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Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Irom

C,-5 , =a ' laa Hivatala

2005 NOV 2 3.ÉrkezatTt :

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

Bizottsági módosító javaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELÖIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSZTÁS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS

Miniszterelnökség

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka 50630,0 -125,0 50505,0

XXIII Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés

3 A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő 50,0 +125,0 175 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,8 +125,0 156 8

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Indokolás

A könyvtári rendszer támogatására a NKÖM fejezetében legalább 125,0 millió forint
többlettámogatás szükséges. E támogatás hiányában nem köthető meg az EBSCO szerződés - amely
lehetővé teszi, hogy az összes könyvtárból elérhetővé váljon a több mint 8000 nemzetközi
folyóiratot tartalmazó adatbázis teljes-szövegű elektronikus dokumentumokkal . Ezen túl az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (továbbiakban: ODR) is támogatás híján megszűnik .
Az európai gyakorlatnak megfelelően a könyvtárhasználók számára a dokumentumokhoz való
hozzáférést a könyvtári rendszer egészében kell biztosítani . Ennek hatékony formája - a
dokumentumok többszöri beszerzése helyett - a dokumentum ellátási rendszer működtetése . Ennek
szervezeti kereteit és a szolgáltatási kötelezettségeket az 1997 . évi CXL. tv, a 2005 . évi
Felsőoktatási tv . és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003 . (V. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban : Rendelet) rögzíti . A Rendelet szerint az előirányzat dokumentumok
vásárlására, technikai eszközök beszerzésére, az ODR szolgáltatásaival kapcsolatos költségekre,
postaköltségre és az országos lelőhely nyilvántartás költségeire használható fel .
Az Európai Unióba történt csatlakozás megkívánja, hogy a könyvtárak mind információs
állományukat, mind szolgáltatásaikat tekintve EU-konform intézmények legyenek . A könyvtári
területen a dokumentumokhoz és információhoz történő hozzá férést mindenki számára biztosítani
kell az esélyteremtés érdekében . A fogyatékkal élők, különösen a vakok könyvtári ellátásának
fejlesztése érdekében korszerű optikai „szövegfelolvasó" és egyéb eszközök (hangoskönyvek,
hibridkönyvek) beszerzése fontos, de alkalmassá kell tenni a könyvtárakat a mozgáskorlátozottak,
az egyéb szempontból hátrányos helyzetűek számára is .
Folytatni kell a 2003-ban megkezdett könyvtári minőségfejlesztési projektet . Ennek célja, hogy az
európai országokban meghonosított minőségi szolgáltatási színvonallal találkozzon a
könyvtárhasználó. Ennek érdekében tovább kell folytatni a szolgáltatási szerkezetek modernizálását .

Budapest, 2005 . november 23.
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