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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
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a lakosság alap- és középfokú ellátásának kap-
csolatrendszerét kifejezõ vonzáskörzet, az együtt
élõ, az egymásra utalt települések területi egysé-
ge (Kovács T. 2003). Azonban az 1994-ben, ere-
dendõen statisztikai célból kialakított körzetrend-
szer fölértékelõdött, s elõbb a területfejlesztés
szempontjából kedvezményezett térségek beso-
rolásának alapjává vált, majd 2004-ben közigaz-
gatási tartalom rendelõdött hozzá.

Magyarországon a helyi közigazgatás az egy
település egy önkormányzat elvére épül. Tehát
valamennyi közigazgatási jogállással bíró tele-
pülés egyúttal önkormányzáshoz való jogot is
birtokol. A meglehetõsen szétforgácsolt alapfo-
kú közigazgatás mintegy másfél évtized alatt a
szubszidiaritás elvének csupán egyik elemével
vetett számot, a lakossághoz közeli helyi ügyin-
tézés szempontjával, míg a hatékonyság és a
gazdaságosság követelménye hosszú ideig figyel-
men kívül maradt. Megfelelõ állami ösztönzés
hiányában a települési önkormányzatok közötti
együttmûködés sem fejlõdött a kívánatos mér-
tékben, holott a társulásokra, mint a diszperz helyi
igazgatás optimalizálását biztosító rásegítõ me-
chanizmusra, nagy szükség lett volna. Ráadásul
az önkormányzati közös feladatellátás az elmúlt
évtizedben legkevésbé a városok és vonzáskör-
zetük viszonylatában épült ki, mivel a történel-
mileg kialakult érdekellentétek és az együttmû-
ködési kultúra hiánya annak gátat szabott.

Gyökeres fordulat következett be 2004-ben,
amikor is a kormány a meghirdetett közigazga-
tási reformfolyamat elsõ lépéseként bevezette a
többcélú kistérségi társulás intézményét. A komp-
lex társulásnak is nevezett szervezeteken keresz-
tül a központi állam – a rendszerváltás óta elsõ
ízben – nyilvánította ki az önkormányzati rend-
szer vonatkozásában a hatékony közigazgatás,
valamint a magas és országosan egységes szín-
vonalú közszolgáltatás megvalósításának célját.
Az új struktúra elvi alapját és egyúttal kötõanya-
gát a közszolgáltatásokhoz történõ hozzáférés
állampolgári esélyegyenlõségének megteremté-
se szolgáltatja. Ez az elv azonban sajnos csak a
politikai deklarációk szintjén jelentkezik, nem
épült be egyetlen jogi normába sem.

Az Alkotmány az önkormányzatok társulási
szabadságának elvi alapján áll, ami azt jelenti,
hogy a jog nem ismeri a kötelezõ vagy kény-
szertársulás intézményét. E körülmény, továbbá
az ellenzéki pártok támogatásának hiánya egyér-

telmûen behatárolta a törvényhozó mozgásterét
és a kistérségi reform bevezetésének eszközeit
(2004. évi CVII. törvény a települési önkormány-
zatok többcélú kistérségi társulásáról). Ennek kö-
vetkeztében a többcélú társulás az önkormány-
zatok önkéntes együttmûködésén alapul, de a
hozzá kapcsolt pénzügyi ösztönzõ támogatás
mintegy egy év leforgása alatt olyan erõteljes
hatást fejtett ki, hogy a statisztikai kistérségek
90%-ában létrejött e szervezeti forma. Sõt kiemel-
kedõ példaként említhetõ, hogy az aprófalvas dél-
dunántúli régiónak minden statisztikai körzetében
valamennyi önkormányzat csatlakozásával alakult
meg a 24 többcélú társulás. A jogalkotó ugyanak-
kor kötelezõ erõvel határozta meg a többcélú ön-
kormányzati társulások területi határait, amennyi-
ben megállapította, hogy azoknak illeszkedniük
kell a kistérségi statisztikai körzetek 2003-ban
lehatárolt rendszeréhez, továbbá korlátként szabta
meg, hogy minden önkormányzat csupán egyet-
len többcélú társulás tagja lehet. Így tehát a
városok középfokú vonzáskörzetén alapuló sta-
tisztikai módszertan közigazgatási tartalmat ka-
pott, de hangsúlyozandó, hogy a kistérség nem
vált önálló közigazgatási szintté.

Az új típusú társulás törvényi célja a kistér-
ség összehangolt fejlesztésének biztosítása, kö-
zös tervek, programok készítése és megvalósítá-
sa útján, továbbá a közszolgáltatások megszer-
vezése és fejlesztése, a szükséges intézmények
fenntartása. Az intézmény nem csorbítja az ön-
kormányzati autonómiát, s nem feltétlenül jelen-
ti az egy centrumból megvalósuló feladatellátást
sem, de keretei között gondoskodni kell az ön-
kormányzati intézmények hatékonyabb mûköd-
tetésérõl. A társulás égisze alatti feladatteljesítés
többféle formában történhet, vállalhatja akár
maga a többcélú társulás a kistérség egészére
kiterjedõen, akár több önkormányzat már fenn-
álló mikrotársulása, vagy valamely települési
önkormányzat saját fenntartású intézménye út-
ján. A pótlólagos állami támogatás folyósításá-
nak feltétele azonban az, hogy az intézmények
(iskolák, óvodák, szociális és gyermekjóléti in-
tézmények stb.) mûködtetésénél költségvetési
évenként emelkedõ kihasználtsági mutatókat kell
egységesen teljesíteni, illetve az állam által mi-
nimálisan elõírt ellátotti létszámra, illetve lakos-
ságszámra kiterjedõen nyújtható csak szolgálta-
tás. E kritérium a hatékonyabb szolgáltatásszer-
vezés felé törekszik terelni az önkormányzato-
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kat, miközben egyértelmûvé teszi, hogy a romló
demográfiai helyzetû vidéki kistérségek helyze-
tére fókuszál, s kevéssé tartja szem elõtt az in-
tézményfejlesztési gondokkal küzdõ urbánus kis-
térségeket.

Pozitív elmozdulásnak tekinthetõ a korábbi
állapothoz képest, a kistérségi központ szakér-
telmével hozzá tud járulni valamely szakfeladat
színvonalas ellátásához, sõt az új modell annak
lehetõségét is magában hordozza, hogy olyan
közszolgáltatási feladatok valósulnak meg
teljeskörûen a kistérségben, amelyeket korábban
az önkormányzatok egy része szakmai vagy
anyagi kapacitás hiányában egyáltalán nem tu-
dott megoldani. Ebben a vetületben a rendszer-
váltás óta Magyarországon elõször merült föl a
közigazgatás elérhetõségének problémája, a kis-
térségi központok, mikrotérség-központok és a
közszolgáltatások tömegközlekedési eszközzel
mért távolságának kérdése.

Feltétlenül meg kell említeni, hogy a kis-
térségi közszolgáltatási rendszer szakmai ki-
dolgozásának fázisában még nem volt egyér-
telmû, hogy a kistérség a középfokú közszol-
gáltatások nyújtásának válik-e alkalmas kere-
tévé vagy pedig az alapfokú ellátási feladatok
integrált és színvonalas biztosítását célozza-e.
A bevezetett modell azonban egyértelmûvé
tette, hogy a közigazgatási kistérség minde-
nekelõtt az alapfokú ellátásra koncentrál a
közoktatás, a szociális és egészségügyi ellá-
tás, a család-, gyermek- és ifjúságvédelem, a
közmûvelõdési és könyvtári tevékenység, a
helyi közlekedés és közútfenntartás, valamint
az önkormányzati belsõ ellenõrzés feladatcso-
portokban. A gyakorlatba átültetett többcélú
társulások mûködése és feladatszervezése vi-
szont azt mutatja, hogy a lokális szintû fel-
adatellátás számára az új intézmény nyújtotta
területi lépték túlzottan nagy, többnyire vala-
milyen belsõ területi tagolás kialakításával
tudja csak tevékenységi irányait kezelni. A kis-
térségek – lényegében központilag támogatott
módon – alkörzetekre és alközpontokra bom-
lanak, miáltal óhatatlanul megvalósítják a hi-
ányzó nagyobb méretû alapszintû önkormány-
zati nagyságrendet. A késõbbiekben majd el
lehet vitatkozni azon, hogy a települési politi-
kusok által kivajúdott és a feladatszervezés op-
timalizálásával keletkezett virtuális önkor-
mányzati méret megfelelõ-e, tény azonban,

hogy a reform a kistérségek mindenféle diffe-
renciált kezelése nélkül egyöntetûen az integ-
rált alapszint irányába terelõdött.

Ezzel együtt ígéretes, hogy másfél évtizeddel
a rendszerváltás után kistérségi szinten elindul
az intézményekkel és forrásokkal való tervszerû
gazdálkodás. Állami támogatásra minden eset-
ben a megfelelõen integrált formában megszer-
vezett közszolgáltatások számíthatnak. Azok a
többcélú társulások, melyek az adott statisztikai
körzet valamennyi önkormányzatát tömörítik
magasabb állami támogatásban részesülnek, mint
amelyekben csak részleges, de a kistérség lakos-
ságának legalább 60%-os lefedettségét biztosít-
ják, vagy pedig 50%-os lefedettség mellett a
kistérséghez sorolt települések 60%-át maguk-
ban foglalják.

Miután az állam a szigorú keretek megálla-
pítása mellett szabad kezet adott az önkor-
mányzatoknak, egyelõre nem látható, hogy
milyen mértékig lesz uniformizált, illetve vég-
sõ eredményében kistérségi szinten centrali-
zált a rendszer. Ami ennél nagyobb baj, hogy
mindeddig nem állnak rendelkezésre azok a
költségvetési kalkulációk, melyek megmutat-
nák, hogy e közigazgatási reformlépés milyen
mértékû megtakarítást fog össztársadalmi és
mennyit helyi szinten eredményezni. A jelen-
legi stádiumban inkább a ráfordítások növeke-
dése észlelhetõ, semmint a csökkenésük, de ez
minden új struktúra kiépítésének átmeneti
következménye.

Végsõ soron a kistérségi közszolgáltatási rend-
szer bevezetésének számos pozitív vonása emel-
hetõ ki:

– Térségi gondolkodásra ösztönöz és koope-
rációra késztet a közszolgáltatások terén.

– Megtörténik kistérségi léptékben az önkor-
mányzati közszolgáltatások típusainak, a szol-
gáltatási formáknak, a fennálló és hiányzó kapa-
citásoknak a leltárba vétele, s eredményeként
azokon a településeken, amelyeken addig nem
láttak el bizonyos közigazgatási feladatokat,
közszolgáltatásokat, társult formában vagy kör-
zeti jelleggel gondoskodnak megszervezésükrõl.

– Elindulhatott – állami támogatásból finan-
szírozottan – valamennyi kistérség közös terve-
zési tevékenysége, elsõként területfejlesztési
koncepciók készülnek, majd megvalósulhat a
közszolgáltatási tevékenység összehangolt terve-
zése és fejlesztése is.
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– Elsõ ízben intézményesen összekapcso-
lódik a közigazgatás-szervezés a területfejlesz-
tés intézményrendszerével. A vonatkozó tör-
vényi rendelkezés kimondja, hogy azokban a
kistérségekben, amelyekben a többcélú kistér-
ségi társulások olyképpen alakultak meg, hogy
hozzájuk valamennyi önkormányzat csatlako-
zott, ott a többcélú társulás tanácsa tölti be a
kistérségi területfejlesztési tanács szerepét.
Ezzel tehát kiküszöbölõdik a szervezeti pár-
huzamosság lehetõsége.

– A városok mint térszervezõ központok és
szakértelemmel bíró önkormányzati egységek
jelennek meg a struktúrában.

A kistérségi reform
tágabb összefüggéseirõl

A magyar közigazgatási reform – mely az idõ
elõrehaladtával közszolgáltatási reformmá szelí-
dült – eredetileg három ágon indított el vizsgá-
latokat 2002-ben:

– a regionális önkormányzat modelljének
kialakítása,

– a lokális közigazgatás racionalizálása és
hatékonyságának növelése,

– az önkormányzati finanszírozási reform
végrehajtása céljából.

Mindezek közül tehát egyetlen területen ért
célba a reform, a kistérségi közigazgatás megva-
lósításában. Ezzel összefüggésben érdemes fi-
gyelni arra, hogy a rendszert váltó országok, il-
letve az EU új tagállamai mindegyikében a köz-
igazgatás átstrukturálása zajlik vagy zajlott le az
elmúlt évtizedben. Ennek magyarázata, hogy az
államszocialista rendszertõl örökölt centralizált
államberendezkedés nem felel meg az állam, a
gazdaság és a társadalom modernizációs kihívá-
sainak, s nem alkalmas az Európai Unió egyik
legfõbb célkitûzésének, a versenyképesség adek-
vát feltételeinek megteremtésére. A keletközép-
európai térségben elindultak a reformok, mégis
számos helyen elakadtak, lelassultak legfõkép-
pen azért, mert hiányzik a regionalizálás kellõ
politikai támogatottsága. Ennek külsõ és belsõ
okai egyaránt felfedezhetõk.

A fejlett nyugati demokráciákból és legalább
annyira az Európai Uniótól érkezõ varázsszó a
jó kormányzás fogalma. Ezzel kapcsolatosan
alapvetõ kérdés, hogy vajon megvalósítása
mennyiben feltételez közigazgatási decentralizá-
ciót. Magyarország erõsen centralizált állam,

mely azzal a sajátossággal bír, hogy lokális szin-
ten gyenge teljesítõképességû, de politikailag erõs
önkormányzati rendszert épített ki. A centrali-
zált struktúra meghaladásához strukturális reform
végrehajtására lenne szükség, mely a központi
hatalom ellensúlyát képezõ középszintet, közvet-
lenül választott testülettel rendelkezõ régiót hoz-
na létre. A többcélú kistérségi társulások beve-
zetése pusztán részleges funkcionális reformként
értékelhetõ, mely változatlanul hagyta a közigaz-
gatási szintek számát.

Tulajdonképpen hasonlóság fedezhetõ fel a
nyugat-európai országokban a II. világháborút
követõen végigvitt területi és közigazgatási re-
formok, valamint a magyar reform között. Ha
más eszközökkel is, de a cél ugyanaz – racioná-
lis és hatékony helyi közigazgatás kiépítése, vég-
sõ soron a közigazgatás teljesítõképességének
javítása. A különbség, hogy Magyarországon
nem került sor önkormányzatok fúziójára, csu-
pán a helyi közszolgáltatásokat nyújtó intézmé-
nyek kihasználtságának javítására, ami eseten-
ként intézmények összevonásához, valamint köz-
feladatok kistérségi szinten centralizált megszer-
vezéséhez vezet. Valóságos funkcionális reform-
ról mégsem beszélhetünk, mivel annak lényege
szerint ki kellett volna terjednie a helyi, a regi-
onális, valamint a központi szint egymáshoz való
viszonyának meghatározására. Vagyis funkci-
onális szempontból az összállami mûködés ke-
retei között a közfeladatok újrafelosztásában,
következésképpen bizonyos hatáskörök eltoló-
dásában, regionális decentralizációjában kel-
lett volna, hogy kifejezõdjön. Ráadásul törté-
neti távlatban minden funkcionális reformot
végrehajtó országban a probléma kezelése nem
is szûken vett közigazgatás-tudományi, hanem
alkotmányjogi kérdésként vetõdik fel (v.ö.
Zehetner, F. 1982).

A reform egyoldalúságára utal az is, hogy az
önkormányzati finanszírozási reform ugyancsak
megrekedt a tervek szintjén. A feladatok, kom-
petenciák átcsoportosítása szükségképpen igé-
nyelné a finanszírozási szerkezetnek a hozzáiga-
zítását is. Arról a további neuralgikus pontról
nem is beszélve, hogy a kistérségi együttmûkö-
dést ösztönzõ támogatásokat pályázati rendszer-
ben a központi szint transzferálja a többcélú tár-
sulásokhoz. Az állami szubvenció a társulás
megalakulásakor beruházásokat, beszerzéseket
támogat, azt követõen kifejezetten mûködési
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kiadásokra igényelhetõ. A finanszírozáshoz egy-
elõre meglehetõsen nagy bizonytalanság társul,
lévén garanciáját kizárólag az éves állami költség-
vetés keretei között kereshetjük. Sõt, a pénzügymi-
niszterhez és a belügyminiszterhez került döntési
kompetencia és a támogatás-kiutalás technikája a
települési önkormányzati szint még nagyobb álla-
mi függõségét idézi elõ, mint korábban.

A felvázolt helyzetképbõl adódik a következ-
tetés, hogy noha a törvényhozó szélesre tárta a
kapukat a többcélú kistérségi társulások lehetsé-
ges tevékenységi területei elõtt, a folyamatok irá-
nyítása egyértelmûen a pénzügyi ösztönzésen és
létszámnormatívákon keresztül történik, tehát
mennyiségi és hatékonysági paraméterek teljesí-
tését kéri számon. A kistérségi közigazgatás
mûködési kereteinek meghatározásakor a kor-
mányzat nem adott kulcsot a minõségi közszol-
gáltatás-szervezés megvalósításához, egészen
egyszerûen nincsenek a rendszerbe beépítve a
színvonal emelkedésének garanciái. E tény össze-
függ azzal is, hogy az érintett ágazatok viszo-
nyulása eltérõ az új szolgáltatásszervezési egy-
ségekhez, a minisztériumi szakmai irányítás és
támogatási formák nem feltétlenül vannak össz-
hangban az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter felelõsségi körébe tartozó kistérségi
rendszer fejlõdési irányával.

A könyvtári ellátás új esélyei
kistérségi és regionális keretek között

Jelen körülmények között kritikaként fogal-
mazható meg, hogy az új rendszer belsõ el-
lentmondással bír, mivel a központilag elren-
delt reform szinte teljes mértékben áthárítja a
megvalósítás felelõsségét a helyi, illetve tér-
ségi szereplõkre, a kivitelezés kizárólag a
bottom-up építkezés elvét kénytelen követni.
Következésképpen a támogatásra való jogosult-
ságot tételezõ jogszabály pusztán a végsõ cé-
lokat definiálja, miközben a közigazgatás-szer-
vezési megoldások kimunkálását, a térségi
konszenzus kialakításának mechanizmusát, a
közszolgáltatások állampolgárok általi elérhe-
tõségének biztosítását, a szakmai és minõségi
követelmények érvényesítését stb. mind-mind
a többcélú társulások és tagönkormányzataik
felelõsségi körébe utalja. S akkor még nem is
említettük a társulásnak folyósított kiegészítõ
támogatások hovafordításának, intézmények,
önkormányzatok közötti elosztásának techni-

káját, melynek gondja nem kevés konfliktus
elõidézõje a konkrét térségekben. Természete-
sen a nehézségekbõl erény kovácsolható.

A többcélú kistérségi társulásokon keresztül
mindenekelõtt a kötelezõ önkormányzati felada-
tok, a lakosság széles körét érintõ közszolgálta-
tások teljes körû ellátását és színvonalának javí-
tását tûzte célul a jogalkotó. Ezzel összefüggés-
ben a központi támogatás megítélésének felté-
telévé a közoktatási, szociális és gyermekjóléti,
valamint egészségügyi alapellátási ügyeleti fel-
adatok teljesítését, illetve a területfejlesztési fel-
adatokat tette a kormány. Ezeken túlmenõen is
igyekezett a jogalkotó [Tkt. 2 § (1) bek.] a több-
célú kistérségi társulás mûködési horizontját ki-
tágítani, mivel ún. térségi együttmûködést igénylõ
további feladatokat választhattak a kistérségi
kooperációk, mint a
– gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
– környezet- és természetvédelem,
– hulladékgazdálkodás,
– foglalkoztatás,
– helyi közlekedés és közútfenntartás,
– közmûvelõdési és közgyûjteményi tevékenység,
– ingatlan- és vagyongazdálkodás,
– szennyvíztisztítás és -elvezetés,
– állat- és növényegészségügy,
– kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
– területrendezés,
– esélyegyenlõségi program megvalósítása.

Mint látható, a könyvtári ellátás megszer-
vezése a fakultatív feladatok közé sorolódott,
mégis a mozgókönyvtári ellátás megszervezé-
sére a társulások szép számmal vállalkoztak.
A központi kimutatások szerint (Deli E. 2005)
e szolgáltatásszervezési formát elsõsorban az
aprófalvas kistérségek részesítették elõnyben,
viszont annak leggyakoribb megvalósulási for-
mája, hogy a társulás a „bibliobuszt” fönntar-
tó megyei könyvtárral lépett megállapodásra.
Kedvezõ képet fest, hogy a 2004. évben a

Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,Irodalmi kávéház, olvasó terasz, antikvárium, borpult és könyv,
könyv, könyv .könyv, könyv .könyv, könyv .könyv, könyv .könyv, könyv . A Nyugati téri Alexandra Könyváruház három eme-
letes “nagytestvérében” a könyvválaszték egyedülálló, szinte min-
den kiadvány megtalálható, ami a könyvpiacon fellelhetõ. Emellett
több újítást is kipróbálnak a Károly körúti boltban. Pécsett már néhány
kisebb üzletetükben lehet minõségi bort kapni, de ezentúl a nagy
könyváruházakban, így az új könyvpalotában is mûködik borpult. Az
ország több mint tíz borvidékérõl a legjobb borokat forgalmazzák
majd a könyvpalotákban. (forrás: Figyelõnet)
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központi támogatásban részesített 73 többcélú
társulás közül 20 vállalta a nyilvános könyv-
tári feladatokat, míg egy évvel késõbb a támo-
gatásra jogosult 108 kistérségbõl 22. Nyilván-
valóan ezen az állapoton még lényegesen javí-
tani is lehet az ún. jó gyakorlatok kialakításá-
val és terjesztésével.

Tehát a könyvtári ellátásért felelõs önkor-
mányzatok és intézmények meglehetõsen nagy
mozgástérhez jutottak, lehetõséget kaptak arra,
hogy kreativitásukat, kezdeményezõkészségüket
és szakmai tudásukat latba vetve kialakítsák kis-
térségi szinten a szakmai és módszertani szem-
pontból legoptimálisabb ellátórendszerüket, mely-
ben bármely településen lakó állampolgárnak
azonos esélye lesz a szolgáltatások igénybevéte-
lére. A cél elérésének záloga pedig az együttmû-
ködésben, koordinációban, szakmai segítségnyúj-
tásban rejlik. Mint ahogy általában a kistérségi
lépték túlzottan nagy valamely alapfokú közszol-
gáltatás megszervezésére, a könyvtári ellátás te-
rületén is többszintû szolgáltatási háló kiépítésé-
re van mód. A települések, az intézményi társu-
lások által létrejövõ mikrokörzetek és a kistér-
ség egészének egymásra épülésével szerencsés
számolni, amit végsõ soron a megyei könyvtá-
rak módszertani segítségnyújtása foghat keretbe.
Ily módon pedig összekapcsolódhat az adott
megye valamennyi kistérsége, sõt a regionális
léptékben való gondolkodás is elképzelhetõ. A
hatékonyság és szakmaiság követelménye sze-
rencsés esetben össze tud fonódni, ha a kooperá-
ciónak lesz egy informatikai, telekommunikációs
és arra fölépülõ közös tervezési-fejlesztési oldala, s
lesz egy másik, humán oldala, mely a szakmai,
módszertani segítségben, a szakemberek képzésé-
ben és továbbképzésében nyilvánul meg.

Talán úgy is megfogalmazható a feladat, hogy
hálózattá célszerû szervezõdniük az intézmények-
nek, melyben valamennyi szereplõnek egyszerû
ellátást igénybevevõként, szolgáltatóként, mód-
szertani intézményként, képzést nyújtóként stb.
meg kell találnia a helyét. E kooperációs folya-
matban vélelmezhetõen fontos szerep fog hárul-
ni a kistérségi központ város önkormányzatára,
mely általában rendelkezik olyan közmûvelõdé-
si szakemberekkel, akik hatékonyan tudják ori-
entálni a többcélú kistérségi társulás keretei kö-
zötti közszolgáltatás-szervezõi munkát. Vagyis
egy új, alulról építkezõ rendszer létrehozásáról
van szó, mely nem nélkülözheti a megyei szint

szakértelmét, támogatását. Az utóbbi elemnek
kell garantálnia a kistérségi egységek mozaik-
szerû összekapcsolódását az azonos színvonal
létrejötte érdekében.

A lépték, a kistérség tehát adott, mivel azon-
ban a kistérségek településszerkezetben, népes-
ségszámban, közlekedési és nem utolsó sorban
szakmai adottságokban nagyon különbözõek le-
hetnek, tanulási folyamatként is értelmezõdik a
feladat. A könyvtári szakembereknek és az in-
tézményfenntartóknak maguknak kell kiérlelni-
ük kooperációjuk szervezeti formáját, az együtt-
mûködés struktúráját és mechanizmusait, ami-
hez a többcélú kistérségi társulás munkaszerve-
zete segítséget tud nyújtani. Föl kell azonban
hívni a figyelmet arra, hogy a partneri együtt-
mûködés kialakítása, mely az egyenjogúság és
mellérendeltség elvén mûködik, nagy energia-
és idõráfordítást fog igényelni a résztvevõktõl.
De be kell látni, hogy egy kistérségi szinten
integrált könyvtári ellátórendszer (on-line kata-
lógussal, internetes portállal, egyeztetett állo-
mányfejlesztéssel, közös pályázati projektekkel,
szakmai továbbképzésekkel stb.) garanciájává
válhat a XXI. század kívánalmait kielégítõ szol-
gáltatási hálónak. Bizakodásra ad okot, hogy a
tárca a Heves megyében elindított modellkísér-
let eredményei és tanulságai révén (Tõzsér I.-né,
2006) megfelelõ szakmai orientációban fogja
részesíteni az érintetteket.

Somlyódyné Pfeil Edit
tudományos fõmunkatárs

MTA Regionális Kutatások Központja
Dunántúli Tudományos Intézet

Irodalom

Deli E.: A többcélú kistérségi társulási rendszer ki-
épülésének gyakorlati tapasztalatai az ágazati feladatok
és az önkormányzati gazdálkodás rendszerében. In: Né-
meth J. (szerk.) Kistérségi módszertan. A települési ön-
kormányzatok többcélú kistérségi társulásai önértékelé-
sének és ágazati vizsgálatának tapasztalatai. (2005), 75–
86. o.

Kovács T.: Magyarország kistérségi szerkezete. In:
Ágh A.–Németh J. (szerk.) Kistérségi közigazgatás. Szak-
értõi tanulmányok. Belügyminisztérium IDEA Program.
Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet,  2003. 71–87. o.

Tõzsér Istvánné: Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer kialakítása Heves megyében. www.ki.oszk.hu/3k/
valcikkek/valcikkek0510/tozser.html.  2006. 09. 07.

Zehetner, F. (ed.): Reformen der Kommunen und
Regionen in Europa. Institut für Kommunalwissenschaften
und Umweltschutz, Linz. (1982)


