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I. BEVEZETÉS 

A „Felmérés az egyetemi szolgáltatásokról – 2016” nevű kérdőívet 2016. február 29. és március 16. 

között töltötték ki a 2015/2016 tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők. A felmérést az 

ELTE Rektori Kabinet Minőségügyi Irodája bonyolította le a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, online 

módon, az UniPoll kérdőívező rendszerben. 

A Minőségügyi Iroda további elemzés céljából megküldte a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó 
adatbázist a K21 3. munkacsoport részére. A központi beszámolóhoz hasonlóan ebben az esetben is fontos 
hangsúlyozni, hogy a minta nem reprezentatív és minden válasz egyforma súllyal esik latba az összesítésben. 
A válaszadás önkéntes volt, ami önmagában is befolyásolhatta a válaszokat. A kérdésekre egy, több illetve 

szabadszöveges válaszokat adhattak a kitöltők. Az egyválaszos kérdések esetében a válaszadók számát, míg a 
több válaszos kérdések esetében a válaszok számát vettük figyelembe, továbbá a szabadszöveges válaszokat 
különböző szempontok szerint kategóriákba soroltuk. Mivel nem volt kötelező minden kérdés 
megválaszolása, így előfordulhat, hogy a válaszadók száma kérdésenként eltér. A 25 077 válaszadásra jogosult 
hallgató közül 6619 fő (26,39%) válaszolt a szolgáltatási felmérés kérdéseire, azaz minden negyedik hallgató 
véleményét ismerjük.   

 

1. ábra: A szolgáltatási felmérésre válaszolók aránya az összes hallgatóhoz képest – 2016. 

kitöltötte a 
kérdőívet 

6619 fő; 26,39%

nem töltötte ki 
a kérdőívet 

18458 fő; 
73,61%



 

BESZÁMOLÓ AZ ELTE KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL   K21 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

K21 dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: nyilvános 
Készítette: Bodnár, Ilona; Herendi, Katalin; Varga, Andrea; Virág, Gabriella, 2016.10.05.  3 

 

 

A kitöltők jellemzői 

1. Könyvtári szolgáltatások igénybevételének alakulása 

A könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó kérdőívblokkot 6585 fő kezdte meg, ez az aktív jogviszonyú 
hallgatók 26,26%. A 6585 fő majd egyharmada (28,43%) még nem vett igénybe könyvtári szolgáltatást 
tanulmányai alatt.  

 

Vett már igénybe könyvtári szolgáltatást az 
ELTE bármelyik könyvtárában? 

Fő Arány 

igen 4713 71,57% 

nem 1872 28,43% 

Összesen 6585 100,00% 

1.  táblázat: Könyvtári szolgáltatás igénybevétele – 2016. 

 

A válaszadók több indokot is megjelölhettek, hogy miért nem vettek igénybe eddig ELTE könyvtári 
szolgáltatást. Az 1872 fő összesen 2506 alkalommal jelölte meg a lehetséges válaszokat, a 2. táblázatban az 
adott indokoknál álló számok főként értendők. 

 

 

2. táblázat: A könyvtári szolgáltatások nem használatának okai – 2016. 
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A könyvtári szolgáltatásokat nem használók kétharmada (67,79%) közül kerül ki, akik úgy gondolják, 
hogy még nem volt szükségük rá. Ez a válasz nem elutasító, nem kedvezőtlen a könyvtárak számára, így 
potenciális olvasóként tekinthetünk rájuk. Problémásabb az a közel 30%, akik máshonnan szerzik be a 

könyveket, más könyvtárba jár. Két szempontból kell elgondolkodni ezen: még mindig csak, mint 

könyvkölcsönző helyre tekintenek a könyvtárra; az állománygyarapítás nem tart lépést az igényekkel. A 

könyvtárt nem használók negyede (25,53%) más könyvtárba jár.  

A könyvtárt nem használók közül 37 fő egyéb választ is megadott a fentieken kívül. Ezek közül a 
leggyakoribb az internet használata könyvek helyett, illetve kevés példány van egy adott könyvből, vagy 

egyáltalán nincsenek meg a szükséges könyvek a könyvtárban. 

 

Egyéb indokok fő 

nincs szüksége könyvekre, mert mindent megtalál az interneten 11 

értelmetlen válasz 5 

nincsenek meg vagy kevés példányban vannak meg a szükséges könyvek az adott 
könyvtárban 5 

szolgáltatással kapcsolatos kifogást ír 4 

inkább megvette a könyveket 2 

nincs ideje könyvtárba járni 2 

nincs elegendő információja/nem kapott elég információt a könyvtárak szolgáltatásairól 2 

rövid kölcsönzési idő 1 

udvariatlan, nem segítőkész könyvtáros 1 

messze lakik 1 

nem tudja igénybe venni a könyvtári szolgáltatást (akadálymentesítés hiánya) 1 

nem olvas 1 

digitalizált tartalmakat használ látássérültség miatt 1 

Összesen 37 
1. táblázat: Szöveges válaszok a „Miért nem vett igénybe könyvtári szolgáltatást?” kérdéshez – 2016. 
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2. ábra: Szöveges válaszok a „Miért nem vett igénybe könyvtári szolgáltatást?” kérdéshez – 2016. 

 

Azok, akik rendszeresen járnak ELTE könyvtárakba megadták, hogy melyik intézményt használják a 
leggyakrabban. Ez alapján a legtöbben a TTK Kari Könyvtárt (826 fő), az Egyetemi Könyvtárt (592 fő) és az 
ÁJK Kari Könyvtárt (444 fő) használják. Szintén sokan használják a PPK és TáTK Kari Könyvtárakat (408 
és 373 fő), valamint meg kell említeni az Angol-Amerikai Intézet Könyvtár (334 fő) használóinak magas 

számát is, ami kiemelkedik a többi intézeti könyvtár használata közül. A kitöltések nagy száma és a karok 
hallgatói létszámarányát tükröző részvétel lehetőséget ad arra, hogy a kapott adatokat a későbbiekben 
egyenként, karonként értékeljék ki a könyvtárvezetők. 

 

Melyik könyvtárat használja a leggyakrabban? Fő Arány 

nem válaszolt 22 0,47% 

ÁJK Könyvtár 444 9,42% 

BGGyK Könyvtár 311 6,60% 

BTK 64 1,36% 

BTK - Angol-Amerikai Intézet Könyvtára 334 7,09% 

BTK - Filozófiai Intézet Könyvtára 8 0,17% 

BTK - Germanisztikai Intézet Könyvtára 180 3,82% 

BTK - Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára 20 0,42% 

BTK - Központi Olvasóterem 230 4,88% 

BTK - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Toldy 
Ferenc Könyvtára 15 0,32% 

BTK - Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára 129 2,74% 

BTK - Művészettörténeti Intézet Könyvtára 18 0,38% 

BTK - Néprajzi Intézet Könyvtára 11 0,23% 
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BTK - Ókortudományi Intézet Könyvtára 12 0,25% 

BTK - Orientalisztikai Intézet Könyvtára 10 0,21% 

BTK - Régészettudományi Intézet Könyvtára 47 1,00% 

BTK - Romanisztikai Intézet Könyvtára 57 1,21% 

BTK - Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára 17 0,36% 

BTK - Távol-keleti Intézet Könyvtára 51 1,08% 

BTK - Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 97 2,06% 

Egyetemi Könyvtár 592 12,56% 

Egyetemközi Francia Központ Francia Pedagógiai Könyvtára 1 0,02% 

IK Könyvtár 106 2,25% 

PPK Könyvtár 408 8,66% 

TÓK Könyvtár 330 7,00% 

TáTK Könyvtár 373 7,91% 

TTK Könyvtár 826 17,53% 

Összesen 4713 100,00% 
3. táblázat: ELTE könyvtárak használata – 2016. 
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. 

3. ábra: ELTE könyvtárak használata gyakoriság szerint – 2016. 
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2. ELTE könyvtárak szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettség alakulása 

 

Az alábbiakban a kari könyvtárak és az Egyetemi Könyvtár vonatkozásában közöljük az eredményeket. 
A részletes, minden ELTE könyvtárra kiterjedő táblázatokat a beszámoló mellékletében tüntetjük fel. 

Először az általános szolgáltatásokkal kapcsolatban kérdeztük meg a kitöltők véleményét egy ötfokú 
skálán (1=egyáltalán nem és 5=teljes mértékben). EKSZ szinten a 2014. évhez hasonlóan, a leginkább a 
tájékoztatással (3,96), a nyitva tartási idővel (3,79), valamint az internetes katalógussal (3,79) voltak 

megelégedve. A tájékoztatással kapcsolatban elmondható, hogy az olvasók indirekten a könyvtárosok szakmai 
felkészültségét, segítő hozzáállását is értékelték ezzel. Minden modernizálás ellenére még mindig kulcskérdés 
a személyes találkozás, a közvetlen kommunikáció, akár telefonon vagy emailen útján. 

  Nyitva 
tartási 

idő 

Tájé-
koztatás 

Internetes 
katalógus 

(Webopac) 

Kölcsönzési 
időtartam 

Kölcsönzés 
gyorsasága 

(raktári kérés 
esetén) 

Elő-
jegyzés 

ÁJK 3,67 3,66 3,49 2,50 2,61 2,68 

BGGyK 3,74 4,06 3,97 3,70 3,93 3,68 

Központi 
Olvasó 3,93 3,54 3,87 3,41 3,56 3,63 

IK 3,64 3,46 3,58 3,67 3,80 3,78 

PPK 3,87 4,20 3,85 3,73 3,85 3,89 

TÓK 3,78 4,05 3,79 3,12 3,77 3,81 

TáTK 3,65 4,00 3,79 3,06 3,77 3,64 

TTK 3,82 4,07 3,75 3,77 4,02 3,94 
EK 4,15 4,03 3,96 3,75 3,79 3,94 

EKSZ össz. 3,79 3,96 3,79 3,44 3,74 3,71 
2. Szolgáltatásokkal való elégedettség alakulása – 2016. 

A legkevésbé elégedettek az olvasók a kölcsönzés időtartamával (EKSZ átlag: 3,44) voltak, egy olyan 

szabályozással, amit a könyvtárosok éppen az olvasók érdekében kénytelen betartani, illetve betartatni. 

A gyérülő friss állomány és az alacsony példányszámok mellett csak így tudjuk biztosítani a keresett 
dokumentumokhoz való hozzáférést, az esélyegyenlőséget. Az elégedetlenségben valószínűleg közrejátszik az 
is, hogy az elmúlt évben emelkedtek a késedelmi díjak, illetve egyre több helyen vezették be az ALEPH 

kölcsönzési modulját, ami "hideg fejjel" tartja nyilván a késedelmes visszahozatalt.  

Az "Előjegyzés" esetében meg kell említeni, hogy az ALEPH integrált könyvtári rendszer sem 
"felhasználó barát módon" kezeli az olvasók ilyen irányú kéréseit. Konkrét példányra, kiadásra lehet csak 
felvenni előjegyzést, így pl. tankönyvek esetében a különböző kiadásokat mind végig kellene jelölgetnie az 
olvasónak. Ezt azonban nem feltétlenül tudják az olvasók, azt hiszik egy kiadást elég bejelölni és onnantól 
kezdve az előjegyzés automatikus, kiadástól független. A negatív megítélésben valószínűleg ez is szerepet 
játszik. A kölcsönzések számához mérten alacsony előjegyzésszám (2014-ben összesen 1711 db, 2015-ben 

1126 db) is alátámasztja ezt. 
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4. ábra: ELTE Könyvtári szolgáltatásokkal való elégedettség– 2016.
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Az ELTE könyvtárakhoz tartozó technikai és kényelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban is kértük a 
kitöltők véleményét. Válaszaikat szintén egy ötfokú skálán jelölhették (1=egyáltalán nem és 5=teljes 
mértékben), valamint azt is jelezni tudták, amennyiben az adott szolgáltatásról nincs információjuk, vagy nem 
ismerik. 

  ÁJK BGGyK Kp-i 
Olv. 

IK PPK TÓK TáTK TTK EK EKSZ 

A könyvtár számítógépekkel 
való ellátottsága 3,37 3,72 3,34 3,18 3,30 2,90 3,36 2,88 3,63 3,25 

Reprográfiai szolgáltatások 
(fénymásolás, nyomtatás, 
scannelés, fotózás) 3,15 3,24 2,78 2,94 3,12 3,20 3,15 3,00 3,30 3,02 

Speciális szükségletű  
hallgatóknak nyújtott technikai 
szolgáltatások 3,14 4,32 3,46 3,37 3,36 3,23 3,22 3,38 3,59 3,43 

Ruhatár, táskaszekrény 2,78 3,78 4,00 3,32 3,35 3,15 2,99 2,68 4,08 3,42 

Társalgó, közösségi tér 2,75 3,45 3,31 3,34 2,86 3,27 2,99 3,34 3,64 3,24 

Közös tanulásra alkalmas tér 3,18 3,63 3,67 3,27 2,96 3,54 2,99 3,68 3,81 3,49 

Kutatószoba, tanulókabinet  3,01 3,33 3,42 3,23 2,66 3,39 2,59 2,90 3,81 3,12 

Könyvtár honlapja 3,20 3,98 3,83 3,38 3,73 3,74 3,62 3,72 3,95 3,73 

Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
portálja (konyvtar.elte.hu) 3,43 4,10 4,01 3,78 3,94 3,85 3,75 3,82 4,03 3,89 

3. táblázat: ELTE Könyvtárakhoz tartozó technikai és kényelmi szolgáltatásokkal való elégedettség – 2016. 

 

 

A technikai szolgáltatások közül a számítógéppel való ellátottsággal nem voltak nagyon elégedettlenek 

az olvasók. Valószínűleg az ezen a területen való lemaradásunkat azért sem érzékelik, mert a könyvtár még 
mindig könyvkölcsönző hely. Az okostelefonok - saját laptopok használata egyre elterjedtebb a hallgatók 
körében. Így az egyes könyvtári szolgáltatásokat is ezeken keresztül veszik igénybe, ezért kevésbé érzékelik a 
számítógépes park elavultságát. Sem az e-könyvek, sem más nem hagyományos dokumentumok használata 
nem igazán jellemző a hálózatra, így annak számítástechnikai háttere is más megítélést kap. A kritika sokkal 
erőteljesebben fogalmazódik meg a reprográfiai szolgáltatások terén. A hallgatók a nem kölcsönözhető 
állományrészek, a kevés példányszám miatt fokozottabban rászorulnak a reprográfiai szolgáltatásokra, illetve 
tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséhez is szükségük lenne ezekre az eszközökre. A reprográfiai 
szolgáltatásokkal azért kritikusabbak, mert azt nem tudják kiváltani saját eszközzel. (Mert például a fotózás is 
tilos, vagy díjhoz kötött.) Mindezek miatt a wifi hálózat gyors és biztonságos elérhetősége elengedhetetlen, 
erre az Egyetemnek mindenképpen áldoznia kell. 

A kényelmi szolgáltatásoknál -– ruhatár, közösségi terek – megítélésében valószínűleg azért szóródnak 

ennyire a vélemények, mert a hálózatban vannak új, ezekkel a szolgáltatásokkal jól ellátott könyvtárak, de 
vannak helyszűkével küzdő, kevésbé modern egységek is. A szóródó véleményeket kari szinten érdemes majd 
kielemezni.  
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A technikai szolgáltatások közül a honlapokkal voltak a legelégedettebbek az olvasók. A "teljes 

mértékben elégedett" és a "nincs róla információja" válaszok mértéke azonban azt mutatja, e területen is van 
tennivalója a hálózatnak. Megfontolandó más felületeken információs forrásokban a könyvtárról, a könyvtári 
honlapokról való tájékoztatás (pl. Neptun; hallgatói közösségi oldalak; HÖK honlapok). 

 

A 4. táblázatból látható és egyben érthető is, hogy a legtöbben a speciális szükségletű hallgatóknak 
nyújtott technikai szolgáltatásokat nem ismerik, illetve nincs is róla információjuk, mivel nincs rá szükségük. 
A kutatószoba, tanulókabinet, illetve reprográfiai szolgáltatásokra vonatkozóan is sok válasz érkezett, 
feltehetőleg azért, mert nem használják, vagy nem is tudnak róla, mert az általuk használt intézményben nincs 
ilyen helység kialakítva. Meglepő ugyanakkor, hogy az EKSZ portálról is sokan nyilatkozták azt, hogy nem 

ismerik. Ennek oka talán az lehet, hogy többnyire a kari könyvtárak honlapjain keresnek csak információt. A 
jövőben nagyobb figyelmet szükséges fordítani a honlap „reklámozására”, hiszen egy oldalon minden 

könyvtár elérhetősége megtalálható, illetve a közös katalógusban is van lehetőség keresni.   

 Szolgáltatások nincs róla 
információja/ 

nem ismeri (fő) 

A könyvtár számítógépekkel való ellátottsága 775 

Reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, 
scannelés, fotózás) 1777 

Speciális szükségletű hallgatóknak nyújtott technikai 
szolgáltatások 3427 

Ruhatár, táskaszekrény 874 

Társalgó, közösségi tér 975 

Közös tanulásra alkalmas tér 660 

Kutatószoba, tanulókabinet  2448 

Könyvtár honlapja 1250 

Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja (konyvtar.elte.hu) 1912 
4. táblázat: Szolgáltatásokról való ismeret alakulása – 2016. 

 

A továbbiakban az egyes szolgáltatásokra érkezett válaszokat szemléltetjük ábráinkkal. 
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4. ábra: Elégedettség számítógépekkel – 2016. 

 

 

5. ábra: Elégedettség a reprográfiai szolgáltatásokkal – 2016.  

 

egyáltalán nem; 
437; 9,32%

kicsit; 560; 
11,94%

közepesen; 1365; 
29,10%

nagyon; 710; 
15,14%

teljes mértékben; 
844; 17,99%

nincs róla 
információm/ne
m ismerem; 775; 

16,52%

Elégedettség a könyvtár számítógépekkel való 
ellátottságával

egyáltalán nem; 
494; 10,53%

kicsit; 490; 
10,45%

közepesen; 912; 
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nagyon; 514; 
10,96%
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37,88%

Elégedettség reprográfiai szolgáltatásokkal (fénymásolás, 
nyomtatás, scannelés, fotózás)
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6. ábra: Elégedettség speciális szükségletű hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokkal – 2016. 

 

7. ábra: Elégedettség ruhatárral, táskaszekrénnyel – 2016. 
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Elégedettség ruhatárral, táskaszekrénnyel
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8. ábra: Elégedettség társalgóval, közösségi térrel – 2016. 

 

 

9. ábra: Elégedettség közös tanulásra alkalmas térrel – 2016. 
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10. ábra: Elégedettség kutatószobával, tanulókabinettel – 2016. 

 

 

11. ábra: Elégedettség könyvtár honlapjával – 2016. 
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12. ábra: Elégedettség az EKSZ honlapjával – 2016.

egyáltalán nem; 91; 
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40,76%

Elégedettség az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portáljával 
(konyvtar.elte.hu)
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5. ábra: ELTE Könyvtárakhoz tartozó technikai és kényelmi szolgáltatások értékelése – 2016. 

437 494
135

568 552 434 443
161 91

560 490

136

399 543
476 303

285
161

1365

912

404

888
981

965

561
940

705

710

514

231

768

737
978

420

1006

838

844

504

358

1194 903
1178

516

1049

984

775

1777

3427

874 975
660

2448

1250

1912

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

A könyvtár
számítógépekkel
való ellátottsága

Reprográfiai
szolgáltatások
(fénymásolás,

nyomtatás,
scannelés, fotózás)

Speciális
szükségletű
hallgatóknak

nyújtott technikai
szolgáltatások

Ruhatár,
táskaszekrény

Társalgó,
közösségi tér

Közös tanulásra
alkalmas tér

Kutatószoba,
tanulókabinet

Könyvtár honlapja Egyetemi
Könyvtári

Szolgálat portálja
(konyvtar.elte.hu)

nincs róla információm/nem ismerem teljes mértékben nagyon közepesen kicsit egyáltalán nem
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3. Könyvtári állományok értékelése 

A kitöltőktől azt is megkérdeztük, hogy milyen mértékben segítikőket tanulmányaikban az elérhető 
könyvtári állományok. Válaszaikat szintén egy ötfokú skálán jelölhették (1=egyáltalán nem és 5=teljes 
mértékben). 

 
  ÁJK BGGyK Központi 

Olvasó 
IK PPK TÓK TáTK TTK EK EKSZ 

Tankönyvek, 
jegyzetek, oktatási 
segédletek 3,33 3,85 3,74 3,49 3,71 3,87 3,55 3,93 3,67 3,71 

Szakirodalom 3,48 3,97 3,98 3,35 3,83 3,91 3,71 3,77 3,95 3,84 

Tudományos 
folyóiratok 3,34 3,79 3,62 2,83 3,45 3,60 3,23 3,34 3,58 3,49 

Szakdolgozatok, 
disszertációk 3,08 3,65 3,30 2,84 3,44 3,54 3,22 3,13 3,32 3,33 

Szépirodalom 2,55 3,09 3,50 2,42 2,61 3,59 2,91 2,53 3,56 3,08 

Elektronikus 
dokumentumok 2,96 3,44 3,17 3,00 3,19 3,30 3,01 3,11 3,31 3,19 

Olvasótermi 
állomány 3,33 3,71 3,60 2,80 3,40 3,69 3,24 3,40 3,63 3,51 

8. táblázat: Elérhető könyvtári állomány értékelése – 2016. 

Nem tükrözi a személyes beszélgetések által szerzett olvasói információkat, véleményeket. Ezek az 
adatok nem találkoznak a könyvtárosok szerint fejlesztésre szoruló területekkel sem. Például: 
állománygyarapítás, beszerzési hiány, példányszámok. (Azok a könyvtárak, amelyek évek óta nem tudnak 
gyarapítani, hogy kaphatnak átlagon felüli értékelést tankönyvek, szakirodalom tekintetében.) 

Karoktól függetlenül több hallgató elégedetlenségét fejezte ki az elérhető, friss szakirodalom 
féleségével és példányszámával kapcsolatosan. A könyvtárral szembeni fokozottabb elvárások a tudományos 
folyóiratoknál jelenik meg, beszerzésükre - a tankönyvekkel ellentétben (1 kérdés) - nincs alternatív forrásuk 
a hallgatóknak. 

A szakdolgozatok és disszertációk megítélésében alapvető szerepe van annak a ténynek, hogy egy adott 
kari könyvtár milyen lehetőséget ad a hallgatóknak a megvédett diplomamunkákba történő betekintésébe. 
Ennek a kérdésnek a megoldásában alapvető szerepe lehet, az egyetemen a szakdolgozatok egységes kezelése, 
az elektronikus formátum feltöltése az EDIT-be. 

Kettős elégedetlenség mutatkozik meg a szépirodalom esetében. A BTK hallgatói joggal várják el, 
hogy a kötelező irodalomból több példányt is tartson a könyvtár, különös tekintettel a kortárs irodalomra. 
Ugyanakkor az egyetemi könyvtáraknak vannak közművelődési feladatai is, melyet finanszírozás hiányában 
nem tud ellátni: szépirodalom beszerzésére végképp nincs pénz. 

A könyvtárak technikai adottságaival kapcsolatos elégedetlenség az elektronikus dokumentumok 
megítélésénél jelenik meg. Technikai háttér és beszerzési keret hiányában az e-bookok száma is igen alacsony 
a hálózatban. a hallgatók jó része a privát életben mindezeket az eszközöket már használja, joggal várja el a 
könyvtártól is ezek szolgáltatását.  
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Az olvasótermi állomány megítélése valószínűleg összefüggésbe hozható az ott elérhető folyóiratok 
mennyiségével, mert a két értéksor nagyon nagy hasonlóságot mutat.
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6. ábra: Elérhető könyvtári állomány értékelése – 2016.
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4. Könyvtárosokkal való elégedettség alakulása 

A kitöltőket megkértük arra is, hogy értékeljék a könyvtárosok munkáját. Válaszaikat szintén egy 
ötfokú skálán jelölhették (1=egyáltalán nem és 5=teljes mértékben). 

  ÁJK BGGyK Kp-i 
Olvasó 

IK PPK TÓK TáTK TTK EK EKSZ 

Szolgálatkészség  3,83 4,35 3,58 3,47 4,50 4,20 4,35 4,29 4,20 4,17 

Technikai hozzáértés (pl. 
számítógépek, fénymásoló 
kezelése) 

3,77 4,27 3,75 3,50 4,36 3,92 4,14 4,19 4,09 4,06 

Szakterület ismerete 3,80 4,23 3,85 3,57 4,34 4,24 4,19 4,20 4,09 4,14 

Reklamációk kezelése 3,62 4,13 3,39 3,37 4,28 3,98 4,14 4,15 4,02 3,98 

Kedvesség 3,73 4,30 3,28 3,33 4,47 4,20 4,35 4,21 4,18 4,10 

5. táblázat: Könyvtárosok munkájával való elégedettség alakulása – 2014.
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13. ábra: Könyvtárosok munkájával való elégedettség alakulása – 2016.
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Az elmúlt évek felméréseihez hasonlóan a legmagasabb elégedettségi értékeket ismét a könyvtárosok 

kapták. Munkájuk megítélésében kiemelkedik szolgálatkészségük, amely az egész felmérés legmagasabb 

értékét kapta (EKSZ átlag 4,17). A technikai hozzáértés, ehhez képest alacsonyabb mértékében közrejátszhat 
a könyvtárak igencsak elavult technikai berendezéseinek üzemeltetése, a folyamatos szervizelés, probléma 
elhárítás. Minden nehézség ellenére a kollégák a könyvtárról és a szakmáról alkotott képet pozitív irányba 
tudják befolyásolni odafigyelésükkel.  

 

5. Felhasználóképzésekhez kapcsolódó igények 

 
A kitöltőket megkértük arra is, hogy értékeljék azokat a felhasználóképzéseket, amelyeket hasznosnak 

tartanak. Válaszaikat szintén egy ötfokú skálán jelölhették (1=egyáltalán nem és 5=teljes mértékben). A 
hallgatók válaszaiból kitűnik, fontos lenne számukra, hogy a könyvtárra ne csak könyvkölcsönző helyként 
tudjanak tekinteni. A könyvtár minden ez irányú lépését közel egyformán hasznosnak tartják. A 
szakdolgozatírás módszertanát nem csak azért kellene előnyben részesíteni, mert a legmagasabb értéket kapta, 
hanem, mert az előző három felhasználó-képzési forma beépíthető egy ilyen kurzusba. A könyvtáraknak itt 
nyílik lehetőség az oktatásba történő belépésre (kredites szabadon választható tárgy indítása), és a tanszékekkel 
való együttműködésre is. Hisz ez közös cél.  

  ÁJK BGGyK Központi 
Olvasó 

IK PPK TÓK TáTK TTK EK EKSZ 

Adatbázis használat 3,68 3,95 3,66 3,46 3,80 3,70 3,72 3,67 3,82 3,76 

E-folyóiratok/e-
könyvek használata 3,67 3,98 3,80 3,32 3,94 3,76 3,79 3,70 3,81 3,81 

Elektronikus 
katalógusok 
használata 3,61 3,91 3,70 3,37 3,87 3,82 3,74 3,66 3,79 3,77 

Szakdolgozatírás 
módszertan 4,09 4,29 4,08 3,61 4,17 4,33 4,26 4,06 4,15 4,17 

12. táblázat: Könyvtári felhasználóképzésekkel való elégedettség – 2016.
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14. ábra: Könyvtári felhasználóképzésekkel való elégedettség – 2016.
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6. Egyéb észrevételek, javaslatok 

Amennyiben egyéb észrevétele, javaslata, megjegyzése volt a kitöltőknek az általuk leggyakrabban 
használt ELTE könyvtárral kapcsolatban, azt a kérdőív végén tudták jelezni. Egyéb észrevételt csupán 76 fő 
tett. 

Kar fő 

Társadalomtudományi Kar Könyvtára 11 

Természettudományi Kar Könyvtára 11 

Egyetemi Könyvtár 10 

Bölcsészettudományi Kar - Angol-Amerikai Intézet Könyvtára 8 

Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 6 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára 6 

Bölcsészettudományi Kar - Központi Olvasóterem 6 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára 6 

Informatikai Kar Könyvtára 3 

Bölcsészettudományi Kar - Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 2 

Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára 2 

Bölcsészettudományi Kar - Könyvtár- és Információtudományi Intézet 
Könyvtára 1 

Bölcsészettudományi Kar - Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 
Könyvtára 1 

Bölcsészettudományi Kar - Orientalisztikai Intézet Könyvtára 1 

Bölcsészettudományi Kar - Régészettudományi Intézet Könyvtára 1 

Bölcsészettudományi Kar - Távol-keleti Intézet Könyvtára 1 

Összesen 76 

 
 
 

A beérkezett válaszokat könyvtáranként az alábbiakban közöljük. Általánosságban a könyvtárosokra, 
a az állományokra és a kölcsönzési időre/lehetőségre vonatkozóan kaptunk észrevételeket. 

 
ÁJK Kari Könyvtár:  

Sokat segítene, ha a hallgatók is kölcsönözhetnének könyveket. 

lehessen bevinni táskát 
Nem túl praktikus az a megoldás, hogy a hallgatók táskát nem vihetnek be, és kézben, illetve könyvtári 
táskába átpakolva vihetik be csak a holmijukat. 
A taskak leadasat ertelmetlennek es korulmenyesnek talalom. 

4 meleg van, nem ügyelnek a szellőztetésre és megfelelő hőmérsékletre. 
A nyitvatartási idő kapcsán: zárási időnek az ideális a 8 óra volna, az az egy óra gyakran 4 fontos lenne.  

 
BGGyK Kari Könyvtár:  

Vannak válaszok, amelyekről nincs információm, viszont olyan válaszadási lehetőség nincs. 
Több könyv, újabb kiadások. 
Jó lenne, ha lehetővé tennék az előjegyzést. 
A teljes évfolyamok által használt kötelező irodalmakból több példányra lenne szükség. A hosszabbítást 
online is lehetne intézni a jelenleg megkívánt telefonálás vagy emailezés helyett - egyik sem igényel személyes 
megjelenést, és nem látszik, miért kell ezt ezekkel a plusz lépésekkel intézni ebben a könyvtárban. 
Lehetne esetleg egy-két nap, amikor korábban nyit 10:00-nál.  
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Bárczi könyvtárában 4 kevés kölcsönözhető példány van egy-egy adott könyvből. Minimum egy egész 
évfolyamnak egyes irodalmakból 2-3 példány jut. Szerintem ez rettentő kevés. Szükségem van olyan 
szakirodalmakra is tanulmányaimhoz, melyeket máshol szinte sehol nem tudnék beszerezni. Véleményem 
szerint bővíteni kellene a Bárczi könyvtárában megtalálható szakirodalmi kötetek példányszámát, főleg az 
oktatók által kiírt kötelező irodalmi példányokat. 

 
BTK Angol-Amerikai Intézet Könyvtár: 

A legtöbb tankönyv amit az oktatók használnak nem kölcsönözhető (vagy csak rövid időre) mivel csak 1 
példány van belőle, ami elég nagy hátrányt jelent a tanuláskor. 

4 kedvesek a konyvtarosok az angol-amerikai es german konyvtarban, barcsak mindenki ilyen lenne a 
vilagban. 

Nem mindegyik könyvtáros egy bűbáj, holott sokkal szívesebben mennék könyvtárba, ha tudom, hogy ott 
kedvesek, segítőkészek velem. Ez nem mindegyik könyvtárosra igaz persze. Akinek nem inge... 

A mozgássérült tanulók számára biztosítani kellene olyan számítógépet, ami elé le tudnak ülni, hogy a 
katalógust használhassák. A mostani, derék magasságú asztal, ahol a számítógépek vannak alkalmatlanok 
erre a feladatra. Továbbá a mozgássérült bejárathoz külön kulcsot kéne biztosítani a rászoruló tanulóknak, a 
mostani rendszer ugyanis (előre megbeszélni a takarítónővel, hogy előre megbeszélt időpontban nyissa ki a 
tanulónak) borzalmas. (A takarítónős megoldást maguk a könyvtárosok javasolták.) 

A nyitvatartási időn mindenképpen hosszabbítanék. Nem elfogadható, hogy reggel nem mehetek be a 
könyvtárba az órám előtt. Továbbá túl sok az éjszakára kölcsönözhető könyvek száma, és ezek kölcsönzési 
feltételei 4 kedvezőtlenek. 

A férfi aki ott dolgozik, hihetetlenül udvariatlan, morgó és konlfiktust generált szándékosan, amikor 
segítségre kértem. Mások is panaszkodtak már rá. Azóta nem voltam a könyvtárban. 

Csodálatosnak tartom a mennyezetet. Szép, rendezett, átlátható az egész és finom könyvtár illat van. Viszont 
eddig mindösze egyszer tapasztaltam a legminimálisabb kedvességet a könyvtárosok részéről, mindig félve 
lépek oda hozzájuk, mert 4 undok módon szoktak reagálni minden egyszerű kérdésemre vagy kedves 
közeledésemre...  

 
BTK KITI: 

legyen kedvesebb és segítőkézségésebb a könyvtáros... 
 
BTK Központi Olvasó: 

2015-ben pecsétes papírt vinni a tanulmányi osztályra, hogy nincs tartozása a végzős hallgatónak a 
könyvtárak felé, amikor ezt pont 2 sql lekérdezéssel meg lehet oldani, ez igazán nevetséges! 
A vizsgaidőszakban lehetne hosszabb a kölcsönzési idő. 
Jó lenne, ha előzetesen interneten ki lehetne kérni egy könyvet a raktárból, mint az Egyetemi Könyvtár 
esetében, nem csak papír alapon 

A legtöbb könyv csak raktárban van, és macerás, lassú kikérni, ráadásul a dolgozók sem kedvesek. 

A könyvtárban ülő idős hölgyek (pl: rövid, szőkés hajú morcona nő) lehetnének 2 kedvesebbek...( tisztelet a 
kivételnek)  Ha valaki kérdez tőlük valamit nem értem hogy miért kell lenézni és flegmázni vele..... Pedig 
semmi olyannal nem zaklatjuk őket szerintem, ami nem a munkakörük részét képezné... 
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A könyvtárosok közül ez egyik hölgy minősíthetetlen hozzáállással viszonyul a hallgatókhoz. Azt gondolja, 
hogy a hallgatók kérdései feleslegesek, továbbá hogy nekik NEM FELADATUK, hogy a hallgatóknak 
informáót adjanak. Jellemzők a "te ostoba" jellegű kifejezetten bántó megjegyzések, pl: "mint ahogy azt már 
említettem", "mint ahogy azt a honlapon olvasta". A bejelentkezési felhasználónév jelszót kérdeztem meg az 
egyiküktől. Erre morgolódás közepette mutatott valami honlapot. Mindez kb 2 percet vett igénybe, és rém 
kelletlenség ült az arcán. Mikor kiderült, hogy a felhasználónév a kártyaszám, és a jelszó a születési évem, 
ekkor bosszúsan megjegyeztem, hogy kevesebb időbe tellett volna, ha ezt egyszerűen elmondja. Erre még 
meg is sértődött. Ez kifejezetten jellemző volt a gólyák irányába, akik természetszerűleg meg vannak még 
szeppenve. Mindemellett teljes tiszteletem a többi könyvtáros irányába, akik kedvesen, és készségesen 
segítenek. 

 
Bölcsészettudományi Kar - Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára: 

Jó lenne, ha lehetne kölcsönözni. Véleményem szerint ezt a könyvtárat 4 sokan használják, mégis a 
"hierarchiában" lentre helyezték. 

 
Bölcsészettudományi Kar - Orientalisztikai Intézet Könyvtára: 

minden ok. kedvesek és segítőkészek. Csak legyen egy olyan hely a könyvtárban ahol lehet ételt fogyasztani. 
Az egyetemi könyvtár elég kényelmetlen ebből a szempontból. Több órát bent tanulok, megéhezem, és nincs 
olyan hely, ahol nyugodtan ehetek.  

 
Bölcsészettudományi Kar - Régészettudományi Intézet Könyvtára: 

Wifi javítása, jobb wifi elérhetőség 
 
Bölcsészettudományi Kar - Távol-keleti Intézet Könyvtára: 

A könyvtáros lehetne kedvesebb a hallgatókkal. 
 
Bölcsészettudományi Kar - Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára: 

Történeti Intézet Könyvtárában jó néhányszor előfordult, hogy nem volt a meg a keresett szakirodalom, vagy ha 
igen, akkor csak egy példányban és már kikölcsönözték. 
Nyitva tartás és kölcsönzési idő meghosszabbítása. 

 
Egyetemi Könyvtár: 

Kevés példány van ugyanazon könyvekből. 
IMÁDOM <3 

Lehetne több példány a kötelező olvasmányokból. 

A szabadpolci könyvek jelzet alapján történő megkereséséhez részletesebb és egyértelműbb jelzések 
elhelyezése az olvasótermekben. 
Hasznos lenne, ha az egyes karok tankönyvei kölcsönözhető formában elérhetőek lennének. Ezzel ugyanis 
nagyban segítenék azon hallgatók felkészülését egy-egy vizsgaidőszakra, akiknek sajnos nem áll módjukban 
a könyvek megvásárlása anyagi okoknál fogva, viszont lenne igényük a színvonalas és minél alaposabb 
felkészülésre. Tovább nehezíti a fent említett hallgatók helyzetét, hogy a kari könyvtárak, ahol az adott kar 
tankönyvei megtalálhatóak nem biztosítanak lehetőséget a tankönyvek kikölcsönzésére, ezzel pedig a 
"huszonkettes csapdáját" idézik elő, hiszen az Egyetemi Könyvtárban sajnos nincsenek meg vagy 4 csekély 
számban az adott kar tankönyvei, a kari könyvtárból pedig azok kölcsönzésére nincsen lehetőség. 
Bunkó a ruhatáros néni. 
sok mindennel nem találkoztam, ezért nem tudtam volna értékelni (például könyvtárosok technikai vagy 
szakmai tudása), de a kérdőívben nem igazán volt olyan lehetőség, hogy nem tudom 

Kár, hogy csak általában 4ig vannak nyitva. 



 

BESZÁMOLÓ AZ ELTE KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL   K21 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

K21 dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: nyilvános 
Készítette: Bodnár, Ilona; Herendi, Katalin; Varga, Andrea; Virág, Gabriella, 2016.10.05.  28 

 

Bár több dokumentum mellett is jelezték, hogy elektronikusan is elérhető, nekem még egyet sem sikerült 
letöltenem. A hely, ahová az internetes katalógus linkjei mutatnak egyszerűen nem létezik. Nagyban 
megkönnyítené a könyvtárhasználatot, ha minél több dokumentum elérhető lenne az interneten. 
kényelmesebb székek 

 
IK Kari Könyvtára: 

Jó lenne ha lennének bioinformatikai folyóiratok. Pl. Bioinformatics (Oxford Journals). Jó lenne ha 
futurisztikus dizájn lenne, vagy esetleg nagy számítógéptudósok képei.  

Az ik könyvtárosának szóljanak, hogy a diákokért van ott, hogy őket segítse. Nem elfogadott állapot a 
hozzáállás ahogy a diákokkal viselkedik. Segítségkérés esetén letorkollja az embert, hogy kedve támad sírni. 
A ttk könyvtárból is sok könyvet veszek ki, sokkal elégedettebb vagyok az ottani rendszerrel. 

 
PPK Kari Könyvtára: 

A Pszichológiai és Pedagógia könyvtár jelen módszere a raktárhasználatra katasztrófa. Ha csak egy perccel 
lekési az ember a "raktáros nő időbeosztását", akkor várhat x órát mire valaki újra hajlandó lesz lemenni a 
könyvekért, arról nem is beszélve hogy az ott dolgozó raktáros egy irtó faragatlan nő, akinek lábat kell 
csókolni, ha szíveskedik lemenni a könyveinkért, amiket előjegyeztünk.  

Sajnos a könyvtárban korszerű könyvek alig találhatóak, nehéz egy-egy szakmai beadandót a könyvtárban 
található könyvekből megírni. 

Amikor írtam egy emailt, hogy melyik könyveket szeretném kikölcsönözni, pár percen belül reagáltak is. Egy 
órán belül ott értem oda értük és akkor már elő voltak készítve. Hatalmas tisztelet a könyvtárosoknak a 
kedvességért és pontosságért. 
A könyvtáros néni 4 hangos. De legközelebb szólok neki személyesen is. 
Ha a maximálisan kölcsönözhető könyvek számát megnövelnék, az 4 jó lenne. 
A könyvtári gépeken gyakrabban kéne telepíteni a frissítéseket, frissíteni a programokat! 
 

TÓK Könyvtára: 

Az ELTE-TÓK könyvtárában a könyvtárosok egytől egyig 4 kedvesek, segítőkészek, bármilyen kéréssel 
lehet hozzájuk fordulni, azonnal segítenek. 4 szeretek oda járni. 
Nyitvatartás tekintetében gondolhatnának a levelező szakos hallgatókra is. 

 
TÁTK Kari Könyvtára: 

A hallgatók kényelme érdekében fenntartót szekrényeket jó dolognak tartom, arra az esetre, ha valaki 
hosszabb ideig kíván a könyvtárban tartózkodni. Viszont, hogyha valaki csak egy-két könyvért jött, 
aminek a kikeresése csak pár perc, nem tartom korrektnek, hogy a könyvtáros a szekrény használatára 
kötelezi a hallgatót. Régebben ilyen esetekre a könyvtár előterében volt néhány szék, amire arra a pár 
percre lehetett lepakolni. Most már nem lehet pakolni. Ülni nyilván nem fog senki, mert sem asztal nincs 
előtte, sem semmi, amit nézhetne, így azok a székek feleslegessé is váltak. Arról nem is beszélve, hogy 
azok mögött a székek mögött könyvek vannak. 
Lehetne jobban kialakítva a könyvtár előtti közösségi tér, hatékonyabban lehetne közösen tanulni ott 
például. 
4 zajos, nem lehet tanulni, emellett pedig nem rendelkezik közösségi térrel.  
Lehetne egy jó, központi tanulási tér, de valójában teljesen lehangoló az egész egy sötét, alacsony 
pincében. Nem szívesen járok oda. 

Több helyen is hiányzik a nem tudja/nem válaszol opció ahol szerintem lennie kellene. Például ezen az 
oldalon a könyvtárosok munkáját illetően. A reklamációk kezelésével kapcsolatban nem tudok 
nyilatkozni, mert egyszer sem reklamáltam még és tanúja se voltam, hogy valaki más reklamált volna. 
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Nem tartom igazságosnak amikor azért büntettek meg, mert a könyvtáros hölgy nem jól adta át az 
információt számomra, és egy apró részletet elfelejtett megemlíteni a kölcsönzésnél, még pedig, hogy 
pontosan hány óráig kell visszahozni az adott könyvet. Majd amikor rajtam kívül még 2 másik ember is 
igazolta, hogy valóban nem említette a hölgy ezt az információt, konkrétan le lettünk hordva, hogy ezt, 
hogy képzeljük róla, ő tökéletesen végzi a munkáját. 
4 kicsi. Kevés hely van bent tanulni. Lehetne tovább nyitva. 

Jó lenne legalább egy nap, amikor vagy reggel korán (pl. 8-tól) nyitna a TÁTK Könyvtár, vagy egy nap, 
amikor sokáig van nyitva (legalább 18-ig, de inkább tovább tartana nyitva. Sokan dolgozunk egyetem 
mellett, könnyebb lenne így elérni a könyvtár szolgáltatásait. 
Minden válaszadási opciónál szeretném opcionálisan feltüntetve látni a nincs róla tudomásom/nem 
ismerem válaszadási lehetőséget, mert így van, ahol nem 100 százalékban fedi a valóságot az állításom.  
Jó volna, ha nem kéne a pincében zsugorodni. 

Véleményem szerint probléma, hogy könyvtárunkban (Társadalomtudományi kar) nem lehet előjegyzést 
tenni egy kikölcsönzött könyvre, így ha újra és újra kiveszi valaki, akkor lehetetlen hozzájutni a kis 
példányszám miatt. 

 

 

TTK Kari Könyvtára: 

Jó lenne ha a TTK könyvtárban a könyvtárosok tudnák hogy merre találok egy könyvet, még akkor is ha 
nem az ő szakterületük. 

Néhány fogas jól jönne a kémia könyvárban, mert akkor a kabátjainkat nem kellene a könyvtáros kérésére a 
földre szórni. 
Meghosszabbíthatnák a nyitvatartási időt 
Hosszabb nyitvatartási idő. 
A kémia könyvtárban dolgozó hölgyek kevesebbet beszélgethetnének és lehetnének kedvesebbek 

A TTK kari könyvtár lehetne tovább nyitva, legalább 6-ig. 

Vannak olyan könyvek, melyekből valamivel nagyobb példányszámra lenne szükség, mert sehol sem lehet 
kapni, és csak egy- két darab van a könyvtárban, pedig mindenképpen szükséges a vizsgára felkészüléshez 
(pl. A természetvédelmi biológia alapjai) 

Sajnos néhány helyen nem tudtam megfelelő választ adni (pl.: Milyen mértékben segíti Önt a tanulmányaiban 
az elérhető könyvtári állomány?/Szakdolgozatok, disszertációk),mivel még nem volt hozzá szerencsém. 

A kabátomat, táskámat nem vihetem be az olvasótérbe, viszont semmilyen elhelyezési lehetőséget nem 
biztosítanak, a földre kell őket letenni, jobb híján... Újabb könyvek nem 4 érhetőek el, csak a régebbi, szétesős 
példányok. (ELTE TTK Kémia Könyvtár) 
1 könyv ne csak 3 hónapos időszakra legyen elérhető, hiszen ha szorgalmi időszak alatt kiveszem, akkor 
vizsgára készüléskor nem tudom használni.  

A kérdőívvel kapcsolatban volt problémám, hogy én személy szerint még nem írtam szakdolgozatot, 
disszertációt, így nem tudtam a megfelelő választ bejelölni, mert nem tudom, hogy milyen a "felhozatal" (Ez 
még néhány kérdésnél előfordult). 

 


