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XIII. évfolyam, 1. szám  (38.) A Heves megyei könyvtárosok lapja  2004. április 
 

Az Ady Endre Könyvtár Küldetés 

Nyilatkozata 
 

Mi a misszió vagy küldetés egy könyvtár életében? 

 A misszió egy átfogó nyilatkozat, melyben a könyvtár megfogalmazza filozófiáját, 

céljait. Meghatározza, hogy milyen könyvtár szeretne lenni. 
 

Az Ady Endre Könyvtár, mint nyilvános közművelődési könyvtár, alapvető 

küldetése és feladata, hogy a város információs – közéleti – oktatást támogató 

centrumává váljon.  Szolgálja az általános művelődési igények kielégítését. Lehetőséget 

teremtsen az általános és szakmai tájékozódáshoz, valamint a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. A könyvtár azt szeretné, ha az emberek úgy tartanák számon, mint a város 

dolgozószobáját és az igényes művelődés és szórakozás helyszínét.  

A könyvtár szolgáltat, a könyvtáros munkája szolgálat és ez így lesz a jövőben is. 

Olvasói igényeket elégít ki és missziós küldetése révén reméli, hogy igényeket kelt és 

értékeket közvetít.  Az intézmény a továbbtanulók könyvtára is, a város lakóin kívül a 

vonzáskörzet igényeit is kielégítve.  Mind a helyi, mind a vonzáskörzetben lakó 

felsőoktatásban résztvevők számára lehetővé teszi a tudomány és technika világának 

széles körű megismerését, a gyűjteményen és az információs forrásokon keresztül és 

ugyanakkor az országos együttműködés segítségével hozzájárul ahhoz, hogy a 

tudományos ismeretek hozzáférhetővé legyenek.  

A harmadik évezred kihívására válaszolva hibrid könyvtárrá kell válnia a 

könyvtárnak, otthont adva a papírra nyomtatott dokumentumok mellett az elektronikus 

hozzáférésnek is.   Egyrészt  el kell tudni igazodni a virtuális gyűjteményekben, másrészt 

meg kell őrizni a hagyományos, a Gutenberg – galaxis értékeit is.  Ugyanakkor nem 

mondhat le egy másik fontos feladatról sem, miszerint beengedni a helyi közéletet, helyet 

adni a civil szervezeteknek, kiscsoportoknak.  Mint közkönyvtár egyszerre hajléka kell, 

hogy legyen a tanulásnak, önképzésnek, a gyors információszerzésnek és a társas 

együttlétnek is.  

 

Kistelepülési WEB portál 
www.kiskönyvtar.hu 

 

Általános célú, egyszerű felépítésű könyvtári portál, amelyen hasznos információk és linkek találhatók könnyen 

kezelhető felületen. Olyan eszközrendszer, amelynek segítségével minimális szakértelemmel létrehozható és 

működtethető egy közösségi, intézményi, könyvtári honlap. Elsősorban a vidéken élők igényeinek kielégítését megcélzó 

információs tartalma miatt használhatja mindazon nagyközségi, városi könyvtár is, amely 

 nem rendelkezik még honlappal, de szeretne vagy újítani szeretné a meglévőt, 

 szeretné saját, közösségi információit a világhálón megjelentetni, 

 szeretne a környezetében élő emberek problémáin segíteni kérdéseik megválaszolásával, közhasznú 

információszolgáltatással. A felületre beépíthető Kis-Téka nevű katalógusrendszer segítségével a könyvtár 

felépítheti saját katalógusát és az interneten keresztül hozzáférhetővé teheti. A portált az MTA-SZTAKI működteti. 

A csatlakozásnak nincsenek pénzügyi feltételei. A csatlakozást bejelenteni a www.kiskonyvtar.hu címen, a portál 

főlapján bal oldalon található jelentkezés menüpontban lehet. 

http://www.kiskönyvtar.hu/
http://www.kiskonyvtar.hu/
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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
a "Könyvtárpártoló Önkormányzat – 2004" cím elnyerésére 

 

A pályázat célja a könyvtárt fenntartó (vagy támogató) helyi önkormányzatok munkájának elismerése. Az 

eredményesen pályázó önkormányzatoknak a nemzeti kulturális örökség minisztere a "Könyvtárpártoló Önkormányzat 

– 2004." kitüntető címet adományozza. A pályázatok elbírálását szakmai bizottság végzi, az eredményről a pályázók 

írásos értesítést kapnak. 

A címhez  kategóriánként megállapított pénzügyi támogatás járul, amelyet a könyvtár felújítására, korszerű 

berendezésére, technikai, műszaki feltételeinek fejlesztésére kell fordítani a pályázónak. A kiíró a beérkezett pályázatok 

alapján különdíja(ka)t is megállapíthat. 

Az egyes kategóriákban elnyerhető díjak: 

 

 
Megyei (fővárosi) 

önkormányzatok 

Városi (fővárosi kerületi) 

önkormányzatok 
Községi önkormányzatok 

     I. 1.500.000 Ft 1.300.000 Ft 1.100.000 Ft 

    II. 1.300.000 Ft 1.100.000 Ft 900.000 Ft 

   III. 1.100.000 Ft 900.000 Ft 700.000 Ft 

 

A kedvezményezett önkormányzatok a támogatások felhasználásáról kötelesek elszámolni. 

 

Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő könyvtárat fenntartó (vagy támogató) községi, városi 

(fővárosi kerületi) és megyei (fővárosi) önkormányzatok, amelyek az elmúlt három év során a könyvtár működési 

feltételeit, illetve a lakosság számára nyújtott szolgáltatások színvonalát jelentősen fejlesztették. 

Nem vehet részt a pályázaton az az önkormányzat, amelyik az elmúlt 3 éven belül – sikeres pályázata alapján – a címet 

már elnyerte, valamint amelyik a támogatási összeggel a kiírási feltételeknek megfelelően nem számolt el. 
 

A pályázat a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, hat példányban, kizárólag postai úton 

adható be az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport címére (1410 Budapest Pf. 219.) "Könyvtárpártoló 

Önkormányzat – 2004" megjelöléssel. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a megyei könyvtáraktól 

kérhető.  

A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodájánál (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. Tel.: 484-7102, 484-

7100/7753. Ügyfélfogadás: hétfőtől – csütörtökig: 9h–12h-ig és 13h–16h-ig, pénteken: 9h–12h-ig.) és a megyei 

könyvtáraknál beszerezhető, valamint a NKÖM honlapjáról letölthető a http://www.nkom.hu/palyazat/nkom címről. 

 

A pályázat beadásának határideje: 2004. április 30. 

Dr. Hiller István. 

miniszter 

 

 

 

 

A Nemzeti Kulturális Örökség minisztere 

Bibliotheca emlékéremmel ismerte el  

Sohajdáné Bajnok Katalin 

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

igazgatóhelyettesének, a Feldolgozó Osztály 

vezetőjének munkáját. 
A kitüntetéshez a megye könyvtárosai nevében 

gratulálunk. 

 

 

http://www.nkom.hu/palyazat/nkom
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A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására 

 
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelő 

támogatásból 10 %-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó 

állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól. 

Az országos átlag 2003-ban az előzetes statisztikai adatok szerint: 

 községi könyvtárakban: 150 Ft/lakos 

 városi könyvtárakban: 190 Ft/lakos 

Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és városi önkormányzatok, amelyeknek 

könyvtárai 2003-ban a fenti átlagos összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra, és vállalják saját forrás 

biztosítását. Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2004. évi költségvetésben 

szereplő állománygyarapítási összeg. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. A kitöltött pályázati adatlapot. 

2. A könyvtár 2004. évre jóváhagyott költségvetésének állománygyarapításra vonatkozó részét. 

3. Hiteles határozatkivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely tartalmazza:  

 az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson felül kiegészítik a 

könyvtár beszerzési keretét,  

 a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott 

összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják. 

A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap kitöltésével, hét példányban, kizárólag postai úton 

- "Könyvtári felzárkóztató pályázat" megjelöléssel – a jogszabálynak megfelelően a területileg illetékes Magyar 

Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Igazgatósága 

Fejezeti Pályáztatási Csoportnak. 

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a megyei könyvtáraktól kérhető. 

A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. Tel.: 484-7102, 484-

7100/7753. Ügyfélfogadás: hétfőtől – csütörtökig: 9h–12h-ig és 13h–16h-ig, pénteken: 9h–12h-ig.) és a megyei 

könyvtárakban beszerezhető, valamint a NKÖM honlapjáról letölthető a http://www.nkom.hu/palyazat/nkom címről. 

A pályázat beadásának határideje: 2004. április 25. 

A pályázaton elnyerhető támogatás – a fenti rendelet értelmében - a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az 

önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A pályázat elbírálásában előnyben 

részesülnek azok az önkormányzatok, melyek 2004. évi költségvetésében a könyvtár állománygyarapítására fordított 

összeg meghaladja a 2003. évit. A nyertes önkormányzatok a támogatások felhasználásáról – december 31-ei 

határnappal – a zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra 

vonatkozó szabályok szerint. 

Dr. Hiller István 

miniszter 

Múzeumi kedvezmény 
 

A nemzeti kulturális örökség minisztere aláírta az ingyenes múzeumi belépésre jogosító igazolások érvényességét 

meghosszabító közleményt.  

"Hazánknak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása, valamint az Európa-terv állami múzeumokat érintõ, ingyenes 

látogatást lehetõvé tevõ pontja miatt a muzális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 

24.) Kormányrendeletet 2004. május 1-jei határidõvel módosítani szükséges. Az új változat elfogadása azonban csak a 

közeljövõben várható, így a jelenlegi jogszabály 2. § (1) bekezdése „e” és „f" pontjai alapján kiadott, és 2003. december 

31-ig érvényes díjmentes állandó múzeumi belépõkártyák cseréjére csak akkor kerülhet sor. Ezért a nemzeti kulturális 

örökség minisztere úgy döntött, hogy a szóban forgó, jelenlegi belépõkártyák érvényességének határidejét 2004. június 

31-ig meghosszabbítja. 

Az új belépõkártyákat a minisztérium már a módosított rendelet alapján, 2004 elsõ félévében fogja elkészíttetni és 

elosztani; addig a mostani példányok maradnak használatban. 

Egyben felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy a változás a belépõkártyák szoros elszámolási rendjét, használatuk 

szabályait nem érinti, az NKÖM azokra vonatkozó, a Kulturális Közlöny 2002. évi 23. számában megjelent 

tájékoztatója továbbra is érvényben marad. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma" 

 (ld. még: http://www.nkom.hu/ossztart/dijmentes_20040105.shtml) 

A tavaly óta újonnan belépett kollégák számára - a korábban kialakított feltételek megtartása mellett és a korábbiakhoz 

hasonló átadási-átvételi módszerrel - további belépõkártyák a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Módszertani 

Osztályán igényelhetõk. 

http://www.nkom.hu/palyazat/nkom


Heves megyei könyvtárosok lapja KAPCSOLAT  4 

Szakfelügyeleti ellenőrzés  
 

A 2004-ben tervezett Heves megyei szakfelügyeleti vizsgálatok rendje: 
 

A vizsgálandó könyvtárak, időpontok, szakfelügyelők 

    

Ssz. Település A szakfelügyelet időpontja Név 

1 Kisköre 2. hó Tőzsér Istvánné 

2 Felsőtárkány 2. hó Guszmanné Nagy Ágnes 

3 Kompolt 2. hó Farkas Márta 

4 Tenk 2. hó Sohajdáné Bajnok Katalin 

5 Boldog 3. hó Tőzsér Istvánné 

6 Gyöngyösoroszi 3. hó Farkas Márta 

7 Kápolna 3. hó Guszmanné Nagy Ágnes 

8 Egerbakta 3. hó Tőzsér Istvánné 

9 Maklár 3. hó Sohajdáné Bajnok Katalin 

10 Hort 4. hó Tőzsér Istvánné 

11 Markaz 4. hó Guszmanné Nagy Ágnes 

12 Egerszalók 4. hó Farkas Márta 

13 Tarnaörs 4. hó Sohajdáné Bajnok Katalin 

14 Mátraderecske 5. hó Tőzsér Istvánné 

15 Nagyvisnyó 5. hó Farkas Márta 

16 Novaj 5. hó Sohajdáné Bajnok Katalin 

17 Ostoros 5. hó Guszmanné Nagy Ágnes 

18 Noszvaj 9. hó Guszmanné Nagy Ágnes 

19 Petőfibánya 9. hó Farkas Márta 

20 Recsk 9. hó Sohajdáné Bajnok Katalin 

21 Szihalom 9. hó Tőzsér Istvánné 

22 Detk 10. hó Guszmanné Nagy Ágnes 

23 Vámosgyörk 10. hó Tőzsér Istvánné 

24 Parád 10. hó Farkas Márta 

25 Visonta 10. hó Sohajdáné Bajnok Katalin 

 

Jobb adni, mint kapni 
Német nyelvű könyvadomány a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár részére 

 

Nyeső József, adácsi születésű konstanzi lakos 1956-ban, 18 éves korában telepedett le Németországban. A 

kezdeti nehéz időszakban sok segítséget kapott a helyi emberektől. Egy német házaspár karolta fel a fiatalembert. 

Segítségükkel munka és tanulási lehetőséghez jutott. A Bodeni tó legnagyobb városában, Konstanzban az egyetemen 

dolgozott művezetőként. 

Anyagi helyzetének stabilizálódásával lehetősége nyílt a kapott segítség viszonzására. Adománygyűjtéssel 

kezdett foglalkozni. Elhatározását német és svájci emberek is támogatták. Erdélybe több mint 50 kamionnyi adományt 

juttattak el. Nyeső József a szállítási költségeket a saját pénzéből finanszírozta. Az embertársaknak örömet szerezni jó 

dolog, adni mindig hálásabb, mint kapni – ez az ő filozófiája. A munka során értékes német nyelvű könyvanyag gyűlt 

össze, melyet könyvtárunk számára ajánlott fel. Örültünk a lehetőségnek, gondolva a németül tanuló olvasóinkra. A  

több mint ötszáz kötetnyi német nyelvű irodalom zöme ismeretterjesztő könyv - képviselve a tudományterületek számos 

ágát -, de található benne klasszikus német szépirodalom, és gyermekkönyvek is.  

Könyvtári állományunk jelentős német nyelvű irodalommal gyarapodott, melynek mi könyvtárosok, és 

természetesen az olvasók is örülnek. Köszönet érte.  

         Kiss Péterné 
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Jogszabályok 
 

 Felhívjuk a kedves kollégák figyelmét arra, hogy a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető áfa 

visszatérítési támogatásról szóló 45/2000. (IV.7.) Korm. rendeletet idén január 1-jétől hatályon kívül helyezte a 

2003. évi XCI. tv. 211. § (13)bekezdése. 

 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye a dokumentumvásárlási hozzájárulásról 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a 157/2000. (IX.13.) Korm. rend 1.§-ának (4) bekezdése alapján a 

dokumentumvásárlási hozzájárulással kapcsolatban 2004. évre vonatkozóan az alábbi közleményt teszi közzé. 

1. A 2004. évben a hozzájárulás összege, azaz az utalványkeret 26500, azaz huszonhatezer- ötszáz Ft. A személyi 

jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény szerint a dokumentumvásárlási hozzájárulás 

2004-ben is adómentes és járulékmentes. A 2004. évben a rendeletben említett lebonyolító a Könyvtárellátó 

Közhasznú Társaság (1391 Budapest, Pf. 204. Tel.: 349-2715).  
 

A nemzeti kulturális örökség miniszterének  

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 
a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 70. §-ának (3) 

bekezdésében és a 100. §-a (3) bekezdésének u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel és a 

pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed azokra a helyi önkormányzatokra, amelyek nyilvános könyvtárakat, közművelődési intézményeket és 

közösségi színtereket tartanak fenn, illetve ezen intézmények működtetésére tárgyévben – vagy az azt megelőző években –

közművelődési megállapodást kötöttek.  

2. § 

Az érdekeltségnövelő támogatás összegét a Magyar Köztársaság éves költségvetési törvénye a Belügyminisztérium fejezetében, a 

helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között határozza meg, amelyet 50-50%-os arányban kell 

felhasználni egyrészt a könyvtári, másrészt a közművelődési támogatásokra. 

3. §  

A központi támogatás érdekeltségnövelő szerepének biztosítása érdekében a támogatás mértékét a rendelkezésre álló saját forrás 

arányában kell megállapítani. 

4. § 

A helyi önkormányzatokat megillető könyvtári, illetve közművelődési támogatások folyósítása legkésőbb a tárgyév június 

hónapjában történik. 

5. § 

(1) A helyi önkormányzat köteles biztosítani, hogy a támogatást e rendeletben előírt célra használják fel, és az adott intézmény 

(színtér) a központi támogatáshoz, az önrésszel együtt – a támogatási összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezésétől 

számított – nyolc banki napon belül hozzáférhessen.  

(2) A helyi önkormányzatnak biztosítania kell a rendelkezésére bocsátott támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását 

annak érdekében, hogy a támogatás tényleges felhasználása tételesen ellenőrizhető legyen. 

(3) Az önkormányzatok a támogatások felhasználásáról a tárgyév december hó 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás 

keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. 

(4) Amennyiben a helyi önkormányzat a részére megítélt érdekeltségnövelő támogatáshoz rendelt önrészt csökkenti, abban az 

esetben csak az önrész eredeti előirányzatának tényleges pénzügyi teljesítése után számított érdekeltségnövelő támogatásra jogosult, 

a különbözetet köteles a központi költségvetésbe visszautalni. A visszautalt összeget e rendeletnek megfelelő célra lehet fordítani. 

(5) Ha a helyi önkormányzat az érdekeltségnövelő támogatást és az ahhoz kapcsolódó önrészt, részben vagy egészben nem a 

megjelölt feladatra használta fel, akkor az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B §-ának (1) és (2) bekezdése 

szerint köteles eljárni. 

 (6) A támogatás felhasználását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvényben jelzett szervezeteken túl – szükség esetén 

– a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja. 

A könyvtári támogatás rendje 

6. § 

 (1) A könyvtári támogatásokra rendelkezésre álló összeg elsősorban a települési és megyei könyvtárak állománygyarapítási 

kereteinek fejlesztésére használható fel, legfeljebb 30 százaléka azonban a könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, berendezési 

tárgyainak gyarapítására is felhasználható. 

(2) A Minisztérium a könyvtári támogatásokra felhasználható keret 10%-a terhére minden év február 28-ig felzárkóztató pályázatot ír 

ki azon helyi önkormányzatok számára, amelyek könyvtára szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékében és a tárgyévet megelőző 

esztendőben az egy lakosra jutó állománygyarapításra fordított összeg nem érte el az országos átlagot. Az önkormányzat önrész 

felajánlásával pályázhat.  

(3)  A helyi önkormányzat minden év március 25-ig nyújthatja be pályázatát a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi 

Igazgatósága (a továbbiakban: Területi Igazgatóság) útján a Minisztériumnak. A Területi Igazgatóságok legkésőbb április 20-ig 

továbbítják az igényléseket a Minisztériumnak. 

(4) A felzárkóztató támogatásból az önkormányzatok a pályázatban felajánlott önrész arányában részesülnek. A támogatás összege a 

rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. 
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(5) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott településekről szóló 7/2003. (I. 14.) Kormányrendeletben felsorolt települések esetében úgy kell eljárni, 

hogy az önrész háromszorosa képezze az arányossági számítás alapját.  
7. § 

 (1) A könyvtári támogatás céljából rendelkezésre álló központi támogatás 90%-a terhére a települési és a megyei nyilvános 

könyvtárak az előző évi állománygyarapításra fordított saját összegük arányában érdekeltségnövelő támogatásban részesülnek. 

(2) A községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi önkormányzat, amelynek könyvtára szerepel a nyilvános könyvtárak 

jegyzékében, minden év február 20-áig értesíti a könyvtára által a tárgyévet megelőző esztendőben állománygyarapításra fordított 

összegről a területileg illetékes megyei, fővárosi könyvtárat. 

(3) A megyei, fővárosi könyvtár az adatokat azok ellenőrzése, számítógépes feldolgozása, összesítése után minden év március 31-éig 

továbbítja a Könyvtári Intézetnek (a továbbiakban: Intézet).  

(4) A megyei, fővárosi önkormányzat, továbbá az a megyei jogú városi önkormányzat, amelynek könyvtára ellátja a megyei 

könyvtári feladatokat is, minden év február 20-ig értesíti az Intézetet a könyvtára által a tárgyévet megelőző évben 

állománygyarapításra fordított összegről. 

(5) Társult könyvtárfenntartó helyi önkormányzatok esetében az adatszolgáltatást a könyvtár alapító okiratában megjelölt működtető 

önkormányzat végzi. 

(6) A támogatást az Intézet a (2) és (4) bekezdés szerint bejelentett állománygyarapításra fordított összegek arányában osztja fel az 

egyes önkormányzatok között, és az erről szóló javaslatát minden év május 10-ig küldi meg a Minisztérium részére. 

(7) A javaslat alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere dönt a támogatások odaítéléséről. A Minisztérium minden év június 5-

éig a támogatásban részesült önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét utalványozás céljából 

megküldi a Belügyminisztériumnak. Támogatási döntését és a pályázat eredményét közzéteszi a Kulturális Közlönyben és a 

Minisztérium honlapján. 

 (8) E rendelet alkalmazásában az állománygyarapításra fordított összeg alatt csak az intézmény által állománygyarapításra fordított 

összeg értendő. 

 (9) Amennyiben az érdekeltségnövelő támogatásnak az előző évi állománygyarapításra fordított saját összeg arányában 

megállapítható összege nem éri el a 10 ezer forintot, abban az esetben a támogatás nem ítélhető meg. Az így képződő maradvány 

összege gyarapítja az önkormányzatok között szétosztható támogatás összegét. 

A közművelődési támogatás rendje 

8. § 

 (1) A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzat által fenntartott, illetve az önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki 

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel. 

 (2)  A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg 

a) 90 %-a a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján 

működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására,  

b) 10%-a a helyi önkormányzatok által újonnan, a támogatás igénylésének évében, vagy az azt megelőző esztendőben 

alapított közművelődési intézmények, kijelölt közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 

tárgyainak gyarapítására  

használható fel az önkormányzat által felajánlott önrész arányában. Amennyiben az adott évben igény hiányában a 10%-os keretnél 

maradvány mutatkozna, úgy az felhasználható a 90%-os támogatási előirányzatnál. 

9. § 

 (1) A helyi önkormányzat minden év március 25-ig nyújthatja be támogatási igényét  az e rendelet melléklete szerinti 

formanyomtatvány kitöltésével és csatolt dokumentumok megküldésével  a területileg illetékes Területi Igazgatóság útján a Magyar 

Művelődési Intézetnek (a továbbiakban: Művelődési Intézet). A Területi Igazgatóságok  véleményükkel, ellenőrzési feladatuk 

eredményét jelezve  legkésőbb április 20-ig továbbítják az igényléseket a Művelődési Intézetnek. 

(2) A Művelődési Intézet a beérkezett támogatási igények ismételt ellenőrzése után a hiányos kérelmeket kizárva, az e jogszabály 

által megfogalmazott arányosítási számításokat elvégzi, s erről szóló döntési javaslatát minden év május 15-ig küldi meg a 

Minisztérium részére.  

(3) A közművelődési intézmények, közösségi színterek támogatásának kiszámítása során a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településekről szóló 7/2003. (I. 

14.) Kormányrendeletben felsorolt települések esetében úgy kell eljárni, hogy az önkormányzati önrész háromszorosa képezze az 

arányossági számítás alapját. Ugyanakkor az arányossági számításnál nem vehető figyelembe a tárgyévben az önkormányzatok által 

vállalt önrész teljes összegének 1,5 %-át meghaladó saját forrás.  

 (4) A javaslat alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere hirdet eredményt. A Minisztérium a támogatási döntést tárgyév május 

30-áig közzéteszi a Kulturális Közlönyben, valamint a Minisztérium honlapján. Ezzel egyidejűleg a támogatásban részesült 

önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét utalványozás céljából megküldi a 

Belügyminisztériumnak. 

10. § 

A XI. Belügyminisztérium fejezetben 23/2/8 jogcímcsoporton eredetileg megtervezett előirányzatnak a Magyar Köztársaság 2004. 

évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 49. § (18) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján bekövetkező emelkedése esetén – a növekmény felhasználása tekintetében – a nemzeti kulturális örökség 

minisztere külön rendeletet alkot. 

11. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatok könyvtári 

és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet hatályát veszti. 

  Dr. Hiller István 

   a nemzeti kulturális örökség minisztere 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 
 

1993. óta tartanak országos Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyt azoknak a tanulóknak, akik szeretnék elmélyíteni 

könyv-és könyvtárhasználati ismereteiket, információkereső technikájukat. az idei verseny központi témája Európa 

történelme, földrajza és az Európai Unió volt, a feladatok e témák köré rendeződtek. A megyei forduló a Heves Megyei 

Önkormányzat Pedagógiai Intézetének szervezésében február 12-én a Vachott Sándor Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtárában került megrendezésre. Négy korosztály indulhatott a színvonalas, jól szervezett versenyen, s 

közülük az első helyezettek jutottak tovább az országos döntőbe. Örömünkre szolgál, hogy két gyöngyösi tanuló is van 

közöttük, akik tavaly már jó helyezést értek el a budapesti döntőn. Lövei Judit utoljára vehetett részt ezen a 

megmérettetésen, de kimagasló teljesítménye és a könyvtáros pálya iránti elkötelezettsége miatt a szervezők meghívták 

a jövő évi verseny zsűrijébe. Gratulálunk! 

A legjobbak kategóriánként: 

I. kategória (ált. isk.5-6. oszt.) 

1. Valakovics Kinga (Hatvan, I. István Ált. Isk. – tanára: Tóthné Csabli Magdolna) 

2. Pataki Orsolya (Gyöngyös, Arany J. Ált. Isk.- tanára: Zajáné Nagy Judit) 

3. Vermes Gábor (Eger, Dobó I. Gimn. – tanára: Újvári Csaba) 

4. Pelle Krisztina (Gyöngyös, Kálváriaparti Ált. Isk. – tanára: Hevesi Mária) 

II. kategória (ált isk. 7-8. oszt.) 

1. Mező Anita (Eger, EKTF Gyak. Ált. Isk. – tanára: Tasi Imréné Albert Anikó) 

2. Felföldi Rita (Eger, Sancta Maria Ált. Isk. – tanára: Csatóné Poczok Katalin) 

3. Dancsi Júlia (Gyöngyös, Arany J. Ált. Isk. – tanára: Zajáné Nagy Judit 

III. kategória (középisk. 1-2. oszt.) 

1. Ábrahám Zsolt (Gyöngyös, Berze N. J. Gimn. – tanára: Szamosvári György) 

2. Balogh Krisztián (Gyöngyös, Vak B. J. SZKI – tanára: Ludányiné Prém Judit) 

3. Fekete Éva (Hatvan, Széchenyi Keresk. SZKI – tanára: Valakovicsné L.M.) 

4. Szántó Dalma (Eger, Egri Keresk. SZKI – tanára: Szabóné Rácz Gyöngyi) 

IV. kategória (középisk. 3-4. oszt.) 

1. Lövei Judit (Gyöngyös, Berze N. J. Gimn. – tanára: Szamosvári György) 

2. Szilágyi Szabolcs (Eger, Kossuth Zs. Gimn. – tanára: Tóth Edit) 

3. Horváth Boglárka (Gyöngyös, Vak B. J. SZKI – tanára: Ludányiné Prém Judit) 

 

A helyezetteknek és a felkészítő tanároknak gratulálunk, a továbbjutott tanulóknak pedig eredményes felkészülést 

kívánunk! Begovné Kasza Ágnes 

gyermekkönyvtár-vezető 
 

KKDSZ Hírek 
 

Az Országos Ügyvivői Tanács 2004. április 16-ra összehívta a KKDSZ VI. kongresszusát 
Február 4-én kiemelkedő fontosságú ülést tartott a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének 

Országos Ügyvivői Tanácsa.  

A testület a szervezet egészét érintő legfontosabb döntése minden bizonnyal az új, immáron rendes, öt év munkájáról 

számot adó, s a szakszervezet stratégiáját újabb öt évre meghatározó, s egyben tisztújító VI. kongresszus összehívása 

volt. 

Az elmúlt két évben – Vadász János elnök más fontos megbízatása miatt – össze kellet hívni az V. kongresszust, amely 

két, egymástól jelentős időtartammal elválasztott ülésén megválasztotta a szervezet új elnökét, s végrehajtotta a 

karizmatikus vezető távozásával szükségessé vált alapszabály-beli korrekciókat. A rendkívüli kongresszus nem 

változtatott a KKDSZ érdek- és értékvédő stratégiáján, programján, s nem előzte meg – erre nem is volt szükség – az 

egész szervezetet átfogó tisztújítási folyamat. Nem változott lényegét tekintve az Alapszabály sem, a kétfordulós 

kongresszus fő feladata az volt, hogy biztosítsa a szervezeti működés folyamatosságát, s a személyi változások ne 

veszélyeztessék a KKDSZ kiküzdött tekintélyét, az érdekvédelmi harcban többször megmutatott erejét. 

A rendkívüli kongresszus, valamint az azóta eltelt idő, mind dr. Redl Károly ügyvezető elnökségének időszaka, mind a 

rendes kongresszusig bizalmat kapott Fenyves Kornél elnöksége alatt – ha más hangsúlyokkal is – folytatódott a 

KKDSZ hiteles, a tagság és a munka világának egésze által méltányolt tevékenysége. 

Alapszabályunk értelmében azonban a rendkívüli kongresszus nem mentesített bennünket a hagyományos feladatoktól: 

az elnökségnek be kell számolnia a IV. kongresszus óta végzett munkáról, s a küldötteknek meg kell határozniuk a 

következő fél évtized legfontosabb cselekvési irányait, szakmapolitikai és érdekvédelmi feladatait, szervezeti 

tennivalóit. S mivel ez a fél évtized éppen uniós tagságunk első öt éve lesz, s munkánkat, ha nem is ismeretlen, de még 

bejáratlan közegben végezzük majd, ezért különösen fontosak lesznek ezek a döntések. 

Nem mindegy az sem, hogy az új helyzetnek milyen tisztségviselői gárdával próbálunk megfelelni. Hamis az a 

közkeletű állítás, hogy az elnökön, az elnökségen múlik minden! Legalább ennyire fontos a tagság mikroközösségei, az 
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alapszervezetek által választott helyi titkárok, tisztségviselők szerepe, s nem különben a területi (megyei) 

tagozatvezetők, ügyvivők talpraesettsége, elkötelezettsége, következetes helytállása, felkészültsége is. Kongresszusunk 

sikere jórészt az alapszervezetekben dől el: mennyire tudnak tagjaink olyan vezetőket kiválasztani, akik mind a napi 

aprómunkában, mind a társadalompolitikai szerepvállalásban megfelelnek folyamatosan növekvő elvárásoknak, és 

mennyire képesek megteremteni azt a helyi összefogást, amellyel biztosítják a szilárd tisztségviselői kiálláshoz 

nélkülözhetetlen támogatottságot. 

Az alapszervezetek beszámolóira és célkitűzéseire épül majd a kongresszusi beszámoló, a kongresszus által 

kialakítandó öt éves közös program. A helyi dokumentumok ismeretében lehet országos célokat kitűzni, s mert a rossz 

helyzetértékelés helytelen feladatválasztáshoz vezetne, szükség van – a nyilvánvaló sikerek bemutatása mellett – a 

szervezeti, működési, stratégiai vagy taktikai hiányosságok feltárására, elemzésére is.  

Köztudott, hogy a kongresszusi felkészülésnek mindig pezsdítő hatása van a helyi közösségek életére. Fel kell 

használnunk ezt a pezsdülést arra, erősítsük pozícióinkat, elsősorban azokban a térségekben, ahol a szakszervezeti 

munka valamelyik fogaskereke hiányzik, vagy csak akadozva működik. Legyen a felkészülésnek tagtoborzó hatása is, 

mutassuk meg eddig kívül maradt kollégáinknak, hogy érdemes tagságunk sorába lépniük! Nő a szerepe a szakmai 

tagozatoknak – ugyanakkor egyes szakmáknak nincs minden megyében ütőképes tagozata! Nő a rétegszervezetek 

jelentősége – s a jól működő nyugdíjas tagozaton kívül még nem alakult meg sem az ifjúsági-, sem a nőtagozatunk. 

Elég sok a több funkcióval terhelt (megyei ügyvivő, tagozatvezető, elnökségi tag stb.) tisztségviselőnk, s akadnak 

olyanok is, akik az egy funkciót is csak díszként viselik. A taggyűléseken, a tagozati összejöveteleken, a megyei 

titkárok tanácskozásán kialakíthatók a megfelelő struktúrák, a megfelelő – egyenletesebben terhelt – tisztségviselőkkel. 

A KKDSZ elnöksége minden segítséget megad a megfelelő előkészítő munkához. Az elnökségi tagok közvetlenül 

segítik egy-egy megye felkészülési tervének megvalósítását, s a központi iroda segédanyagokat bocsát az 

alapszervezetek, a tagozatok rendelkezésére. Ezek egy részét lapunk következő oldalain közzé is tesszük. 

Alapszabályunk a megalakulásunk óta kiállta az idők próbáját, elemi kötelességünk, hogy szellemét megőrizzük. 

Ugyanakkor a megváltozott jogi környezet, illetve az új kihívások szükségessé teszik körültekintő, de szisztematikus 

átfésülését. Ez is a kongresszus feladata lesz. 

Nagyobb figyelmet kell szentelnünk programunkban a hazai és nemzetközi összefogásnak. A széttagolt szakszervezeti 

rendszer jelen állapotában nem felel meg minden tekintetben az európai modelleknek, s itthon is hátráltatja a 

munkavállalói érdekek hatékony, eredményes képviseletét. Nekünk elsősorban a hatékonyabb közszolgálati 

összefogást kell szorgalmaznunk, de éppen a mostani sztrájkbizottság munkája bizonyította be, hogy nem mindig kell 

ragaszkodnunk egy konföderáció keretéhez. A készülő egységes közszolgálati törvény a szakszervezeti együttműködés 

új minőségét is feltételezi, s ebben úgy kell a közös munkavállalói érdekek képviseletét megoldanunk, hogy az általunk 

képviselt szakmai területek speciális érdekei se sérüljenek. Az új program alkotóinak, azaz tagságunk minél szélesebb 

körének új szintézist kell teremtenie az egyedi-, a réteg- és az általános célok egységes szövetének kialakítása során. 

Eddig is törekedtünk erre, most sokak szerint elsősorban erre kell törekednünk. 

Kongresszusra készülünk. Hétköznapjaink minden cselekedetében ott munkál a felkészülés izgalma, ugyanakkor 

tudjuk, nem csodát várunk egymástól, magunktól. A normális érdekérvényesítés kereteinek tágítása, a munkavállalói és 

szakmai érdekképviselet magas színvonalú megvalósítása, a mindennapi érdekvédelem csatáinak eredményes 

megvívása mindenkor alapfeladat – mikéntje, hatékonysága, eredményessége azonban elsősorban attól függ, hogy a 

kongresszuson hogyan tudjuk kijelölni azokat az irányokat és fogódzkodókat, amelyek szerint, s amelyek segítségével 

az új öt évre szóló program hétköznapi munkatervé egyszerűsödik. (Érdek és érték, 16. évf. 1. sz.) 
 

Megyei jelölőgyűlés 
 

A KKDSZ alapszervezeti választásainak lebonyolítása után a megyében is tisztújításra került sor.  

A KKDSZ megyei ügyvivője, a levéltári tagozat vezetője: Dr. Bereczné dr. Huszár Éva (Heves Megyei Levéltár) 

Könyvtári tagozat vezetője: Tőzsér Istvánné (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár) 

Közművelődési tagozat vezetője: Nyeső Ildikó (Megyei Művelődési Központ) 

Múzeumi tagozat vezetője: Földessy Marianna (Vármúzeum, Eger) 

Nyugdíjas tagozat vezetője: Biczó Jánosné 
 

Kedves Kollégák! 

Szeretnénk a jövőben - a Kapcsolatban és honlapunkon is - folyamatosan közzétenni a települési könyvtárak küldetés 

nyilatkozatait, ezért kérjük, juttassák el hagyományos vagy elektronikus levélben szerkesztőségünk címére ezek 

szövegét! A szerkesztők 
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