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MIK – MIÉRT?

Az ELTE könyvtári szolgáltatásai hagyományosan széttagolt szervezeti 

struktúrában valósulnak meg. 

Az Egyetem pozitív adottságai ellenére a könyvtárak működését elsősorban a 

széttagoltság ismérvei, az ezekből következő hátrányok befolyásolt/ják. 

Az Egyetem könyvtárosai által kezdeményezett minőségfejlesztési program 

célja: a könyvtári szervezet megújítása, a szolgáltatások és a működés 

egységesítése, a könyvtárak együttműködéséből fakadó új erőforrások 

hasznosítása.



MIK – HOGYAN?

4 év K21

•Csapatmunka, munkamegosztás, tudásmegosztás

•Mérések, elemzések: használói elégedettség és igényfelmérés, szervezeti 

kultúra felmérés, önértékelés, környezeti elemzések (PGTTJ, PORTER), 

SWOT analízisSWOT analízis

•Képzés, önképzés, tréning

•Szakértők bevonása

•Jogszabályokkal, szabvánnyal való összehangolás

•Az ELTE szabályzataival való összehangolás

•MUNKA MUNKA MUNKA: sok munkatárs sok órányi erőfeszítése



MIK – leküzd/ött/endő
akadályok

• Úttörés: a sajátos szervezet miatt nem volt követhető minta

• Faltörés: mit és mennyire lehet egységesíteni a széttagolt szervezetben? 

• A folyamatok egységesítésének lehetősége avagy lehetetlensége!

• Mely szervezeti egységekre (könyvtárakra) terjedhet ki a hatálya?• Mely szervezeti egységekre (könyvtárakra) terjedhet ki a hatálya?

• Ki, mennyi és milyen erőforrásokat biztosít a megvalósuláshoz?

• A fogalmak egységes értelmezése – összehangolás más dokumentumokkal

• Mérés, értékelés: a teljesítménymutatók, adatok, indikátorok kezelése – eltérő 

értelmezések és elvárások

• Többletmunka igény: IDŐ IDŐ IDŐ (vö: erőforrás)



MIK – vezérf(v)onal



MIK – iránytű
AZ EKSZ jövőképe

Az információs társadalom igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtásával, a 

felhasználó számára átlátható, és átjárható könyvtári rendszer kialakításával, 

integrált könyvtári szervezet működtetésével szeretnénk a térség 

legkorszerűbb egyetemi könyvtárai közé tartozni.

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat munkatársai motivált, elismert, korszerű 

tudással rendelkező szereplői a hatékonyan működő, korszerű technikai és 

épített infrastruktúrával rendelkező szervezetnek.

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat az egyetem digitális tudásvagyonának 

szolgáltatójaként közvetlen szereplője e tudásvagyon társadalmi 

hasznosításának.



A Minőségirányítási Kézikönyv

• A minőségfejlesztési munka szabályozott keretek 
közé, rendszerré történő alakításának folyamatában 
jelentős állomás

• A Minőségirányítási Kézikönyv az EKSZ 
minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, 
amely az EKSZ minőségpolitikai célkitűzéseinek 
megvalósulását alapozza meg



A Minőségirányítási Kézikönyv

Tartalmazza:
• A minőségpolitikát
• A minőségirányítási rendszer alkalmazásának területét
• A minőségirányítási rendszer leírását
• A vezetőség felelősségét• A vezetőség felelősségét
• A helyzetértékelést, stratégiát
• A partnerközpontúságot
• A minőségirányítási rendszerhez tartozó folyamatokat és 

kölcsönhatásaikat
• A mérések, elemzések és az értékelés módját
• A  folyamatos fejlesztés ismérveit



Papírból valóság

• Megfelelő kommunikáció

• A vezetők elkötelezettsége• A vezetők elkötelezettsége

• Következetes végrehajtás, ellenőrzés



Az első lépések a megvalósítás felé

• Elfogadás

• Közzététel (hiteles hely)• Közzététel (hiteles hely)

• Hatálybalépés



Amit meg kell tenni – (1) 
Dokumentáció

• Minden könyvtárnak meg kell felelnie az 
előírt dokumentációs kötelezettségeknek

• A hatálybalépés után nem kerülhet ki 
olyan dokumentum, amely nem felel  
meg a MIK előírásainak (4.4.1)



Amit meg kell tenni – (2) A 
minőségcélok szolgálata

• A minőségpolitika ismerete és tudatosítása

• Könyvtári minőségfejlesztési tervek• Könyvtári minőségfejlesztési tervek

• Könyvtárvezetői beszámolás/tájékoztatás



Amit meg kell tenni – (3) Egységes 
működés

• Egységes EKSZ kulcsfolyamatok 

megvalósítása (2013. március)megvalósítása (2013. március)

• Folyamatgazdák „aktiválása” (PDCA)



Amit meg kell tenni – (4) 
Partnerkapcsolatok építése, ápolása

• Könyvtárvezetők aktív szerepvállalása

• A munkatársak bevonása



Amit meg kell tenni – (5) Mérés, 
értékelés, összehasonlítás

• Egységes, szabályozott, rendszeres, 

egymásra épülő mérési rendszer

• Összehasonlítható, „beszédes” 

indikátorok



Amit meg kell tenni – (6) Nem 
Megfelelőség kezelése

• Elfogadás

• Hatálybalépés - felkészülés és • Hatálybalépés - felkészülés és 

felkészítés az új gyakorlatra

• A javító szándék „tettenérhetősége”



Amit meg kell tenni – (7) 
Kompetenciafejlesztés

• Fókuszban a minőségügyi felelősök

– Növekvő elvárások

– Növekvő feladatkör

– Növekvő felelősség

– NÖVEKVŐ TÁMOGATÁS



Amit meg kell tenni – (8) Rendszeres 
önvizsgálat

• A szervezeti önértékelés rendje

• Módosított, továbbfejlesztett útmutató



Amit meg kell tenni (9) –
Következetes ellenőrzés

• A vezetés megnövekedett felelőssége 

• Konkrét, rendszeres – a megelőzést, a minőségcélok 

megvalósulását, a bevezetett intézkedések hatásait 

vizsgáló – ellenőrzések

• KT ellenőrzési/beszámoltatási terv készítése



MIK hatálybalépése - A vezetés 
kockázata

• A vezetőkkel szembeni új elvárások széleskörű ismerete (pl. 

vezetői példamutás, az új elvárások megfogalmazása, 

információk megosztása, a munkatársak teljesítményének információk megosztása, a munkatársak teljesítményének 

értékelése, elismerése, stb.)

• A vezetői munka értékelése és elismerése



MIK – Mérföldkő az EKSZ életében

• Alulról jövő kezdeményezésből szabályozott, 

ellenőrzött minőségfejlesztési munka

• Cél az értékek megőrzése, a tapasztalatok 

hasznosítása, az EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE

• A Küldetés és a jövőkép megvalósítása



MIK – MIÉRT?

• Jelzés a partnereknek: a minőség iránti elkötelezettség bizonyítéka

• Útmutató, „kézikönyv” a tagkönyvtárak munkatársai számára

• A szemléletalakítás eszköze: új attit d - „EKSZ”-ként gondolkozni• A szemléletalakítás eszköze: új attitűd - „EKSZ”-ként gondolkozni

• Segédeszköz az önértékelés során

• A Minősített Könyvtár cím megpályázásának lehetősége



Zászlóshajó lehetünk…!



Köszönöm a figyelmet!

Kálóczi Katalin 
Az EKSZ Könyvtári Tanács Min ségfejlesztési munkacsoportjának  Az EKSZ Könyvtári Tanács Minőségfejlesztési munkacsoportjának  

(K21 projekt) vezetője
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