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KULCSFOLYAMATOK LEÍRÁSA
AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLATBAN

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (továbbiakban EKSZ) kulcsfolyamatainak leírása
része annak a több éve tartó folyamatnak, melynek során az EKSZ könyvtárai a Könyvtári
Minőségfejlesztés 21 (továbbiakban K21) program keretében végzik munkájukat.
Az ELTE-n jelenleg 8 kar működik. Az egyes karokon belül kari, intézeti és tanszéki

könyvtárak sokasága található. Külön egységet képez az Egyetemi Könyvtár, az Egyetemi
Levéltár, a karon kívüli könyvtárak, az egyetemi kollégiumok, szakkollégiumok, tovább-
képző intézetek és közoktatási intézmények könyvtárai. 
A kulcsfolyamatok leírása mérföldkő a könyvtárak életében, hiszen, többek között

ezzel, megvalósítható az a korábban megfogalmazott cél, mely szerint az EKSZ egy egy-
séges szempontok szerint működő, hatékony, átlátható szervezetként működik majd. 
Az elmúlt évek során több olyan esemény és ebből fakadó intézkedés történt, mely

közelebb vitt a fent nevezett cél megvalósulásához. 2007-ben szakfelügyeleti vizsgálat
volt, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (továbbiakban ELTE) belül az Egye-
temi Könyvtárral együtt 15 könyvtárat érintett. A jelentésben lévő észrevételek az önér-
tékelés szükségességét hangsúlyozták, valamint megerősítette azt a Minősített Könyvtár
cím és a Könyvtári Minőség Díj 2010-es kiírása is.1

Az EKSZ azon könyvtárai, melyekre a szakfelügyeleti vizsgálat kiterjedt, a K21 projekt
keretében önértékelést végeztek 2010 júliusa és októbere között. Az önértékelés fontos,
hiszen hozzásegíti a szervezetet ahhoz, hogy pontos képet kapjon saját helyzetéről. Adatok,
tények birtokában összehasonlíthatja magát más intézményekkel, tervet készíthet arra, hogy
hová szeretne eljutni, min szeretne változtatni és ehhez milyen lépésekre, intézkedésekre
van szüksége. Az önértékelés emellett a könyvtárosok számára kiváló együttműködési le-
hetőség, mely lehetőséget ad az egyes könyvtárak működésének megismerésére is.
Az önértékeléshez kapcsolódó anyagok egy helyen való hozzáférésének, tárolásának

és a hozzászólások fórumszerű megjelenítésének céljából új kommunikációs felületet (e-
learning) használtak a könyvtárosok. Az anyagok egy helyre kerültek, ez lehetővé tette
könnyű kereshetőségüket, a fórum rész pedig segítette az egymás közötti kommunikációt,
és az egy témában megjelenő hozzászólások az adott helyen visszakereshetőek is voltak,
valamint erről az érintettek e-mailt is kaptak.
Az e-learning használatáról, működéséről, az önértékelésben való használatáról rész-

letesen lásd Köntös Nelli cikkét.2
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1   12/2012 (III. 11.) OKM rendelet – a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőség Díj adomá-
nyozásáról. Magyar Közlöny 34 (2010) 10172-10173

2   KÖNTÖS Nelli: Moodle az ELTE Egyetemi Könyvtárban: e-learning rendszerrel támogatott önér-
tékelés. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 59 (2012) 278-293.
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Az Európai Kiválóság Díj

A szervezeti önértékelés szempontrendszerének kialakítása és kialakulása több mint 20
évre tekint vissza. Az Európai Minőségdíjat 1992-ben alapította az Európai Minőségfej-
lesztési Alapítvány (European Foundation for Quality management = EFQM). Az Ala-
pítványt 14 cég támogatásával hozták létre 1988-ban, céljuk az volt, hogy függetlenül az
európai szervezetek méretétől, szervezeti felépítésétől, funkciójától, iparági hovatarto-
zásától növeljék azok versenyképességét. Az EFQM Kiválósági Modell a legelterjedtebb
menedzsment keretrendszer lett Európában, melyet ma már több tízezer szervezet hasz-
nál saját értékelésére és fejlesztési irányának meghatározására. Több ország, köztük Ma-
gyarország Nemzeti Minőségdíj rendszere is az EFQM-modellen alapszik. Az EFQM a
következő nyolc alapelvet fogalmazta meg:
- eredményorientáltság
- vevőközpontúság 
- a vezetés és a célok következetessége
- folyamatokon és tényeken alapuló irányítás
- emberek fejlesztése és bevonása
- folyamatos tanulás 
- innováció és fejlődés 
- partnerkapcsolatok fejlesztése
- a közösségért érzett felelősség

Az Európai Minőségdíj elnevezést 2000-től Európai Kiválóság Díjra változtatták.
A névváltoztatás egyben a modell újragondolását is jelentette, gyakorlati eszközként te-
kintettek rá, melynek segítségével a szervezet fel tudja mérni az adottságait, eredményeit,
ezzel meghatározva, hogy hol tart a kiválóság felé vezető úton. Emellett pedig rámutat
a hiányosságokra, segít a megoldások megtalálásában, a folyamatos fejlesztésben, és ez-
által a szervezet eredményeinek javításában.  A díjjal az egész szervezet tevékenységét,
működését díjazzák és rendszeresen, évente meghirdetett pályázat során, az adott krité-
riumoknak való megfelelés és a szervezet önértékelése alapján ítélik oda. 
2001-től tovább bővítették a kiadható díjak számát, a korábbi háromszintű díjrend-

szer mellé két újabb elismerési szintet határoztak meg: kialakították az EFQM kiválósági
szinteket. A cél olyan egységes sztenderdek létrehozása volt, amelyek alkalmazhatóak
minden szervezetre, azok méretétől, ágazatától és fejlettségétől függetlenül. Az egyes
szintek létrehozásával ösztönözni akarták a szervezeteket a teljes körű minőségirányítás
és az önértékelés rendszeres alkalmazására. Az egyes szintek: Elkötelezett a Kiválóságért,
Elismerés a Kiválóságért, Európai Kiválósági Díj Döntős, Európai Kiválósági Díj Fődí-
jas, más-más követelményeket támasztanak az egyes szervezetek elé.3
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3   BÁLINT Julianna: Minőség. Tanuljuk, tanítsuk, valósítsuk meg és fejlesszük tovább. Budapest, TERC,
2006. p. 170-177.
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Közös Önértékelési Keretrendszer

A Közös Önértékelési Keretrendszer (Common Assessement Framework = CAF) a
közigazgatás minőségfejlesztési stratégiájának része. A CAF fő célja egy olyan keretrend-
szer alkalmazása, amely alkalmas a közszférában működő szervezetek önértékeléséhez,
megmutatja az adott szervezet sajátosságait, segíti a szervezetet működése fejlesztésében,
ösztönzi az egyes szervezetek közötti benchmarking tevékenységet. A CAF 9 kritériumot
és 27 alkritériumot tartalmaz, melyek elemzése lehetővé teszi a szervezet tényeken alapuló
értékelését és megjelöli a fejlesztendő területeket.4

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer

A Könyvtári Minőségfejlesztés 21 programhoz kapcsolódva, a CAF kritériumrendsze-
rét alapul véve egy könyvtári szakemberekből álló munkabizottság dolgozta ki a könyv-
tárak értékelésére vonatkozó követelményrendszert. A Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszernek (továbbiakban KKÉK) az önértékelésen keresztül ismerteti meg a
TQM alapelveit és mutat rá a PDCA-ciklus (tervezés – megvalósítás – ellenőrzés – be-
avatkozás) alkalmazásának fontosságára. A KKÉK 9 kritériuma és 28 alkritériuma írja
le azokat a fő szempontokat, amelyeket az elemzésnél figyelembe kell venni. Az önér-
tékelés során a szervezet működését annak adottságai és az elért eredményei alapján
vizsgálják. A szervezet adottságaival az 1-5. kritériumok foglalkoznak, melyek kitérnek
arra, hogy mit tesz a könyvtár a kívánt eredmények elérése érdekében. A 6-9. kritéri-
umok az elért eredményeket mérik. Az egyes kritériumok alkritériumokra bomlanak,
ezek meghatározzák azokat a fő kérdésköröket, melyeket figyelembe kell venni a szer-
vezet értékelésekor.5

A KKÉK-ben a könyvtári folyamatokat az ötödik kritérium tárgyalja. Ennek alkri-
tériumai az alábbiak:
- 5.1 alkritérium (folyamatok meghatározása, működtetése, tervezése, fejlesztése)
- 5.2 alkritérium (partnerközpontú szolgáltatások)
- 5.3 alkritérium (partnerkapcsolatok)6

Az Egyetemi Könyvtár az önértékelésében az 5. kritériumnál az alábbi fejlesztendő te-
rületeketés intézkedési elemeketjelölte meg:
- az EKSZ és azon belül az Egyetemi Könyvtár folyamatai összehangoltak legyenek
- történjen meg a folyamatgazdák kijelölése
- legyenek meghatározva tudatos problémamegoldó módszerek
- legyen hatékonyságmérés és minőség-ellenőrzés beépítve
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4    U.o. p. 192-193.
5   VIDRA SZABÓ Ferenc: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer. Budapest, OSZK Könyvtári In-

tézet, 2010. p. 5-7.
6   U.o. p. 37.
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- a folyamatleírások szempontrendszere legyen egységes
- készüljenek rendszeres használói igényfelmérések, különösen az új szolgáltatások
bevezetése előtt
- bővüljön az elektronikus dokumentumok körének (modern szakirodalom, nehezen
elérhető művek) és használatának lehetősége
- legyen egységes és hozzáférhető nyilvántartás a már digitalizált dokumentumokról
- készüljön panaszkezelési szabályzat 
- a partnerek legyenek bevonva az innovációs folyamatokba, igényeiket rendszeresen
mérjük
- a fejlesztéseket akadályozó körülmények felderítése és elemzése7

A Magyarországon 2000 és 2011 között a könyvtártudományi szakirodalomban
megjelent minőségüggyel foglalkozó tanulmányokról lásd Köntös Nelli cikkét.8

A Kulcsfontosságú folyamatok munkacsoport 

A folyamatokkal kapcsolatos feladatokat a K21-en belül a 4. csoport, a Kulcsfontosságú
folyamatok munkacsoportja (továbbiakban Folyamatcsoport) kezdte vizsgálni. A K21
projektvezetője, a külső szakértő és a Folyamatcsoport tagjai, az alábbi feladatokat hatá-
rozták meg a Folyamatcsoport számára:
- a kulcsfontosságú szolgáltatásnyújtási folyamatok feltárása
- az alap-, kiegészítő, származtatott alapszolgáltatások körének meghatározása
- a támogató rendszerek számbavétele, értékelése
- a jelenlegi folyamatok leírása (ábrázolása)
- a jelenlegi folyamatok hatékonyságának vizsgálata
- javaslatok kidolgozása a szolgáltatásnyújtási folyamatok változtatására
a hatékonysági vizsgálatok és a vevői elégedettség, illetve igényfeltárás alapján
standard szolgáltatásnyújtási folyamatok kialakítása, leírása (dokumentálása)

A Folyamatcsoport munkája ezen feladatok mentén kezdődött. Az elsődleges feladat
az első pontban meghatározott kulcsfontosságú szolgáltatási folyamatok feltárása volt.
A korai helyzetből adódott, hogy az egyes könyvtárak esetében inkább folyamatokról,
tevékenységekről és szolgáltatásokról beszéltünk, semmint folyamatszabályozásról. A
folyamatok gyűjtése, azonosítása, elemzése az e-learning felületen történt. A kapott fo-
lyamatok újfent rámutattak a könyvtári gyakorlatok sokféleségére, de egyben lehetőséget
adtak a jó gyakorlatok, az ún. „best practice”-ek megismerésére is.
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7   Önértékelés az Egyetemi Könyvtárban 2010. Iktatott anyag. Hozzáférhető az Egyetemi Könyvtár Fő-
igazgatói Titkárságán

8   Köntös Nelli: Minőségügy a magyar könyvtártudományi szakirodalomban 2000 és 2011 között. Bu-
dapest, ELTE IDTI, 2012. = http://doktori-publik.freeblog.hu/archives/2012/03/01
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A folyamatok azonosítása után történt meg a kategóriákba sorolás, alap-, kiegészítő-
és származtatott szolgáltatások szintjén, mind a backoffice (háttérszolgálat), mind a fron-
toffice (ügyfélszolgálat) oldaláról nézve.
A Folyamatcsoport ezután az Egyetemi Könyvtárban folyó tevékenységeket gyűj-

tötte össze, majd ezeket egy újabb csoportosításban, vezetési, fő- és támogató folya-
matok mellé sorolta. Itt még csak fő tevékenység csoportokról beszéltünk és nem
különült el egymástól a később szabályzattal, illetve folyamatleírással kísért tevékeny-
ségek köre.
Ezt követően a Folyamatcsoport a folyamatleltár egy-egy tételét kiválasztva, annak

egyes tevékenységeiről először szöveges folyamatleírást, majd folyamatábrát készített.
Az egyes könyvtárakból beérkezett leírások tartalmi sokfélesége újra rámutatott arra,
hogy az egyes könyvtárakban egymástól lényegesen különböző gyakorlatot alkalmaznak
ugyanazon szolgáltatás, tevékenység esetében is. Ennek alapvető okai a különböző sza-
bályozás, szokás, és technikai háttér voltak. Ez ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ebben
a formában nem lehetséges az egyes, több helyen többféleképpen végzett tevékenysé-
gekre egységes folyamatleírást készíteni.
Ez a helyzet rámutatott arra, hogy ha egységesen működő szolgáltatást szeretnénk,

akkor mihamarabb szükség van az egyes könyvtárakban folyó tevékenységek összegyűj-
tésére és kategóriákba sorolására, majd pedig olyan folyamatleírás készítésére, mely az
EKSZ könyvtárai számára követendő mintaként szolgálnak.
A Folyamatcsoport következő feladata az EKSZ tevékenységeinek, folyamatinak

összegyűjtése, majd kategóriákba sorolása volt.
A könyvtár nagysága és szolgáltatásainak sokszínűsége miatt logikusnak és ésszerű-

nek látszott az a döntés, hogy először az Egyetemi Könyvtár folyamatait kell összegyűj-
teni. Az egyes osztályok vezetői tették meg a hozzájuk tartozó tevékenységek leírásával.
Ebben a fázisban megállapítható volt, hogy az Egyetemi Könyvtárban nem folya-

matközpontú, hanem szervezeti egység alapú szabályozás működött. Vagyis az egyes fo-
lyamatok nem egységesen lettek meghatározva, nem lettek kijelölve az egyes
folyamatokhoz tartozó bemenetek és kimenetek, a folyamatok közötti összefüggések,
valamint az sem, hogy az egyes folyamatokat ki veszi át, ki dolgozik velük tovább.
A beérkezett folyamatleírások tartalmi és formai különbözősége felhívta a figyelmet

többek között arra is, hogy égetően fontos és sürgős egy egységes folyamatsablon elké-
szítése, majd pedig a kollégák rendelkezésére bocsátása. A sablon kidolgozása a Folya-
matcsoport feladatai közé került.
A Folyamatcsoport a szakirodalmat és más könyvtárak gyakorlatát tanulmányozva

készítette el azt a folyamatsablont, amelyet innentől kezdve az egyes könyvtárak hasz-
náltak. A kiadott folyamatsablon esetében szükség volt arra, hogy az egyes részeket a ki-
töltők megfelelően, egységesen értelmezzék, ezért született egy magyarázatokkal ellátott
folyamatsablon útmutató is, amely részletesen mutatta be az egyes részekhez tartozó
tudnivalókat. 
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A leírások hiánya és különbözősége nem csak formai szempontból okozott prob-
lémát, lényegesebb volt ennél, hogy meglévő folyamatszabályozás híján a könyvtár tevé-
kenységeinél nem érvényesülhet a PDCA-elv.

A kulcsfolyamatok leírása

A folyamattípusok elnevezése és definiálása a szakirodalomban eltérő. 

Bálint Julianna felosztása szerint a folyamatok az alábbi csoportokba sorolhatók:
- hierarchia szerint: főfolyamat, folyamat, alfolyamat
- fontosság szerint: kulcsfolyamat, egyéb folyamat
- a folyamat típusa szerint: vezetési folyamat, fő folyamat, támogató vagy kiegészítő
folyamat.9

Sohajdáné Bajnok Katalin az alábbi kategóriákról ír:
- menedzsment folyamat
- üzleti folyamat
- támogató folyamat.10

Horváth Péter kategóriái az alábbiak:
- irányítási folyamat
- igazgatási folyamat
- gyártási folyamat.11

Vidra Szabó Ferenc felosztása:
- alapfolyamat
- vezetési folyamat
- támogató folyamat.12

Az egyes könyvtáraknak már a folyamatszabályozás első lépéseinél meg kell hatá-
rozni az általuk használt folyamattípusok kategóriáit és definiálniuk kell azokat. Innentől
kezdve ezek a kategóriák kapcsolódnak az adott könyvtár folyamataihoz, következetes
használatuk elengedhetetlen.
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9   BÁLINT i. m. p. 35.
10  SOHAJDÁNÉ BAJNOK Katalin: Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban. Budapest, Könyvtári In-

tézet, 2011. p. 73.
11  HORVÁTH Péter: Controlling: a sikeres vezetés eszköze. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,

1990. p. 172.
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A kucsfolyamatok esetében nincs ekkora eltérés a szakirodalomban. Ahol említik,
ott egységesen kezelik, vagyis olyan folyamatokként definiálják, amelyek az intézményi
stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósítását biztosítják, így az adott intéz-
mény számára a hosszú távú sikeresség szempontjából kiemelkedőek. Nem a nagyságuk,
hanem az intézmény céljainak szempontjából vizsgáljuk őket. A kulcsfolyamatok szoro-
san illeszkednek a könyvtár stratégiájához, de mint ilyenek nem állandóak, az intézmény
céljaitól függően változhatnak.
A kulcsfolyamatok kiválasztásánál tehát figyelembe kell venni, hogy melyek azok a

szolgáltatások, amelyek a partnerek számára a legfontosabbak, és ezeket mely szolgálta-
tások állítják elő.
Az EKSZ önértékelésben részt vett könyvtárakból beérkezett folyamatok kategóri-

ába (Bálint Julianna tipizálása alapján) sorolása után megtörtént a kulcsfolyamatok kije-
lölése is. Ezek alapján az EKSZ minden könyvtárában meglévő folyamatok száma 38
darab (lásd 1. táblázat).

1. táblázat A vizsgált könyvtárak (EKSZ) mindegyikében meglévő folyamatok
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Adatbázis, e-folyóirat, e-könyv szolgáltatás helyben hasz-

nálata

Kiszolgálás raktárból dolgozóknak

Állományból való törlés folyamata Kiszolgálás raktárból olvasóknak

Beiratkozás Könyvek beszerzése

Dokumentum kölcsönzése Leltárkönyvek készítése és vezetése

Dokumentumok feldolgozásának folyamata időszaki ki-

adványok

Panaszkezelés 

Dokumentumok feldolgozásának folyamata részcímes ki-

adványok

Raktári rend kialakítása és fenntartása

Dokumentumok feldolgozásának folyamata könyvek,

ajándék

Speciális szolgáltatások a fogyatékkal élők számára, vakok

és mozgássérültek kiszolgálása

Dokumentumok feldolgozásának folyamata könyvek, kö-

telespéldány

Regisztráció (látogatójegy)

Dokumentumok feldolgozásának folyamata könyvek,

vétel

Stratégia tervezés folyamata

E-mail kommunikáció a partnerekkel Szabadpolcos állomány kezelése (besorolás, apasztás, át-

irányítási listák)
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Azon folyamatok száma, amelyek legfeljebb két könyvtárból hiányoznak 9 darab
(lásd 2. táblázat). Így az EKSZ kulcsfolyamatainak száma 47 darab.

2. táblázat A vizsgált könyvtárak (EKSZ) közül legfeljebb két könyvtárban hiányzó folyamatok listája
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Elveszett könyv ügyintézés Szabályzatok elkészítése, ellenőrzése, módosítása

Éves beszámoló elkészítése Számítógép- és internethasználat biztosítása

Éves és ad hoc statisztikai adatszolgáltatás Számlázás

Éves terv elkészítése Szervezés

Felhasználóképzés Tagság hosszabbítás

Felszólítás Tájékoztatás

Fénymásolás Technikai referensz

Hosszabbítás Telefonos kommunikáció

Kommunikáció partnerekkel Visszavétel

Digitális tartalmak helyben használata 

Emlékeztető küldése 

Fejlesztési tervek elkészítése, ellenőrzése, módosítása 

Hírlevélhez adatszolgáltatás 

Intézményi folyamatok mérése, értékelése

Könyvtárközi kölcsönzés

Közreműködés a kutatók informálásában

Kulturális szakemberek továbbképzésének koordinálása 

Mérések, szervezeti kultúra felmérés 

Minőségirányítás

Minősítés 

Munkaerőgazdálkodás 

Munkatársak betanítása új informatikai eszköz, szoftver alkalmazása esetén 

Nyomtatás 

Szabadságterv, kérés, kiadás 

Tartozás behajtás 
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A kulcsfolyamatok leírásának szétosztása az egyes könyvtárak között, az ottani gya-
korlatokat figyelembe véve történt meg. Azon könyvtárak, amelyek már eddig is végezték
az adott tevékenységet - mutattak be jó gyakorlatokat - kapták meg az ennek megfelelő
folyamatot leírásra. Lehetőség volt az egyes folyamatok cseréjére is, ha valamely könyvtár
képviselője inkább magának érezte a feladatot. A folyamatleírásokhoz a Folyamatcsoport
által készített folyamatsablont kellett használni.
Az egyes folyamatok kiosztása nem jelentett a kidolgozás során elszigeteltséget, hi-

szen egy olyan sztenderd folyamat leírása, amely az EKSZ könyvtárai számára kötelezően
használandó lesz, nem történhetett a többi könyvtárral való egyeztetés és az ottani gya-
korlatok megismerése nélkül. Az egyes könyvtárak sajátosságainak figyelembe vételével
vagy akár több gyakorlat felsorolásával kellett a leírásokat megcsinálni. Az elkészült le-
írások a K21 beszámoló napjain kerülnek bemutatásra, megvitatásra, kiegészítésre. Az
elkészült folyamatleírások folyamatosan kerülnek fel az e-learning felületre, ahol lehetőség
van az ezzel kapcsolatos hozzászólásra is.

Folyamatsablon bemutatása gyakorlati példán keresztül

A folyamatsablon kitöltését, egyes részeinek bemutatását, a gyakran felmerült kérdéseket
egy kulcsfolyamaton, a könyvtárközi kölcsönzés (a kérés hozzánk érkezik) keresztül vá-
zolom.
Az egyes folyamatleírások alapját a jól megválasztott, a folyamatra leginkább jel-

lemző, azt a legjobban azonosító névkiválasztása adta. A folyamatsablonban megadott,
a folyamatleltárban is szerepeltetett név innentől minden folyamatleírásban azonosította
az adott folyamatot.
A folyamat kódjarész kitöltése jelenleg is egyeztetés alatt áll. Az egyes javaslatok erre

vonatkozóan némileg eltérőek, de abban egyetértés van, hogy az egyes folyamatok már
kódolásukban is kapcsolódjanak ahhoz az osztályhoz, ahol azt végzik, vagy amelyet több
helyen végeznek, ott oda, ahol az hangsúlyosabban jelenik meg. Ezenkívül a kódnak alkal-
masnak kell lennie arra, hogy az adott folyamat hierarchiában való elhelyezkedését is jelölje.
A kód egyik fele tehát az adott folyamatra, másik fele pedig arra az intézményre, azon belül
osztályra mutat majd, ahol azt a folyamatot végzik. A kód felépítésében ezt betűk és számok
kombinációjával lehet majd megjeleníteni. Minden folyamatkód egyedi lesz.
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Továbbképzési terv

Új kolléga 

Vezetői ellenőrzés 

Vezetői értékelés 
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A folyamat típusánálegyértelműen ki kell választani, hogy az adott folyamat melyik
kategóriába tartozik.
A vezetési folyamatok irányítják a szervezetet. Meghatározzák az elvégzendő tevé-

kenységeket, biztosítják és elosztják a folyamatokhoz szükséges erőforrásokat, gondos-
kodnak a folyamatok végrehajtásáról, irányításáról, szabályozásáról a vonatkozó tervek
alapján. Mérik az elvégzett tevékenységek eredményességét, hatékonyságát, minőségét
és gondoskodnak a felmerült problémák megoldásáról, szükség esetén a tervek módo-
sításáról. Az alapfolyamatok döntő fontosságúak a szolgáltatások nyújtása szempontjából,
az intézmény alaptevékenységségéhez kapcsolódnak.
A támogató folyamatok az intézmény működéséhez, a szolgáltatások nyújtásához

szükséges forrásokat biztosítják.
A folyamat céljaaz adott folyamat működtetésével megvalósítandó feladat, amit a fo-

lyamat révén el akarunk érni.
A folyamatgazdaaz a személy, aki a folyamat tervezéséért, működtetéséért, végrehaj-

tásáért, ellenőrzéséért, fejlesztéséért felelős. A folyamatgazda erőforrásokat rendel a fo-
lyamathoz, részt vesz a döntés előkészítésben, kellő hatáskörrel rendelkezik az adott
folyamattal kapcsolatos változtatásokat megtételére.
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A kitöltő könyvtár neve

Egyetemi Könyvtár

1. A folyamat megnevezése

Könyvtárközi kölcsönzés (a kérés hozzánk érkezik)

2. A folyamat kódja

3. A folyamat típusa

• vezetési folyamat X alapfolyamat • támogató folyamat

4. A folyamat célja

A könyvtár állományában megtalálható, hozzáférhető dokumentum megjelölt hordozón való eljuttatása a kérő

könyvtárhoz.

5. Folyamatgazda

A Kölcsönző vezetője

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 291



A Kölcsönhatások - folyamat bemenete és kimeneterész esetében az intézmény által feltér-
képezett, a folyamatleltárban szereplő folyamatok rendszeréből kell kiindulni. Azt kell
megnézni, hogy az egyes folyamatok miként kapcsolódnak egymáshoz és milyen hatással
vannak egymásra. A kapcsolatok feltárása a folyamatok határainak kijelölését is jelenti,
ami elengedhetetlen a folyamatok szabályozásához.
A folyamatra vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatokrész pontos kitöltése kie-

melt fontosságú, hiszen az adott folyamat mind az általános, mind a helyi szabályzatnak
meg kell, hogy feleljen. A folyamat működésére vonatkozó dokumentumok számbavétele
esetében nem csak a felsorolás a cél, hanem az egyes dokumentumok meglétének, hatá-
lyosságának, tartalmi megfelelőségének ellenőrzése is, valamint az is, hogy jelezze, ha a
könyvtárban párhuzamos szabályozás lépne fel. A szabályozás mértéke az egyes folya-
matoknál eltérő lehet, hiszen más-más szabályozási rendszerre épülnek. Ilyen például a
feldolgozás folyamata, ahol részletes szabály- és szabványrendszer mentén halad a
munka, kiegészítve azt az adott könyvtár belső szabályozásával. Ezen szabályozás célja
kettős: egyrészt a folyamatok kimenetének standardizálása, másrészt a könyvtárak közötti
adatcsere biztosítása. (A könyvtárakra vonatkozó hatályos szabványok és szabályzatok
gyűjteménye az OSZK Könyvtári Intézetének honlapján található meg.13)
Az erőforrások, feltételekrovatba egyrészt az emberi erőforrások, másrészt a folyamat

sikeres működéséhez szükséges tárgyi erőforrások meghatározása kerül.
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6. Kölcsönhatások

6.1 A folyamat bemenete 6.2 A folyamat kimenete

- könyvtárközi kérés beérkezése - a könyvtárközi kérés teljesítése

- könyvtárközi kérés továbbítása más könyvtárhoz

7. A folyamatra vonatkozó jogszabályok, szabvá-

nyok, szabályzatok

7.1 Általános 7.2 Helyi

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- Egyetemi Könyvtár Használati szabályzata

8. Erőforrások, feltételek

Személyi: könyvtáros, kézbesítő 

Tárgyi: működő IKR, reprográfiai eszközök, csomagoló anyagok
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A folyamat működése kapcsán felmerülnek kritikus pontok, amelyek a folyamat meg-
valósulását akadályozhatják. A kritikus pontok meghatározása mellett szükséges az azokra
adandó lehetséges válaszok, megoldások kidolgozása is, melyek rögzítésével elkerülhető
a váratlan helyzetek ad hoc jellegű kezelése.
A folyamat részletes leírásánálkerülnek felsorolásra azok a lépések, amelyek a tényleges

tevékenységet rögzítik. Nemcsak a szűk értelemben vett tevékenységet részletezi ez a le-
írás, hanem az adott lépéshez szükséges dokumentációt is, amelynek segítségével az erő-
források résznél személyi erőforrásként megnevezett személy az adott folyamatot
működteti. Ide kerülnek azok a mérő és ellenőrző pontok is, amelyek az adott folyamat-
hoz kapcsolódnak és annak megfelelőségét mérik.
A fölérendelt folyamat kódjaa folyamat azonosíthatóságát, a folyamatok hierarchiájában

elfoglalt helyét jelölő, az EKSZ egységes kódrendszeréből származó egyedi kód.
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9. Kritikus pontok

- dokumentum katalógus szerint hozzáférhető, de nincs meg a könyvtárban

- dokumentum valamely, a kérő számára nem jelzett kritérium alapján nem kölcsönözhető, másolható

10. A folyamat részletes leírása / folyamatábra

1. A könyvtárközi kérés beérkezése postai vagy elektronikus úton (könyvtárközi megrendelőlap).

2. A kérés lehet: könyv, elektronikus másolat, xerox másolat.

3. Teljesítés menete könyv kérésnél.

3/a. Könyv lekérése a raktárból.

3/b. Kérő könyvtár beiratkozásának ellenőrzése, ha a könyvtár nem tag, beírása az IKR-be.

3/c. Ha a kölcsönzés engedélyköteles, engedélyeztetni. (engedély).

3/d. Könyv kölcsönzése a könyvtár nevére.

3/e. A kérés rögzítése a könyvtárközi nyilvántartásban.

3/f. A könyv postázásának előkészítése (könyvtárközi kísérő lap, könyvtárközi címző lap, csomagolás), kézbesítőhöz

eljuttatása (postakönyv).

4. Teljesítés menete xerox kérésnél.

4/a. Dokumentum lekérése a raktárból.

4/b. Ha a másolás engedélyköteles, engedélyeztetni (engedély).

4/c. Másolat elkészítése, postaköltség megállapítása.

4/d. Szállítólevél (számla) vagy keretátadási nyomtatvány elkészítése.
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A dokumentáláshoz kerülnek azok a keletkező és használandó dokumentumokés bizony-
latok, amelyek az adott folyamat esetében szükségesek. Itt is cél az egységes használat
és elnevezés bevezetése.
A folyamat indikátorokaz adott vizsgálati szemponthoz rendelhető mutatók. Az indi-

kátorok funkciója kettős: alkalmasak az adott állapot leírására és a változások irányának
és mértékének megítélésére. Az indikátorok az intézmény céljaihoz kapcsolódnak és így
a cél elérésének mértékét mutatják.
A mérés, értékelésrész a folyamat céljához kapcsol vissza. A folyamatokat több szem-

pontból lehet mérni. Elsődleges szempont, hogy az adott folyamat célja mennyire felel
meg a vele szembeni külső elvárásoknak. Ezután mérni kell, hogy a folyamat a gyakorlati
végrehajtása során elérte-e a kitűzött célokat. Fontos tudni, hogy a szervezet a folyamatot
milyen erőforrás ráfordítással tudja megvalósítani, mennyire hatékony az adott folyamat.
Itt van és lesz kiemelkedő szerepe a felhasználói igény- és elégedettség méréseknek, mert
a szervezet így kaphat képet arról, hogy az általa működtetett szolgáltatások és a közvetve
hozzá kapcsolódó folyamatok a felhasználók számára mennyire fontosak, melyek azok,
amelyeket a felhasználók már nem tartanak fontosak, melyek azok, amelyeket esetleg
nagy erőforrás ráfordítással tart fenn a könyvtár, holott már nincs is szükség rájuk. Ezen
erőforrások átcsoportosításával vagy az adott szolgáltatás fejlesztésével új eredményeket
érhet el a szervezet. Az ilyen fejlesztendő folyamatok esetén prioritási sorrendet kell ki-
alakítani. A sorrendet a felhasználók igényei szerint kellene elsődlegesen meghatározni,
másodlagosan befolyásolja ezt még a szervezet erőforrás lehetősége és a befektetett
munka mennyisége.
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4/e. A másolat postázásának előkészítése (csomagolás), kézbesítőhöz eljuttatása (postakönyv).

4/f. A kérés rögzítése a könyvtárközi nyilvántartásban.

5. Teljesítés menete elektronikus kérésnél.

5/a. Dokumentum lekérése a raktárból.

5/b. Ha a másolás engedélyköteles, engedélyeztetni (engedély).

5/c. Elektronikus másolat elkészítése, küldése.

6. Az e-mailen érkezett levelet mappázni, a postán érkezett megrendelőt lefűzni.

7. Ha a kérés nem teljesíthető, a nyilvántartásba akkor is be kell vezetni.

8. Ha a kérés e-mailben jött, tájékoztatni kell a kérő könyvtárat, hogy a kérést nem tudjuk teljesíteni, ha postán érke-

zett, a kérőlapot vissza kell küldeni a kérő könyvtárnak.

11. A fölérendelt folyamat kódja

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 294



A szervezeten belül az egyes folyamatok összefüggő rendszert alkotnak, ezért az
egyes folyamatcélokat a hozzá kapcsolódó folyamatok ismeretében, valamint a szervezet
stratégiájának ismeretében tudjuk jól meghatározni.
Rögzíteni kell továbbá, hogy milyen módszerekkel és rendszerességgel történik az

értékelés eredményeinek feldolgozása, elemzése.
A könyvtári teljesítménymutatókat az alábbi szabványok tartalmazzák:
- MSZ ISO 11620: 2000 Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymu-

tatók. 55 p. (Az ISO 11620:1998 alapján)
- MSZ ISO 11620:1998/Amd.1: 2003 Információ és dokumentáció. Könyvtári tel-

jesítménymutatók. 1. módosítás: További teljesítménymutatók könyvtárak számára. 15
p. (Az MSZ ISO 11620:2000 módosítása)
- MSZ ISO/TR 20983: 2004 Információ és dokumentáció. Elektronikus könyvtári

szolgáltatások teljesítménymutatói. 34 p. (Az ISO/TR 20983:2003 alapján).
A mutatók között vannak olyanok, amelyek bizonyos folyamatokhoz, használói igé-

nyekhez és elégedettségekhez, vagy a teljesítményhez köthetőek. Előnyük, hogy meg-
bízhatóak, megvalósíthatóak és folyamatos összehasonlítást tesznek lehetővé.
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12. Dokumentálás

12.1 Használandó dokumentumok 12.2 Keletkező dokumentumok

- postakönyv 10.3/f, 10.4/e

- könyvtárközi megrendelőlap 10.1.

- könyvtárközi kísérő lap 10.3/f.

- könyvtárközi címző lap 10.3/f.

- szállítólevél 10.4/d

- számla 10.4/d.

- keretátadási formanyomtatvány 10.4/d.

- kölcsönzés, másolás engedély 10.3/c, 10.4/b, 10.5/b.

13. Folyamat indikátorok

1. Célértékek: a könyvtárközi kérések számának 80% fölötti teljesítése

2. Mennyiségi mutatók: kérések összetételét kifejező mutatók, ráfordított idő, teljesített és nem teljesített kérések aránya

3. Vevői elégedettségmérés mutatók: partnerek visszajelzése, felmérések

14. Mérés, értékelés

Adatgyűjtés köre: beérkezett kérések

Adatgyűjtés módja: táblázat, ODR

Értékelés módja: statisztikai elemzés, a nem teljesítések okainak vizsgálata

Mérési időszak: havonta
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A folyamathatályba lépésének időpontjaa folyamatleírás folyamatgazdához köthető ki-
adásának dátuma, amelyet a vezető jóváhagyása követ.
A vezető jóváhagyásarészhez a vezető neve, beosztása és aláírása kerül.
A módosítások sorszáma, dátuma, leírása, jellege, engedélyező aláírásarészekbe a folyamat-

leírás átdolgozása, javítása során keletkezett verziók adatai kerülnek, amelyek az egyes
leírások közötti megkülönböztethetőséget biztosítják.14

Az elkészített folyamatleírások véleményezését a K21 tagok végzik. Észrevételeikkel,
esetleges módosítási igényeik megjelölésével segítik a megfelelő folyamatleírások elké-
szítését. Az elfogadott folyamatleírások sztenderdizálását a folyamat bevezetése, és
EKSZ-szintű alkalmazása követi.  Indokolt esetben, a folyamat módosítását lehet kér-
vényezni a Folyamatcsoportnál, melynek tagjai a javaslatot véleményezik, majd a pro-
jektvezető elé terjesztik. Jóváhagyás után a régi folyamatleírást érvényteleníteni kell.
A cél az, hogy olyan, az EKSZ működésének minden területét mindent átfogó, az

egyes könyvtárakban alkalmazható leírások készüljenek, melyek valóban hatékony, a fel-
használói és dolgozói igények mentén haladó szolgáltatást, munkavégzést tegyenek le-
hetővé. Az egységes folyamatleírások rendszere nem egy merev, megváltoztathatatlan
szabályrendszer, hiszen itt is érvényesülnie kell a PDCA-ciklusnak, a folyamatos javítás
örök körforgásának. 
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14  Folyamatmenedzsment űrlap kitöltési útmutató. Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyv-
tári Szolgálat. Minőségirányítási kézikönyv 2012. 40-46.
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15. Hatálybaléptetés dátuma

16. Vezető jóváhagyása

17. Módosítások

Sorszáma Dátuma Leírása, jellege Engedélyező
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Tanulmányozott irodalom

BAKACSI Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Bp., 2004. Aula Kiadó
CHIKÁN Attila – DEMETER Krisztina (szerk.): Az értékteremtő folyamatok mened-
zsmentje. Bp., 2006. Aula Kiadó
DOBÁK Miklós és munkatársai: Szervezeti formák és vezetés. Bp., 1996. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó 

SKALICZKI Judit – ZALAINÉ KOVÁCS Éva: A minőség értékelése a könyvtárban
és az információs szolgáltatásokban. Veszprém, 2008. Pannon Egyetemi Kiadó
SKALICZKI Judit – ZALAINÉ KOVÁCS Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban.
Veszprém-Bp., 2003. Veszprémi egyetemi Kiadó 
SOHAJDÁNÉ BAJNOK Katalin: Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban. Bp., 2011.
OSZK Könyvtári Intézet
TENNER, Arthur R. – DETORO, Irving J.: Teljes körű minőségmenedzsment: TQM.
Bp., 1996. Műszaki Könyvkiadó
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Summary
Description of  key processes in the University Library Services of  ELTE

The compiling of  the processes began making use of  the results of  the technical super-
vision examination and the self-evaluation in ELTE University Library Services libraries,
process inventory the selection of  his making, the key processes.
The description of  University Library  Services key processes his part for those

more processes lasting eaten, in the course of  which University Library  Services li-
braries the library one Quality Development21 their work is made in the framework
of  a program.
The description of  the key processes milestone in the libraries' life, since, among

other things with this, feasible that aim formulated early, according to which University
Library  Services works as a uniform efficient, clear organization working according to
viewpoints then.
All this in the consciousness of  8 faculties working currently on ELTE. Inside the

single arms the multitude of  institute and departmental libraries choral can be found.
University Library, University Archives constitute a separate unit, apart from the arm li-
braries, the university hostels, colleges', training institutes' and educational institutions'
libraries.
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