
4  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. szeptember

szaki fenntartói apparátust (a két könyvtárban ez
összesen tizenkét fõ), a városban távol esnek egy-
mástól (közös mûszaki ügyeletre így nem lehet gon-
dolni), az összevonás után viszont növelni kellene
a belsõ ellenõrzést és a humánpolitikai kérdésekkel
foglalkozó létszámot (most egy-egy fõ, a folyama-
tos fenntartói ellenõrzések mindig legalább két-két
fõt javasolnak).

Felmerült az is, hogy a két könyvtár inkább a
felsõoktatással léphetne valamiféle integrációra.
Ez mennyire végiggondolt felvetés? Az egyetemi
autonómia, a felsõoktatási könyvtárak sok eset-
ben igencsak ingatag helyzete, az OIK és az
OPKM szolgáltatási területe és funkciói (pl. a
nemzetiségi ellátás vagy megint az iskolai könyv-
tárak ügye) hogyan illeszkednének ebbe a kon-
cepcióba? Nem lehet, hogy csöbörbõl vödörbe
„menekülne” az OIK és az OPKM?

M. I.: A budapesti felsõoktatás könyvtári
helyzete nem jó. Az ELTE nem rendelkezik igazi,
nagy létszámú hallgatóságot kiszolgáló központi
könyvtárral. Ez persze elsõsorban a professzori
önzésnek köszönhetõ – a tanszéki (magán)-
könyvtárak összevonásával nagyszerû könyvtár
lenne kialakítható –, de az állam mint a felsõokta-
tási intézmények támogatója gondolhat arra, hogy
a saját fenntartásában mûködõ országos közgyûjte-
ménnyel segít ezeken a gondokon. Az országos
pedagógiai szakkönyvtár a tanárképzés intézményé-
nek jó hátteret adhat, az OIK nélkül pedig az ide-
gen nyelv és irodalom szakosok nehezen készül-
nek fel a pályájukra. Tartalmilag logikusabbb fel-
vetés tehát ezeket a könyvtárakat az ELTE Egye-
temi Könyvtárhoz csatolni. Ettõl ez nem lesz ol-
csóbb. Sõt, ugyanúgy kellene egy közös, jól mûkö-
dõ integrált rendszer, közös adminisztráció stb. Ha
igaz az az állítása a politikának, hogy szükséges a
két intézmény számára meghatározott feladatok to-
vábbi ellátása, nincs szó az épületek más célú hasz-
nosításának szándékáról, akkor a legolcsóbb meg-
oldás a mostani status quo fenntartása, és az emlí-
tett konszolidációs tervek végrehajtása. Ha az állí-
tás igaz...

Remélhetõ-e ön szerint valami változás az
Országgyûlés kulturális bizottságának javaslata
nyomán? A bizottság ugyanis felkérte a minisz-
térium képviselõit, hogy terjesszenek új javasla-
tot a kormány elé.

M. I.: A kormány intézményi reformot fog
végrehajtani. A könyvtári rendszerben változá-
sok lesznek, mert a pénz kevesebb lesz (érték-

ben mindenképpen), tehát az intézmények szá-
mát fogják csökkenteni ahhoz, hogy valamilyen
modernizáció végbemehessen a megmaradókban.
A kulturális bizottság döntése eredményezheti
azt, hogy a szakmai érveket jobban meghallgat-
va, szakmailag kevesebb kárt okozva történik
majd a fájdalmas változás-sorozat.

Tehet-e valamit a szakma?
M. I.: A szakma dolgozhat. Azzal segíthet,

ha jól dolgozik és vállalja, hogy szakmai alapon
kimondja: hol vannak párhuzamosságok, hol
léteznek nem használt könyvtárak, milyen rövid
távú befektetésekkel lehet már néhány év alatt is
olcsóbban, de hatékonyabban mûködni. Kimond-
ja: mely kollégáink nem akarnak vagy nem tud-
nak úgy dolgozni, ahogy azt a saját könyvtáruk
a XXI. században megkívánja.

Az olvasó nagy szövetségesünk. Meg kell
szólítani ez ügyben. Nem a hisztériás, nagyszájú
egyeseket, hanem a nagyobb számú olvasót. A
másik szövetségest, a többi költségvetési intéz-
ményt (iskola, mûvelõdési ház, teleház, eMa-
gyarország pont, egyetem, akadémia) is el kell
tudni érni olyan gondolatokkal, hogy a közös
munka mindenkinek túlélési és fejlesztési lehe-
tõséget kínál.

A szakszervezetek és a nyilvánosság is a mi
szövetségesünk, csak nagyon szigorúan távol kell
tudni maradni a politikai ítéletalkotástól és a
„mindenbe beleszólok, mert már hallottam vala-
mit a dolog felõl” effektustól. Nem kell összeke-
verni a szakmai vagy szakmapolitikai közéletet
a (munkaidõben történõ) locsogással és a maga-
mutogató bölcselkedéssel. (fá)

Ez az év lesz a végsõ …?
(A kulturális szakemberek
szervezett továbbképzésérõl)

Hogyan tovább? – kérdezik nap mint nap telefo-
non és személyesen a kulturális szakemberek szer-
vezett továbbképzésével kapcsolatban. Mindezt
azért teszik, mert utolsó évébe lépett a kulturális
szakemberek szervezett képzésének elsõ – 2000-
tõl 2006. december 31-éig tartó – ciklusa. Ez foko-
zott odafigyelést és gondosságot kíván mindazok-
tól, akik a rendelettel foglalkoznak.

A kezdetek óta annyi mindent történt ezen a
téren, hogy az emberek elbizonytalanodtak és
szeretnének abban hinni, hogy ez a törvényben
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is meghatározott és minisztériumi rendeletben is
megerõsített továbbképzési támogatás nem hal el a
megszorítások következtében. Bár minden lehet,
mint ahogy azt is meg lehetett tenni, hogy a 2005.
évben tartalékolták ezt a keretet és a kifizetés csak
2006-ban realizálódott. Tehát joggal aggódnak az
ezzel foglalkozók, és a kedvezményezettek is, a
kulturális intézmények szakemberei. Tõlük elvár-
ják, hogy korszerû ismeretekkel rendelkezzenek,
és azt is, hogy a legújabb szakmai titkokat napra-
készen alkalmazni tudják, de ha a továbbképzési
lehetõséget elvonják tõlük, akkor ezt saját forrá-
sukból nehezen tudják kigazdálkodni. Hát ennyi az
aggodalom…. Most nézzük a tényeket.

Nehéz év volt 2005. Nem tudtuk kifizetni a
megigényelt támogatási összegeket, ez súlyos
gondot okozott mind a fenntartóknak, mind az
érintetteknek, mind az Országos Széchényi
Könyvtárnak (OSZK). A Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi
CXXXV. tv. 51. § (6) bekezdése elõirányzat ma-
radványképzési kötelezettséget írt elõ a központi
költségvetési szerveknél és a fejezeti kezelésû
elõirányzatoknál. Ennek végrehajtásaként a Kor-
mány 2166/2005. (VIII. 2.) számú határozatában
rendelte el és határozta meg a fejezetek marad-
ványképzési kötelezettségét. Ennek következté-
ben a fenntartókkal 2005. július 25-én megkö-
tött támogatási szerzõdésben foglalt pénzügyi tel-
jesítés ütemezését kénytelenek voltunk módosí-
tani. A mintegy hatszáz érintettet levélben érte-
sítettük errõl, illetve szeptember elején a már
megkötött szerzõdéseket korrigáltuk. A támoga-
tási összegeket csak 2006 januárjától tudtuk fo-
lyósítani az érintetteknek. Nagyon sok fenntartó
ingerült, felháborodott levelet írt a késedelmes
kifizetés miatt. A reklamálók azt bizonygatták,
hogy a késedelem milyen nagy gondot jelent a
hétéves képzési terv ésszerû végrehajtásában.

Mit történt 2005-ben
a kulturális szakemberek képzésének

támogatása területén?

Elvégzett feladatainkat a következõképp cso-
portosíthatjuk:

• Országos értekezletet tartottunk, melyen 260
fõ regisztráltatta magát. Egyéb rendezvényeken,
fórumokon is népszerûsítettük a rendeletben fog-
laltakat. Errõl beszámoltunk a különbözõ sajtó-
orgánumokban.

• A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma (NKÖM) intézményvezetõinek, gazdasági
igazgatóinak júniusban külön értekezletet tartot-
tunk, melyen megbeszéltük az elszámolással
kapcsolatos sajátos problémákat.

• Átdolgoztuk tájékoztató kiadványunkat, a
mellékletben benne szerepel az NKÖM által akk-
reditált tanfolyamok jegyzéke (közel 300 külön-
bözõ tanfolyam felsorolása). Kinyomtattuk, meg-
jelentettük 3500 példányban és eljuttattuk az ér-
dekeltekhez.

• Információs ügyeletet tartottunk, valamint
konzultáltunk a hozzánk fordulókkal, szaktanács-
adást végeztünk.

• Begyûjtöttük, iktattuk és feldolgoztuk a
beküldött igényeket. A problémásokat levél,
telefon vagy személyes konzultáció útján elin-
téztük. Elõkészítettük a támogatási szerzõdé-
seket, valamint a nyilatkozatokat. Ezeket el-
küldtük az érdekelteknek. A visszaérkezett és
korrekt módon aláírt szerzõdéseket ellenõriz-
tük és átadtuk átutalásra az OSZK Gazdasági
Igazgatóságának.

• Levélben értesítettük a módosulásról az érin-
tetteket. A támogatási szerzõdést módosítottuk,
és elküldtük az érdekeltekhez.

• Elkészítettük a beküldött statisztikai adatok
feldolgozását.

• Az OSZK Gazdasági Igazgatósága a meg-
határozott összeget átutalta az érintetteknek.

• A végére hagytuk, de a legjelentõsebb ered-
ménynek azt tartjuk, hogy novemberre el tudtuk
készíteni az ún. „egyenleget”, ennek írásos és
on-line változatát. Valamennyi partnerünket tá-
jékoztattuk, hogy eddig mennyi támogatásban ré-
szesült, és a beküldött elszámolásának elfoga-
dott összegét is éves bontásban közöltük. Fel-
hívtuk a figyelmet a még felhasználható összeg-
re. Sokan ebbõl döbbentek rá, hogy még nem
igényelték a támogatási összeget, és csak ezután
kívánták pótolták azt.

A rendelet és annak módosítása szerint a prog-
ram koordinációs központja az Országos Szé-
chényi Könyvtár. E minõségében felel a bekül-
dött igények szakszerû ellenõrzéséért, a fenntar-
tói támogatási megállapodások megkötéséért, az
igényelt támogatási összeg kiutalásáért, valamint
a fenntartók által évente beküldött elszámolások
ellenõrzéséért, illetve szükség esetén a korrekci-
ók végrehajtása érdekében a fenntartókkal törté-
nõ egyeztetésért.
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A támogatottak többsége igyekezett az igény-
lésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, és
korrekt elszámolást küldött be. A kívánatos az
lenne, hogy a feladattal kapcsolatos jelentõsebb
összegû számlákat küldjék el, ezzel szemben az
elszámolások zöme útiköltségre és más jelenték-
telen kiadásokra vonatkozik. Így óriási halmaz
gyülemlik fel évrõl évre az Országos Széchényi
Könyvtár szervezési irodáján, és a postaköltség
is túlzottan magas.

Problémát jelent, hogy a fenntar-
tók (vagy az intézmények?) egy-egy
évben megfeledkeznek az elszámolás-
ról, és késve vagy utólag küldik el,
vagy kiegészítik a korábban beküldöt-
teket. Ezért 2005-ben ismét átvizsgál-
tuk az összes, 2000–2004-re vonatko-
zó elszámolást. A hibákra, hiányossá-
gokra többször is felhívtuk a figyel-
met írásban és szóban egyaránt. So-
kan voltak, akik éltek a személyes
konzultáció lehetõségével. Elõvettük öt évre
visszamenõleg az anyagukat, és közösen próbál-
tuk értelmezni a dokumentumokat. Többnyire na-
gyon jó eredménnyel jártunk, mert így sikerül
megértetni az egyes lépések okait, és remélhetõ-
leg a következõkben is figyelnek erre. Számí-
tunk arra, hogy az utolsó évhez közeledvén
megnõ azoknak a fenntartóknak a száma, akik
élni szeretnének a személyes konzultációs lehe-
tõséggel. Nagyon sok helyen változás történt a
felelõsségi poszton, és az elõzményeket nem
minden esetben adták át korrektül az utódnak.
Így – jellemzõ módon – a mi nyilvántartásunk-
ból tájékozódnak a korábban beküldött elszámo-
lásukkal kapcsolatosan.

Az elszámolt összegek évenkénti alakulása

Az NKÖM intézményeinél

A következõ táblázat a fenntartói támogatás
megoszlását mutatja (az NKÖM intézményei nél-
kül):

A csillaggal megjelölt tételek nem az érdek-
lõdés csökkenését mutatják, hanem azt jelentik,
hogy a továbbképzés teljesítését a ciklus végére
halasztották, és a maradványt akarják ebben az
évben elkölteni. Ezért többen nem a jogosultság
mértékében igényelték a támogatási összeget,
hanem ennél kevesebbet kértek, illetve többen
voltak olyanok, akik ezért nem is küldtek be
igénybejelentõ lapot.

A kulturális intézmény vezetõjének kell nyil-
vántartania, hogy a hatáskörébe tartozó szakem-
berek mikor és hol tanulnak tovább. Figyelnie
kell a képzés kezdési és befejezési idõpontját,
illetve a képzés teljesítésének tényét. Errõl éven-
ként statisztikai lapon tájékoztatást kell küldenie
az OSZK célfeladattal megbízott irodájának.

Jelzett kötelezettsé-
güket mind az intézmé-
nyek, mind a fenntar-
tók túlzott nagyvonalú-
sággal kezelik. A be-
küldött elszámolások,
illetve az új igénybeje-
lentések mellõl a sta-
tisztikai lapok többnyi-
re hiányoznak. (2003-
ig a statisztikai lapok
száma öt százalék alatt

* 2003-tól az NKÖM intézményei költségvetésükben kapják a normatív támogatási összeget.
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volt.) Ezért nyomatékosan kértük, hogy a telje-
sítés tényét a hétéves továbbképzésben jelöl-
jék. Ezzel a lehetõséggel sem éltek sokan, szá-
muk harminc százalék körül mozog. Ezért úgy
döntöttünk, hogy az eddigi statisztikai jelen-
tést a továbbképzési tervek alapján fogjuk el-
készíteni. (Abban a hiszemben, hogy ha vala-
ki a továbbképzési terv korábbi idõszakában
2000-tõl 2005-ig szerepel és képzése nem
nyúlik át 2006-ra, akkor vélelmezhetõ, hogy
ezt már teljesítette.) Ez azt jelentette, hogy az
eddig beküldött valamennyi tervet tüzetesen
áttanulmányoztuk, és az elszámolási bizonyla-
tokkal összevetve próbáltuk beazonosítani a
már végzetteket.

Azt tapasztaltuk, hogy a befejezett képzé-
seket nyomon lehet ugyan kö-
vetni, de nehézséget okozott,
hogy pl. egy fõ hogyan teljesí-
tette a 120 órás kötelezettségét.
Ugyanis sokan voltak olyanok,
akik elõször valamilyen 30 órás
akkreditált tanfolyamot végeztek
el, aztán jelentkeztek fõiskolára
vagy egyéb kurzusra, és így lé-
nyegesen több órát fordítottak
továbbképzésre az elõírtnál.
Ezért néhol a végzettek száma meghaladhatja
az igénybevevõk számát. Hiszen többféle kép-
zésben vettek részt, természetesen saját erõ-
forrást használva fel közben.

A rendelet 2. §-ában megfogalmazott képzési
lehetõségek igénybevétele (NKÖM intézmények
nélkül):

Átlagosan 7500 igényjogosulttal számolva
ez durván azt jelenti, hogy a hét évre tervezett
képzésnek a fele valósult meg eddig. Bizako-
dóak lehetünk abban a tekintetben, hogy a cik-
lus végéig a tervekben szereplõk el tudják vé-
gezni a választott képzési formát. Az elsõ két
évben még nehézkesen és bizonytalanul tör-

tént a beiskolázás, nem álltak rendelkezésre
azok az akkreditált tanfolyamok, amelyekre je-
lentkezni lehetett volna. Remélhetõ, hogy 2006
decemberéig felgyorsult tempóban és eredmé-
nyesen teljesíteni tudják vállalt kötelezettsé-
güket.

A táblázatból látható, hogy a legnépszerûb-
bek az NKÖM által akkreditált tanfolyamok, eze-
ket követik az OKJ-s képzések, és igazán elége-
dettek lehetünk azzal, hogy szép számmal vé-
geztek fõiskolát, egyetemet. Az viszont kérdé-
ses, hogy ilyen mértékben kell-e növelnünk a
felsõszintû szakemberek számát az intézmények-
ben.

Az NKÖM kulturális intézményeiben a kö-
vetkezõképp alakult a teljesítések aránya:

Ezekben az intézményekben éppen a fele már
teljesítette vállalt képzési kötelezettségét.

A teendõk

A 2006. évben kiutalt támogatási összeg fel-
használásának elszámolását 2007. február 28-áig
kell elküldeni az OSZK-nak, valamint eddig az

idõpontig kell elszámolni a ciklus-
ban kiutalt valamennyi pénzösszeg-
gel is.

Évente minden érintett megkapta
az igényelt és kiutalt támogatási
összegek, valamint az évenként be-
küldött és ellenõrzött elszámolások
egyenlegét, azt gondoljuk, hogy min-
den fenntartó tisztában van azzal,
hogy mennyi az az összeg, amennyit

még ebben az évben elkölthet. Reméljük, figyel-
nek erre az érintettek, hogy minél kevesebb pénzt
kelljen visszautalni.

A megállapított maradványt az OSZK szám-
lájára kell visszautalni.

Bízunk abban, hogy az intézmények ebben az
utolsó évben – számlával igazoltan – fölhasznál-
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ják a még rendelkezésükre álló keretet, és minél
kevesebb esetben kell visszafizetni a fel nem
használt összeget.

A ciklus lezárását országos értekezlet kereté-
ben tervezzük, ahol beszámolunk arról, hogy a
támogatási összegeket milyen módon használták
fel, és ebbõl az összegbõl kik milyen módon
tudtak továbbképzésben részt venni.

Javaslatok a következõ ciklusra

Valamennyien, akik ezzel a tevékenységgel
foglalkozunk, tudjuk, hogy az 1/2000 rendelet
végrehajtása bonyolult. Éppen ezért a korábbi
években már megfogalmazott javaslatok szerint
kellene egyszerûsíteni, átláthatóbbá és hatéko-
nyabbá tenni a végrehajtási folyamatot. Ezért azt
javasoltuk, hogy a támogatottak létszámát az
elõzõ évben ott dolgozók létszámához kössék.
Valamennyi munkatárs kapjon támogatást. Éven-
te azokra fordítandó az összeg, akiket az intéz-
mény vezetõje továbbképzésre kijelöl. Az elszá-
molás évenként történjen, azaz az adott évben
kelljen a támogatási összeget elkölteni. (Ne le-
hessen átvinni a következõ évre.)

Megfelelõ statisztikai jelentéseket kellene
kérni a továbbképzés elvégzésérõl az intézmé-
nyektõl. Ezeket elemzõ módon fogjuk feldolgoz-
ni. A továbbtanulási területeket libarelizálni kel-
lene, a döntést az intézmény vezetõjének kellene
meghoznia: kit, miben és hogyan támogat, az
intézményi érdekeknek megfelelõen.

Végezetül: Reméljük, hogy nem ez az év lesz
a végsõ. Az elsõ ciklus lezárása után következ-
nek az újabb lehetõségek, mert tanulni jó, kelle-
mes, hasznos és szükséges (és a szellemedet is
karban tartja…).

Csapó Edit–Gertner László

Könyvtár a kistérségben
(Ez évi április számunkban indított sorozatunk
folytatódik:)

A kistérségi közigazgatás
lehetõségei és korlátai
Bevezetés

A rendszerváltás idején a magyar közigazgatás-
ban modellváltás következett be, egy duális szer-
kezetû közigazgatásra állt át Magyarország. 1990-
ben a nagyfokú decentralizáció megvalósítása-

képpen új, modern önkormányzati rendszert épí-
tettünk ki. A közigazgatás két szektora közül az
önkormányzati sikerét könyvelhettük el, mivel
egy régi rendszer helyébe új elveken felépülõ
struktúrát állítottunk. A közigazgatás másik szek-
torának, az államigazgatásnak a modernizálására
azonban nem állt rendelkezésre átfogó és átgon-
dolt koncepció, minek következményei máig
érezhetõek. A kormányzati ciklusoktól függetle-
nül, egy évtizede egymást követõ kormányzati
reformhatározatok sem tudták orvosolni a kiala-
kult helyzetet, a területi államigazgatás korsze-
rûsítése, hatékonnyá tétele mindmáig nem tör-
tént meg. Ennek legfõbb oka abban látható, hogy
nem tudott megszületni egy átütõ és egységes
közigazgatás-szervezési koncepció, s legfõkép-
pen a területi közigazgatás modernizációját és a
regionalizációt összekapcsoló döntés. Ehhez szá-
mottevõ segítséget az EU sem tud adni, mivel
nem szab meg tagállamai számára konkrét elõ-
írásokat a közigazgatás területi szerkezete és
szervezete szempontjából, viszont az Európai
Közigazgatási Tér értelmezése szerint megkívánja
a hatékonyan mûködõ közigazgatást.

A 2006. évi országgyûlési választásokkal le-
zárult kormányzati ciklus is büszkélkedhetett
közigazgatás-fejlesztési programmal, mely az
államszervezet súlypontozásában éppúgy válto-
zásokat célzott meg, mint a közszolgáltatások
minõségének javításában. Ezúttal is világosan
megfogalmazódott a kívánatosnak tartott decent-
ralizáció, a közigazgatás hatékonyabb szervezeti
mûködésének elérése. A megvalósulás hatásfo-
ka azonban meglehetõsen gyengére sikerült, hi-
szen mindössze egy részleges reformot vitt ke-
resztül az ún. közszolgáltatási reform képében,
mely a kistérségi szintet érintette. A reform azon-
ban sem nem létesített új közigazgatási szintet,
sem nem gondolta végig a kistérség helyét és
szerepét a megnövelt kvázi önkormányzati alap-
szinthez, sem viszonyát a lehetséges regionális
középszinthez képest. S kevéssé vádolható az-
zal, hogy decentralizációt valósított volna meg a
települési önkormányzatok javára, mint ahogyan
azt a kormányzati hivatalos álláspont megfogal-
mazta.

A kistérségi közigazgatás új elemei
– a kistérségi közszolgáltatási reform

A Központi Statisztikai Hivatal álláspontja
szerint az ún. statisztikai kistérség hipotetikusan


