
LIPP MÁRTA 

ELEMZÉS A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ ÖSSZEVONT 
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKRŐL 

A közművelődésben elterjedt fogalomhasználat, amely főként a 
szakmai hagyományokra és az összevont intézményekről szóló 30/1989 
M M rendeletre alapozódik, az összevont intézmények két kategóriáját 
különbözteti meg, az ún. "integrált" (többcélú) és a közös igazgatású 
intézményeket. A z elsőn az ÁMK-t és újabban a klubkönyvtárt értik, 
a másodikba az összes többi, változatos összetételben megvalósuló 
összevont intézmény tartozik. 

A z összes közművelődési feladatot ellátó intézmény mintegy har
mada összevont önkormányzati intézmény (1. számú táblázat) 

származó invencióit más logika alapján szerveződő intézmények szín
vonal emelésének, vonzóbbá tételének szolgálatába állítja. Erre a 
kilencvenes évek eleje óta egyre fokozódó igény mutatkozik az egész 
humán szférában. Versenyhelyzetben lévő humán szolgáltatást végző 
intézmény nem is tud helytállni közművelődési jellegű szolgáltatások 
nélkül. Valószínű, hogy a jövőben ez az egyik legfontosabb mozgatóru
gója lesz az összevonásoknak, az ÁMK-k és az iskolák tekintetében 
már most is az. 

Sajnálatos módon eddig ebből az igényből a mi szakmánk a rend-

1. sz. táblázat 

A M K Klubkönyvtár Közös igazgatású Összevont önkormányzati 
intézmény 
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Összevont önkormányzati 
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A z összes intézmény 
%-ában 

9% 27% 18% 5 5 % 7% 18% 34% 

Ez az önmagában is jelentős arány előre pontosan nem látható 
mértékben, de nőni fog. A közművelődési törvény ezt a tendenciát 
erősíti, ami már a múlt évben is érezhető vol t . 1998-ban kb. 5-7%-kal 
nőtt az összevont intézmények aránya (becsült adat). Ebben az évben, 
ahogy a helyi rendeletek elkészítése szembesíti az önkormányzatokat a 
közművelődési feladatellátás kötelezettségeivel, további összevoná
sokkal ke l l számolni: községekben inkább az ÁMK-k, városokban az 
Á M K mellett a közös igazgatású intézmények szaporodnak. Míg a 
klubkönyvtár köztudottan falusi, az Á M K egyelőre arányosan repre
zentált talun és városban (város 15%), a közös igazgatás inkább városi 
megoldás (város 24%). Talán ez utóbbiak száma gyarapodik leginkább. 

A z összevont intézmények, összességükben és típusonként is, me
gyénként rendkívül eltérően oszlanak meg (2. sz. táblázat), ami a 
jövőben súlyos problémákat okozhat. 

N = 2099 

szerváltást követő lépéshátránya miatt semmit sem tudott profitálni, 
ellenkezőleg, átmenetileg visszavetette. N e m szorul magyarázatra, 
milyen nagy baj lenne, ha a közművelődés pont most, amikor - felis
merten - különösen nagy szükség van rá, specifikus intézmények cél
jainak alárendelve, saját arculatát elveszítve elsorvadna. 

Mindössze 3 megyét érint az átlagosnál kevésbé ez a probléma. Itt 
az összevont intézmények aránya kevesebb az egyötödnél: Szabolcs-
Szatmár 8%, Somogy 14%, Komárom 15%. (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyét a 18% ellenére azért nem sorolom ide, mert a közös igazgatású 
intézmények száma növekvő tendenciát mutat. A fentiek értelmében 
különösen veszélyeztetett 7 megye: 5 nyugat-dunántúli megyében van 
az összes összevont intézmény közel fele (45%): Zala 16%, Vas 10%, 
Veszprém 7%, Fejér 6%, T o l n a 6%, - s a két, minden összevont típus
ban magas arányt mutató alföldi megyével kiegészítve (Jász-Nagykun-

2. sz. táblázat 
A z összevont intézmények típusonkénti megyei megoszlása (1998) ( A z összes megyei intézmény %-ában) 

Megye A M K Klubkönyvtár Közös igazgatás Összes összevont 
Baranya 15% - 5% 2 5 % 
Bács-Kiskun 14% 4% 7% 2 5 % 
Békés 3 2 % 7% 10% 4 9 % 
Borsod-Abaúj-Z. 4 % 2% 12% 18% 
Csongrád 10% 6% 14% 30% 
Fejér 10% 29% 6% 4 5 % 
Győr-MosoivSopron 3 % 23% 7% 3 3 % 
Hajdú-Bihar 10% 7% 5% 2 2 % 
Heves 12% 2 1 % 4 % 3 7 % 
Jász-Nagykun-Sz. 18% 20% 1 1 % 4 9 % 
Komárom-Esztergom 4 % 8% 3% 15% 
Nógrád 4 % 22% 14% 4 0 % 
Pest 7% 8% 5% 20% 
Somogy 5% 6% 3% 14% 
Szabolcs-Szatmár-B. 5% 1% 2% 8% 
T o l n a 9% 28% 5% 4 2 % 
Vas 7% 3 6 % 5% 4 8 % 
Veszprém 5% 50% 10% 6 5 % 
Zala 5% 4 5 % - 50% 
Budapest 2 % 1% 2% 5% 
Összes átl. 9 % átl. 1 8 % átl. 7 % átl. 3 4 % 

Több megyényi „fehér folt" alakulhat k i , ahol eljelenték-
telenedhetnek és el is tűnhetnek a tisztán közművelődési profilú 
intézmények. Ez sok nehézséget rejt magában, itt elég annyit megje
gyezni, hogy az országban két részre szakadhat a közművelődés: a 
szakma saját logikája szerint szerveződő par excellance közművelődés
re és az ún. „alkalmazott közművelődésre", amely az „alap-szakmából" 

Szolnok 9%, Békés 8%) e hét megyében koncentrálódik az ország 
összevont intézményeinek kétharmada (63%). Ezen megyék egyiké
ben sincsenek domináns helyzetben a „klasszikus" közművelődési 
intézmények - már most sem. 

A közmú'veló'dés nemkívánatos, területileg is veszélyeztető ketté
szakadásának elkerülése érdekében a rendeletnek megyei (esetleg 
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regionális) szinten meg kellene határoznia az összevont intézmények 
arányának limitjét. (Emellett, a rendelettől függetlenül módot kelle
ne találni a tisztán közművelődési intézmények fenntartásának ösztön
zésére.) 

Ezzel a fenti problémát még nem merítettük k i . Súlyosbítja a hely
zetet a klubkönyvtárak ügye. A z aprófalvas dunántúli megyék egykori 
kulturális alapellátása a klubkönyvtárakra épült. Komárom és Somogy 
megye kivételével a dunántúli megyék intézményeinek jelentős há
nyadát, negyedrésztől a fele részig a klubkönyvtárak adják. Ezt a hat
vanas-hetvenes évek fordulójától elterjedő intézménytajtát a művelő
dési otthonokról szóló 3/1979. M T rendelet, és annak végrehajtásával 
foglalkozó 1/1979. K M számú rendelet két évtizedre stabilizálta a 
közművelődési intézményrendszer részeként, mint a három alaptípus 
egyikét. Szerencsés konstrukciónak bizonyult, a klubkönyvtárak mára 
beépültek a települések életébe, saját karaktert alakítottak k i az in
tézményhálózaton belül, amit idáig meg is tartottak. Ezt támasztja alá 
az 1997-ben végzett tevékenységszerkezet vizsgálatunk is (3. sz. táblá
zat) 

3. sz. táblázat 
Az intézménytípusok tevékenység-szerkezete (az összes tevékenységfajta %-ában) 

emlékeztet. A programok túlnyomó része az iskolás gyerekekre, a 
mindenkinek szólóak pedig az alkalmi, jobbára ünnepekhez, akciók
hoz kötődő rendezvényekre épülnek. Gyérebb a lakossági szolgáltatások 
aránya és egysíkúbb. A tendencia az, hogy egyre inkább a tanórák kiegészí
tése és a diákok szabadidejének szervezése dominál. Ezt kár lenne lebe
csülni, de szembe kell nézni azzal, hogy a A M K - k távlatilag inkább „szu
per-iskolák" lesznek, mint közművelődési intézmények. Ez részint ennek az 
intézményfajtának a történetében, hagyományaiban leli magyarázatát. 

Miután a 16/1998 M K M rendelet ez év áprilisában hatálytalanította 
az összevont művelődési intézményekről szóló 30/1989. M M rendeletet, az 
általános művelődési központokra vonatkozóan csak az azokat közoktatási 
intézményeknek tekintő rendeleti szabályozás van érvényben már több 
mint egy éve. Ez rögzítette azt a - nyolcvanas évek második felétől felerő
södő - tudatot, hogy az általános művelődési központok speciális oktató-
nevelő intézmények. 

A z ÁMK-k, bár mára már nagymértékben az „iskola - szint" felé 
nivellálódtak, eredetükben sokfélék, s bizonyos fokig máig őrzik szár
mazásuk sokszínűségét. Egyik ága nyugati, elsősorban hol land minta 

Tevékenység Minden intézménytípus együtt AMK főállású 

falusi 

Klubkönyvtár 

falusi 

Tevékenység 

városi főállású 
falusi 

t.díjas 
falusi 

ossz. 

AMK főállású 

falusi 

Klubkönyvtár 

falusi 

Alkotó műv. csop. 15% 19% • 13% 17% 10% 11% 
Ismeretszer. kör, klub 28% 21% 23% 25%. 20% 22% 
Tanfolyamok 10% 7% 7% 9% 6% 3% 
Lakossági szolgáltatás 20% 32% 17% 25% 22% 31% 
Alk. felnőtt rendezv. 19% 15% 27% 18% 24% 16% 
Alk. gyerek rendezv. 8% 6% 13% 6% 18%, 17% 
Összesen 100% • 100% 100% 100% 100%, 100% 

N o h a még az „egész-állású" klubkönyvtárvezető is csak „félmun-
kaidó'ben" népművelő, a ház tevékenységszerkezete nem a tiszteletdí
jas, hanem a főfoglalkozású szakalkalmazottat foglalkoztató falusi 
művelődési házak profilját mutatja. Kevesebb ugyan az amatőr művé
szeti csoportja, (ami falun főleg néptánc- vagy összetettebb hagyo
mányőrző csoportot jelent), de több az eseti gyerekfoglalkozása. A 
„rendes" művelődési házakhoz hasonlóan jelentős, a programokban 
kevéssé megjelenő társadalomszervező munkát végez, amit bizonyos 
tokig jelez a rendkívül változatos lakossági szolgáltatások aránya is. 

Miután a 3/1979. M T rendeletet a közművelődési törvény hatá
lyon kívül helyezte, s a „közművelődési intézmény" a-d pontig megha
tározott kategóriáinak egyikében sem tesz említést a klubkönyvtárak
ról, ez azt a gondolatot implikálja, hogy nem számol vele, sem mint 
specifikusan, sem mint részlegesen közművelődési intézménnyel. 
Ennek már most komoly következményei vannak. Egyelőre nem . 
tudjuk, hogy hány intézményt veszítettünk és fogunk veszíteni emiatt. 
Kedvezőtlen számunkra az is, hogy a közművelődési intézményekről 
nem, a nyilvános könyvtárakról a C X L törvény 54-§-a szerint az ille
tékes minisztérium jegyzéket vezet. A közművelődésnél szervezettebb 
és akcióképesebb könyvtáros szakma köztudottan nagy gondot fordít 
rá, hogy egyetlen potenciális könyvtár sem vesszen el a könyvtárak 
számára, s eredménnyel szorgalmazzák is a klubkönyvtárak nyilvános 
könyvtárkénti lajstromba vételét. A m i szakmánk viszont enerváltan 
viselkedik, a klubkönyvtárak tisztán könyvtárjellegű intézménnyé 
válását éppen a legérintettebb megyékben magától értetődő tényként 
kezelik. A z van a köztudatban, hogy a törvény a klubkönyvtárakat a 
megyei könyvtárak illetékességi körébe utalta. Szerepet játszik ebben a 
tájékozatlanság, nevezetesen az a széles körben elterjedt tévhit, hogy a 
művelődési házzal ellentétben könyvtár „intézményt" minden önkor
mányzat köteles önállóan fenntartani. A félreértések korrigálása 
persze nem törvényhozói feladat. De a rendeletben a klubkönyvtár 
státusát meg kellene jelölni "a közművelődési intézmény szerepét 
betöltő" típusok között, az a-d-ig terjedő pontok valamelyikében, s 
meg is kellene nevezni, az A M K - h o z hasonlóan. 

A klubkönyvtáraknak a közművelődési intézmények szempontjá
ból lebegtetett, bizonytalan helyzetétől eltekintve a legproblematiku
sabb összevont intézmény az általános művelődési központ. Ez a 
szakma csaknem egyöntetű véleménye is. 

Kétségtelen, hogy a közművelődési feladatot is ellátó intézmények 
közül jelenleg egyedül.az A M K - b a n gyakorlat az "alkalmazott közmű
velődés". A falusi, főállású népművelőt foglalkoztató A M K - k tevé
kenységszerkezete inkább a falusi tiszteletdíjas művelődési házakéra 

alapján „építészeti innovációként" jelent meg nálunk a hetvenes évek 
közepén, mint "nevelési központ", mely koncepcióban a közművelő
dés eredetileg azonos fajsúlyú lett volna, de nem így lett. A z 1977-es 
"Irányelvek a kistelepülések kulturális ellátásának javítására és a' 
komplex művelődési intézmények létesítésére" című anyag külön 
fölhívja a figyelmet, hogy az Országos Településhálózat Fejlesztési 
Koncepció által az „alsófokú központ" kategóriába sorolt községek 
alapellátását nem biztosíthatják a jobbára szerepkör nélküli kistelepü
lésekre javasolt „nevelési központok", mely intézménytípus célja az 
Irányelv szerint, „hogy iskoláskorúak számára teremtsen optimális 
oktatási, nevelési és közművelődési lehetőségeket ..." 

A másik fő ág a Településhálózat Fejlesztési Koncepció hatásaként 
végbemenő központosítási hullám következménye, amely a település
összevonásokkal párhuzamosan intézményösszevonásokkal is járt. 
Ennek terméke a „komplex intézmény", mely az Irányelv szintjén az 
intézményösszevonásokat ily módon szentesítette. Fogalomhasználata 
szerint az iskolát, könyvtárat, művelődési otthont, filmszínházat, 
sportintézményt is magába foglalja, s min t „alapellátó intézmény ... 
egy-egy település közoktatási és közművelődési funkciójának egészét 
valósítja meg". A gyakorlatban ez a művelődési házaknak az iskolákkal 
(óvodákkal) való szervezeti összevonását, valójában az ennek való 
alárendelését jelentette. A „komplex" nyomán ezt a gyakorlat által 
létrehozott, leegyszerűsített változatot, ahol az iskola részeként köz
művelődési egység is működik, kezdték el általános művelődési köz
pontnak nevezni, ami kiterjedt a nevelési központokra is. 

A z általános művelődési központ terminust jogszabályban első íz
ben a M u n k a Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 5/1982. M M számú rendelet használja az l-es számú melléklet 
fogalommagyarázatában. (Az összevont intézményekről rendelkező 
119/1981 M M . sz. utasítás még nem használja.) A jogszabályt foga
lomhasználat azóta némi metamorfózison ment keresztül. A z 5/1982-
es még általános művelődési központon inkább a mi fogalmunk szerin
t i közös igazgatású intézményt érti. A,,tanácsi művelődési intézmények 
létesítését és megszüntetését szabályozó 34/1986. M T számú rendelet 
mellékletében már az általános művelődési központ kifejezést a „több
célú művelődési intézmény" szinonimájaként használja. N y o m o n 
követhető, hogy az évek során az iskolával összevont művelődési ház, 
összekapcsolt közművelődés hogy tolódik el a feladatát szakmai tekin
tetben önállóan ellátó egység koncepciójától az egyre erősebb, a hatá
rokat egyre inkább elmosó integráció irányába. 

A 34/1986-os szellemét átvevő 30/1986. M M rendelet az össze
vont művelődési intézményekről a definíciójával nyomatékosítja ezt a 
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folyamatot. A többcélú művelődési intézményt úgy definiálja, mint 
amelyben „a művelődési o t thon és a nevelési - oktatási intézmény a 
feladatait egységes intézményként látja el", s ezt expressis verbis álta
lános művelődési központnak nyilvánítja. 

A közoktatási törvény fogalmi zűrzavart eredményezett. A z abban 
használt „többcélú intézmény" fogalom el lentmond az eddigi jogsza
bályi- és a köztudatba is átment fogalom-használatnak, s ellentétes a 
tudtommal még érvényben lévő 9/1989 M M rendeletével is, melynek 
értelmében a többcélú intézmény az Á M K szinonimája, integrált 
intézményt jelent. A közoktatási törvényben azonban a többcélú 
intézmény a 30/1989-es és a 9/1989-es átfogó kategóriájának, az össze
vont intézmény fogalmának felel meg. 

További, tartalmi különbséget jelentő fogalomzavart is okoz a 
közoktatási törvény, mely a "többcélú intézménynek" (ami az eddigi 
szóhasználat szerint az összevont intézményt jelenti) két kategóriáját 
különbözteti meg: 

- a közös igazgatású közoktatási intézményt, (ami nem mond el
lent az addig kialakult fogalomhasználatnak), 

- az általános művelődési központot, ami tartalmában megintcsak 
nem azonos a közművelődésben használatos ÁMK-fogalommal, ha
nem sokkal tágabb annál. 

Eszerint a közoktatási intézménynek nem ke l l feltétlenül közmű
velődési egységet tartalmaznia ahhoz, hogy megillesse ez a név: „Az 
általános művelődési központ az önálló kulturális, művészeti, közmű
velődési és sportfeladatok közül legalább egyet ellát". Eszerint p l . az 
iskola- és sportfeladatot ellátó intézmény is ÁMK-nak minősül. Ezt a 
tendenciát erősíti az "1998. évi L X X X V I törvény a miniszterek fela
dat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúság és Sportminisz
térium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosítások
ról." Míg a közoktatási törvény fölsorolta azokat az önálló feladatokat, 
amelyeket a közoktatási intézmény alapfeladatként elláthat, addig ez a 
módosítás nem korlátozza, hogy az alapfeladat mivel egészülhet k i , 
sem a közös igazgatású intézmények, sem az általános művelődési köz
pontok esetében. Bármilyen, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó 
nem közoktatási tevékenységet ellátó intézményegységet is működ
tethet. 

Ez tovább távolítja az ÁMK-fogalmat az eredetitől, s a közműve
lődésben jelenleg is használatostól. Továbbá megszünteti a korábbi, az 
oktatási törvényben szereplő „önálló" kitételt (művészeti, kulturális, 
közművelődési, sport), a „nevelő és oktató munkához kapcsolódó" 
kifejezéssel helyettesíti. Oktatási részről egyértelművé teszi, hogy ezek 
az intézmények közoktatási célokat szolgálnak, s ezt szolgálja minden 
egyéb (már integrált vagy integrálandó) tevékenységi forma. 

A névhasználatról szóló 9/1989. M M rendelettől eltekintve nincs 
semmiféle rendeleti hátterük a nem közoktatási intézménnyel közös 
szervezeti keretben működő összevont művelődési intézményeknek: 
sem a szempontunkból bizonytalan helyzetű klubkönyvtáraknak, sem 
a változatos összetételű közös igazgatású közművelődési intézmények 
86%-ának, melynek fő típusai a következők: 

4. sz. táblázat 
Közös igazgatású közművelődési intézmények 

- A fogalmi tisztázás miatt (klubkönyvtár, ÁMK, „többcélú intéz
mény") 

- A közoktatásban érintett illetve nem érintett összevont intéz
mények egységes szemléletű működési feltételeinekés kereteinek 
kialakítása miatt. 

- A z ÁMK-k működésével kapcsolatban a gyakorlat által fölvetett 
anomáliák miatt. Ezek elsősorban szervezeti jellegű vagy annak folyo
mányaként előállt problémák, s alapvetően a közművelődés presztízsét, 
de lehet úgy is fogalmazni, hogy távlatilag a fönnmaradását érintik. 
Arról a közismert tényről van szó, hogy az Á M K -val integráltan a köz
művelődés súlyosan alárendelt helyzetben van. N o h a a jogszabá-lyok ezt 
lehetővé teszik, kivételnek számít, hogy az Á M K vezetője a népművelő, 
még akkor is, ha egyetemi pedagógus diplomával rendelkezik. 

M i v e l a 16/1998-as sem rendelkezik az igazgatóhelyettesi státusról, 
(pláne nem arról, hogy azt a közművelődési egység vezetőjének kelle
ne betöltenie, ami a szakmában erős igényként jelentkezik), a közmű
velődés csak intézmény-egység vezetői szinten reprezentálódik a veze
tésben. (De előfordul, hogy még úgy sem, ha megfelelő képesítéssel 
nem rendelkező népművelőt foglalkoztatnak csak). A vezetési szerke
zetben is megjelenő' alacsony presztízs annak a veszélynek teszi k i az 
ÁMK-ban dolgozó közművelődési szakembereket, hogy elszakadnak a 
szakma fő-vonalától, következésképp az intézmény is egyre jobban 
eltávolodik a közművelődési munka logikájától, kikerül annak áram
köréből vagy már bele sem kerül. Ez majdnem mindenütt probléma. 
A z ÁMK-k igazgatói rendszerint nem közművelődési szakemberek, a 
közművelődési továbbképzésekre nem járnak el, (ez a „bón-rendszer" 
miatt nem is érdekük), s sok esetben nem jutnak el a közművelődési 
szakalkalmazottak, még az egység-vezetők sem. 

A rendeletnek k i kellene terjednie - a kötelező továbbképzésen 
túlmenően - a továbbképzésnek majd nem minősülő megyei 
/regionális/ országos információs jellegű, a szakmai vérkeringésbe 
bekapcsoló rendezvényeken, megbeszéléseken való részvételre is. Ezen 
kívül a rendeletbe garanciát kellene beépíteni arra, hogy az egyetemes 
közművelődési szempontok érvényesülése ne menjen a m i n i m u m alá. 
Biztosítani kellene, hogy az összevont intézmények igazgatói, alap
diplomájuktól függetlenül, magas szintű tájékozottsággal rendelkezze
nek ezen a területen is. A z elkövetkezendő évtizedben a közművelő
désre háruló fokozott feladatok megvalósíthatósága érdekében, e 
szakma megnövekedett jelentősége miatt felvethető, hogy meg kelle
ne követelni: 

- az összevont intézmények igazgatói szerezzenek közművelődési 
másoddiplomát is, 

- meghatározott rendszerességgel vegyenek részt a megyei/országos 
szakmai tanácskozásokon, információszerzésben, 

- a szakfelügyelet szerepét, - amitől a szakma sokat vár-, hangsúlyo
sabbá kellene tenni az összevont önkormányzati intézményekben, de 
kiváltképp az általános művelődési központokban. 

A közös igazgatású intézmények működése rendszerint kevesebb 
problémát vet föl, még a művelődési ház-iskola párosítás esetében is, 

Intézmény Falu Város Összes 

Művelődési ház + könyvtár 6 3 % 37% 5 7 % 

Művelődési ház oktatási-nevelési intézmény könyvtár
ral , vagy anélkül 

17% 6% 14% 

Művelődési ház + m i n d e n egyéb (műv.ház, mozi, kiállí
tó, tourinform, humán szolgáltató központ stb.) 

14% 50% 2 1 % 

Művelődési ház + sportintézmény 6% 7% 8%. 

Összesen ( N = 133) 100% 100% 100% 

Fordított logikával: a közművelődési feladatokat is ellátó össze
vont önkormányzati intézmények egyharmadát (30%) csak közok
tatási szempontú rendelet szabályozza, ( A művelődési és közoktatási 
miniszter 16/1998. M K M rendelete a nevelési - oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. M K M rendelet módosításáról.) Ez egyút
tal hatályon kívül helyezi a közművelődési törvény meghozatala ide
jén még érvényben lévő, az összevont művelődési intézményekről 
szóló 30/1989. M M rendeletet. 

A közművelődési feladatot is ellátó összevont önkormányzati in 
tézmények rendeleti szabályozása megfontolandó: 

- A z összevont intézmények területi kizárólagosságának elkerülése 
miatt. 

amit - legalábbis eddig - a közművelődés egyenrangúsága, sok esetben 
dominanciája biztosított 
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