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„Aki le akar
csapni a

közkönyvtárakra,
annak elment a

józan esze."

Dr. Faludi Gábor
ART1SJUS

2000. ÉVI
XXXIII.
TÖRVÉNY

EGY
FELEJTHETETLEN
HÉT AZ EZER TÓ

ORSZÁGÁBAN

LEVELEZŐLISTA A MEGYE KÖNYVTÁROSAI RÉSZÉRE

jnszlist@listserv.iif.hu

A megyei könyvtár levelező listát regisztráltatott az NIIF list server szolgáltatását
igénybe véve, hogy lehetővé tegye és megkönnyítse Jász-Nagykun-Szolnok megye
könyvtárosainak napi kapcsolattartását.

Az elektronikus levelező lista „értelme", hogy a címére elküldött levelet mindenki
megkapja, aki feliratkozott az „előfizetők" közé, így nyilvánítva ki, hogy részese kíván
lenni közös konzultációnknak.

Úgy gondoltuk, hogy a napi munkában felmerülő apró kérdéseken túl {„hol néz-
zek utána?") a gyors tájékoztatás és tájékozódás, egymás informálásának is fóruma
lehet ez az új lehetőség, mellyel - gondolom és remélem - egyre több megyebeli in-
tézményünk élhet.

A lista:

• „nyílt1, azaz bárki jelentkezhet rá, aki e-mail címmel rendelkezik, de
„magunk közt" leszünk, tehát elsősorban a megyebeli kérdések megbe-
szélésére szerveződött;

• „nem moderált", azaz a lista címére küldött levelek automatikusan el-
jutnak mindenkihez. A személyes problémák „megbeszélésére" tehát
továbbra is a magáncímeket célszerű használni.

Az elektronikus levelekkel lesz módunk számítógépes állományokat, file-okat is
küldözgetni egymásnak (attach file). Kérésünkre a levelező listán csak a *zip kiterjesz-
tésű tömörített állományok, ül. az *rtf kiterjesztésű Word dokumentumok továbbítására
lesz lehetőség. Erre a vírusveszély miatt van szükség. A tömörített állományok kicso-
magolása és a küldött program elindítása, vagy állomány megnyitása már mindenkép-
pen a fogadó fél tudatos döntését feltételezi; az *rtf formátum pedig megakadályozza a
*.doc állományokkal terjedő makrovírusok terjedését/terjesztését.

A listára feliratkozni a listserv@listserv.iif.hu címre elküldött SUBSCRIBE
JNSZLJST Vezetéknév Keresztnév tartalmú levéllel lehet. A tárgy (subject) mezőbe
bármit lehet írni. Az Eudora programot használók esetében pl. így néz ki az elküldendő
levél:

DR. HORVÁTH
ATTILA

ÚJ
KÖNYVE

Eudoia Light - [listserv@listserv.i. 15:17 2000.05.25., Jelentkezes]
|T] Ele Etil Mábox Message Iransfef Special Window Help

To: listserv@listserv.iif.hu
Fram: "Verseghy Ferenc Ko:nyvta'r" <verseghYGmail.vfaik.hu>

Subject: Jelentkezes
Cc:

Bcc:
fttt aclunent s:

SUBSCRIBE JNSZLIST Verseghy Ferenc
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Ha valaki a listára kíván levelet írni, akkor a cím
(To:) mezőbe a jnszlist@listserv.iif.hu címet kell
megadni.

Nyilván időbe telik, míg e lehetőség minden fel-
használási területére rájövünk, és valamennyi e-mail
címmel rendelkező könyvtáros (vagy legalább intézmé-
nyenként egy...) jelentkezik a szolgáltatás igénybe
vételére.

A Kaptárban természetesen folyamatosan is-
mertetni fogjuk listán felmerült fontosabb tudnivalókat,
hogy azok se maradjanak le semmiről, akik még nem
rendelkeznek Internet eléréssel.

A lista archívuma a

http://listserv.iif.hu/Archives/jnszlist.html

címen érhető el.

2000. évi XXXIII.
törvény

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogál-

lásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII.
törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati

jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az
ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény mó-

dosításáról

[RÉSZLETEK]

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 87/A. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„87/A. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a
munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha
a) a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik
(öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve
b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öreg-
ségi nyugdíjban, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öreg-
ségi nyugdíjban, vagy
e) szolgálati nyugdíjban, vagy
f) korengedményes nyugdíjban, vagy
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyu-
gellátásban, illetőleg
h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban
részesül.
(2) A munkavállaló akkor részesül az (1) bekezdés b)-h)
pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellá-
tást kérelmére megállapították.
(3) A munkavállaló köteles tájékoztatni a munkáltatót,
ha az (1) bekezdés hatálya alá esik."
2. § (1) Az Mt. 89 §-ának (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) A munkáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel
- köteles felmondását megindokolni. Az indoklásból a
felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a
felmondás indokának valóságát és okszerűségét a mun-
káltatónak kell bizonyítania."

(2) Az Mt. 89 §-ának (6) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(6) A munkáltató a rendes felmondást nem köteles
indokolni, ha a munkavállaló a 87/A. § (1) bekezdésé-
nek a)-g) pontjai értelmében nyugdíjasnak minősül.
(3) Az Mt. 89 §-ának (7) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(7) A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát ren-
des felmondással - kivéve, ha egyébként nyugellátás-
ban részesül [87/A.§ (1) bekezdés b)-h) pont] - a rá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző
öt éven belül a 87/A.§ (1) bekezdés a) pontjában meg-
határozott életkor eléréséig csak különösen indokolt
esetben szüntetheti meg."
3. § Az Mt. 90. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem
vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának felmon-
dására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül [87/A.
§ (1) bekezdés]."
4. § Az Mt. 94/A. §-ának(2) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a létszámcsök-
kentéssel érintett munkavállalói létszámba nem számít
be az a munkavállaló, aki nyugdíjasnak minősül [87/A.
§ (1) bekezdés]."
5. § (1) Az Mt. 96. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem jár végkielégítés a
munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony meg-
szűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [87/A.
§ (1) bekezdés]."
(2) Az Mt. 95. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(5) A végkielégítésnek a (4) bekezdésben meghatáro-
zott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emel-
kedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az (1) bekez-
désben meghatározott módon, az öregségi nyugdíjra
való jogosultság [87/A. § ( l ) bekezdés a) pont] meg-
szerzését megelőző öt éven belül szűnik meg."

[...]
11. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. §-a (1) be-
kezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
1(1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a (3)-
(4) bekezdésben foglalt korlátozással - felmentéssel
akkor szüntetheti meg, ha]
,,e) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg
legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdí-
jasnak minősül [37/B. §]."
12. § (1) A Kjt. 37. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha
felmentésére - az egészségügyi okot kivéve - tartós
alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése
miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közal-
kalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogvi-
szony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minő-
sül [37/B. §]. Nem jogosult továbbá végkielégítésre a
közalkalmazott, akinek közalkalmazotti jogviszonya a
25/A. § (1) bekezdése szerint szűnt meg és az új mun-
káltatóval a 25/A. § (3) bekezdés szerint munkaviszonyt
létesít."
(2) A Kjt. 37. §-ának (7) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(7) A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott
mértéke négyhavi átlagkereset összegével emelkedik,
ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az
öregségi nyugdíjra való jogosultság [37/B. § (1) bekez-
dés a) pont] megszerzését megelőző öt éven belül szű-
nik meg."
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13. § A Kjt. 37/B. §-ának helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„37/Bi. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a
közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha
a) a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik
(öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve
b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öreg-
ségi nyugdíjba, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öreg-
ségi nyugdíjban, vagy
e) szolgálati nyugdíjban, vagy
f) korengedményes nyugdíjban, vagy
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső
nyugellátásban, illetőleg
h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban
részesül.
(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés
b)-h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a
nyugellátást kérelmére megállapították.
(3) A közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkálta-
tót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik."
14. § A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya
megszűnik és - legkésőbb a megszűnés időpontjában -
nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1) bekezdés], továbbá
legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszony-
nyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony meg-
szűnésekor ki kell fizetni."

[...]
23. § (1) E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép
hatályba, és ezzel egyidejűleg az 1996. évi LJX. törvény
18. §-a, 20. §-a, az 1997. évi Cl. törvény 18. §-ának
(3) bekezdése, az 1997. évi LXXI. törvény 20. §-a, az
1999. évi LVI. törvény 5. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése,
10. §-a, 22. §-a, 24-25. §-a, 34. §-a, 36. §-ának (2)
bekezdése hatályát veszti.
(2) E törvény 4. §-ának rendelkezését e törvény ha-
tálybalépését követően meghozott, csoportos létszám-
csökkentésre vonatkozó munkáltatói döntés tekinteté-
ben lehet alkalmazni.

(3) Ha az e törvény által megállapított Mt. 87/A. § (1)
bekezdés b)-c) és g) pontja, illetve a Ktv. 19/A. § (1)
bekezdés b)-c) és g) pontja, vagy a Kjt. 37/B. § (1)
bekezdés b)-c) és g) pontja szerinti munkavállaló (köz-
tisztviselő, közalkalmazott) jogviszonyának megszünte-
tésére irányuló jognyilatkozatot e törvény hatálybalépé-
se előtt közölték, a végkielégítésre való jogosultság
tekintetében a jognyilatkozat közlésekor hatályos jogot
kell alkalmazni.

(4) E törvény 6. §-ában és 8. §-ában foglalt rendelke-
zéseket azon köztisztviselők tekintetében lehet alkal-
mazni, akik az előrehozott (csökkentett összegű előre-
hozott) öregségi nyugellátást e törvény hatálybalépését
követően vették igénybe.

(5) E törvény 14. §-ával megállapított Kjt. 78. §-a (4)
bekezdését akkor lehet alkalmazni, ha a jogviszony
megszűnésére vezető körülmény e törvény hatálybalé-
pését követően következett be, vagy a jogviszony meg-
szüntetését kiváltó jognyilatkozatot e törvény hatályba-
lépését követően tették.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.
az Országgyűlés elnöke

EGY FELEJTHETETLEN HÉT AZ EZER TÓ ORSZÁGÁBAN

Ez év májusában egy kilenc fős magyar könyvtáros
csoport vezetőjeként Finnországban jártam.

Az egy hét alatt meglátogattunk 14, a maga nemében
egyedi sajátosságokkal bíró, gyönyörű könyvtárat,
eszmecserét folytattunk az ott dolgozó könyvtárosok-
kal, tanácskoztunk a Finn Könyvtáros Egyesület első
titkárával, találkoztunk az ottani rangos szakmai folyó-
irat szerkesztőjével s megnéztük mindazt, ami emellett
a szoros időzítés mellett az ország megismeréséhez
hozzájárulhatott.(Múzeumok, nevezetes épületek, ide-
genvezető által irányított városnézések, szauna).

Ami a legnagyobb elismerést váltotta ki a kollégákból s
talán most szembesültek először ezzel: a könyvtári
szolgáltatások teljes köre ingyenes! (Természetesen a
késedelmet, a fénymásolatot ott is meg kell fizetni.)
Rendkívül magas fokú a számítógépesítettség, s ehhez
a könyvtárak részéről nagyfokú együttműködési hajlam
társul. Minden szolgáltatás mindenki számára az ország
bármely pontjáról elérhető! A finn könyvtárak mutatói
magyar összehasonlításban elképzelhetetlennek tűn-
nek. Csaknem minden finn állampolgár gyakori könyv-
tárhasználó. Kiemelten kezelik a gyermekkorosztály
igényeit, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, de
nem az elválasztás módszerével teszik ezt, hanem a
fokozatosság elvének a követésével.

A könyvtárakban alapvetően szakképzett könyvtárosok
és könyvtári asszisztensek dolgoznak, alig van egyéb
alkalmazott, viszont folyamatosan foglalkoztatnak
részmunkaidősöket bizonyos feladatokra ill. helyettesí-
tésre. Nagy hangsúlyt fektetnek az Európai Uniós do-
kumentáció frissítésére és hozzáférhetőségének a
biztosítására a közkönyvtárakban.

A csoport egyöntetű véleménye, hogy a könyvtárak a
társadalomban elengedhetetlenül fontos szerepet tölte-
nek be, nem kell saját szerepüket, fontosságukat senki
és semmi előtt bizonygatniuk. Ez a tény a könyvtáros
szakmában dolgozókat is kiegyensúlyozottabbá teszi s
sokkal nagyobb teljesítményre is ösztönzi. Ezzel együtt
a velük szemben támasztott elvárások igen magasak.

Célom, hogy egy magas könyvtári kultúrával rendelke-
ző ország mindennapi könyvtári életébe a könyvtáros
kollégák számára a betekintés és a tapasztalás lehető-
ségét nyújtsam, teljes mértékben megvalósult. A kollé-
gák (is) feltöltődve, ötletek gazdag tárházával tértek
vissza, s ha nem is örökre, de hosszú távon nem fo-
gadnak el „lehetetlen" vagy „megoldhatatlan" helyzete-
ket. S ez, szakmaiságunk érdekében nálunk még igen-
csak nélkülözhetetlen szemlélet. A finn kollégák köré-
ben folytatott beszélgetéseken körvonalazódtak azok a
szakmai kérdések, amelyek leginkább alkalmasak a két
ország könyvtárosainak együttes átgondolására: a
gyermek- és ifjúsági szolgálatok működése, az EU-s
csatlakozás a könyvtárak szemszögéből (az állampol-
gárok felkészítése, tájékoztatása), az EU koncepció a
könyvtárakról. A könyvtár szerepe a társadalom életé-
ben, a könyvtárosság megbecsültsége. S természete-
sen sok apró kis momentum annak a függvényében,
hogy ki honnan, milyen háttérrel érkezett.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet tagjai szá-
mára az ősz folyamán videofilmes élménybeszámolót
szervezünk.

Mondok Ildikó
MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének
elnöke
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Kedves Kolléga!
Megjelent:

Olvasásra ajánljuk
Dr. Horváth Attila: Turizmus a kultúrában (kultúra a

turizmusban) [Magyar Művelődési Intézet, 1999]
A MATUR közismert és kedvelt tagja, a kulturális

tagozat társelnöke közel két évtizede foglalkozik kultu-
rális turizmussal. Elméleti kutatásai és gyakorlati ta-
pasztalatai képezik alapját ennek a kötetnek, amely
időszerű és egyre több fórumon napirendre kerülő té-
mát tekint át. Ha lassan is, de mind szélesebb körben
elismert tény, hogy egyik - vagy talán a - legsajáto-
sabb turisztikai vonzerőnk a magyar kultúra. Ennek
turisztikai termékké formálása azonban nem könnyű,
több szakterület érdemi együttműködése is szükséges
hozzá.

A szerző a kultúra és a turizmus természetes
kapcsolódásait tekinti át munkájában. Vizsgálja többek
között a turizmus és a civilizáció történetét, a kulturális
turizmus jellemzőit és hatását a fogadóhelyeken és a
térségben. A könyvben szó esik a rendezvényturizmus-
ról, a kulturális körutazásokról, örökségtúrákról, telepü-
lési és térségi kulturális cserekapcsolatokról, az ifjúsági
kulturális turizmusról, a marketingsajátosságokról és a
továbbfejlesztés lehetőségeiről.

Horváth Attila munkáját elsősorban a kulturális
és oktatási területen dolgozóknak szánta, valamint
azoknak, akik még keveset tudnak a világ egyik legdi-
namikusabb, vezető iparágáról. De haszonnal forgathat-
ják azok az idegenforgalmi szakemberek is, akik készek
és képesek az együttműködésre a kultúra terén tevé-
kenykedőkkel. Tankönyvként vagy oktatási segéd-
anyagként is jó szívvel ajánlható az érintett közép- és
felsőfokú oktatási intézményekben.

Deme Péter
A fenti írás eredetileg A MATUR-HÍREK c. lapban je-
lent meg.

Dr. Horváth Attila: Turizmus a kultúrában
(kultúra a turizmusban) című könyve.

Ajánlásként a szaklektorok véleményéből idé-
zünk néhány gondolatot:

„Egy rendkívül időszerű és ezért napjainkban
egyre több hazai és nemzetközi fórum napirendjén
szereplő témát dolgoz fel jól felépített és élvezetes
stílusú tanulmányában a szerző.

A tanulmány a kultúra és a turizmus meghatáro-
zása, történeti háttere és sajátosságai mellett bemutat-
ja a kulturális turizmust és marketingjének sajátossá-
gait, a turisztikai kínálat kultúrájának versenyképesség-
növelő szerepét, elemzi a turizmust és a helyi lakossá-
got egyaránt szolgáló formák megteremtésének lehető-
ségeit, és számos olyan kérdést vet fel, amelyek mind-
két szféra szakemberei számára elgondolkodtatóak és
cselekvésre ösztönzők (pl. a falusi turizmusról vagy a
települések kulturális örökségének megőrzéséről és
hasznosításáról kifejtett gondolatok.) A mű a szerző
gazdag tapasztalatainak, a témával kapcsolatos szak-
irodalomnak és az utóbbi évek hazai műhelymunkáinak
szintézise.

(Dr. Lengyel Márton)

„Lengyel Márton a tanulmánykötet Ajánlásában
leírt gondolatai a szerző témaválasztásának fontosságá-
ra hívják fel figyelmünket, nemcsak nemzeti, hanem
európai, sőt globális összefüggésben is.

A szerző könyvét elsősorban nem az idegenfor-
galomban dolgozóknak, hanem a jelenséggel egyre
többször találkozó oktatási, kulturális, önkormányzati
szférában tevékenykedőknek ajánlja.

Gyakorló népművelőként legfontosabbnak tar-
tom, hogy a közművelődési intézmények, szervezetek
munkatársai, a mindennapi kultúrateremtők és közvetí-
tők kézikönyvtárában is ott legyen ez a mű. Szakmai
értékein túl talán arra is alkalmas lesz, hogy szakmánk
presztízsét emelje."

(Dr. Pap István)

A könyv ára: 1.000,- Ft

Megrendelhető:

Kenyeres Sándorné
Népi Kismesterségekért
Alapítvány

5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Tel/fax: (56) 344-614
e-mail: mmisz@externet.hu

FONTOS!

Alapító okiratok készítésekor, módosításakor
fontos tudni, hogy megváltozott a könyvtári
tevékenység TEÁOR száma. Az új szám:
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