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Szervezeti kultúra kiértékelése 

Dolgozói kérdőívek  
 

A 150 kiküldött kérdőívből, 103 érkezett vissza, ez arányában jónak mondható. Az EK-nál 

volt csak mintegy 50%-os a visszaküldés. 

 

A válaszadók  30%-a kevesebb, mint öt éve 

40 %-a több mint öt éve 

20 %-a több mint tíz éve 

10 %-a több mint húsz éve dolgozik az ELTE valamelyik könyvtárában. 

 

Ha összességében nézzük a kollégák 70 %-a 5 évnél régebben dolgozik az ELTE 

könyvtárában. 

(K21: ami jelentheti azt, hogy a kollégák beilleszkedtek az ELTE szervezeti kultúrájába, 

megismerték a körülményeket, elsajátították azokat a szokásokat, amelyek jellemzőek a 

szervezetre. Jól átlátják a munkaterületet, melyben dolgoznak és a helyi elvárásoknak 

megfelelően, azokat teljesen kiszolgálva „elszigetelten” végzik munkájukat, ezzel teljesen 

beolvadva az ELTE KARI struktúrájába.) 

 

A válaszadók korát tekintve  14%-os a 30 év alattiak száma, 

37%-os a 30 és 40 év közöttiek száma 

21%-os a 40-és 50 év közöttiek száma 

22%-os a 51-60 év közöttiek száma 

  2%-os a 60 év felettiek száma 

(A K-21-nek további eredményeket hozhat, ha ezt a későbbiek során karonként tovább 

vizsgáljuk, hogy van-e összefüggés a kor, az eltöltött évek száma és a szervezeti kultúra 

változtatására, fejlesztésére, innovációra, stb. való hajlandóság között.)  

 

A kollégák 80 %-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel és 20 %-a középfokúval. 

A munkahelyválasztásnál az ismerősök ajánlata és a meghirdetett álláslehetőség játszik döntő 

szerepet, az ELTE presztízse nem. 

Viszont nem mindegy a kollégáknak, hogy melyik könyvtárban dolgoznak, a könyvtári 

szervezethez való identitástudatuk fontos tényező, ezért hangsúlyozni érdemes, hogy a saját 

könyvtár fejlesztése érdekében a minőségfejlesztést az innovációs készségek, és a 

változásmenedzsment kérdéseit támogatnia kell. 

(A K21-nek a kommunikációnál ezt biztosan figyelembe kell venni) 

 

A munka jellegét tekintve a legjellemzőbb:  

- pontosságot igényel 

- tudni kell együtt dolgozni másokkal 

- jó verbális/kommunikációs készséget igényel 

Arra a kérdésre, hogy mikor érzi jól magát a munkahelyén az alábbi diagram jól láttatja  

a vezetői és dolgozói vélemények összességét. 

Dolgozói vélemény: - amikor képességeinek megfelelő munkát végezhet nyugodt légkörben 

- amikor meg tud felelni az elvárásoknak 

- amikor kellően megfizetik és erkölcsileg is elismerik, és jó csapatban 

dolgozhat. 

Vezetői vélemény: a munkavégzés fő ösztönzését abban látják, ha jó csapatban dolgozhatnak, 

képességüknek megfelelően és a véleményüket is figyelembe veszik 
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A kollégák 60%-a elégedett a munkájával, 30%-a részben és 10%-a elégedetlen.  

(K-21 : a munkatársakkal szembeni elvárások, egyéni kompetenciák  meghatározása, 

talán segítséget nyújt a részben  elégedett és az elégedetlen kollégáknak.) 

 

Hasonló eredményt mutat a motiváltság is, mintegy 50%-a a dolgozóknak motivált, 42 %-a 

csak közepesen vagy egyáltalán nem. 

A munkatársak mintegy 75 %-a szívesen dolgozik csapatban és önállóan is, és mintegy 25 %-

a válaszadóknak szívesebben dolgozik önállóan. 

(K21: egyéni kompetenciák meghatározásánál figyelemmel kell kísérni.) 

 

A munkatársak mintegy 70%-a vallja azt, hogy tudásukat több területen is szívesen 

kamatoztatnák és mintegy 30%-a mondja magáról, hogy nem akar más munkaterületet.  

A munkatársak többsége vállalna plusz munkát, főleg ha anyagi vonzata is van. 

(K-21 motivációs tényezőknél figyelembe venni.) 

 

Plusz feladatként legtöbben a kiadványszerkesztést, rendezvényszervezést, és az oktatást  

jelölték meg.  

(K21: motivációs tényezőknél figyelembe venni.) 

 

Önálló kezdeményezése, mintegy 50%-nak volt és ezek nagyrészt megvalósultak, 15%-a 

ötleteit nem övezte eredmény, illetve más valósította meg.  35%-nak viszont egyáltalán nem 

volt önálló kezdeményezése.  

(Kérdés vajon miért, nem látja át a munkaterületét, végzettsége és munkája nem 

arányos, nem eléggé motivált, hogy érdeklődjön a munkája iránt?) 

Akkor érz i jól mag át a munkahelyén, ha...
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képess égeinek megfelelő munkát végezhet

meg tud felelni az elvárás oknak

kellően megfizetik a munkáját

erkölcs i elismerés t kap

rends zeres en vis szajelzés t kap a munkájáról

figyelembe veszik a véleményét

jól s zervezett a munka

nyugodt a légkör

jó csapatban dolgozhat

felettesei elis merik a teljes ítményét

nem fenyegeti létszámleépítés

nincs  gyakran átszervezés

jók a munkahelyi s zociális  körülmények

folyamatosan képezheti magát

a vezetés  támogatja a tanulmányait

egyéb indok, és pedig:

vezetői

dolgozói
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(K21: segíthet az eredmények javulásán, ha a munkatársakkal szembeni elvárások ill. 

egyéni kompetenciák kérdése munkaterületenként kidolgozásra kerül.) 

 

A kollégák döntő többsége szívesen tanulna, főleg tudásvágyból és csak másodlagosan több 

fizetésért. (Ebben talán fellelhetjük a közalkalmazotti bértábla ellentmondásosságát!) 

A munkatársak által leginkább preferált területek: a nyelvi és informatikai továbbképzés. 

(K21: képzésnél és a motivációnál is figyelembe venni.) 

 

A dolgozók 74%-a nem lát lehetőséget, hogy feljebb jusson a ranglétrán még az EK-nál sem. 

Aki viszont lát lehetőséget, az elsősorban kiváló munkával és továbbképzéssel látja ennek 

megvalósulását. 

(K21: a vezetői utánpótlás tekintetében ez további vizsgálódást igényel, és az utánpótlás 

nevelésnél erre hangsúlyozottan oda kell figyelni.) 

 

A válaszadók úgy vélik, hogy munkájukat, közvetlen kollégáik és közvetlen feletteseik is 

elismerik. Ugyanez az eredmény volt tapasztalható a vezetői válaszoknál is. 

(Talán az egymás iránti elismerés és megbecsülés lehet az oka annak, hogy a kollégák, 

még ha elégedetlenek is saját helyzetükkel és körülményeikkel, még sem szívesen 

változtatnak állást.) 

És ez talán azzal is összefügghet, hogy a válaszadók többsége úgy gondolja, hogy jól együtt 

tud dolgozni a kollégáival, és általában összhangban vannak egymással, ha valaki hibázik, 

felhívják rá a figyelmét, és segítenek azt kijavítani. 

Ezért talán az előbbiek magyarázzák, hogy a kollégák, több mint fele azt a választ adta, hogy 

biztonságban érzi állását, és mintegy 30%-a érezte már magát létbizonytalanságban. 

 

A kérdőívet kitöltők 40%-a úgy érzi, hogy vannak kivételezettek, akik kevesebbet 

teljesíthetnek, rendszeresen késhetnek. 

(K21: Ez egyértelműen vezetői hiba, erre oda kell figyelni, és javítani kell.) 

 

Ugyanez jön elő annál a kérdésnél is, hogy a dolgozók a szervezeten belül a legnagyobb 

problémának azt látják:  

- ha nem egységes a kollégák munkához való hozzáállása 

- ha nem arányos a munka elosztása 

- ha nem tekinti mindenki magára nézve kötelezőnek a szabályokat 

- ha ellentétek vannak a kollektívában 

 (K21: ez megerősíti az előző vezetői hibákat is!) 
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A s zervezeten belül milyen tulajdons ág ok és  
vis elkedés i formák okozhatnak problémát?
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nem arányos  a munka elos ztás a

különböző a kollégák munkához való hozzáállás a

nem tekinti mindenki kötelezőnek a s zabályokat

nem tekintenek minden s zabályt kötelezőnek

nem tartja be mindenki a munkafegyelmet 

vannak, akik kiemelt előnyt élveznek

különböző elvek s zerint értékelik a munkát

aránytalanok a munkabérek

ok nélkül dics érnek

s oha nem dics érnek

ellentétek vannak a kollektívában

irigyek egymás ra

a dolgozók árulkodnak egymás ra

ros s zak a munkahelyi s zociális  körülmények

fenyeget a léts zámleépítés  ves zélye

egyéb, és pedig:

vezetői

Dolgozói

 
 

Az új munkatársat barátságosan fogadják. 

Magánéleti probléma esetén a kollégák jellemzően bizalommal fordulnak felettesükhöz.  

A munkájukhoz szükséges, minden lényeges információt általában megkapnak közvetlen 

vezetőjüktől, illetve munkatársaiktól.  

Több információt szeretnének azonban:  

- a könyvtáruk általános terveiről 

- az aktuális feladatokról 

- a többi kolléga feladatairól. 

(K-21 - Partnerkapcsolat: A használók, partnerek véleményére és a fenntartó 

elvárásaira, nem annyira kíváncsiak!!) 

 

A válaszadók döntő többségének van munkaköri leírása, és az általában aktualizálva is van és 

a könyvtár működésével kapcsolatos dokumentumokat is ismerik.  

A kollégák mintegy 70%-a mondja, hogy az adott könyvtárban a szabályok és a normák 

egyértelműek, de 30%-a szerint nem.  

(K 21 önértékelési rendszer kidolgozása és bevezetése, valószínűleg javít az arányokon.) 

 

A válaszadók véleménye szerint a vezetők a munkavégzés szempontjából az alábbiakat tartják 

fontosnak: - a minőségi munkavégzést és szakszerűséget 

- a használók elvárásainak való megfelelést 

- a normális munkatársi, emberi kapcsolatok kiépítését és fenntartását 

- a fenntartó elvárásainak való megfelelést 
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A munkatársak 70%-nak szokták értékelni a munkáját, véleményük szerint az alábbiak 

szerint:  

- a munkavégzés minősége 

- a munkához való hozzáállás 

- a munkavégzés időtartama, gyorsasága. 

A munkatársak elmondása alapján elsősorban az alábbi szempontok alapján kellene értékelni 

munkájukat: 

 a munkavégzés minősége 

a munkához való hozzáállás 

a képzettség, szaktudás 

hozzáállása, viselkedése, személyisége. 

Milyen s zempontokat tart fontos nak?

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

minőségi munkavégzés , s zakszerűség

megfelelni a fenntartó elvárásainak

folyamatos  tájékoztatás t a közös  dolgokról

normális  munkatárs i, emberi kapcsolatok kiépítés e, fenntartás a

körültekintő munkaszervezést

megfelelő munkaköri körülmények biztos ítás a

a használók elvárás ainak való megfelelés

a személyes  ambíció támogatása

a munkatársak érdekeinek hatékony képvis elete és  védelme

a változtatások kellő előkészítése és  kommunikálás a

a dolgozók véleményének figyelembe vétele

törekvés  a feszültségek oldás ára

a továbbképzések támogatás a

csapatmunkára ösztönzés

innováció

egyik s em

egyéb, és pedig:

vezetői

dolgozói
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A kollégák 70%-a tudja, hogy mit vár el tőle a vezetője és milyen elvek szerint értékelik 

munkáját.  

A munkatársak döntő többsége elmondhatja véleményét vezetőjének és 80%-nak a 

véleményét figyelembe is veszik. És ha elégedettek munkájukkal, általában megdicsérik őket. 

A munkatársak 80%-a a teljesítmény szerinti anyagi elismerést tartja fontosnak! 

(K21: ez ellentmond a közalkalmazotti bértáblának, a motivációs tényezőknél fontos!!) 

 

Egy-egy feladat elvégzése után a kollégák 70%-a szeretne valamilyen visszajelzést kapni. 

(K21: vezetői tulajdonságok erősítése, továbbképzés. Fontos motivációs tényező lehet a 

munkatársra való nagyobb odafigyelés és elismerés.) 

 

A válaszadók 60%-a jónak tartaná, egy egységes értékelési rendszer kidolgozását. Ezen belül 

a BTK-n jellemzően könyvtártípusra, a többieknél munkafolyamatra szabottan. 

Az önértékeléssel kapcsolatosan megoszlanak a vélemények. 

(K21: az önértékelési rendszer kidolgozása és bevezetése egyértelműen segíteni fogja az 

ezzel kapcsolatos aggályokat.) 

 

A megkérdezettek 70%-a egyáltalán nem, vagy csak részben ismeri az ELTE könyvtári 

hálózatának minőségbiztosítási törekvéseit. 

(K21: hatékonyabb kommunikáció és + feladattal bevonni a kollégákat a munkába.) 

 

A kollégák 70%-a azonosulni tudna az esetleges szervezeti változásokkal, ha az alapos 

elemzés és közös döntés eredménye lesz. 

(K21: Ez mindenképpen fontos hír a minőségbiztosítás további törekvéseihez. Ezt 

tovább kell erősíteni, kommunikációval és a kollégák fokozatos bevonásával.) 

Munkaértékelés  s zempontjai

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

a munkavégzés  minősége

a munkavégzés  mennyisége

a munkavégzés  időtartama (gyorsasága)

az eddig munkában eltöltött idő

képzettsége, s zaktudása

s imulékonysága a vezetőkkel s zemben

a munkához való hozzáállása

kreativitása

személyes  szimpátia

hozzáállása, viselkedése, s zemélyisége

eredményessége

hasznos ítható külső kapcsolatai

munkafegyelme

munkája és  az intézeti célok közötti összhang
alapján

egyéb szempont, éspedig:

Ö n, milyen szempontok alapján értékeli a
beos ztottak munkáját?

Ö n s zerint az alábbi s zempontok milyen mértékben
alkalmasak arra, hogy egy vezető értékelje a
beos ztottja munkáját?

Ha értékelik, mit gondol, milyen szempontok alapján
értékelik az Ö n munkáját?
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A válaszadók 80%-a elfogadná a munkakörével kapcsolatos esetleges változásokat, és ezen 

kollégák mintegy 40%-a ezt kihívásként élné meg.  

(K21: Ez újabb fontos hír a szervezeti kultúra fejlesztésére és az innovatív hajlandóság 

további erősítésére!) 

 

Az ELTE könyvtári hálózatának jövőjét mérsékelten látják optimistán. 

(K21: kommunikáció, partnerkapcsolatok erősítése.) 

Az ELTE könyvtári hálózata közötti belső partneri kapcsolatokról megoszlanak a 

vélemények, fele jónak, fele közepesnek találja.  

A jó kommunikációt a jó személyes kapcsolatokban, a jól működő technikai eszközökkel és a 

közösségi fórumok erősítésében látják. 

A rossz kapcsolatokat a fentiek hiányában, és ha mindenki csak a saját szempontját tartja 

fontosnak a többiekkel szemben, valamint, ha kérés helyett utasítás történik. 

(K21: ezek fontos üzenettel bírnak a kommunikációs csoportnak is és önmagunknak is.) 


