára 

vonatkozó kötelező – a jogszabályok által előírt értékhatártól független – 

könyvvizsgálata tárgyában. 

 

o Az FB támogatja az elnökségi határozati javaslat közgyűlési tárgyalását, miszerint „A 

könyvelésben évek óta szereplő 397.e Ft kölcsönt, a felderíthetetlen részletek miatt – ti. 

nem állapítható meg a kölcsön eredete, célja és a követeléssel élni jogosult személye – 

a közgyűlés tekintse adománynak, a könyvelés ennek értelmében végrehajtott 

szabályos korrekciója eredményeként a jövőben ne szerepeltesse a rövid lejáratú 

kötelezettségek rovaton a tételt.” 

 

o Az FB kéri, hogy a tagság számára kerüljön megküldésre az EKK 2020. október 21-i 

határozatai révén elfogadott kötelező és ajánlott szabályzatok végleges változata, 

valamint a Fővárosi Törvényszék által 2021. április 14-én jóváhagyott Alapszabály 

szövege, függetlenül e szabályzatok EKK honlapján való hozzáférésének jogosultsági 

szintjétől. 
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Hozzászólás: 

Nagy Zsuzsanna: a kölcsön régóta fennálló téma. Egyetért a könyveléstechnikai 

megoldással. 

  

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes 35 szavazatra jogosult 

taggal. 

 

Határozat száma: 1/2021. (2021. V. 27.) 

 A Közgyűlés 

 35 igen és 

   0 nem 

   0 tartózkodás 

szavazattal elfogadta az éves mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést, valamint a 

szakmai beszámolót. 

  

 A határozat mellett szavaztak: 35 fő, az online közgyűlés résztvevői 

 A határozat ellen szavaztak: -  

  

Határozat száma: 2/2020. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

 35 igen és 

   0 nem 

   0 tartózkodás 

 szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság éves beszámolóját. 

  

A határozat mellett szavaztak: 35 fő, az online közgyűlés résztvevői   

 A határozat ellen szavaztak: -  

 

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a Felügyelő Bizottság javaslatát:  

A közgyűlés hozzon határozatot az EKK mindenkori éves pénzügyi beszámolójára 

vonatkozó kötelező – a jogszabályok által előírt értékhatártól független – könyvvizsgálata 

tárgyában. 

 

Határozat száma: 3/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

28 igen 

6 nem  

1 tartózkodás 
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szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság azon javaslatát, hogy az Egyesület éves 

pénzügyi beszámolójára vonatkozóan – a jogszabály által előírt értékhatártól függetlenül 

– történjen könyvvizsgálat. 

 

A levezető elnök szavazásra bocsájtja az Elnökség és a Felügyelő Bizottság javaslatát:  

„A könyvelésben évek óta szereplő 397.e Ft kölcsönt, a felderíthetetlen részletek miatt – ti. 

nem állapítható meg a kölcsön eredete, célja és a követeléssel élni jogosult személye – a 

közgyűlés tekintse adománynak, a könyvelés ennek értelmében végrehajtott szabályos 

korrekciója eredményeként a jövőben ne szerepeltesse a rövid lejáratú kötelezettségek 

rovaton a tételt.” 

 

Határozat száma: 4/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

35 igen 

  0 nem  

  0 tartózkodás 

szavazattal elfogadta az Elnökség és a Felügyelő Bizottság azon javaslatát, hogy „A 

könyvelésben évek óta szereplő 397.e Ft kölcsönt, a felderíthetetlen részletek miatt – ti. 

nem állapítható meg a kölcsön eredete, célja és a követeléssel élni jogosult személye – a 

közgyűlés tekintse adománynak, a könyvelés ennek értelmében végrehajtott szabályos 

korrekciója eredményeként a jövőben ne szerepeltesse a rövid lejáratú kötelezettségek 

rovaton a tételt.” 

 

6. Tagdíjak megállapítása 

 

Az EKK titkára emlékeztette a tagságot, a 2019. november 21-én tartott közgyűlés 7/2019. 

(XI.21.) számú határozatára, mely szerint az Egyesület tagdíja a könyvtárakban 

foglalkoztatottak létszáma alapján három kategóriára bontva történik az Alapszabály 2. 

számú melléklete értelmében. 50 fő feletti könyvtár esetében 60.000,- Ft, 10-49 fő 

esetében 40.000,- Ft, 9 fő alatt 20.000,- Ft az egyesület éves tagdíja. 

A tagdíj kérdése azért került ismét elő, mert a 2019 évi határozat csak a 2020 évi tagdíjakra 

vonatkozott. 

A titkár ismertette az elnökség javaslatát, mely szerint: Az egyesület éves tagdíja 2021 évtől 

továbbra is az Alapszabály 2. számú mellékletében rögzített sávos, a könyvtárakban 

foglalkoztatottak létszámához igazodik (nagy könyvtárak 60.000,- Ft, közepes könyvtárak 

40.000,- Ft, kis könyvtárak 20.000,- Ft). A létszámok meghatározása és ez alapján a 

könyvtárak kategóriába sorolása, a 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet értelmében történő 

statisztikai adatszolgáltatás során megadott, a mindenkori előző évi december 31-ei 

létszámadatok alapján történik. 
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A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes 35 szavazatra jogosult 

taggal. 

 

Határozat száma: 5/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

34 igen 

  0 nem  

  1 tartózkodás 

szavazattal elfogadta, hogy az egyesület éves tagdíja 2021 évtől továbbra is az 

Alapszabály 2. számú mellékletében rögzített sávos, a könyvtárakban foglalkoztatottak 

létszámához igazodik (nagy könyvtárak 60.000,- Ft, közepes könyvtárak 40.000,- Ft, kis 

könyvtárak 20.000,- Ft). A létszámok meghatározása és ez alapján a könyvtárak 

kategóriába sorolása, a 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet értelmében történő statisztikai 

adatszolgáltatás során megadott, a mindenkori előző évi december 31-ei létszámadatok 

alapján történik. 

 

7. Tagfelvételi kérelmek elbírálása 

 

Levezető elnök ismerteti a legutóbbi közgyűlés óta beérkezett tagfelvételi kérelmeket, egyben 

kéri az új tagokat a bemutatkozásra. 

• A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára 

Szűcs Gabriella, könyvtárvezető 

• ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

Dr. Kulcsár-Szabó Ernőné Gombos Annamária, főigazgató 

• MATE (Magyar Agrár- és Élelmiszertudományi Egyetem) – egyetemi átalakulás 

eredményeként: 

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár (7 fő) 

Darabosné Maczkó Beáta, könyvtárvezető 

Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (11 fő) 

Molnár Szilvia, könyvtárvezető 

Georgikon Könyvtár és Levéltár (7 fő) 

Pőr Csilla, könyvtárvezető 

Kaposvári Campus Könyvtár (10 fő) 

Kiss Gábor, könyvtárvezető 

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes 34 szavazatra jogosult 

taggal. 
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Határozat száma: 6/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

33 igen 

  0 nem  

  1 tartózkodás 

szavazattal a közgyűlés Szűcs Gabriellát, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 

Szakkönyvtárának könyvtárvezetőjét egyesületi taggá választotta. 

 

Határozat száma: 7/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

32 igen 

  0 nem  

  2 tartózkodás 

szavazattal a közgyűlés dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamáriát, az ELTE Könyvtár 

és Levéltár főigazgatóját egyesületi taggá választotta. 

 

Határozat száma: 8/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

32 igen 

  0 nem  

  2 tartózkodás 

szavazattal a közgyűlés Darabosné Mackó Beátát, a Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár könyvtárvezetőjét egyesületi taggá választotta. 

 

Határozat száma: 9/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

34 igen 

  0 nem  

  0 tartózkodás 

szavazattal a közgyűlés Molnár Szilviát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kosáry 

Domokos Könyvtár és Levéltár könyvtárvezetőjét egyesületi taggá választotta. 

 

Határozat száma: 10/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

33 igen 

  0 nem  

  1 tartózkodás 

szavazattal a közgyűlés Pőr Csillát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon 

Könyvtár és Levéltár könyvtárvezetőjét egyesületi taggá választotta. 
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Határozat száma: 11/2021. (2021. V. 27) 

A Közgyűlés 

32 igen 

  0 nem  

  2 tartózkodás 

szavazattal a közgyűlés Kiss Gábort, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári 

Campus Könyvtár könyvtárvezetőjét egyesületi taggá választotta. 

 

 

8. 2021. év eseményei, tervek 

 

8.1. Jogszabályok véleményezése 

A Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály részéről  

2021. január 21-én érkezett megkeresés 6 jogszabály véleményezése tárgyában.  

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma megvizsgálta a tagintézmények számára 

releváns jogszabályokat.  

A felmérésben érintett két jogszabály nem releváns (KSZR és Szakmai mutatók), egyhez 

nem érkezett érdemi észrevétel: 

• a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 

rendelet; 

• a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves 

munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet; 

• a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet. érdemi észrevétel 

nem érkezet. 

 

A február 25-én elküldött válaszlevélhez mellékelt táblázatokban a következő 

rendeletekkel kapcsolatban fogalmaztunk meg javaslatokat: 

• az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos 

szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 

10.) EMMI rendelet; 

február 11-én online workshop keretében történt a javaslatok összegyűjtése 

• az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet; 

DEENK vállalta, 

• a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos 

szabályokról szóló 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet; 

 

Meglátásunk szerint a 30/2014. EMMI rendelet további egyeztetést kíván. A nemzeti 

gyűjtőkörű és egyetemi könyvtári feladatok tekintetében is felmerült a közvetlen 

egyeztetés és feladat-értelmezés szükségessége a nemzeti könyvtárral, az OSZK 

javaslatainak ismeretében. Miután alapvető változást javasoltunk az egyetemi és országos 

szakkönyvtárak feladatainak (részleges) szétválasztására vonatkozóan, az érintett körrel 

való egyeztetést is kívánatosnak találjuk, amiben számítunk a Főosztály közreműködésére. 
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Munkacsoportunk elkezdte a 3/1975. évi KM-PM együttes rendelet felülvizsgálatát, amihez 

a munkaanyagot elkészítették - azt az EKK közösségével két fordulóban is megosztottuk, 

majd elküldtük az EMMI Főosztályra és Amberg Eszternek az OSZK-ba. 

A véleményeket hamarosan feltöltjük az EKK honlap Szakmai anyagok menüpont alá. 

 

8.2. Pályázatok 

NKFIH: 2m Ft céltámogatást kaptunk online és offline adatkezelési workshopok 

(meetupok) rendezésére. Végrehajtó: HUNOR munkacsoport, adminisztrátor: Hamza-

Vecsei Tímea. 

NKA: 2,5m Ft támogatást kaptunk szakmai rendezvények szervezésére. Végrehajtó: 

ContACT munkacsoport és ELTE Könyvtár, adminisztrátor: Pathó Ildikó, BME 

EMMI: 10mFt céltámogatást kaptunk a koronavírus okozta károk enyhítésére. 

Szerződéskötés alatt. Adminisztrátor: Hamza-Vecsei Tímea. Szakmai megvalósítás: 

Elnökség, a tagok aktív bevonásával.  

Levezető elnök ismerteti a tervet, s kérte az egyes elemek lebonyolításában az operatív 

segítséget. Lebonyolítási időszak: 2021. júniustól – 2021. november 30-ig. 

Szakmai programok megvalósítása:  

Egyéni és szervezeti reziliencia (lelki állóképesség) támogatására irányuló tevékenység 

(GROW csoport): 

• Változásmendzsment tréningek (2x2 nap): 24 fő könyvtári felső- és középvezető, akik 

a változó helyzetben koordinálják a könyvtárakat és végzik a people-menedzsment 

feladatokat. 

• Asszertív kommunikációs tréningek (4x1 nap): 64 fő vezető és munkatárs, akikre a 

legtöbb belső ill. ügyfél-kommunikációs feladat hárul. 

• Eszköztár bővítés, hatékonyság növelés, jó gyakorlatok megosztása, digitalizálási 

workshop (5 online workshop): 150 fő könyvtári munkatárs, akiknek a 

munkaeszközévé válhatnak a bemutatott eszközök. különböző online platformok 

kezeléséhez, együttműködésre, projektek lebonyolítására alkalmas felületekhez 

(pl. trello, sharepoint, google, github stb.), a járványhelyzetben kialakított jó 

gyakorlatok bemutatása, megosztása. Témákat válogatunk, s a hozzájuk kapcsolódó 

platformokat bemutatja az, aki ért hozzá. 

• Kommunikációs ökoszisztéma kialakítása (ContACT munkacsoport munkáját tudjuk 

honorálni): az EKK által képviselt könyvtárak több szász munkatársa és ügyfele, akik 

számára az egyetemi könyvtárak működéséről és fejlesztéseiről releváns információt 

kívánunk eljuttatni.  

• Közös szolgáltatás kidolgozása a dizájn sprint módszertannal: 8-10 fő résztvevő 

dolgozza ki a szolgáltatást. A szolgáltatásban várhatóan 15-20 könyvtár vesz majd 

részt, és a szolgáltatás mintegy 100.000 könyvtári ügyfél, mint közvetett célcsoport 

számára lesz elérhető (egyetemi és nem egyetemi polgárok). 
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8.3. Képviselet:  

Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságba delegált tag Dr. Kulcsár-

Szabó Ernőné Gombos Annamária 

NKFIH OS munkacsoportban Karácsony Gyöngyit kérték fel 

MRK részéről Karácsony Gyöngyi a delegált az EUA (European Universities Association) 

Big Deal Munkacsoportba 

 

8.4. felterjesztések 

Kálóczi Katalin Szinnyei József díjra (köszönet Gombos Annamáriának a javaslatért és a 

megírásáért), Virágos Márta Kosáry Domokos díjra (megítélve) 

 

8.5. folyamatban lévő ügyek: 

EMMI online értekezletek – köszönjük az ELTE munkatársak tudósításait 

kommunikáció folyamatosságának biztosítása, kivezetése a honlapra 

adminisztratív ügyek elvégzése – az operatív végrehajtás az elnökség tagjaira hárul, ez 

nem jó 

közös tárhely biztosítása, ahol a nem nyilvános dokumentumokhoz a tagok hozzáférnek 

 

8.6. Munkacsoportok beszámolói 

HUNOR – Fazekas-Parragh Judit 

A munkacsoport vezetője 2020 évre visszatekintve kezdte a munkacsoport beszámolóját.  

A 2020-as tevékenységét kutatási adatkezelési kérdőívvel kezdte a munkacsoport, 

melynek elkészítését az NKFIH kérésére végezték (957 kitöltés érkezett). Ebben 

feltérképezték a magyar kutatói társadalom adatkezelési gyakorlatait és szokásait, és a 

nyílt adatkezelési hajlandóságukat.  

A kérdőív egy kérdése arra irányult, hogy a kutatók hány százaléka venne részt kutatási 

adatkezelési tréningen. Az igen válaszok aránya 54% volt, az élettudományi területen ez 

még ennél is magasabb, 69% volt. 

A HUNOR munkacsoport felkérését kapott az NKFIH-tól a kutatási adatkezelések 

meetupok lebonyolítására. 

2020-ban a train the trainers képzésekkel felkészítették a HUNOR munkacsoport tagjait a 

az adatkezelési meetupok tervezésére, az információk átadására.  

2020 novemberében elindult a meetupok első felvonása. Ez kicsit hosszúra sikerült, ezért 

újratervezték.  

OTKA és ÉLVONAL pályázatokban kötelező mellékelt a kutatási adatkezelési nyilatkozat. 

Január 26. és február 5. között 10 meetup-ot szerveztek, gyors, informatív információ 

átadás kutatási adatkezelésről, irányelvekről, illetőleg arról, hogy hogyan tudják kitölteni 

a kutatási adatkezelési terveket, amelyeket csatolni kell a beadandó pályázatokhoz. 

17 intézmény 116 kutatója vett részt a meetup sorozaton, kis csoportban, 54% adott 

visszajelzést, pozitív volt.  

Ezt követte újabb 10 meetup sorozat – május 18. és május 27. között. 

Forgatókönyv nagyjából ugyanaz, de nem az OTKA és Élvonal adatkezelési 

kötelezettségére fókuszáltak, hanem a fenntarthatóságra és a láthatóságra. 
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Tervek 2021-re 

- 6 helyszínen 1-1 személyes OS és kutatási adatkezelési meetup (3 vidéki, 3 budapesti 

helyszínen). 

- 4 további OS és RDM meetup (virtuális) 

- október 31-el zárul a pályázat. 

- résztvevő egyetemek: ELTE, PTE, SZTE, BME, BCE, BGE, DE. 

 

CONTACT – Petró Leonárd 

Tavaly augusztusban indult a munka – honlap újjá alakítása volt a cél. 

Sikeresen végeztek a határidőre, el is indult a honlap. Akkor benyújtottak egy tervezetet 

is a honlap fenntartási modelljére vonatkozóan. 

Létrejött a munkacsoport 5 taggal (tartalom és technikai karbantartás). 

A legfontosabb újdonság - a honlap kinézetének és felépítésének megújítása mellett -, 

hogy tartalomgyártásra rendezkedtek be azzal a céllal, hogy az EKK honlapja ne csak a 

szervezet belső működésről adjon információt, hanem egy szakmai közösséget is tudjon 

gyűjteni, ehhez blogposztokat, blogposzt jellegű írásokat gyártanak.  

Új honlap eredmények: 

- havi szerkesztőségi ülések, 

- 47 önálló bejegyzés, 

- 15 feliratkozó, 

- 7290 látogató, 

- 30 ezer megtekintés, 

A célok megvalósíthatóak, bár nem azokkal a feltételekkel, amiket az elején 

meghatároztak. 

Az eredményeket el tudják érni a jövőben. 

Tervek: 

- Erősíteni a ContAct-közösség együttműködését 

o közösségben gondolkodnak, nagyobb bevonást terveznek, 

o facebook csoport sem éri el azt az aktivitást, amit terveztek, 

o aktívabbá szeretnék tenni a közösség munkáját. 

- Stabilabb tartalomgyártást (tematikus, szélesebb körből tudjanak tartalmakat 

becsatornázni), 

- Tovább pontosítani a munkacsoport működését, folyamatok, feladatok rögzítése, 

formális keretek kialakítása, munkamegosztás, transzparencia 

- ContAct workshop augusztusban. 

 

SZAKIRODALOM ELEMZŐ MUNAKCSOPORT- Marton József 

Legfiatalabb munkacsoport, 2020 őszén jött létre.  
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Tekinthető projektcsoportnak a 2020-as tevékenysége, hiszen apropója az volt, hogy 

támogassa a 2021 évi EISZ kosár kollaboratív tervezését.  

folyamatos figyelték és elemezték a megrendelő nyilatkozatban érkező adatokat, számos 

anomáliát, félreérthető dologra bukkantak, melyet tisztáztak az EISZ Titkársággal.  

Tervek: 

- erősíteni az adat-alapú szemléletet (vélemény alapú személetről), 

- keresztelemzés: jelenléti- és távhasználat, fizikai és online gyűjtemény, 

átfedésvizsgálat, kollaboráció, 

- nyitás a felsőoktatási tartalom és tudománymetriai eszközök felé, 

- nagyon operatív csapatból valódi munkacsoport kialakítása: tagság bővülés. 

EISZ ügyek 

2020 őszi tevékenység 

- Szeptember: EISZ költségvetés módosítási javalat – PT ülésen 2021. évi 

költségvetését az EKK nem tudott támogatni, ezért módosító javaslattal állt elő. A 

javaslat az EISZ PT széles körű támogatását érte el. Ekkor jelezte az EISZ, hogy 

szeretnék jobban bevonni a társegyesületeket, így az EKK-t is az EISZ működésébe.  

- Ennek szükségét érezve novemberben egy javaslatcsomagot fogalmazott meg a 

munkacsoport az EISZ működésével kapcsolatban. 

2021. év 

- Márciusban első PT ülés volt. Ezt megelőzően az EKK képviselők összeültek, 

egyeztettettek azzal kapocslatban, hogy milyen céljaik vannak az EISZ-szel 

kapcsolatban, mit várnak el képviselőként. Átlátható keretek és fenntartható 

működést fogalmaztak meg. Célok közül a bizalom, stabilitás megteremtése, 

növelése, illetve tervezhető finanszírozási modell mentén történő programbővítést 

fogalmaztak meg. A PT előtt EISZ stratégia tervezet küldött az EISZ Titkárság, ennek, 

valamint a 2020. évi beszámoló véleményezésére is sor került.  

- OA kvóták helyzete 2020-2022. Springer Nature full open access folyóirataira 

vonatkozó kvóta elfogyott. Emögött két dolog van:  

o egyrészt amikor a 2020-2022-ig tartó szerződésben a kvóta mennyiségek 

meghatározásra kerültek, nem volt megelőző tapasztalat, így többnyire 

becslésekre tudott alapozni a tervezés,  

o másrészt a 2020-as pandémiás időszakban nagyobb volt a publikálási 

teljesítmény, ezért a 2020-as év vége előtt a 2020-as keretek kimerültek, ezért 

a 2021 kvótákból különítettek el. Ennek eredménye, hogy a 2021-es kvóták 

hamarabb kimerültek, mostanra elfogytak. 

Ez megakasztja a publikálást.  

A munkacsoport hamarosan összeül, az EISZ-hez levelet juttatnak el, amelyben 

kérik, hogy a gyors megoldással tegyék lehetővé a full, APC-díj mentes OA 

publikálást, illetve középtávon is fenntartható megoldásra is javaslatot tesznek. 

 

 

9. Egyebek napirendi pont 
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9.1. Adategyeztetés éves tagdíjszámlák kiállításához 

A tagdíjszámlák kiállításához az egyesület titkára megoszt a tagsággal egy táblázatot, 

melynek áttekintését és szükség esetén módosítását kéri június 14-ig. 

 

9.2. Rövid pénzügyi jelentés 

Az egyesület titkára beszámol az egyesület bankszámlájának havi pénzügyi 

mozgásáról a legutóbbi (2021. október 21.) közgyűlés óta eltelt időszakra 

vonatkozóan. 

 

9.3. Régi tagdíjtartozások rendezése 

Évek óta görgetünk magunk előtt 6 db, egyenként 20.000,- Ft értékű tagdíjtartozást. 

4 db 2015 évi, 2 db 2017 évi. A Felügyelő Bizottság is többször javasolta már az 

elmaradt tagdíjak felülvizsgálatát, szükség esetén sztornózását. Az intézményi 

változások, átalakulások miatt sajnos tételek behajthatatlannak bizonyultak, ezért az 

elnökség 2021. május 26-án tartott elnökségi ülés 3/2021. (V.26.) elnökségi 

határozatának értelmében a 120.000,- Ft 2015 és 2017 évi tagdíjtartozást 

behajthatatlannak minősítette, és kéri a sztornózását. 

 

9.4. Fórum javaslatok:  

Várjuk a témajavaslatokat az évközi szakmai programokra, amennyiben az 

elhangzottakon kívül még igény van. 

Augusztus 26-ra tervezett konferencia Hagyományok és kihívások ELTE konferencia. 

 

 

Debrecen, 2021. május 27. 
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