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A minőségügyi felelősök…

• … a minőségfejlesztési tevékenység gyakorlati, mindennapi végrehajtói és 
koordinálói.

• … hozzájárulnak a minőségügyi rendszer működéséhez → gondoskodnak a 
minőségpolitika és a minőségcélok megvalósításáról a könyvtárakban.

• … a tagkönyvtárak képviseletében a Könyvtári Tanács elnökének 
megbízásával működnek.

• … munkájukat a K21 Projekt 1.számú Minőségkoordinálási 
munkacsoportjában, annak munkaterve szerint végzik.



Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSz) 

minőségirányítási rendszere 

• az EKSZ vezetése a 19 főből álló Könyvtári Tanács

• a Könyvtári Tanács munkabizottsága a K21 Minőségfejlesztési Projekt (tervezi,

szervezi és irányítja az EKSZ tagkönyvtáraiban folyó minőségfejlesztési

tevékenységet)

• A K21 Projekt felépítése:

o Projektvezető

o Külső szakértő

o Munkacsoportok

o Minőségügyi felelősök

Az EKSZ 

minőségirányítási 

rendszerének felépítése 



Minőségpolitika

• a könyvtár felhasználói - az oktatók, kutatók, hallgatók és más látogatók -
elégedettségének növelése

• az EKSZ könyvtárai teljes körű, egységes, hatékony és korszerű 
szolgáltatásokat nyújtsanak, és azokat folyamatosan fejlesszék

• a szolgáltatások fejlesztését a használói igény- és elégedettségi 

felmérésekre, valamint elemzésekre alapozzák

• az EKSZ célja a minőségi, egységes szolgáltatásokat nyújtó könyvtári 
rendszer megvalósítása



Minőségcélok 1.

• Hatékony, átlátható, egységes szempontok szerint működő Egyetemi 
Könyvtári Szolgálat kialakítása → folyamatosan felülvizsgáljuk és megújítjuk 
szabályzatainkat, dokumentumainkat.

• Az egységes működést biztosító szabályzatokat és dokumentumokat
elkészítjük, és évente felülvizsgáljuk.elkészítjük, és évente felülvizsgáljuk.

• Az EKSZ Minőségpolitikáját és a szervezet működését meghatározó 
dokumentumokat megalkotjuk és tudatosítjuk, megfogalmazzuk a 
munkatársakkal szembeni új elvárásokat.

• Rendszeresen mérjük és elemezzük a felhasználói igények változását és 
felhasználóink elégedettségét, és ennek eredményeit felhasználva 
folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat.



Minőségcélok 2.

• A felhasználók panaszait panaszkezelési politikánk szerint kivizsgáljuk, a 
panaszok számát és jellegét rendszeresen elemezzük, a hibákat kijavítjuk.

• Szolgáltatásaink teljes skálájáról az EKSZ portálján tájékoztatjuk a 
felhasználókat, valamint további kommunikációs csatornákat alkalmazunk a 
felhasználók minél teljesebb elérése érdekében.

• Az EKSZ tagkönyvtárainak tevékenységéről szakmai rendezvényeken, 
fórumokon, kiadványokban, és online elérésű csatornákon, közösségi 
felületeken tájékoztatjuk felhasználóinkat, a szakmai szervezeteket, valamint 
a széles nagyközönséget.



Minőségcélok 3.

• Kiemelt figyelmet fordítunk a szervezeti kultúra fejlesztésére. 

• Törekszünk az elvárt környezeti feltételek biztosítására mind a felhasználók 
mind a munkatársak számára.

• A minőségcélok figyelembe vételével alakítja ki minden EKSZ tagkönyvtár az 
éves feladattervét. A célok megvalósulásáról a Minőségirányítás hatálya alá 
tartozó könyvtárak évente beszámolnak a Könyvtári Tanácsnak.



A minőségügyi felelős feladatai 1.

• hozzájárul a minőségügyi rendszer működéséhez → gondoskodik a 
minőségpolitika és a minőségcélok megvalósításáról a könyvtárakban

• gondoskodik a Minőségirányítási Kézikönyv kezeléséről: a közzétételről, az • gondoskodik a Minőségirányítási Kézikönyv kezeléséről: a közzétételről, az 
eredeti jóváhagyott nyomtatott példány előállításáról és rendelkezésre 
bocsátásáról

• felel a tagkönyvtárakban keletkező saját dokumentumok kezeléséért, 
naprakész nyilvántartásáért, archiválásáért.



A minőségügyi felelős feladatai 2.

• részt vesz saját szervezeti egysége könyvtárában az önértékelés 
lebonyolításában az önértékelési csoport vezetőjeként

• menedzseli a nem megfelelő szolgáltatások, tevékenységek javítását: a nem 
megfelelőségi jelentések (NMF) nyilvántartása, értékelése, a javítási és 
megelőző tevékenység ellenőrzése, elemzése.megelőző tevékenység ellenőrzése, elemzése.

• az EKSZ keretein belül részt vesz a tudásmegosztás, benchmarking és 
innovációs tevékenység menedzselésében: a helyi jó gyakorlatok 
összegyűjtésében, közreadásában, támogatja a könyvtárvezetést a könyvtár jó 
gyakorlatának bemutatásában, népszerűsítésében, illetve más könyvtárak 
gyakorlatának megismerésében.  



Ahol most tartunk 

• Minőségügyi felelősök kiválasztása, Könyvtári Tanács jóváhagyása

• Minőségügyi felelősök munkacsoportjának működési rend meghatározása

• Minőségügyi felelősök képzése

• Dokumentumok összegyűjtése

• Dokumentumok tartalmi átnézése (párhuzamosságok kiiktatása)

• NMF esetekhez kapcsolódó oktatás

• NMF folyamatleírás és gyakorlatok a megfelelő kezeléshez

• E-learning felületen saját mappa kialakítása (fórum, fájl, „Mit olvastam?”)

• Jó gyakorlatok kiválasztása, bemutatása



Minőségügyi felelősök 

• Vajda Zsuzsanna az EKSz minőségügyi felelőse (Egyetemi Könyvtár)

• Szabó Judit (ÁJK)

• Tóth-Gáti Istvánné (BGGYK)

• Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa (BTK)

• Durkovic Éva (BTK)

• Czinki-Vietorisz Gabriella (Egyetemi Könyvtár)

• Szabó Zoltán (IK)

• Mák Anita (PPK)

• Cserenkó Gábor (TÁTK)

• Lázárné Obbágy Katalin (TÓK)

• Fogarasiné Pécsi Éva (TTK)



Köszönöm a figyelmet!

Czinki-Vietorisz Gabriella

Egyetemi KönyvtárEgyetemi Könyvtár

vietorisz.gabriella@lib.elte.hu 


