
FÖLDIÁK ANDRÁS 

TÖRVÉNY-ÜGYI KISKALAUZ 
Nehéz lenne felsorolni az összefüggéseknek azt a szöve

vényét, amelybe egy új törvény beilleszkedik. Ehhez hasonlóan 
hosszú a sora azoknak a szempontoknak, amelyek felől megkö
zelíthető és amelyek nevében éttékelhető az elkészült jogszabály. 
Hiszen méltatható a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve
lődésről szóló 1997. évi C X V törvény művelődéstörténeti jelen
tősége (T. Kiss Tamás a Szín 2/5. számában vázolta a közműve
lődési törvénykezés múltját), elemezhető nemzetközi hasonlí
tásban, feltátható, hogy milyen mértékben módosítja az állam 
és az önkormányzatok viszonyát, változtat-e az intézmények és 
a nonprofit szervezetek közművelődésen belüli helyzetén és így 
tovább. A Szín jelen számában a törvény létrehozásának a 
folyamatában legnagyobb szerepet betöltő személyek közül 
többen megszólalnak és remélhetőleg az általuk elmondottakkal 
siketül körvonalazni ezt a sokrétű összefüggésrendszert. 

E n most a kínálkozó szempontok mindegyikét elvetném, 
és egy kifejezetten egyszerű kalauzt szeretnék adni a törvény
hez. Teszem ezt azért, mert a törvény megjelenése óta eltelt 
rövid idő alatt is végtelen sok félreértéssel találkoztam; attól 
elkezdve, hogy abban a községben, ahol alapítvány szervezte 
eddig a közművelődést, ott azt most „újta kell államosítani", 
vagyis önkormányzati intézménnyé kell visszaszervezni, egészen 
addig, hogy ezeket a feladatokat a mindenütt a kötelezően 
létrehozandó népfőiskolákra kell bízni. Ez utóbbi félreértés oka 
az lehet, hogy a törvény előírja a kormány (de nem az önkor
mányzatok) számára a népfőiskolai mozgalmak támogatását. 

A törvény többféle meglepő értelmezésén túl sajnálatos 
módon azt is látnunk kell, hogy nem mindenönkotmányzati 
képviselő tartja az egyik kezében a C X V . törvényt, a másik 
kezében a település 1998. évi költségvetésvetés tervezetét, és 
nem mindenki fáradozik kellő buzgósággal azon, hogy ezt a ket
tőt összhangba hozza egymással. Olyannyira nem ezt tapasz
taljuk, hogy még a legrosszabbat is feltételezhetjük: talán akad 
felelős személy, aki egyáltalán nem is ismeri a törvényt. 

N e m közvetlenül lapunk olvasóinak szánom tehát ezt a 
kiskalauzt, hanem a környezetükben lévő fenntartók, együtt
működők, tiszteletdíjasok és társadalmi munkások sokaságá
nak, hogy a szakmabeliek a nem szakmabeliek kezébe adhas
sanak egy áttekinthető és rövid anyagot, ha ennek szükségét 
érzik. A z egyszerűség kedvéért itt most a törvénynek csak a 
településeket érintő intézkedéseivel foglalkozom, így nem térek 
k i megyei funkciókra, sőt országos kérdésekre sem (pl. a 85. §. 
Intézetünkre vonatkozó megállapításaira sem). 

A z t is előre kell bocsátanom, hogy ez a kicsi tájékoztató 
tennészetesen nem pótolhatja magának a törvénynek az elolva
sását és nem helyettesíti azoknak a részletes segédanyagoknak az 
ismeretét, melyeket az M K M Közművelődési Főosztálya és Inté
zetünk rövid időn belül közread. 

A törvény közművelődési fejezeteinek jogi jelentősége 

A z 1976-os Közművelődési törvényt most helyezte hatá
lyon kívül a jelen törvény 109. §-ának l /a pontja. Tehát mind
eddig hatályban volt. De a szocialista eszmeiségre nevelés céljá
val sűrűn telerakott és egyébként is zömében általánosságokat 

tartalmazó törvényt a társadalom természetes jogérzéke önma
gától érvénytelenítette, azaz valójában nem létezőnek tekintettük, 
így a közművelődés ténylegesen jogi rendezettség nélkül, ma
jdhogynem „ex lex" állapotban, azaz törvényen kívül létezett. 
A z önkormányzati törvény csak a közösségi színtér fenntartását 
írta elő, de ennek mibenlétére, a működtetés módjára már nem 
tért ki. , mindennek pénzügyi fedezetéről nem rendelkezett. 

Ez a törvény nélküliség egy demokratikus jogállamban, 
ahol végül is mindent a jogszabályok rendeznek el, meglehető
sen bizonytalan helyzetet teremtett. Enyhe túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy a közművelődés a rendszerváltás óta „ille
galitásban" volt. M a az állam hatalma kizárólag a jogszabályok 
meghozatalára, azok betartásának ellenőrzésére és a közpénzek 
elosztására terjed k i . Törvényi háttér nélkül a világon senkinek 
nincs joga beleszólni semmibe. 

A z elmúlt nyolc év alatt az egész magyar társadalom erő
teljes művelődés iránti elkötelezettségétől tett tanúbizonyságot, 
mert jogilag sokkal nagyobb visszaesés vagy visszafejlesztés is „sza
bályos" lett volna. Tennészetesen tudom, hogy kistelepüléseken 
sok intézmény zárt be, számos amatőr csoport szűnt meg, de azért 
a súlyos gazdasági nehézségek ellenére a korábbi önálló intézmé
nyek nagyobb hányada megmaradt, egyetlen amatőr művészeti 
vagy felnőttnevelési ágazat" sem omlott össze. A z „illegalitás korá
nak" átvészelése számos kiemelkedő szakmai teljesítménynek, az 
elkötelezett emberek helytállásának és a tevékenység társadalmi 
megbecsültségének köszönhető. Végül is jogi háttér nélkül, bi
zonytalan politikai támogatottsággal, rendkívül kedvezőtlen gaz
dasági körülmények között és a szaktetület gyökeres átalakulása 
közben a közművelődés egésze megőrizte szakmai értékeit. Elte 
joggal büszkék lehetünk. Mindez döntő mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy vissza lehetett állítani a terület legalitását, méghozzá 
nem is akárhogyan, hanem jogilag minden eddiginél kidolgozot
tabb fogalmi, igazgatási és gazdasági szefkezetben. 

A közművelődés a kultúra rendszerében 

A z elmúlt évtizedekben a legkülönbözőbb értelmiségi be
szélgetéseken, közéleti és szakmai fórumokon megszámlálhatat
lan alkalommal került szóba az a kérdés, hogy tulajdonképpen 
mit is értünk közművelésen, ez miben más, mint a népművelés 
volt, helyes szóhasználat-e a „közművelés" és így tovább. 

A válaszadáskor mindig fennállt a veszély, hogy a 
legkiválóbb magyarázatot is csak valamiféle szakmai öniga
zolásnak tartják a más területen dolgozók. Magyarán: elfo
gadják a magyarázatainkat vagy nem, el is hiszik, amit mon
dunk, meg nem is. A z sem derült k i soha, hogy a könyvtári 
és a múzeumi hálózat, a könyvkiadás, a színházi, zenei, 
képzőművészeti ellátás a közművelődés része vagy sem. 

Ha erre gondolunk, akkor érzékelhetjük annak a jelentő
ségét, hogy az egész tevékenységnek most már kodifikált megha
tározása van. A törvény a közművelődés meghatározását a - saj
nos végül is a mellékletbe került - „Fogalmak" sorában adja meg. 
A q) pont a következőket rögzíti: „Közművelődési tevékenység: a 
polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önmíívelő, megismerő, kultú
raelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően 
együttműködésben, közösségekben valósul meg." 
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A törvény egész felépítésével, szellemével és elsősotban az 
egységes I. részének megállapításaival fogalmilag elkülöníti a 
kultutális alaptevékenységet és a hivatásos vagy úgynevezett 
„magas" kultúrát. A z e törvényben kodifikált három szaktetü' 
let, a múzeumi intézmények, a könyvtárak és a közművelődés 
együttesen alkotják ezt a bizonyos alapot. Ezért nem szetencsés, 
ha ezt a jogszabályt „kultutális törvény"- nek nevezzük, (bár a 
mindennapi szóhasználatban így terjedt el), mett fogalmilag 
egyáltalán nem mindegy, bogy a kultúta számos ágazatával és 
profi intézményével nem foglalkozik, nem tetjed k i a filmgyár
tásra, a könyvkiadásra, a tudományos életre, stb. Éppen ezáltal 
hozza létre kimondatlanul is ezt a sajátos szakterület-csoportot, 
amely a kultúra széles társadalmi rétegek, tömegek körében 
való hozzáférhetőségének és életének a biztosítására hivatott. 
A z idézett fogalmi meghatározással ezen alaptevékenységek kö
rén belül is elválasztja a közművelődést, ami alatt most már az 
elsősorban nem ellátásra épülő, hanem aktív, „öntevékeny" és 
közösségi jellegű művelődést érthetjük. A z együttműködés és a 
közösségi jelleg hangsúlyozásával a közművelődés szabatosan 
megkülönböztethető általában véve a művelődéstől, mely az 
egyéni kultúraelsajátítást is magában foglalja. 

A közművelődés mibenléte, tevékenységi köre 

A 76.§. a jogszabály egyik legfontosabb településekre vo
natkozó része. Itt mondatik k i , hogy „A települési önkotmány-
zal: kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támo
gatása." Ezt követően „a" -tói „h" pontig sorolja fel a törvény 
az önkormányzatok tényleges feladatait. A nyolc pont egyfelől 
azétt kiemelkedő jelentőségű, mett minden állampolgár számá
ra világossá teszi, melyek azok a tevékenységek, amelyek támo
gatását joggal igényelheti, másfelől nem elhanyagolható az sem, 
hogy ez a - szó szotos értelmében vett - „pontosítás" elvileg 
tisztázza azt a tematikai kött, amite a közművelődés kiterjed. A 
meggyőző humanista érveken túl most már jogszabályi hivat
kozással is alátámasztható, hogy igenis szükséges az amatőr cso
portok vagy a tanfolyamok tevékenységéhez a feltételek biz
tosítása. 

Vázlatosan, csak a saját szavaimmal, tehát nem pontos 
idézettel jelzem azt a kött, amire a feladatok kiterjednek: 

a) tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megtetemtése, 
b) a helyi éttékek és hagyományok gondozása, 
c) kulturális és ünnepi rendezvények, a feldolgozást is 

segítő tudományos és művészeti programok szervezése, 
d) ismeretszerző szakkörök és amatőr művészeti csopor

tok támogatása, 
e) a közélet, a helyi étdekérvényesítés segítése, 
f) a különböző kultúták közötti kapcsolatok segítése, 
g) a kulturált szabadidő-eltöltés feltételeinek biztosítása, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

Ez a tematikai köt egyébként teljes mértékben megegyezik 
a kialakult - de ilyen rendszeresen pontokba soha nem szedett -
gyakotlattal. Ette építve kidolgozhatóak és matkánsan megha
tározhatóak azok a legfontosabb szakifányok és szakmák, 
melyek a közművelődés egészén belül nemzetközileg is elkü
lönültek: felnőttoktatás, hagyományápolás, rendezvényszerve
zés - menedzselés, animáció - művészet pedagógia, közösség
fejlesztés, szabadidő-szervezés. 

A közművelődés helyi szabályozása 

A fenti feladatok ténylegesen csak a tematikai irányokat 
határozzák meg. Az t , hogy mindebből a helyi igényeknek, 
adottságoknak és sajátosságoknak megfelelően mi jön létre 
(milyen amatőr csoportok, szakkörök, tanfolyamok, rendez
vények és egyéb akciók, szolgáltatások), továbbá hogy mindezt 
az önkormányzat milyen intézménnyel, szetvezettel, magán
személlyel milyen együttműködési formában valósítja meg, ezt 
az önkotmányzat közművelődési rendeletben köteles megha
tározni. (77. §.) Remélhető, hogy a rendelet megalkotása sotán 
a művelődés ügye érdemben tárgyalásra kerül, az elemzés, a k i 
dolgozás és a testületi vita folyamatában a lehető legelőnyösebb 
helyi szabályozás születik meg. Mindez megfelelő rangot ad a 
közművelődésnek, erősíti stabilitását, mivel világosan és hosszú 
távta meghatározza irányait és keteteit, hiszen azt, amire a kép
viselőtestület által hozott rendelet kiterjed, nem lehet egy el
hamarkodott vagy - netalán - önkényes intézkedéssel megvál
toztatni. 

Emellett: a törvény meghatározza a közművelődési taná
csok alakításának és működésének kereteit.(82, 83. §) A taná
csokról csak lehetőségként szól a törvény, létrehozásukat nem 
írja elő. Több vitán felvetődött a kérdés: Hogyha ilyen szer
vezet tevékenységét eddig sem tiltotta semmilyen rendelkezés 
és az ezután sem válik kötelezővé, vagyis ha eddig is „alakít
ható" lett volna, hogyha valahol erre igény lett volna és most is 
csak „alakítható" maradt, akkor miért kellett erre egyáltalán 
kitérni a jogalkotás sotán? Azétt, mert a létrehozásról nem az 
önkormányzat dönt, hanem a közművelődési célú tátsadalmi 
szervezetek. Hogyha néhány civi l szervezet a tanács megalakí
tását szükségesnek látja, akkot a jegyző köteles a megalakí
táshoz szükséges jogi lépéseket megtenni és a továbbiakban az 
önkormányzat köteles a közművelődésre vonatkozó dönté
seinek, a közművelődési támogatásoknak (stb.) véleményezését 
lehetővé tenni. Magyarán mondva, most már nem az önkor
mányzat szándékától függ, hogy alakít-e közművelődési taná
csot vagy sem, ad-e felvilágosítást a közművelődést érintő vala
mennyi kérdésben vagy sem, meghallgatja-e a tanács 
véleményét vagy sem. 

A tanács alakításának, kihirdetésének, működésének mód
ját részletesen szabályozza a törvény, erre nem tétek ki , csak arra a 
kérdésre, hogy k i kezdeményezheti a megalakítást. A 83. §. (1) 
pontja értelmében „A Tanácsot azok a közművelődési célú tár
sadalmi szervezetek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhe
lye az adott település...". Tehát csak helyi szervezetek alakíthatják 
a tanácsot, de a (6) pont értelmében „A Tanács tagja lehet min
den jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közműve
lődési társadalmi szervezet, valamint a helyi közművelődést tá
mogató gazdasági vállalkozás képviselője." Tehát tagok lehetnek 
nemzetközi, országos vagy regionális szervezetek képviselői is, 
amennyiben az adott településen közművelődési tevékenységet 
végeznek. De ők jogilag nem kezdeményezhetik és nem 
alakíthatják a tanácsot. Aséft fontos ez a megkülönböztetés, mert 
így nem fordulhat elő, hogy néhány országos szervezet, melyeknek 
vannak tagjai egy adott településen, egymással összefogva mintegy 
„a falu feje fölött átnyúlva" létrehoz közművelődési tanácsot és 
ezt felhasználva beleszól a helyi tevékenységbe. De ha vannak 
helyi szervezetek s ezeknek szándékukban áll a tanács mega
lakítása, tehát ha a helyi érdekek képviselete mindenképpen biz
tosítva van, akkor értelmetlen lenne, bogy fontos infonnációkkal 
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rendelkező, helyben működő, de nem helyi székhelyű szervezetek 
kimaradjanak a tanácsból. 

Ezzel a szabályozással a törvény a közművelődés társadalma-
sodásához, a különböző szervezetek közötti kootdinációhoz, egy
fajta civil kontroll gyakorlásához megfelelő jogi kereteket teremtett. 

A közművelődés szervezetei 

Itt jutottunk el ahhoz a kérdéshez, mely a törvény elő
készítése során a legtöbb vitát váltotta k i , és amely magyarázata 
során ma is a legtöbb félreértéssel, „sajátos felfogással" találkoz
hatunk. Egyfelől meglepő, hogy se a fogalom meghatározások, 
se a tényleges munkát jelentő feladatok kialakításakor, de még 
a pénzügyi támogatás mértékének eldöntésekor sem mutatkoz
tak olyan ellentétek, mint a tevékenység keretét adó szervezeti 
kérdések tisztázásakor. Másfelől érthető, hogy itt csaptak össze 
az indulatok, mert végül is ezen múlik, hogy személy szerint 
kire bízza az önkormányzat a megvalósítást. 

A fentebb említett (a-tól h-ig sorolt) feladatokat az 
önkormányzat az általa hozott közművelődési rendelet alapján 
szervezet tekintetében négyféle módon oldhatja meg: 

1) A közművelődési intézmény éves munkatervében és 
az ezt alátámasztó éves költségvetésében határozza meg - az in
tézmény alapító okiratának megfelelően - valamennyi feladatot. 
(Magyarán: saját közművelődési funkcióját egészében a művelő
dési házra ruházza át.) 

2) A z e törvény követelményeinek megfelelő jogi sze
méllyel vagy magánszeméllyel valamennyi feladatra és közösségi 
színtér biztosítására közművelődési megállapodást köt. (Saját 
funkcióját egészében egy egyesületre, alapítványra, szakképzett 
magánszemélyre ruházza át) 

3) A közművelődési intézmény vagy intézmények és 
nonprofit szervezet vagy szervezetek, személy vagy személyek 
között felosztja a feladatot. (Az amatőr művészeti feladatokról 
egy kreatív művészetpedagógiára szakosodott intézményének 
keretében gondoskodik, a felnőttoktatást egy másik tanfolyam
szervezésre specializálódott intézménye végzi, a település éves 
nagyrendezvényeinek bonyolításától pedig egy nonprofit szet-
vezettel köt megállapodást.) 

4) Több szerevezettel vagy/és magánszeméllyel kötött 
több közművelődési megállapodás keretében osztja fel a felada
tokat, ebbe értve a közösségi színtér működtetésének feladatát 
is. (Tehát saját intézmény nélkül, de feladatonként vagy fela
datcsoportonként tagolva határozza meg a (ennivalókat.) 

Városokban csak az l-es vagy a 3-as megoldás lehetséges, 
mert ott intézmény fenntartása kötelező. A többi önkonnány
zat viszont a négy változat bármelyikét választhatja. Ez a négy 
módozat így nem szerepel a törvényben (!), csak a - már em
lített - gyakori félteéttések miatt próbálom minél világosabban 
elkülönítve vázolni a lehetőségeket. 

A z intézmény vagy nonprofit szervezet vitában, ahogyan 
Vitányi Iván mondja a Szín jelenlegi számában: végül is tisztessé
ges kompromisszum született. A törvény némileg megerősíti a 
művelődési házakat, de sokféle egyéb megoldásra is lehetőséget 
ad. Tehát nem vált egyoldalúvá a jogi szabályozás, nincsenek 
előírva kizárólagos formák, ezáltal mód nyílik a legjobb helyi 
megoldás megtalálásáfa, valamint az intézmények és az egyéb sz
ervezetek józan feladat megosztására, értelmes együttélésre. 

Egyébként a tapasztalatok szerint a gyakorlatban eddig is 
ez történt, a civi l szervezetek fejlődését nem csökkenti és nem 
totzítja a művelődési intézmények léte, hanem kifejezetten se
gíti azt. N e m ott működnek nagy számban kulturális egyesü
letek, ahol nincs művelődési ház és azt is kvázi pótolni kellene, 
hanem ahol van jól felszerelt intézmény, mely különböző mó
don segíti ezeket a szervezeteket. A z egyik legfontosabb cél, 
hogy a művelődés társadalmasodását az intézmény szakszerűen 
és következetesen segítse, hogy a két eltétő szerveződési forma, 
különböző sajátosságainak megfelelően érvényesüljön és köl
csönösen építsen egymás tevékenységére. Ezt a törvény lehe
tővé teszi, ehhez kiváló jogi feltételeket teremt. 

A közművelődés gazdasági feltételei 

Minden egyéb elvi rendelkezés és tematikai tisztázás hasz
nossága megkérdőjeleződne, hogyha a törvény nem határozta 
volna meg a közművelődés állami pénzügyi támogatásának kere
teit, azaz, ha a szép célok mellé nem rendelt volna anyagiakat is. 

A támogatás legfontosabb eleme az önkormányzatoknak 
biztosított normatív hozzájárulás, (nem hivatalos néven: fej
kvóta). A 92.§. (2) bekezdése, szerint a normatív hozzájárulás 
országosan összevont összege nem lehet kevesebb, mint az adott 
költségvetési évet két évvel megelőző esztendőben a helyi önkot-
mányzatok által otszágosan a fenti tevékenységekhez adott támo
gatásának ŐO %-a. (Szakszerűen fogalmazva: az önkormányzati 
„teljes működési kiadások intézményi működési bevétellel csök
kentett összegének 60 %-a.) Ez az összeg 1998-ban 550 forint 
lakosonként, tehát az eddigi legmagasabb összegnek is több mint 
a duplája. 

A z elmúlt években a normatív hozzájárulás mértéke 
többször változott, de a legmagasabb összeg 250 forint volt, 
ezért ezt vegyük alapul. Egy negyvenezet lakosú város tehát 
10 millió forint normatív közművelődési hozzájárulást kapott 
korábban. Biztos, hogy ennél lényegesen többet költött mű
velődési központtá, könyvtárra, múzeumra. Feltételezzük, 
hogy további 30 millió forint támogatást biztosított közmű
velődési feladatokta. Ebből a városból most az összesen 40 
millió forint képezi az országosan összevont számítás alapját, 
és ha máshol is hasonlóak lennének az arányok, akkor most a 
40 millió 60 %-át, azaz 24 milliót kapna normatív hozzájá
rulásként. Sajnos kistelepüléseken a súlyos gazdasági nehéz
ségek miatt kisebb volt a helyi forrásból biztosított támogatás 
atáuya, mint a városokban, ezért az országosan összevont 
összeg kevesebb, mint a saját eddigi kiadása alapján a pél
daként vett városban lenne: idén nem 24, hanem 22 millió 
forint lesz. 

A jövő szempontjából döntő fontosságú, hogy az önkor
mányzatok most az állami tesz növekedése következtében ne 
csökkentsék az eddigi saját részük összegét. Tehát ismét a 
példánknál matadva, ahol kettő éve 10 millió állami + 30 mil
lió helyi forrásból adódott össze a 40 milliós támogatás, ott 
most a 22 millió állami hozzájáruláshoz meg kellene adni lega
lább az eddigi helyi forrásból származó 30 millió forintot. Egy
felől azért, mert ez az 52 millió forint már észrevehető, tény
leges fejlődést eredményezne, amire hosszú évek óta nem volt 
példa, másfelől azétt, mert akkor kettő év múlva az állami nor
matíva országosan összevont összege jelentősen tovább emel
kedne. Tehát egy felfelé ívelő folyamat indulna el. Ezzel szem
ben, ha az önkormányzatok többsége a bázis finanszírozás 
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elveit követi, és azt mondja, hogy mindegy mennyi ebben az álla-

mi és a helyi forrás, eddig 40 milliót adtam, ezt legfeljebb az inflá

ció mértékével növelem, elég lesz annyi is, akkot fennmarad a je

lenlegi nyomorúság és maga az önkormányzat is rosszul jár, mert 

kettő év múlva nem kap magasabb nonnatív hozzájátulást. 

Lényegesen ösztönzőbb lenne, ha a helyi emelés közvetlenül 

étkezne vissza, és minden település annak a 60 %-át kapná két év 

múlva, amit ő maga helyben adott. Sajnos nem így van. Azétt 

nem így van, azért indokolt mégis az országos összevonás, annak 

ellenére, hogy erőteljesen csökkenti ezt az étdekeltséget, mert a 

hátrányos helyzetű kistelepülések a közvetlen visszautalással 

rosszul járnának. Számos településen a legnagyobb jószándék mel

lett sem tudtak eddig sem hozzájárulni a közművelődéshez és a 

közvetlen érdekeltség megléte esetén sem tudnának, mert alig 

van saját bevételük, egyszerűen nincs miből. 

A fentieken kívül meghatározza a tö tvény a megyei 

közművelődési n o r m a t í v á t , mely lakosonként a települési 

normatíva fele. Létrejött ezenkívül a Belügyminisztérium költ
ségvetésében szeteplő érdekeltségnövelő támogatás, a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium költségvetésében a feladatfinanszí
rozásra, valamint a technikai és információs fejlesztésre elkülöní
tett keret. Mindezen jelentős minisztériumi támogatások felhasz
nálásának módjától külön tendeletben tötténik intézkedés. 

Összességében tehát a közművelődés finanszírozásában az 
állami szerepvállalás lényegesen növekedett. Ismételjük: a jövő 
kulcsa most m á r az önkormányzatok kezében van, ha az általuk 
biztosított támogatás is ebben az arányban emelkedne, akkor 
belátható időn belül észrevehetően javulna a közművelődés 
helyzete. 

A z 1997. évi C X L . törvény tehát a közművelődés helyzetét 
jogilag is, gazdaságilag is rendezte, meghatározta a helyét a de-
mokratikus társadalomban. Ez jó alapot teremt arra, hogy ez a 
tevékenység sokoldalúan szolgálja a kultúta fejlődését, egyén és 
közösség boldogulását. 
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