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A szervezet  

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) 2009-ben jött létre az ELTE Szenátusának 

XXXIV/2009 (III. 23.) határozatával. A szervezet a korábban szervezetileg és földrajzilag is 

széttagoltan működő, formálisan együttműködő könyvtárak hálózatából alakult meg. A 

változás egyik motorja az egyetemen 2008-ben elindult K21 Minőségfejlesztési projekt volt. 

A korábban izoláltan működő könyvtárak munkatársai megismerték egymást, csapatban 

közösen dolgoztak a feladatok végrehajtásán, amely alapja lett a könyvtárak közötti 

együttműködésnek. A projekt keretében az első önértékelést 2010-ben végezték el a 

tagkönyvtárak. A Szenátusi határozat értelmében megalakított Könyvtári Tanács (KT) 

feladata volt az EKSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése. Az elkészült 

szabályzatot 2012-ben fogadta el a Szenátus. Az EKSZ operatív irányító testülete a Könyvtári 

Tanács, a könyvtári rendszer egészét érintő ügyekben javaslattevő, véleményező és ellenőrző 

jogokkal. A KT (19 tag) elnöke az Egyetemi Könyvtár (EK) főigazgatója, tagjai az EK 

főigazgató helyettesei, osztályvezetői, a karokon lévő tagkönyvtárak vezetői lettek, a karokon 

kívüli könyvtárakat és a hallgatókat egy-egy fő képviselte. A Könyvtári Tanács az egységes 

szakmai munka kialakítására és bevezetésére koordinációs bizottságokat hozott létre az alábbi 

területeken: gyűjteményépítés, informatikai fejlesztés, elektronikus információszolgáltatások, 

minőségbiztosítás, stratégiai fejlesztés, olvasószolgálat. A 2015-ben az egész felsőoktatásban 

létrehozott kancellári rendszer az ELTE szervezetét és működését is átalakította. A 2015-ben 

elfogadott új ELTE SZMSZ megváltoztatta a KT összetételét (21 tag). A Könyvtári Tanács 

elnöke az Egyetemi Könyvtár és Levéltár (EKL) főigazgatója, társelnöke a tudományos 

ügyekért felelős rektorhelyettes lett. A Könyvtári Tanács tagjai a kancellár által delegált 

személy, a Rektori Koordinációs Központ vezetője, az informatikai igazgató, az EKL 

képviseletében az Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója által delegált, a különböző 

szakterületeket irányító további hat fő, a kari könyvtári szolgáltatók karonként egy-egy fő 

delegáltja, illetve az EHÖK, valamint az EDÖK által delegált egy-egy hallgató. Mivel a KT 

jelentősen kibővült nem könyvtáros tagokkal, feladatai is módosultak, többé már nem lehetett 

a könyvtár szakmai kérdéseinek fóruma. Ezért a K21 Minőségirányítási Koordinációs 

Bizottság keretében megalakult a könyvtárvezetők munkacsoportja. A koordinációs 

bizottságok is átalakultak, amelyeket mindig a stratégiai célokhoz, a közös feladatok 

ellátásához igazítottunk. Vannak állandó és egyes rövid távú feladatok elvégzésére ad hoc 

bizottságok. Állandó bizottságok: 

- IKR, a közös integrált könyvtári rendszer egységes működtetésére, az egyes 

szakterületi kérdések mentén albizottságokkal 

- K21 Minőségirányítási 

- MTMT-EDIT 

- Portál 

 

1.1 alkritérium: Világos küldetés, jövőkép, alapvető értékek 

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) 2010-ben fogadta el első küldetését és jövőképét, 

melyet a kollégák széleskörű bevonásával fogalmazott meg. Megalkotásakor figyelembe vette 

az ELTE küldetését és jövőképét. 2012-ben elfogadásra került az EKSZ Minőségirányítási 
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Kézikönyve (MIK), mely tartalmazta az elfogadott küldetést, jövőképet, a stratégiai és 

minőség célokat valamint a szervezet minőségpolitikáját, melyben a szervezet megfogalmazta 

értékrendjét. 2014-ben szükségessé vált a jövőkép és a küldetés felülvizsgálata, melyet az 

EKSZ K21 projektje végzett el. Ezek után felmerült a MIK felülvizsgálata is, melynek 

eredményeképpen nem egy javított, hanem egy teljesen új Minőségirányítási Kézikönyv 

született 2017-ben, ami továbbra is tartalmazza a küldetés nyilatkozatot, a jövőképet, és a 

minőségpolitikában megjelenő értékrendet. Az elkészült dokumentumot a Könyvtári Tanács 

fogadta el, melyben a fenntartó képviselői is jelen vannak. Az Egyetem és a magyar 

könyvtárosság etikai kódexe által megfogalmazott értékrendek egyaránt vonatkoznak ránk, 

befolyásolják minden napi működésünket. 

A küldetés, a jövőkép, az értékek munkatársak felé való közvetítésének egyik eszköze a 

minőségügyi felelősök kinevezése a tagkönyvtárakban. A minőségügyi felelősök a 

tagkönyvtárak képviseletében, a KT elnökének megbízásával működnek, a minőségfejlesztési 

tevékenység gyakorlati, mindennapi végrehajtói. Hozzájárulnak a minőségügyi rendszer 

működéséhez, oly módon, hogy gondoskodnak a minőségpolitika, a minőségcélok 

megvalósításáról könyvtáranként. Tevékenységüket a K21 Koordinációs Bizottság 1. 

Minőség koordinálási munkacsoport keretében végzik. 

Alapító okirata az Egyetemnek van, az EKSZ és a hálózati központ szerepét betöltő Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata az ELTE SZMSZ része, az ELTE 

honlapjáról és a könyvtári portálról is elérhető. Az EKSZ elkészítette kommunikációs 

stratégiáját, melyben meghatározásra került, hogy mely érdekelt fél felé ki kommunikál és, 

milyen eszközök állnak a rendelkezésre. A kommunikáció rendszeres.  

Az EKSZ SZMSZ része az EKSZ Könyvtárhasználati szabályzata, ebben kerültek lefektetésre 

azok a közös szabályok melyek minden könyvtárban azonosak, ezt egészítik a helyi 

rendelkezések. Ha nem is deklarált módon, de megjelennek az ügyfélközpontúság, a 

tolerancia, a hátrányos (fogyatékos könyvtárhasználók) helyzetűek megkülönböztetett 

támogatása és a diszkriminációellenesség egyes elemei. 

Az ELTE Etikai Kódexe és a magyar könyvtárosság etikai kódexében megfogalmazott 

elveket az EKSZ minden munkatársa magára nézve kötelezőnek tartja. Az egyetemi 

szervezetben működnek az Etikai bizottságok. Az egységes szakmai munka irányítására 

létrehozott koordinációs bizottsági rendszer lehetőséget biztosít az etikai dilemmák 

kezelésére, a bizottságok a KT-nak tartoznak beszámolni. A bizottsági munka és az egyéb 

hálózati rendezvények jó lehetőséget biztosítanak a munkatársak számára, hogy feladatkörök 

mentén megismerjék egymást, kialakuljanak az informális kapcsolatok, ez egységesebb 

munkavégzést tesz lehetővé. 

1.2 alkritérium: A könyvtár vezetése és működésének fejlesztése 

Az EKSZ vezetése a Könyvtári Tanács (KT), amely jelenleg 21 főből áll. A KT elnöke az 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója, társelnöke a tudományos ügyekért felelős 

rektorhelyettes. A KT tagjai a kancellár által delegált személy, a Rektori Koordinációs 

Központ vezetője, az informatikai igazgató, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár képviseletében 

az Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója által delegált, a különböző szakterületeket 
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irányító további hat fő, a kari könyvtári szolgáltatók karonként egy-egy fő delegáltja, illetve 

az EHÖK, valamint az EDÖK által delegált egy-egy hallgató.  

A Könyvtári Tanács az egységes szakmai munka kialakítására, bevezetésére és irányítására 

szakmai koordinációs bizottságokat hozott létre. A bizottságok állandó vagy ad hoc jelleggel 

működnek. A koordinációs bizottságokban minden tagkönyvtár képviselteti magát, az adott 

szakterületen kiemelkedő kolléga delegálása által. A bizottságok éves munkatervét és 

beszámolóját a KT fogadja el. 

A KT állandó koordinációs bizottsága a K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 

(továbbiakban: koordinációs bizottság), amely tervezi, szervezi és irányítja az EKSZ 

tagkönyvtáraiban folyó minőségfejlesztési tevékenységet. A koordinációs bizottság tagjai a 

kari könyvtárak és az Egyetemi Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban: EKL) képviselői, 

valamint a KT elnöke által felkért szakértők lehetnek. A koordinációs bizottság munkáját 

munkacsoportokban végzi éves munkaterv alapján, melyet a KT fogad el.  

A koordinációs bizottság elnökét a KT elnöke kéri fel, és a KT hagyja jóvá. A bizottságban 

bekövetkező személyi változásokról az elnök tájékoztatja a KT-t.  

A bizottság elnökének feladata, felelőssége és hatásköre:  

1. Tervezés: a stratégia, a minőségpolitika, a minőségcélok meghatározása; döntéselőkészítés, 

éves intézkedési terv összeállítása.  

2. Irányítás, szervezés: a munkacsoportok munkájának irányítása, szervezése, a szervezeti 

önértékelés elvégzéséhez szükséges tevékenységek koordinálása; előkészítés, lebonyolítás, 

mérések, értékelések elvégzése, a munkacsoportok vezetőinek és tagjainak kijelölése, a 

szükséges erőforrások biztosítása (terem, infrastruktúra, humánerőforrás).  

3. Ellenőrzés: a munkacsoportok tevékenységének irányítása, követése, beszámoltatása.  

4. Felelősség: a projekt szakmai tevékenységéért, a MIK elkészítéséért, a módosítások 

elvégzéséért és felülvizsgálatáért.  

5. Az elnök biztosítja az információk áramlását és támogat minden javításra irányuló 

kezdeményezést.  

6. Az elnöknek beszámolási kötelezettsége van az EKSZ és az ELTE illetékes fórumai felé 

(KT, ELTE Minőségfejlesztési Bizottság).  

Könyvtárak munkatársainak a munkaköri leírása összhangban van a könyvtár stratégiájával, 

terveivel, a partneri elvárásokkal. Szerepel benne, hogy a feladatkörükbe tartozó munkát 

kötelesek az EKSZ Minőségirányítási Kézikönyvében leírtakhoz igazodva ellátni. 

Többségében rendszeres a felülvizsgálatuk is. 

Az ELTE részeként az Egyetem szervezetében létrejövő változások erősen érintik a könyvtári 

szervezetet is. A 2015 létrehozott kancellári rendszer és az ezzel járó szervezeti változások 

jelentősen befolyásolták az EKSZ szervezetét, működését is. A 2015-ben elfogadott új ELTE 

SZMSZ megváltoztatta a KT összetételét, mivel jelentősen kibővült nem könyvtáros tagokkal 

feladatai is módosultak, így többé már nem lehetett a könyvtár szakmai kérdéseinek fóruma. 

Ezért a K21 Koordinációs bizottság létrehozta a könyvtárvezetői munkacsoportját, ezeknek a 

kérdéseknek a megvitatására. A módosított EKSZ SZMSZ 2016-ban került elfogadásra. A 

szombathelyi kampusz (SEK) 2017-es ELTE-hez való csatlakozása is jelentősen befolyásolta 
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az EKSZ, különösen az EKL szervezetét. A SEK integrálása a szervezetbe folyamatban van, 

hosszabb időt vesz igénybe. Új feladatok megjelenése esetén minden esetben felállításra kerül 

a feladat jellegétől függően állandó vagy ad hoc koordinációs bizottság. Ezek szükségességét 

a KT minden év elején felülvizsgálja. 

Az ELTE erősen hierarchizált struktúrája miatt az információkhoz való jutás problémássá 

vált, a vezetői információs rendszer kiépítése nagy nehézségekbe ütközik. Ennek ellenére a 

tervezésnél törekszünk a kockázati tényezők feltérképezésére. 

Célközönségünk elsősorban az egyetemi polgárság, de nyilvános könyvtári hálózatként az 

EKSZ, elsősorban az EKL nyitott más társadalmi rétegek felé is. Így a középiskolások, 

nyugdíjas rétegek felé, együttműködési szerződést kötöttek az V. kerületi önkormányzattal, 

mindenkit várnak kiállításaikra, külföldi és hazai csoportok számára vállalnak bemutatókat. 

Az EKSZ tagkönyvtárai lehetőséget biztosítanak a középiskolások számára a közösségi 

szolgálat teljesítésére. 

Az EKSZ vezetése tevékenysége során a gyakorlatban is érvényesíti a TQM alapelveit és a 

PDCA ciklus megvalósítását. Az EKSZ működésének alapja a folyamat és 

projektmenedzsment valamint a csapatmunka. A megfelelő feltételek kialakítását gátolhatja a 

széttagoltság, a humánerőforrás-, és az információhiány.  

Az EKSZ kidolgozta a kommunikációs stratégiáját, és közzé tette a Minőségirányítási 

kézikönyv 9. mellékleteként, ez lehetővé teszi a hatékony külső és belső kommunikációt. 

Kiépítésre került az EKSZ partner adatbázisa, megteremtődött a több szintű, több csatornás 

kommunikációs rendszer. Így a változások és azok hatásainak kommunikálására is több féle 

csatorna áll rendelkezésre. Munkatársak felé: beszámoló napok, körlevelek, hírlevelek, 

munkaértekezletek stb., a többi érdeket fél számára: hírlevelek, portál, szakmai rendezvények 

stb. 

1.3. alkritérium: A vezetői támogatás és példamutatás 

A vezetés a munkájával mutat példát. A könyvtárvezetők tevékenyen részt vesznek a 

koordinációs bizottságok munkáiban, kiemelkedően aktívak a K21 koordinációs bizottság 

munkacsoportjaiban. A vezetők rendszeresen részt vesznek vezetői képzéseken. A szervezeti 

széttagoltságból adódóan a szervezeti kultúra a vezetők és munkatársak közötti kölcsönös 

bizalom tekintetében más-más képet mutat a különböző egységekben. A pozitív változások 

érdekében a könyvtárvezetői munkacsoport hozzálátott egy ösztönzőrendszer és a 

teljesítményértékelési rendszer kidolgozásához. Megtörtént a munkatársak és a vezetők 

kompetenciájának mérése. 

A munkatársak rendszeren kapnak tájékoztatást vetőjüktől a kulcsfontosságú területeken 

bekövetkezett változásokról, ám a tájékoztatás mélysége egységenként eltérő lehet. Az EKSZ 

szervezeti kultúrájának része a munkatársak támogatása feladataik, terveik végrehajtásában és 

célkitűzéseik elérésében, de a helyi adottságok és a fenntartó anyagi lehetőségei nagyban 

befolyásolják, hogy ez mennyire tud megvalósulni. A munkaköri leírásokban megtörténik a 

hatáskörök kijelölése. A feladatok és a hozzájuk kapcsolódó hatáskörök delegálása szintén 

nem egységes, de minden kar képviselteti magát minden koordinációs bizottságban. Ez a 

terület is javításra szorul. 
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A vezetés támogatja a munkatársakat a tudásuk folyamatos fejlesztésében, és keresi a 

képzések finanszírozásának lehetőségeit. 2013-tól EKSZ-szintű továbbképzési terv készül, 

melynek alapja a stratégiai terv és a kompetenciamérés eredménye. Folyamatosan 

figyelemmel kíséri a könyvtárosi továbbképzési lehetőségeket, a képzésekre vonatkozó 

pályázati lehetőségeket (pl. részt vettünk a "TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR Kulturális 

szakemberek továbbképzése a szolgálatfejlesztés érdekében" című pályázat”-on), belső 

képzéseket szervez. A külföldi jó gyakorlatok megismerése érdekében ösztönözzük a 

munkatársakat az ERASMUS program nyújtotta lehetőségek kihasználására. A vezetés nyitott 

a munkatársaktól érkező kedvezményezésekre és javaslatokra, bevonják őket a 

megvalósításba is. 

A szervezeti kultúra felmérésből az derült ki, hogy a munkatársak szerint fejlesztendő terület 

az elismerési és jutalmazási rendszer. Bár minden évben van könyvtárosi az egyetemi 

kitüntetettek között, de hiányzik a munkatársak EKSZ-szintű elismerési rendszere.  

A szervezet tiszteletben tartja a munkatársak személyes körülményeit, és a lehetőségeinek 

figyelembevételével biztosítja a munkatársak egyéni igényeit a munkaszervezésnél. 

1.4 alkritérium: A vezető kapcsolatai a fenntartóval és más társadalmi partnerekkel 

A vezetés rendszeres kapcsolatot alakít ki partnereivel, különösen a fenntartóval. A KT 

tagjainak összetétele biztosítja a kapcsolódó területekkel az együttműködést. A folyamatos 

kapcsolattartás eredményeként egyezik a fenntartó elvárása és az EKSZ rövid és hosszú távú 

célja. Az EKSZ stratégiai terve és a hozzákapcsolódó intézkedési terv összhangban van az 

ELTE Intézményfejlesztési Tervével és az ELTE 2016–2020-ig szóló Minőségfejlesztési 

Programjával. A kommunikációs stratégia kidolgozott, kialakult rendje van a sajtófigyelésnek 

és médiamegjelenéseknek. A könyvtárak részt vesznek, vagy képviselve vannak a szakmai és 

érdekképviseleti szervezetekben, a képviseleti jogosultságok meghatározottak. 

A kommunikációs stratégiában meghatározott módon kerülnek kommunikálásra az 

eredmények. 

Már a 2010-es stratégia kidolgozásakor is figyelembe vettük a könyvtárpolitikai stratégiákat. 

A 2016-ban megfogalmazott új stratégia kidolgozásánál is fontos szempont volt az elérhető 

hazai és nemzetközi könyvtárpolitikai dokumentumok figyelembe vétele. 

Az EKSZ a szakmai szervezetekben való testületi és egyéni tagságok révén közreműködik a 

könyvtárral kapcsolatos közpolitikák, irányok meghatározásában. Sajnos sok esetben a 

szakmai szervezetek bevonása csak formális, a kidolgozott javaslatok, vélemények 

megvalósulása, eredménye elenyésző. 

A Könyvtári Tanács társelnöke a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes, tagja a Rektori 

Koordinációs Központ vezetője, mindketten tagjai a szenátusnak, rajtuk keresztül közvetlen 

kapcsolata van az EKSZ-nek a fenntartóhoz. Így megvalósulhat a rendszeres és 

kezdeményező kapcsolat. A tagkönyvtárak vezetői pedig a kari szintű kommunikációért 

felelősek. 

Az EKSZ munkatársai aktívan részt vesznek országos szakmai és tanácsadó szervezetek 

munkájában. Munkatársaink képviselik az Egyetem Könyvtárait az MTMT és az EISZ 

Program Tanácsban, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában, a Magyar Országos 

Közös Katalógusban, a Magyar Aleph Csoportban, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
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több szekciójában, az Informatikai és Könyvtári Szövetségben, az európai tudományos 

könyvtárak egyesületében (LIBER), és az Aleph-felhasználók nemzetközi szervezetében 

(IGELU).  

Mindezek eredményeképpen az EKSZ, különösen az Egyetemi Könyvtár meghatározó 

szakmai vonatkoztatási ponttá, kompetenciaközponttá vált országos szakmai körökben, egyre 

több rendezvényre kapnak felkérést előadóként, és számos felsőoktatási és szakkönyvtár kér 

tőlük szakmai tanácsadást, konzultációt, amely jelzi az EKL presztízsének növekedését, 

szakmai munkájának hazai és nemzetközi elismerését. 

Az EKSZ stratégiai céljai közé tartozik a kommunikáció terén az Egyetem és az EKSZ 

könyvtárak megítélésének javítása, imázsának erősítése minden leendő, egykori és jelenlegi 

hallgató, oktató, kutató, érdeklődő és potenciális támogató szemében.  

Az EKSZ működését leginkább közvetlen partnerei határozzák meg, igényeik beépülnek 

tevékenységi rendszerébe. A partnerközpontúság közvetlen partneri relációban az Egyetemi 

Könyvtári Szolgálat szervezeti kultúrájának fejlesztésével valósul meg. Közvetlen partnerei 

közé tartozik a fenntartó (külső partner), a könyvtár használói köre, valamint a könyvtár 

munkatársai (belső partner). 

2.1 alkritérium: Stratégiát befolyásoló partneri igényeket és elvárásokat megalapozó 

tények, adatok 

Ahogy már az előzőekben bemutatásra került az EKSZ nagyon részletes kommunikációs 

stratégiát készített, melyben feltérképezte partnereit. Emellett adatbázist épít az EKL és a 

tagkönyvtárak közvetlen partner adatainak felhasználásával. Így teljessé válik partner 

kapcsolati hálózata.  

A könyvtárhasználók és a munkatársak elégedettségének, és igényeinek mérése meghatározott 

időközönként elvégzett felmérésekkel történik. A hallgatói felmérésekre 2016-tól évente, az 

oktatói felmérésekre 2 évente, munkatársi felmérésekre 3 évente kerül sor. A felmérések 

módszertanának kialakításakor a kérdőívek összeállításában a K21 koordinációs bizottság 3. 

Primer kutatások munkacsoportja együttműködik az ELTE Rektori Kabinet Minőségügyi 

Irodájával. A szolgáltatás-fejlesztési igény és a könyvtárhasználói elégedettség mérését egy 

felmérésben, adott könyvtárhasználói célcsoportra szegmentálva (hallgató, oktató, kutató) 

végzik el. 

A kérdőívek minden mérés előtt felülvizsgálatra kerülnek. A felmérések szervezése és 

kiértékelése is a munkacsoport feladata. A kiértékelés után fejlesztési javaslat készül, az 

eredményeket pedig az EKSZ portálon tesszük közzé 

A kötelező adatszolgáltatás/statisztikai adatok, a mutatók/teljesítménymutatók és felmérések 

adatokat szolgáltatnak az ELTE és az EKSZ vezetésének is a könyvtári hálózat működéséről. 

A fejlesztési feladatok meghatározása a minőségi mutatókból kapott információk alapján 

történik:  

– a rövid távú beavatkozási feladatok a folyamatok mérőszámainak alakulásából,  

– a közép távú és hosszú távú beavatkozási feladatok az önértékelés és partneri elégedettség 

alakulásából.  

A teljesítménymutatók rendszeres elemzését az elmúlt évben kezdtük meg. 

Költséghatékonysági mutatók mérésére azonban nincs lehetőségünk. A szervezeti 



ELTE EKSZ ÖNÉRTÉKELÉS 2018  K21 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

K21 dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: K21 nyilvános 
Készítette: Önértékelési mcs., 2018. 05.25. 
Jóváhagyta: Bergmann Krisztina, 2018.06.06 
Verzió száma:  

Legközelebbi felülvizsgálat: 201X. xxxxx XX. 
Hatályba lép: 201X. xxxxx XX. 
Kiadta: XY 8 

 

széttagoltság, az hogy nem vagyunk önállóan gazdálkodó egységek (még az EKL sem), a 

törvényileg előírt közbeszerzési kötelezettségünk, a kancellári rendszer (nem férünk hozzá 

gazdasági és műszaki adatokhoz) nagyon beszűkíti a lehetőségeinket. Nagyon kicsi 

ráhatásunk van csak a költséghatékonyságra, ahol lehet, igyekszünk ezt megvalósítani. 

2017-ben a KKÉK alapján elvégzett könyvtári önértékelésünk egyik megállapítása az volt, 

hogy időszerű a 2014 után mind az EKSZ, mind a tagkönyvtári SWOT-elemzés újbóli 

elkészítése. A K21 Koordinációs Bizottság idei munkatervében feladatként szerepel. 

2.2 alkritérium: Stratégiai célok kialakítása az igények és elvárások alapján 

A küldetés és jövőkép 2014-es felülvizsgálata és újrafogalmazása után az EKSZ a stratégiai 

célokat is újragondolta. A K21-es Koordinációs Bizottságban zajlottak az előkészítő munkák, 

így a versenytársak elemzése, a külső tényezők feltérképezése, a hazai és nemzetközi 

könyvtárpolitikai dokumentumok áttekintése. Ezek után a Könyvtári Tanács felállított egy ad 

hoc stratégiakészítő bizottságot, amely az elkészült munkaanyag alapján összeállította az 

EKSZ 2016–2020-ra vonatkozó stratégiai tervét. A stratégiai célok beemelésre kerültek a 

Minőségirányítási Kézikönyvbe is. A stratégia terv a célok meghatározása mellett tartalmazta 

az intézkedési lépéseket, mellérendelve a felelősöket és a határidőket, a szükséges forrásokat, 

valamint feltérképezte a kockázati tényezőket is. Ezek a feladatok jelennek meg az éves 

munka- és feladattervekben. A Könyvtári Tanács felé mind a koordinációs bizottságoknak, 

mind a tagkönyvtáraknak beszámolási kötelezettsége van, így történik meg az ellenőrzése a 

feladatok végrehajtásának. 

A stratégiánk összhangban van az intézmény jövőképével és küldetésével, illeszkedik a 

felsőoktatás, az ELTE és a könyvtári terület stratégiai céljaihoz, intézkedési javaslataihoz. A 

stratégia kialakításakor a partnerek igényeit, elvárásait az erőforrások tükrében és a 

lehetőségek függvényében figyelembe vettük. Az eredményességi mutatókat beazonosítottuk. 

A stratégiai tervezés megvalósításában figyelembe vettük az érdekeltek igényeit és elvárásait. 

A cselekvési terv aktualizálása rendszeresen megtörténik, és a tervezése a PDCA cikluson 

alapul. A KT K21 Koordinációs Bizottság feladata a rendszeres ellenőrzés és felülvizsgálat, 

ha szükséges javaslatokat tesz a Könyvtári Tanács felé a módosításokra. 

Törekszünk a feladatok és a források valamint az érdekelt felek által támasztott 

követelmények közötti egyensúly megteremtésére, azonban az elmúlt években az anyagi 

források egyre nagyobb szűkülése miatt csak a humánerőforrás szakmai tudásának maximális 

kihasználásával sikerült ezt megvalósítani. A humánerőforrást segítő technikai és műszaki 

fejlesztések késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg. A pályázati lehetőségek a közép-

magyarországi régión kívülre, és a közkönyvtárakra fókuszálnak. 

A minőségbiztosítási projekt megalakulása után az elsők között szerveződött meg a Zöld 

könyvtár munkacsoport, amelynek tagjai a könyvtár és a fenntartható fejlődés kapcsolatával 

foglalkoznak. Az elmúlt évek során a munkacsoport kidolgozott egy Zöld könyvtári ajánlást 

az EKSZ könyvtárai számára, sőt a tavalyi EKL által rendezett Hagyományok és kihívások 

konferencia egyik témája is ez volt. A csoport tagjai szervezőként, előadóként és 

moderátorként vettek részt a konferencia munkájában. Az Egyetem is felfigyelt e téren 

végzett magas színvonalú munkánkra, így a megalakuló Egyetemi Fenntartható Fejlődés 

Tanácsába az EKSZ delegálhatott egy tagot. A minőségbiztosítási projekt kezdetétől működik 
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az Akadálymentes könyvtár munkacsoport is, amelynek célja, hogy a speciális igényű 

hallgatók igényeit közvetítse a könyvtárosok felé, segítse az információhoz való 

akadálymentes hozzáférést. A fogyatékos hallgatók könyvtárhasználatát az elmúlt években a 

tagkönyvtárak akadálymentességének felmérésével, az akadálymentesítésre tett javaslatokkal, 

adaptált tananyagok közzétételével, speciális szolgáltatások nyújtásával, a szolgáltatások 

használatának könnyítésével, a könyvtárosok számára tartott érzékenyítésekkel támogattuk.  

A digitális műveltség elterjesztéséhez kapcsolódó képzéseket tartunk használóink számára.  

2.3 alkritérium: A stratégia megismertetése, bevezetése és felülvizsgálata 

A stratégiai terv a célok meghatározása mellett tartalmazza az intézkedési lépéseket, 

hozzárendeltük a felelősöket, a határidőket és a forrást, feltérképeztük a kockázati tényezőket 

is. A szervezeti felépítés adott, ezen változtatni nem tudunk. Az erőforrások a kijelölt 

feladatok prioritása mentén hozzárendelésre kerültek pl. az MTMT koordinációs bizottság és 

a K21 Primer kutatások munkacsoport megerősítése új tagok bevonásával, új munkacsoport 

létrehozása a megjelenő új feladatra.  

A stratégiai és működési célok a tagkönyvtárak és a koordinációs bizottságok éves 

munkaterveiben megjelennek. Kijelölésre kerülnek a felelősök, a határidők, a mérőszámok és 

a kockázati tényezők. 

Minden munkatárs számára nyitott a lehetőség a célok, és a tervek megismerése. A stratégiai 

célok szerepelnek a MIK-ben – ami mindenki munkájának alapja – ez többféle 

kommunikációs csatornán is elérhető (honlap, minőségügyi felelős). A feladatok kiosztása a 

munkatervekben megtörténik, a célok és tervek ismertetésének mélysége egységenként 

különböző.  

A stratégia végrehajtását folyamatosan nyomon követjük. A koordinációs bizottságok és a 

tagkönyvtárak szintjén is megvalósul. Év közben a KT és a koordinációs bizottságok 

ellenőrzik a saját feladattervüket, a K21 KB negyedévente beszámoltatja munkacsoportjait, a 

könyvtárvezetők is ellenőrzik a tagkönyvtáruk munkatervének megvalósulását, és a határidők 

esetleges változásai átvezetésre kerülnek. A tagkönyvtárak és a koordinációs bizottságok is 

elkészítik éves beszámolójukat a KT számára. A stratégia intézkedési tervének felülvizsgálata 

2017 végén megtörtént, a tervezés a PDCA cikluson alapul. 

A stratégia összhangban van az intézmény jövőképével és küldetésével, illeszkedik a 

felsőoktatás, az ELTE és a könyvtári terület stratégiai céljaihoz, intézkedési javaslataihoz. A 

stratégia kialakításakor, és felülvizsgálatakor a fenntartó stratégiáját, a partnerek igényeit, 

elvárásait az erőforrások tükrében és a lehetőségek függvényében figyelembe vettük. A 

jogszabályi környezet változásához alkalmazkodunk. 

2.4. alkritérium: Innováció megjelenése a fejlesztésben 

Az innovatív ötleteket a vezetők általában jól fogadják, de nincs kidolgozott formája az 

ötletek benyújtásának, kidolgozásának, és megvalósításának, az innovációs kultúra szervezeti 

egységenként más. A szervezeti kultúra felmérésben a kollégák pozitívan ítélték meg azt, 

hogy a vezetés bátorítja a javaslattevőket, fogadókész az új ötletekre. Véleményük szerint a 

hálózat rugalmas új és jobb megoldásokra törekszik, tagjait fejlődésre és újszerű feladatok 

vállalására ösztönzi. Az innovációs kultúra javítása érdekében 2016-tól az EKSZ évi két 
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alkalommal megrendezi KönyvtárCafé rendezvényét, itt a munkatársak beszámolhatnak a 

külföldön szerzett tapasztalataikról, a megismert jó gyakorlatokról, itt lehetőség van a 

tapasztalatok, ötletek megvitatására. Az érdeklődés eléggé mérsékelt, nehéz rávenni a 

kollégákat a részvételre. 

A belső mutatókat, a belső változást ösztönző tényezőket, valamint az innováció és változás 

iránti külső igényeket rendszeresen figyelemmel kísérjük. 

Törekszünk a munkatársak és a vezetés irányából jövő kezdeményezések közötti egyensúly 

megteremtésére, de nagyobb létszámú és többlépcsős szervezeti egységekben ez 

nehézségekbe ütközik.  

A hálózat egyetlen tagja sem önállóan gazdálkodó szervezeti egység, a pénzügyi és műszaki 

erőforrást is igénylő korszerűsítésre vonatkozó elképzeléseket csak továbbítani tudjuk a 

fenntartó felé, de ezek magvalósítására nincs ráhatásunk. Az anyagi erőforrásokat nem 

igénylő korszerűsítéseket igyekszünk megvalósítani. Az érdekelt felekkel egyeztettünk. 

Az érdekelteknek többféle lehetőségük (honlap, közösségi média, e-mail, személyes 

visszajelzés) is van a bevezetett változásokkal kapcsolatos vélemények megadására, ezeket 

összegyűjtjük. A szolgáltatás bevezetése után néhány hétig/hónapig kiemelt figyelmet 

fordítunk a használati adatokra. 

A változások hatékony bevezetését különféle módszerekkel támogatjuk: pl. benchmarking, 

monitoring, projektmenedzsment, PDCA ciklus érvényesítése. (Pl. az e-kérőlapok bevezetése, 

a nyitva tartási idő módosítása.) 

A könyvtár által tervezett változások bevezetéséhez szükséges erőforrások tervezése 

megtörténik, a humánerőforrások biztosítása csak nagy nehézségek árán oldható meg új 

feladatok esetén (belső átszervezések, feladatelhagyások), de az anyagi erőforrások 

előteremtése a fenntartó feladata.  

3.1 alkritérium: Emberierőforrás-menedzsment 

Ezt a területet nagyban befolyásolja az anyaintézmény szervezeti felépítése. 

2017-ben elkészült az EKSZ Humánerőforrás stratégiája, amely összhangban van az EKSZ 

stratégiájával. A Humánerőforrás stratégia is rendelkezik intézkedési tervvel. Egységes 

humánerőforrás-gazdálkodás a szervezeti széttagoltság miatt nem valósulhat meg. A stratégia 

elfogadása előtt már az intézkedési terv egyes elemei elkészültek (pl. korfa adatok 

összegyűjtése, munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák meghatározása). 

Az EKSZ stratégiai terv mellé nem készült emberi-erőforrás tervezés (célok eléréséhez 

szükséges munkatársi létszám). Azonban munkatervekben megtörténik a feladatok mellé a 

munkatársak rendelése, de ez egyes feladatok elhagyását és a munkatársak túlterhelését 

okozza. Minden könyvtár létszámhiánnyal küzd, nehézségeket okoz a távozó kollégák 

pótlása. A nem versenyképes fizetés miatt nehéz megfelelő kompetenciákkal rendelkező új 

munkatársakat felvenni, további nehézség a finanszírozási problémák miatt elrendelt 

időszakos létszám-stop.  

Az egyes szervezeti egységek szintjén valósul meg a munkaerő-gazdálkodás, amely 

figyelembe veszi a feladatok és felelősségek megfelelő elosztását. Új munkatársak felvételére 

(státuszbővítés) nincs lehetőség. A jelenlegi munkaerő-gazdálkodás csak nehezen teszi 

lehetővé a szervezet küldetésének megvalósítását, inkább csak a mindennapi működéshez 
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szükséges könyvtárosi létszámmal rendelkezünk. Munkaerő-átcsoportosítás csak részben 

valósítható meg a hálózaton belül (közfoglalkoztatottak). A munkatársak fejlesztését a 

képzések támogatásával biztosítjuk. 

EKSZ szinten a munkakörökhöz szükséges kompetenciákat meghatároztuk, egységes a 

felvételi eljárásrend. Előléptetésre, illetményre vonatkozóan a jogszabályokban, egyetemi 

eljárásrendekben előírtak vonatkoznak ránk. Az egyetemi és a helyi szintű kitüntetések 

eljárásrendje kidolgozott. A vezetői pályázatok elbírálásánál a Könyvtári Tanácsnak 

véleményezési, a KT elnökének egyetértési joga van. A közalkalmazotti bértáblán felüli 

juttatások lehetősége és alkalmazása egységenként változik. 

A teljesítmény elismerését támogató szervezeti kultúra szervezeti egységenként változó. Az 

egységes teljesítményértékelési rendszer még nem került kialakításra. A munkatársi 

teljesítmény értékelésének módja, formái szervezeti egységenként eltérőek. Ennek javítása 

érdekében már elkészült a kompetenciatérkép és -mérés, folyamatban van az 

ösztönzőrendszer kialakítása, és a teljesítményértékelési rendszer kialakítását is megkezdtük. 

A kompetenciafelmérés eredményeihez igazított továbbképzési terv készül. 

Új munkatársak felvételénél a munkaköri és feladatleírásokat alkalmazunk, különös figyelmet 

fordítunk a munkakörökhöz szükséges kompetenciákra.  

3.2 alkritérium: A munkatársak kompetenciáinak fejlesztése 

A 2017-ben a KKÉK alapján lefolytatott önértékelés alapján már megállapítottuk, hogy az 

egyik legfontosabb fejlesztendő terület a szervezetben a teljesítményértékelési rendszer 

kidolgozása. Ennek első lépéseként kialakítottunk egy ad hoc munkacsoportot a 

munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák összegyűjtésére, a kompetenciatérkép 

kialakítására, és a lefolytatott kompetenciamérés eredményeinek elemzésére. A 

kompetenciamérés megtörtént, a következő lépés a beérkezett adatok elemzése. A 

munkakörökhöz a kompetenciákon túl meghatároztuk a szükséges végzettséget, szakismeretet 

és viselkedésnormákat is. A használói elégedettségmérésben vizsgáljuk a munkatársak 

szakmai tudását és alkalmasságát is. A továbbképzési tervet a stratégiai célok 

megvalósításához szükséges ismeretek és kompetenciák fejlesztése mentén alakítjuk ki. A 

2013–2014-ben a "TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR Kulturális szakemberek továbbképzése a 

szolgálatfejlesztés érdekében" című pályázat” keretében választott képzések az akkor 

érvényben lévő EKSZ stratégia céljait szolgálták. Egyes munkakörök ellátásához belső 

képzéseket biztosítunk, és ezek elvégzése elvárás a munkatársakkal szemben. A képzések 

során alkalmazzuk a távoktatás és az e-tanulás eszközeit is. Lehetőség van arra, hogy a 

képzések végeztével a munkatársak teljesítményét, munkájuk minőségét, eredményességét 

ellenőrizzük. A hálózat törekszik arra, hogy azokat a képzéseket melyekre nagy az érdeklődés 

EKSZ helyszínre szervezze. A továbbképzések tervezését azonban nagyban nehezíti, hogy 

több évre előre nem látható, hogy milyen képzések lesznek, a tagkönyvtárak anyagi 

helyzetének alakulása, illetve a helyettesítések megoldása. 

Az EKSZ minden tagkönyvtárában működik az új munkatárs beilleszkedésének támogatása. 

Évente kétszer meghirdetésre kerülnek az IKR használatához kapcsolódó belső képzések, 

melyeknek elvégzése kötelező az adott modul használatához, ha elegendő létszám hiánya 

miatt mégsem indulna valamelyik képzés, akkor lehetőség van egyéni konzultációra. 
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Megoldott az információkhoz való hozzájutás, ezek nagy része elérhető a honlapon és az 

egyetemi repozitóriumban, miután megkapta szervezeti e-mail címét feliratkozhat a 

hírlevelekre stb. A szervezet tagkönyvtárai és az ott dolgozó munkatársak jobb 

megismerésére, a személyes kapcsolatok kialakítására 2009-től évente megszervezzük a 

Könyvtáros Napot, amelyet minden évben más-más tagkönyvtárban tartunk. 2016-tól közös 

farsangot szervezünk a hálózatban dolgozó kollégáknak. 

A szervezet törekszik arra, hogy támogassa a munkatársak belső és külső mobilitását. 

Ösztönzi a kollégákat az ERASMUS programban való részvételre. A KönyvtárCafé 

programokon lehetőség van a tapasztaltak megosztására. 

3.3 alkritérium: A munkatársak bevonása és felhatalmazása 

2009-ben a K21 Projekt megalakulásakor a közös munka eszközéül a csapatmunkát 

választottuk. A mai napig ez az alapja az EKSZ feladatmegoldásának. A hálózat eredményei 

nem jöhettek volna létre, ha nem működik a tagkönyvtárak között a nyílt kommunikáció és a 

csapatmunka. A könyvtári hálózatban támogatják és ösztönzik a munkatársakat az 

elképzeléseik, ötleteik, javaslataik megtételére, mind a koordinációs bizottsági, mind a 

tagkönyvtári munkájuk során. A módszerek és az eszközök eltérőek lehetnek a különböző 

kérdések esetén.  

A munkatársak széles körének bevonásával történik az EKSZ stratégiájának és céljainak 

kialakítása (K21 Koordinációs bizottság teljes tagsága vesz részt az előkészítő munkákban), a 

folyamatok megtervezése (a folyamatleírások véleményezésére a bevezetése előtt lehetőséget 

kapnak a kollégák, különösen az adott területen dolgozók), valamint a fejlesztési 

tevékenységek meghatározása és végrehajtása (a stratégiai célok és a használói igény- és 

elégedettségmérések eredményei mindenki számára elérhetők, megtehetik javaslataikat). 

Az EKSZ vezetése folyamatosan törekszik a célok meghatározásakor a munkatársakkal való 

megállapodásra. Lehetőséget biztosít a vélemények kifejtésére, a párbeszédre. A folyamatok 

tervezésének része a mérési módszerek meghatározása is, ezek is széles körben kerülnek 

véleményeztetésre. 

Már a 2012-ben elfogadott első Minőségirányítási Kézikönyvben is lefektetésre került, hogy a 

szervezetfejlesztést szolgálandó felméréseket kell végezni a munkatársak körében 

háromévente. Az első ilyen típusú felmérésre 2010-ben került sor. A 3. Primer kutatások 

munkacsoport feladata a felmérés előkészítése, lebonyolítása és értékelése. Azonban az elmúlt 

évek során elsősorban a használói felmérésekre koncentráltunk, így a szervezeti kultúra 

felmérésnek nem alakult ki a hagyománya. 2017-ben egy teljesen átdolgozott kérdőívvel újra 

megkérdeztük a munkatársakat. Az eredményekről elkészült az elemzés, a kollégák 

visszajelzést is kaptak. Előkészületben van egy motivációs kérdőív is. 

Közvetlenül és közvetett módon is van lehetőségük a kollégáknak a vezetés és a 

szervezetirányítás minőségére vonatkozó véleményük megfogalmazására. A szervezeti 

kultúra- felmérések is tartalmaztak erre vonatkozó kérdéseket, lehetőség volt a lefolytatott 

előző három önértékelés során is kifejteni véleményüket, a kompetenciamérések kapcsán a 

munkatársak értékelhették vezetőjüket. Az EKSZ vezetése nyitott a személyes 

beszélgetésekre is. 
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Az ELTE struktúrájából eredendően a munkakörülmények sajnos erősen eltérőek. Az 

épületeknek nem egyedi használói vagyunk, az egyetem szervezetében az üzemeltetési és 

műszaki beruházások feladatait a kancellária látja el. Sok kérdésben nincs döntési jogkörünk. 

Csak a fenntartó felé jelezhetjük a problémákat. 

Az EKSZ tagkönyvtárai törekednek arra, hogy munkatársaik számára megteremtsék az 

ésszerű egyensúlyt a munka és a magánélet között. Nagyobb egységek esetében könnyebben 

megoldható a részmunkaidő és a távmunka, kisebbek esetében ez már nehezebb. A szükséges 

információkhoz mindenkinek egyformán lehetősége van hozzájutni, akár otthonról is. A 

hosszú távú továbbképzési tervekben szerepelnek a gyermek gondozása céljából távollévők is. 

Az EKSZ nem rendelkezik saját esélyegyenlőségi tervvel, de az Egyetem részeként az ELTE 

Esélyegyenlőségi Terve vonatkozik ránk. A könyvtári hálózatban több megváltozott 

munkaképességű kolléga is dolgozik, az ő segítésükre különös figyelmet fordítunk. 

A 2017-es önértékelés intézkedési tervében szerepel egy nem anyagi ösztönzőrendszer 

kidolgozása, jelenleg ez még folyamatban van. 

4.1. alkritérium: Kapcsolat a társadalmi partnerekkel 

A partnerek azonosítása és szegmentálása külső-közvetett, külső-közvetlen és belső-közvetlen 

partneri viszonyokat térképezett fel. (Az EKSZ partneri viszonyainak leírását a MIK 9. számú 

melléklete tartalmazza). Az EKSZ tagkönyvtárai közös partneradatbázist építenek. A 

közvetlen partnereink igényeinek és elégedettségének mérését a MIK-ben foglaltak szerint 

végezzük és a portálon közzé tesszük. Az eredményeket figyelembe vesszük a tervezés és a 

fejlesztés során. A közvetett partnerekkel formális és informális kapcsolatot tart fenn az 

EKSZ. A külső kommunikáció elsősorban a disszeminációt, az eredmények minél szélesebb 

körben való megismertetését célozza. A belső-közvetlen partneri kapcsolatok az EKSZ 

szervezeti kultúrájának fejlesztésével valósulnak meg. A feladatok elvégzése a tagkönyvtárak 

közötti együttműködésen, a kölcsönös jó viszonyon és az évek alatt kialakult 

munkakapcsolatokon alapszik, nincs köztük közvetlen hierarchikus viszony. 

A partnerségi megállapodások megkötését erősen korlátozzák a törvényi szabályozások, 

melyek közbeszerzési kötelezettséget rónak ránk a könyvtári élet több területén. Az EKSZ 

könyvtárai helyszínei a középiskolások kötelező közösségi szolgálata teljesítésének. Az EKL 

és a tagkönyvtárak közül többen is rendszeresen csatlakoznak a Múzeumok Éjszakája és a 

Kutatók Éjszakája, valamint a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz helyszínként 

és programok szervezésével is. Az EKSZ tagkönyvtárai szakterületi partnerkapcsolatokat 

építenek ki. 

Belső közvetlen partnereink igényeit a MIK-ben előírtak szerint mérjük, a felmérések 

eredményeit közzétesszük a portálon. Rendszeresen használjuk a portál mellett a közösségi 

média nyújtotta lehetőségeket is a tájékoztatásra. A Kommunikációs stratégiánkban pontosan 

meghatároztuk a kapcsolattartások szintjét és eszköztárát is. A használókon kívüli a partnerek 

elégedettség-mérésének kidolgozása a K21 Koordinációs Bizottság munkatervében szerepel. 

Az EKSZ, különösen az Egyetemi Könyvtár az elmúlt években meghatározó szakmai 

vonatkoztatási ponttá, kompetenciaközponttá vált. Munkatársaink számos szakmai 

rendezvényen vettek részt, illetve tartottak előadásokat, amelyek eredményeiről rendszeresen 

tájékoztatták kollégáinkat, jelentős számú publikációt jelentettek meg. Társintézmények 
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munkatársai számára a jó gyakorlatok és az alkalmazott tudás megosztása céljából kérésükre 

konzultációkat tartottunk. (Pl. Országgyűlési Könyvtár, MTA Központi Könyvtára, Kaposvári 

Egyetem Központi Könyvtára, stb.), és hozzánk is érkeztek kollégák az ő jó gyakorlatik 

bemutatására (Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, BME OMIKK). 

Az Egyetemi Könyvtár 2017-ben már hatodik alkalommal szervezte meg Hagyományok és 

kihívások című konferenciáját, amelynek keretében bemutattuk az Egyetem könyvtárosainak, 

a felsőoktatási és szakkönyvtárak, valamint az országos könyvtárszakmai szervezetek és az 

ágazati irányítás képviselőinek az Egyetemi Könyvtárban folyó szakmai munka eredményét. 

A konferencia látogatottsága évről évre növekedik, és pozitív visszhangot vált ki szakmai 

körökben.  

Az elmúlt években folyamatosan érkeztek hallgatók és kollégák az ERASMUS program 

keretében, illetve Kárpát-medencei felsőoktatási intézményekből. 

Munkatársaink aktívan részt vesznek országos szakmai és tanácsadó szervezetek munkájában. 

Képviseljük az Egyetem Könyvtárait az MTMT és az EISZ Program Tanácsban, az Egyetemi 

Könyvtárigazgatók Kollégiumában, a Magyar Országos Közös Katalógusban, a Magyar 

Aleph Csoportban, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének több szekciójában, az Informatikai 

és Könyvtári Szövetségben, az európai tudományos könyvtárak egyesületében (LIBER), és az 

Aleph felhasználók nemzetközi szervezetében (IGELU).  

4.2. alkritérium: Kapcsolat a könyvtárhasználókkal 

A K21-es projekt 2009-es indulásakor megalakult a 3. Primer kutatások munkacsoport. 

Kezdetektől feladatuk a partnerközpontúság megvalósításához szükséges mérések lefolytatása 

és a szolgáltatásfejlesztési igények megfogalmazása volt. Az adatgyűjtés szegmentálva a 

különböző használati csoportokra specializált kérdőívekkel történik. Az első években 

kétévente mértük mind az oktatók, mind a hallgatók elégedettségét, 2016 óta a hallgatókat 

évente kérdezzük. A felméréseken túl további csatornák is állnak a használók rendelkezésére 

elképzeléseik, javaslataik, igényeik kifejezésére (portál, közösségi média, e-mail, személyes). 

A beérkező észrevételeket elemezzük, a lehetőségek és adottságok függvényében a 

javaslatokat megvalósítjuk. A használói igény- és elégedettségi mérés eredményeit 

közzétesszük a portálon.  

A MIK 9. melléklete tartalmazza az EKSZ Kommunikációs stratégiáját, amelyben 

kidolgozásra kerültek a különböző partnerekkel való kommunikáció témái, szintjei és módjai. 

Az EKSZ könyvtárai nem egyedi használói az épületeknek, amelyekben működnek, az 

épületgazdai feladatokat pedig a Kancellária látja el. Az elmúlt években több helyen is 

zajlottak energetikai felújítások. Az EKSZ szorosan együttműködik az Együtt a 

Környezettudatos Szemléletért ELTE-s hallgatói szervezettel a szelektív hulladékgyűjtésben. 

Az ő segítségükkel sikerült elhelyezni a gyűjtőket a könyvtárakban és ők végzik a 

begyűjtésüket is. A közösségi média oldalain a fenntartható fejlődéssel, környezettudatos 

magatartással, környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmakat osztunk meg. Működik a Zöld 

könyvtár munkacsoportunk, amelynek tagjai folyamatosan gyűjtik az újdonságokat és a 

lehetőségeket, és minden lehetséges fórumon terjesztik a környezettudatos szemléletet. 

Az olvasói szokások változásait naponta érzékelik a közönségszolgálatban dolgozó 

munkatársaink, a tendenciákat rendszeresen gyűjtött mérésekkel (éves statisztika, évente 
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kétszer mintavételes felmérés, IKR-ből és egyéb módon mért forgalmi adatok) is 

alátámasztjuk. Az adatokat és a tendenciákat értékeljük, és ahol szükséges ott az 

adottságokhoz és a lehetőségekhez mérten beavatkozunk. 

4.3. alkritérium: Hatékony forrásgazdálkodás 

Az EKSZ egyetlen tagkönyvtára sem önállóan gazdálkodó szervezet. Az ELTE szervezetének 

adottságaiból kifolyólag a könyvtárakban nincs gazdasági szakember. A könyvtárak 

igényeiket jelzik az fenntartó felé, de nincs ráhatásunk, hogy ebből mi valósul meg. A 

fenntartó költségvetésének elkészítése állandó csúszásban van, az év első felében 

maradványpénzekből vagy külön engedélyekkel kapott összegekből lehet gazdálkodni. 

A stratégiai terv intézkedési lépéseinél megjelöltük a források szükségletét, a humánerőforrást 

biztosítjuk, de az anyagi források biztosítására nincs ráhatásunk, ez állandó kockázati tényező 

a tervezésben. A fenntartó által és egyéb forrásokból biztosított pénzügyi keretet a stratégiai 

céloknak megfelelően használjuk fel.  

A költségvetési-tervezés, valamint az ellenőrzési rendszerek az ELTE-n központilag 

működnek. Nem vagyunk keretgazdák így csak informális egyeztetés van. 

Pályázati projektek költségvetését a könyvtárak figyelik. Beruházási költségek és tervezésük a 

MŰIFIG-hez tartozik. 

A pénzügyi források költséghatékony, eredményes és gazdaságos felhasználásának biztosítása 

az azt támogató költségelszámolási és kontrolling rendszerek alkalmazása a Kancellária 

Gazdasági Főigazgatóságán megvalósul. A költségvetéssel rendelkező tagkönyvtárak, 

amennyire a közbeszerzési előírások engedik, költséghatékonyan működnek. 

A beruházási és pénzügyi döntéseknél, ellenőrzéseknél a költség-haszon elemzési, 

fenntarthatósági és etikai szempontok figyelembevételét, a kockázatok és lehetőségek 

számbavételét a Kancellária biztosítja.  

Akinek van költségvetése ott külön tervezve vannak a könyvek és az adatbázisok, folyóiratok 

árai. A bevételeknél lehet tervezni a késedelmi és beiratkozási díjakat.   

4.4. alkritérium: Tudásmenedzselés, az információ belső kezelése 

Az információ megszerzése biztosított. A dokumentumok, nyilvántartások illetékességi 

jogkörön belül hozzáférhetők (AFS, Drive, e-learning, EDIT, portál) az érintettek számára. 

Az informatikai rendszerek rendelkezésre állnak, de a struktúráját és a hozzáférhetőségi kört 

átláthatóbbá kellene tenni. A munkatársak számára biztosítottuk a feladataik ellátásához 

szükséges információhoz és tudáshoz való a hozzáférést. A strukturáltabb szervezeti 

egységeknél az információáramlás problémásabb. 

A MIK 9. melléklete tartalmazza az EKSZ kommunikációs stratégiáját, ebben részletesen 

kidolgozásra kerültek a kommunikáció szintjei és eszközei (ki, kivel, milyen módon, mely 

témában kommunikál). Az EKSZ rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja partnereit és 

felhasználóit a könyvtárat érintő fejleményekről és eseményekről (EKSZ portál, naponta 

frissülő tartalom, közösségi média, hírlevél). 

A K21 Projekt indulásakor a szervezeti egységeken átívelő projekt- és csapatmunkát 

választottuk működésünk alapjául. Az EKSZ közös szakmai munkája a koordinációs 

bizottságokban ma is ezen alapul. A koordinációs bizottságokban minden könyvtár 
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képviselteti magát, azzal a munkatárssal, aki a terület szakértője. A munkakörökhöz rendelt 

kompetenciatérkép kialakításra került, a kompetenciamérés megtörtént, adatai még 

feldolgozás alatt vannak. 

Az adatok, információk cseréje, valamint az adatokhoz való hozzáférés illetékességi jogkörön 

belül minden külső érdekelt fél számára biztosított. 

A képzések során elsajátított szakmai tudás átadása részben valósul meg (KönyvtárCafé 

rendezvénye: a külföldön szerzett jó gyakorlatok tapasztalatok átadásának fóruma), esetleges, 

nem teljesen tudatosan történik. A már meglévő szakmai tudás átadásának fórumai a belső 

képzések és a személyes fogadóórák, konzultációs lehetőségek, melyek minden munkatárs 

számára adottak. A könyvtárvezetői munkacsoport is helyszíne a tudásmegosztásnak. 

4.5. alkriérium: IKT eszközök, e-szolgáltatások menedzselése 

A 2010-ben elfogadott stratégiai céljaink között szerepelt: 

- az EKSZ biztosítja a könyvtári szolgáltatások távoli elérhetőségét,  

- egy egyetemi repozitórium építése,  

- a távolról, 24 órában elérhető könyvtári szolgáltatások, 

- az interaktív, személyre szabott szolgáltatások,  

- a virtuális közösségi tereken való megjelenés.  

Mivel ezek a céljaink megvalósultak, a 2016-os stratégiánkban már ezeknek a 

továbbfejlesztése szerepel. 2012 óta az egyik minőségcélunk pedig az, hogy törekszünk az 

elvárt környezeti feltételek biztosítására, mind a felhasználók, mind a munkatársak számára: 

korszerű számítástechnikai eszközök biztosításával az eszközök folyamatos cseréjével, az 

ügyfelek kiszolgálását gyorsító/biztosító eszközpark bővítésével. 

Az elmúlt tíz év fejlesztéseinek köszönhetően a koordinációs bizottságok és a 

munkacsoportok közötti kommunikáció, a feladatmegosztás és dokumentálás eszközei az e-

learning, a közös tárhely, és google eszközök lettek. A tudásmenedzsment és tanulási 

fejlesztések területén a legfontosabb az EDIT egyetemi repozitórium kialakítása és 

folyamatos fejlesztése, valamint megfelelő eszközökkel felszerelt oktatóterem kialakítása 

volt. Partnereink, különösen a használók számára az elmúlt években rengeteg fejlesztés 

történt: 7/24-es szolgáltatások bevezetése, folyamatos bővítése (pl. portál kialakítása, majd a 

használói elégedettség mérések nyomán a teljes körű megújítása, web opac folyamatos 

fejlesztése, közösségi médiák használata a tájékoztatásra, WIFI minden könyvtárban). Belső 

és külső szolgáltatások: ügyfélhívó, e-kérőlap, webes hosszabbítás, ügyfélhívó mobil 

alkalmazása, emlékeztető küldése, előjegyzés érkezésekor üzenet, digitalizálási szolgáltatás, 

chat szolgáltatás.  

A speciális igényű hallgatók minőségi kiszolgálására a könyvtárak kaptak speciális 

eszközöket. Az EKSZ szorosan együttműködik a Fogyatékosügyi Központtal adaptált 

tananyagok létrehozásában. 

Az elmúlt tíz évben megvalósult fejlesztéseinkről a használati adatok visszaigazolták a 

használók elégedettségét, a fejlesztés sikerességét. Bizonyos fejlesztések a könyvtárosok 

munkaterheltségén is javítottak. Azonban a szolgáltatások további fejlesztését gátolhatják 

finanszírozási problémák, és az egyetemi informatikai infrastruktúra minősége. Az 



ELTE EKSZ ÖNÉRTÉKELÉS 2018  K21 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

K21 dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: K21 nyilvános 
Készítette: Önértékelési mcs., 2018. 05.25. 
Jóváhagyta: Bergmann Krisztina, 2018.06.06 
Verzió száma:  

Legközelebbi felülvizsgálat: 201X. xxxxx XX. 
Hatályba lép: 201X. xxxxx XX. 
Kiadta: XY 17 

 

informatikai eszközök fejlesztését gátolja a kormányzati (bizonyos összeghatár feletti 

beszerzésnél) eszközvásárlási tilalom. 

Az új, innovatív technológiákat nyomon követjük, lehetőségeink szerint be is vezetjük, 

legutóbbi fejlesztések: mobilon elérhető honlap (a normál Portál tartalmának elérése mobil 

eszközön), új formátumú hírlevelek  

Az IKT eszközök hozzájárulnak a munkamenet egyszerűsítéséhez, mérhetőségéhez 

(egyszerűbb adatgyűjtések), a humánerőforrással való jobb gazdálkodáshoz, az adminisztratív 

terhek csökkenéséhez, a környezeti terhelés és az ökológiai lábnyomunk méretének 

csökkentéséhez. A felhasználókat tájékoztatjuk a fejlesztésekről, javaslataikat figyelembe 

vesszük. 

4.6. alkritérium: Infrastruktúra-, épületüzemeltetés és fenntartás 

Az egyetem szervezetében az üzemeltetési és műszaki beruházások feladatait a Kancellária 

Műszaki Igazgatósága látja el. Az épületeknek nem egyedüli használói vagyunk, így a 

könyvtári helyiségek üzemeltetési adatairól nincsenek információink. 

A tagkönyvtárak infrastrukturális adottságai teljesen eltérőek.  

Az EKSZ törekszik az infrastruktúra ésszerűsítésére, ahol megvan a lehetőség ott élnek vele. 

Az Informatikai Kar Könyvtárának nem volt külön helyisége, a Természettudományi Kar 

Biológiai és Földrajzi Könyvtárának leválasztott részében működött, de sikerült a két kar 

vezetését meggyőzni arról, hogy az Informatikai Kar jobb helyen volna a 

Természettudományi Kar Matematika Könyvtárának a helyén, így a csere 2016-ban 

lebonyolódott. A megváltozott olvasói szokásokhoz igazodva, a helyiségek adottságait 

figyelembe véve igyekszünk kialakítani új funkciójú tereket. Pl. kihasználatlan 

számítógépteremből tanulószobát. 

A használók és munkatársak számára fenntartott terek és a bútorzat egységenként eltérő, több 

épületben zajlott energetikai felújítás, több helyen új bútorok beszerzésére is sor került, de ezt 

is nehezítette a közbeszerzés és az anyagi lehetőségek szűkössége. Az olvasói és munkatársi 

munkaállomások minősége egységenként eltérő, cseréjüket az anyagi lehetőségek 

korlátozzák. 

Az egyetem szervezetében az üzemeltetési és műszaki beruházások feladatait a Kancellária 

látja el. A meghibásodásokat, a javítási kérelmeket folyamatosan jelezzük. 

Az épületek többsége és a könyvtárak nagy része akadálymentesen megközelíthető, a 

fogyatékos hallgatók, olvasók számára a könyvtárakban speciális eszközök állnak 

rendelkezésre (olvasó TV, szkenner, speciális munkaállomás felolvasó programmal stb.). A 

hálózatban kezdetektől működik az Akadálymentes könyvtár munkacsoport a speciális 

szükségletű használók igényeinek kielégítése, az információhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása érdekében. A tagkönyvtárakban van kijelölt munkatárs, aki a speciális 

szükségletű olvasókat segíti, számukra érzékenyítést szerveztek. A munkacsoport szorosan 

együttműködik az MTMT-EDIT koordinációs bizottság EDIT-ért felelős munkatárásával, és 

az ELTE-n működő Fogyatékosügyi Központtal. A régi, műemléképületeknél az 

akadálymentesítés nehezen vagy egyáltalán nem megoldható. Akadálymentesítési tervek 

ezekhez az épületekhez is készültek. 
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A leselejtezett tárgyi eszközök elszállítása központilag történik. A hálózatban Zöld könyvtár 

munkacsoport működik, tagjai kidolgoztak és közzétettek egy ajánlást az energiatakarékos, 

fenntartható működés érdekében. Az ajánlás nyomán a könyvtárak környezetvédelmi 

működésének felmérése is megtörtént, az adatok értékelése most zajlik. 

Az EKSZ rendelkezésre bocsájtja a tereit elsősorban az egyetemi közösség tagjainak, és az 

egyetem értékeit tiszteletben tartó civil szervezetek számára. 

5.1. alkritérium: Folyamatok működtetése, összhangban a könyvtár céljaival 

2009-ben a K21 projekt megalakulásakor az elsők között jött létre a Folyamatirányítási 

csoport. Vezetőjének sikerült megnyerni az ELTE BTK akkori Informatika- és 

Könyvtártudományi Intézetének egyik fiatal oktatóját. Az ő vezetésével kidolgozásra került a 

máig is használt Folyamatmenedzsment űrlap, a kitöltési útmutató és az első folyamatleltár. 

Ez még a széttagoltságot jól reprezentáló lista volt. Az elmúlt évek során többször 

felülvizsgáltuk, újra tárgyaltuk a folyamatleltárt. Legutoljára 2016-ban a Minőségirányítási 

Kézikönyv felülvizsgálata kapcsán, az új stratégiai célok meghatározása miatt a 

kulcsfolyamataink is megújultak. Nemcsak listát, hanem a 2009 óta elkészült 

folyamatleírásokat is ellenőriztük, ha szükséges volt javítottuk. A folyamatok felülvizsgálata 

rendszeres. A Folyamatleltár és a kulcsfontosságú folyamataink megtalálhatóak a 

Minőségirányítási Kézikönyvben a folyamatmendzsment űrlappal együtt. A felülvizsgált, 

javított folyamatleírásokat a Könyvtári Tanács fogadja el, az elfogadás után lépnek életbe, és 

feltöltésre kerülnek az egyetemi repozitóriumba. 

A folyamatleírások elkészítésekor minden esetben kijelölésre kerülnek a folyamatgazdák 

meghatározott felelősséggel és hatáskörrel. A folyamatok tervezésébe bevonjuk az érintett 

munkatársakat. A folyamatmenedzsment-űrlap tartalmazza a folyamatok leírását, a 

folyamatábrákat, a mérési, értékelési adatokat, módszereket, és azok gyakoriságát, 

feltérképezi a kockázati tényezőket, a szükséges erőforrásokat is. 

A 4. Folyamatirányítási munkacsoport feladata a folyamatleírások dokumentációjának 

kezelése, a beérkező javaslatok összegyűjtése, a további folyamatleírások elkészíttetése, a 

mérések megtörténtének ellenőrzése, az új folyamatleírások KT elé való beterjesztése. 

5.2. alkritérium: Felhasználó centrikus könyvtári szolgáltatások 

Az EKSZ rendszeresen méri a szolgáltatásokkal kapcsolatos használói igényeket, 

elégedettséget elsősorban kérdőíves formában. Felsőoktatási könyvtári hálózatként elsődleges 

partnereink az egyetem polgárai, így a használói felméréseink adott használói célcsoportra 

szegmentálva (hallgatók, oktatók-kutató) rájuk fókuszálnak. A Minőségirányítási 

Kézikönyvben szabályoztuk a felmérések gyakoriságát is, a hallgatói felmérésekre 2016-tól 

évente, az oktatói felmérésekre kétévente kerül sor. A kérdőívek kidolgozásáért, a 

lebonyolításért és az eredmények elemzésért a K21 Koordinációs Bizottság 3. Primer 

kutatások munkacsoportja felel. A lebonyolításban az ELTE Minőségügyi Iroda nyújt 

segítséget. A felhasználók a felmérésektől függetlenül is kifejezhetik a véleményüket 

személyesen vagy e-mailben. A Könyvtári Tanácsban is képviselve vannak a hallgatók, ahol 

kifejthetik véleményüket, javaslataikat. 
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A használói igény- és elégedettségmérések eredményeinek kiértékelése után a Primer kutatási 

munkacsoport javaslatot tesz fejlesztési lépésekre. Ezeket a lehetőségek szerint figyelembe 

vesszük, és az erőforrások függvényében meg is valósítjuk. A felmérések eredményeit a 

Portálon közzétesszük. 

Az EKSZ a használókat érintő szabályzatokat többféle formátumban is elérhetővé teszi, a 

tagkönyvtáraiban nyomtatott és a portálon elektronikus formában.  

A 2010-ben megfogalmazott egyik stratégiai célja az volt az EKSZ-nek, hogy biztosítsa a 

könyvtári szolgáltatások távoli elérhetőségét. Az elmúlt években folyamatosan ezen 

dolgoztunk. Kialakítottuk, bevezettük és azóta is folyamatosan bővítjük a 7/24 

szolgáltatásainkat, aktívan használjuk a közösségi médiákat, megújítottuk a honlapot, 

elkészült a portál mobil alkalmazása is.  

2013-ban fogadta el a Könyvtári Tanács a „Szabályzat a nem megfelelő szolgáltatások 

javításához” című dokumentumot. A szabályzat az Egyetemi Könyvtári Szolgálaton (EKSZ) 

belül egységesen meghatározta a nem megfelelő szolgáltatás tartalmát, a kezelésére és 

javítására irányuló tevékenységeket, valamint azokat a feladatokat, amelyek végrehajtásával 

biztosítható, hogy az EKSZ belső működése, szolgáltatási tevékenységei során feltárt nem 

megfelelő minőségű szolgáltatások, felhasználói panaszok javításra, az okok elemzésre 

kerüljenek, ezáltal a nem megfelelő elemek, a hibák, pontatlanságok, panaszok ismétlődése 

elkerülhető, illetve megelőzhető legyen. A szabályzat része egy űrlap, amelyen egységesen 

dokumentálható a működés javítására tett intézkedés. Bár a szabályzat kiterjedt az olvasói 

panaszok kezelésére is, a gyakorlatban nehezen volt értelmezhető mind az olvasók, mind a 

könyvtárosok számára. 2016-ban ezért a szabályzatot felülvizsgálatuk és javítottuk. Az új 

dokumentumban – „Szabályzat a nem megfelelő minőségű szolgáltatások javításához. 

Észrevételek és panaszok kezelése” – könnyebbé vált a panaszok és a működés során a 

könyvtárosok által feltárt problémák kezelése. A panasz, a saját hatáskörben észlelt nem 

megfelelő minőségű szolgáltatás regisztrálása, a javításra illetve a megelőzésére tett lépések 

dokumentálása a minőségügyi felelősök feladata a „Nem megfelelő szolgáltatásról szóló 

jelentés, helyesbítő, megelőző eljárás lapja” (a továbbiakban: NMSZ) űrlapon. A K21 

Koordinációs Bizottság Minőségkoordinálási csoportjának feladata az NMSZ-ek 

összegyűjtése, kiértékelése, a tapasztalatok megbeszélése és a dokumentumok tárolása. 

Minden évben beszámolnak a Könyvtári Tanács felé a beérkezett dokumentumokról, a feltárt 

problémákról és a megtett javítási intézkedésekről. 

5.3. alkritérium: A könyvtár és partnerei folyamatainak összehangolása 

Az EKSZ felmérte és tudatában van annak, hogy melyek azok az együttműködő partnerei, 

amelyek szolgáltatásához saját szolgáltatásaival kapcsolódik. Együttműködik az ODR-rel, a 

MOKKA-val, a Könyvtári Intézettel, az MTA KIK keretében működő EISZ Nemzeti 

Programmal, Magyar Tudományos Művek Tárával, a WORLDCAT-tel. 

Folyamatosan ellenőrzi, hogy meglévő partnerei nyitottak-e új lehetőségek, további 

kapcsolódási pontok kiépítésére. 

Az EKSZ folyamatosan törekszik új együttműködő partnerek felkutatására. 

A szolgáltatásokban együttműködő partnerekkel az előírtak szerint folytatjuk az adatcserét. 
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6.1. alkritérium: A könyvtárhasználók véleménye 

A könyvtárhasználók véleményét alapvetően kérdőíves felmérésekkel kívánjuk megismerni. 

Oktatói igény- és elégedettségmérést végeztünk fókuszcsoportos módszerrel is. Ezek a 

kérdőívek végigtekintik a szolgáltatás összes formáit (hagyományos és nem hagyományos), 

koncentrálva a felsőoktatási sajátságokra. A 2012-ben készített kérdőívünkben más volt még 

az értékelési skála, nagyon hosszú volt, ezért kevesen vállalták a kitöltését. Az eredmények 

kiértékelése után a kérdőívet felülvizsgáltuk és egyszerűsítettük. 

A kérdőívekben használt pontok a sztereotip könyvtár- és könyvtárosképpel szemben széles 

körű szakmai felkészültséget és szolgáltatási rendszert tükröznek a felhasználók felé. A 

kérdőíveken a legmagasabb értéket a könyvtáros szakmai tudása és segítőkészsége kapta. Az 

eddig végzett összes felmérésben ez a terület kimagaslóan teljesít. 

 
A hallgatói felmérések eredménye (ötfokú skálán, 5=nagyon elégedett) 

 

Az oktatói felmérésben még más volt a skála így nehezebb összehasonlítani az eredményeket: 

2013-as felmérés: 

 Könyvtárosok 

szolgálatkészsége 

Könyvtárosok felkészültsége 

elégedett 93% 89% 

nem elégedett 2% 5% 

nem veszi igénybe 5% 6% 

 

2015-ös, 2017-es felmérés négyfokú skálán (4= nagyon elégedett) 

 Könyvtárosok szolgálatkészsége Könyvtárosok 

felkészültsége 

2015 3,68 3,64 

2017 3,71 3,63 
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2012-ben a késedelmi díjakat az egész könyvtári hálózatban egységesítettük, ami bizonyos 

szervezeti egységekben jelentős emelést jelentett. Emellett kihasználva az Aleph integrált 

könyvtári rendszer adta lehetőségeket különböző kényelmi szolgáltatásokat vezettünk be: 

emlékeztető küldése a könyvek lejárati határideje előtt, elektronikus hosszabbítás lehetősége, 

előjegyzés a szükséges könyvre, e-kérőlap az Egyetemi Könyvtárban. Az olvasók nagy 

örömmel fogadták ezeket a szolgáltatásokat, a késedelmi díjak az emelés ellenére határozottan 

csökkentek. Több könyvtár növelte a nyitva tartását, ez állandó igényként jelentkezik, de 

mivel anyagi vonzata is van, így nem mindenhol megoldható. Felhasználói visszajelzések 

alapján sor került a szabadpolcos állományok átrendezésére, illetve az Egyetemi Könyvtárban 

kialakításra került a szabadpolcos kölcsönző rész, illetve az ügyfélhívó rendszer. 

Fejlesztéseink középpontjában a 7/24-es szolgáltatások bővítése áll. 

A kommunikációs stratégiánkban lefektetettek szerint törekszünk a felhasználók minél 

gyorsabb és hatékonyabb elérésére. Az olvasók tájékoztatására több csatornát használunk, 

hírlevelek, portál, közösségi média. Használatuk függ a felhasználói csoporttól, a közölni 

kívánt információ tartalmától. Együttműködve a HÖK-kel a legnagyobb használóinkat a 

hallgatókat rajtuk keresztül is elérjük. Képviselőjük tagja a Könyvtári Tanácsnak, így első 

kézből szerezhetnek információkat. 

A kommunikációs csatornák egy részénél nincs beépítve mérési lehetőség, a közösségi média 

és a portál mérhető. Ezeket az adatokat rendszeresen gyűjtjük is. 

 
A hallgatói felmérések eredményei 

 

2016-ban a hallgatói igény- és elégedettségmérési kérdőívünk bekerült a központi egyetemi 

szolgáltatás felmérésbe, a hallgatóknak az egyetem szolgáltatásait (könyvtári, sport, 

tanulmányi, karrier stb.) együtt, egy kérdőívben kellett értékelniük, ez kihatott a könyvtárak 

megítélésére is. De ebben a felmérésben is a legelégedettebbek a hallgatók a könyvtárosok 

munkájával voltak, legmagasabbra a munkatársak szakismeretét értékelték, de 

szolgálatkészség, technikai hozzáértés, és a reklamációk kezelése is 4-es átlag fölötti értéket 

kapott. 2016-tól a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói igény- és 
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elégedettségmérést évente, a központi egyetemi szolgáltatási igény- és elégedettségmérés 

keretében végezzük el.  

Az oktatók körében végzett felmérésekből megállapítható, hogy az elvárásaik a könyvtárakkal 

szemben az MTMT adatbázis feltöltésében, különösen a hivatkozáskeresésben való 

segítségnyújtás, a szakdolgozat készítését támogató tréningek tartása a hallgatóknak, az 

adatbázisok körének növelése (pénzfüggő), és használatuk bemutatása volt. 

A gyűjteménnyel való elégedettség 2014–2016 között változó képet mutat, de nincs nagy 

szórás az adatokban, a 2017-es adatok pedig növekedést mutatnak. 2013-ban a közbeszerzési 

eljárás elhúzódása miatt nem volt lehetőség magyar nyelvű könyvek vásárlására, ennek hatása 

látszik az adatokban. Jelentősen nőtt az elektronikus dokumentumokkal való elégedettség.  

 
A hallgatói felmérések eredményei 

 

A szolgáltatásokkal való elégedettség 2016-ban valamelyest csökkent, ennek egyik oka az, 

hogy 2014-ben egy KEOP beruházás miatt az Egyetemi Könyvtár (legnagyobb 

szolgáltatóhely) fél évig zárva volt. A 2017-es eredmények már újra növekedést mutatnak. 

Általánosságban kijelenthető, hogy a 3,5 feletti átlag már nagyon jó, ezek javulása már csak 

kemény, koncentrált munkával érhető el, egy ilyen széttagolt, különböző igényeket kielégítő 

könyvtári rendszerben. 

A 2016–2020-ra vonatkozó stratégiai terv egyik célja az, hogy legyen a könyvtár tanulási 

központ és közösségi tér. Az EKSZ könyvtárai törekednek arra, hogy a tereiket átalakítsák a 

használói igényeknek megfelelően. Teret adnak konferenciák, könyvbemutatók számára, 

lehetőséget biztosítanak a közös tanulásra, projekt munkák készítésére. Az 

eredményfelmérések azt mutatják, hogy elégedettek a használóink ezekkel a 

szolgáltatásokkal. 
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A hallgatói felmérések eredményei 

 

6.2. alkritérium: A könyvtár működési mutatói alapján való értékelés 

A Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltak szerint az oktatói igény- és elégedettségmérés 

kétévente, a hallgatói évente történik. Így oktatói felmérést háromszor (2013, 2015, 2017), 

hallgatóit pedig ötször (2012, 2014, 2016, 2017, 2018) végeztünk. (A 2017-es oktatói és a 

2018-as hallgató felmérés adatai még feldolgozás alatt állnak.) Az önértékelés során 

elsősorban a hallgatók véleményét vettük figyelembe, mivel több adat áll a rendelkezésünkre 

az ő véleményükről és elégedettségükről. 

A hallgatói kérdőív bekerült az ELTE Minőségügyi Iroda által lefolytatott szolgáltatási 

felmérés kérdőívbe, ez nagyban megnövelte a válaszadók számát. 2016-ban 

nyereményjátékkal buzdítottak a kitöltésre, a könyvtárakat időben értesítették a felmérés 

elindításáról, így helyi szinten is felhívtuk a hallgatók figyelmét a kitöltésre. 2017-ben nem 

kaptunk időben értesítést a felmérés elindításáról, illetve a Minőségügyi Iroda jóformán 

minden hónapban indít valamilyen felmérést, így nem meglepő, hogy csökkent a hallgatók 

kitöltési hajlandósága. 

 2012 2014 2016 2017 

Válaszadók száma, 

hallgatói kérdőív 
1898 5830 6585 5280 

 

 2013 2015 

Válaszadók száma, oktatói 

kérdőív 
182 474 

 

Az oktatói igény- és elégedettségmérésben rákérdeztünk jó néhány fejlesztési 

elképzelésünkre, szolgáltatásunkra, ezek fontosságára. Oktatóink számára a 3 legfontosabb 
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terület (90% felett válaszoltak igennel): a szakirodalom-kínálat bővítése, az e-könyv e-

folyóirat szolgáltatás bővítése, a hivatkozás-keresés szolgáltatás biztosítása. 

A tájékoztatás a fejlesztésekről, a nyitva tartási változásokról, az új szolgáltatások bemutatása, 

az adatbázis hírek közzététele elsősorban a portálon keresztül történik. Emellett egyre több 

tagkönyvtár használja ki a közösségi média (Facebook, Twitter, Instagram) adta lehetőségeket 

is. További kommunikációs csatorna az EKSZ-szintű és a kari hírlevelek. A 

könyvtárhasználók javaslataikat, észrevételeiket megtehetik személyesen, a portálon 

keresztül, e-mailben illetve az éves igény-és elégedettségi felmérés kapcsán a szabadszöveges 

részben, az interaktív csatornákon keresztül. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A könyvtári honlap-

látogatások száma 

(kattintás a 

honlapra). 

164 204 139 505 119 296 294 551 189 655 312 944 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága 

(alkalom/hó 

átlagosan) 

30 17 21 60 177 194 

 

Elsődleges partnereink az egyetemi polgárok, de nyilvános könyvtárként más társadalmi 

rétegek számára is nyújtunk szolgáltatásokat. Külön figyelmet fordítunk a fogyatékossággal 

élők minél jobb kiszolgálására. A tagkönyvtárak helyszínei a középiskolások közösségi 

szolgálatának, az Egyetemi Könyvtár a nyugdíjas korosztály számára is szervez programokat. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fogyatékossággal 

élők könyvtár-

használatát segítő 

IKT eszközök 

száma, 

fogyatékossággal 

élők számára 

akadálymentes 

szolgáltatások 

száma. 

11 eszköz;  

1 

szolgáltatás 

13 eszköz;  

2 

szolgáltatás 

23 eszköz;  

2 

szolgáltatás 

36 eszköz;  

2 

szolgáltatás 

45 eszköz;  

2 

szolgáltatás 

47 eszköz;  

8 

szolgáltatás 

Fogyatékossággal 

élők 

könyvtárhasználat

át segítő képzések, 

programok száma 

és azokon 

résztvevők száma 

1 db; 20 fő 2 db; 15 fő 5 db; 24 fő 0 1 db; 1 fő 3 db; 8 fő 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

iskolai 

tehetséggondozást 

segítő, gyermek- 

és ifjúsági 

korosztály 

számára szervezett 

fejlesztő 

programok, 

foglalkozások és 

az azokon 

résztvevők száma 

7 db; 153 

fő 

6 db; 173 

fő 
1 db; 11 fő 0 

8 db;  

531 fő 

13 db;  

404 fő 

nyugdíjasok 

számára szervezett 

programok, 

képzések és 

azokon résztvevők 

száma 

1 db, 15 fő 
4 db, 128 

fő 
1 db, 58 fő 3 db, 50 fő 3 db; 75 fő 2 db; 66 fő 

 

7/24-es szolgáltatások fejlesztésével törekszünk a szolgáltatások elérhetőségének növelésére: 

web opac, elérhető adatbázisok számának növelése, digitális könyvtár és egyetemi 

repozitórium kialakítása és működtetése (EDIT), e-kérő lap bevezetése, discovery szolgáltatás 

biztosítása: ELTEFind bevezetése (katalógus, adatbázisok, EDIT-ben együtt keres), interaktív 

szolgáltatások. A szolgáltatások igénybevételét folyamatosan mérjük. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Írjon nekünk! Bejövő 63 77 129 95 119 135 107 

Írjon nekünk! Kimenő 85 79 101 93 95 93 79 

  148 156 230 188 214 228 186 

        

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

info@ többi 1 497 1 982 1 262 937 1 046 1 240 1 552 

        

        

Chat-ablak kérdés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

bejövő db  143 125 53 70 38 12 

válasz és visszajelzés  122 127 52 66 36 11 

  265 252 105 136 74 23 23 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A könyvtári OPAC 

használatának 

gyakorisága 

(használat/év) (kattintás 

az OPAC-ra). 

249328 220980 269653 351112 228322 218492 

 

Előfizetett adatbázisok számának növekedése: 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A könyvtárban 

használható 

adatbázisok száma. 

10 + 2 

végleges 

tartalom 

11 + 2 

végleges 

tartalom 

15 + 3 

végleges 

tartalom; 

PPK 2 

saját 

2 

referáló 

+7 teljes 

szövegű; 

47 

21 25+ÁJK  

 

E-kérőlap bevezetése az Egyetemi Könyvtárban 

 2015 2016 2017 

E-kérőlap 15340 17789 17510 

 

A felmerülő olvasói igényekre reagálva –- ahol a humánerőforrás ezt lehetővé tette – növeltük 

a nyitva tartást, így az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban, az Informatikai Kar Könyvtárában 

és a Természettudományi Kar Könyvtárában. 

  2014 2015 2016 2017 

Regisztrált használó 45 159 39 963 42 643 43 985 

Személyes helybeni 

használat összesen 
428 124 444 083 513 346 506 876 

Távhasználat: OPAC, 

honlap 

446 554 kari 

honlapokkal 

együtt 
328 858 

436 261 kari 

honlapokkal 

együtt 

511 774 

 

Az olvasói szokások változásával a személyes helyben használat valamennyit csökkent, de 

ezzel párhuzamosan nőtt a távhasználat, az adatbázisok használata.  

Online intézhető személyes ügyek: hosszabbítás, előjegyzés, keresés a katalógusban és az 

adatbázisokban, Egyetemi Könyvtárban e-kikérés, portálon panasz/észrevétel megtétele. 

 2014 2015 2016 2017 

online hosszabbítás 15990 19193 23602 22663 

előjegyzések száma 1711 1126 888 664 

e-kikérések  15340 17789 17510 
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Az elmúlt években a raktári kérések teljesítés idejének csökkentése érdekében átrendezésre 

vagy kialakításra kerültek a szabadpolcos kölcsönözhető állományrészek, a kérések leadhatók 

e-mailben, e-kikérőn, telefonon. 

Az oktatói és hallgatói elégedettségvizsgálatok azt mutatják, hogy a használók elégedettek a 

reklamációk kezelésével és a könyvtárosok szolgálatkészségével. 

 

 2012 2014 2016 2017 

Szolgálatkészség 4,09 4,36 4,17 4,35 

Reklamációk kezelése 3,72 4,05 3,98 4,18 

 

A szolgáltatások díjai 

Felsőoktatási könyvtárként az egyetemi polgárok számára a szolgáltatások nagy része 

ingyenes. 2012-ben az EKSZ SZMSZ mellékleteként a Díjtételek Szabályzatát is elfogadtuk. 

Egyes díjakat egységesítettünk, de vannak olyanok is, amelyeket tagkönyvtári hatáskörbe 

utaltunk. Díjemelésre 2012 óta nem került sor. A díjtáblázat minden tagkönyvtár 

könyvtárhasználati szabályzatának melléklete, így elérhető nyomtatott és elektronikus 

formában is. 

Mind a portálon a Rólunk menüpontban, mind a könyvtárak oldalán megtalálható az EKSZ 

minden munkatársa és elérhetőségük (e-mail, telefonszám). 

A könyvtárhasználók tájékoztatására a könyvtárban elhelyezett faliújságokat, a Portál, a 

hírlevelek, a közösségi média (Facebook, Twitter, Instagram) elektronikus kommunikációs 

csatornáit használjuk. A Portál látogatási adatait mérjük, a kiküldött hírlevelek számát tudjuk: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A könyvtári honlap-

látogatások száma 

(kattintás a 

honlapra). 

164 204 139 505 119 296 294 551 189 655 312 944 

Saját könyvtári 

hírlevél 

megjelenésének 

száma. 

könyv-

táros 

hírlevél: 

1; IKR 

hírlevél: 

7 

könyv-

táros 

hírlevél: 

3; IKR 

hírlevél: 

3 

könyv-

táros 

hírlevél: 

3; IKR 

hírlevél: 

4 

könyv-

táros: 4; 

IKR: 5; 

oktatói: 

6 

könyv-

táros 

hírlevél: 

7; IKR 

hírlevél: 

6 

IKR 

hírlevél: 5; 

oktatói 

hírlevél: 

37; EKSZ 

hírlevél: 12 

 

A közösségi médiában való kommunikáció hatékonyságát minden tagkönyvtár maga tartja 

nyilván, nincs összesített EKSZ adat. 
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A kommunikáció hatékonysága mérhető a rendezvényeken való résztvevők számával, az új 

szolgáltatásokat igény bevevők számának figyelésével. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvények száma 

összesen, az azokon 

résztvevők száma. 

4 db; 

735 fő 

3 db; 497 

fő 

26 db; 

1156 fő 

31 db; 

1708 fő 

173 db; 

4639 fő 

88 db; 

3491 fő 

Tárgyévben szervezett 

konferenciák száma, az 

azokon résztvevők 

száma. 

15 db; 

504 fő 

19 db; 

446 fő 

38 fő; 

2277 db 

47 db; 

2373 fő 

63 db; 

3152 

35 db; 

2867 fő 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások száma és 

látogatóinak száma. 

1 db; 

548 fő 

3 db; 

2487 fő 

4 db; 

1314 fő 

2 db; 

120 fő 

6 db; 

323 fő 

5 db; 265 

fő 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma, az 

azokon résztvevők 

száma. 

0 
1 db;  

56 fő 

1 db;  

50 fő 

8 db, 

722 fő 
0 

8 db; 885 

fő 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma. 660 1 527 2 816 3 649 4 044 7 717 

iskolai 

tehetséggondozást 

segítő, a gyermek- és 

ifjúsági korosztály 

számára szervezett 

fejlesztő programok, 

foglalkozások és az 

azokon résztvevők 

száma 

7 db; 

153 fő 

6 db;  

173 fő 

1 db;  

11 fő 
0 

8 db; 

531 fő 

13 db; 

404 fő 

a nyugdíjasok számára 

szervezett programok, 

képzések és azokon 

résztvevők száma 

1 db;  

15 fő 

4 db; 128 

fő 

1 db;  

58 fő 

3 db, 

50 fő 

3 db; 

75 fő 

2 db;  

66 fő 

 

A portálon megtalálhatók 2003-tól a statisztikai adatok, valamint a használói és munkatársi 

felmérések eredményei. 

Szakértői vizsgálaton az elmúlt években a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 

tagkönyvtárak estek át. A szakértők nem fogalmaztak meg semmilyen komoly kritikát, a 

feltárt hiányosságok pótlására a javító intézkedések megtörténtek. 2017-ben lezajlott egy 

belső ellenőrzési vizsgálat, az ott megfogalmazott EKSZ-szintű problémák megoldására a 
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Könyvtári Tanács létrehozott egy ad hoc bizottságot, melynek feladata a megfelelő 

szabályozások kidolgozása. 

Az első, a nem megfelelő minőségű szolgáltatások javítását célzó szabályzatunkat 2013-ban 

fogadta el a Könyvtári Tanács. Azonban a használói panaszok kezelése nehézségeket okozott 

a könyvtárosok számára, így a szabályzatot 2016-ban felülvizsgáltuk és átalakítottuk. A 

felülvizsgált szabályzatban foglaltak az EKSZ tagkönyvtáraiban a felhasználók, a külső és 

belső partnerek által jelzett panaszok, valamint az ellenőrzés során feltárt nem megfelelő 

minőségű folyamatok és szolgáltatások kezelésére és elemzésére vonatkoznak, és minden 

munkatárs számára kötelezőek. 

A panaszok benyújthatók szóban és írásban, a portálon keresztül. A szabályzat értelmében a 

panasz orvoslásának határideje a bejelentést követő 3. munkanap. Ha három napon belül nem 

sikerül a panaszt orvosolni, akkor tájékoztató levelet (e-mailt) kell küldeni a bejelentőnek, 

megjelölve az intézkedés következő határidejét és azt a vezetőt, akihez a panaszt 

továbbították. 

A hivatalos csatornákon keresztül érkező panaszok száma elenyésző, a szóbeli azonnal 

megoldott panaszok gyűjtése a tagkönyvtárakban zajlik, EKSZ szinten erről nincs adat. 

 2015 2016 2017 

Használói panasz 0 8 5 

Nem megfelelő minőség 10 15 18 

 

Amennyiben a tevékenység, szolgáltatás nem megfelelő, és ezt a felelős munkatárs saját 

hatáskörben nem tudja megoldani, úgy arról a „Nem megfelelő szolgáltatásról szóló jelentés, 

helyesbítő, megelőző eljárás” című adatlapot állítja ki, és a könyvtárvezetővel egyeztetve a 

szükséges helyesbítést megteszik. (Helyesbítés módja, határideje, felelőse, ellenőrzés.) 

A könyvtárhasználati szabályzatok többféle módon is elérhetők az olvasók számára. A 

rendbontások, szabályok be nem tartása nem jellemző. A közönségszolgálatban dolgozó 

kollégák általában tudják kezelni a felmerült problémákat. Súlyos esetekben a könyvtár 

használati szabályzatban leírtak szerint a nem megfelelően viselkedő olvasó akár ki is zárható 

a könyvtári szolgáltatásokból, ezzel a szankcióval szerencsére csak ritkán kell élnie 

könyvtáraknak. 

7.1. alkritérium: A munkatársak elégedettsége és motiváltsága az értékelések alapján 

A Minőségirányítási Kézikönyvben a partnerközpontúság tekintettében kijelentjük, hogy az 

EKSZ olyan szervezeti kultúra kialakítására törekszik, amelynek jellemzője a kölcsönös 

bizalom és felelősség, a részvétel, az együttműködő magatartás, a jó csoportszellem és az erős 

kohézió, ahol teret kap a munkatársak egyéni fejlődése, az önkiteljesítés megvalósítása, és 

ahol erős a szervezet iránti elkötelezettség. 

Szervezetikultúra-felmérést először 2009-ben végeztünk a munkatársak körében, a szervezeti 

változásokat követően azok hatásainak vizsgálatára. A következőt mérést csak 2016-ban 

végeztük el. Az első kérdőívet felülvizsgáltuk, egyszerűsítettük, így a két kérdőív ezért eltért 

egymástól. A szervezeti kultúra kérdőívünket a KKÉK kérdéseihez igazítottuk, így az új 

KMÉR nem minden szempontjához vannak adataink. 
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Az ELTE-vel mint munkáltatóval a kollégák eléggé kritikusak. A válaszokból az derül ki, 

hogy a hálózat szervezeti és működési alapjait, formáját sikerült megteremteni az elmúlt 

években, de ennek bizonyos elemei javításra, fejlesztésre szorulnak, pl. a hatékonyság 

növelése. 

A szervezetikultúra-felmérésünkben az információáramlásra vonatkozóan voltak a 

munkatársak a legkevésbé elégedettek. Ennek a területnek a viszonylagos gyengesége kihat a 

szervezet jövőképének, küldetésének ismeretére is. A hálózati kollégák felé a hivatalos 

hírleveleket használtuk, melyeknek olvasottsága elég alacsony, ezért megerősítettük a szóbeli 

munkaértekezletek keretében a közvetlen információátadás fontosságát. 

A 2016-os felmérésben a munkatársak pozitívan értékelték azt, hogy a vezetés bátorítja a 

javaslattevőket, fogadókész az új ötletekre. Véleményük szerint a hálózat rugalmas, új és jobb 

megoldásokra törekszik, tagjait fejlődésre és újszerű feladatok vállalására ösztönzi. Ennek 

megítélése nagyban függ attól, hogy adott kolléga tagja-e valamelyik koordinációs 

bizottságnak, munkacsoportnak. 

A munkatársak véleménye szerint a szervezeten belüli problémák kezelése ugyancsak nem 

erőssége a szervezetnek, de a 2009-es felméréshez képest pozitív az elmozdulás. Az 

informális csatornák és kapcsolatok általában jobban működnek, mint a hivatali út. A hálózat 

tagjai bíznak egymásban, becsülik és felhasználják az egymástól kapott információkat. 

Szabadon kinyilváníthatják negatív véleményeiket, megtorlástól nem kell félniük. Az oktató 

és hallgatói elégedettségi kérdőívekben megjelenő, a könyvtárosok segítőkészségére 

vonatkozó pozitív visszajelzés a kollegialitásban is megmutatkozik. A hálózat egész 

működését alapvetően befolyásolja a kollégák egymáshoz való viszonyulása. 

A munkatársak környezettudatos attitűdjét a zöldkönyvtári munkacsoport tagjai által készített 

felmérésben vizsgáljuk. A kérdőívek kiértékelése jelenleg zajlik. 

Amennyiben a meghirdetett munkakör lehetővé teszi, igyekszünk megváltozott 

munkaképességű kollégát alkalmazni.  

A szervezet adottságaiból adódóan a szervezetirányításra vonatkozó konkrét kérdéseket nem 

vizsgáltunk. 

A K21 projekt elindulása előtt az ELTE könyvtári hálózatának tagjai csak lazán kapcsolódtak 

egymáshoz, ezért a 2009-es szervezetikultúra-felmérésben a hálózat jövőjét, a tagkönyvtárak 

közötti belső partneri kapcsolatokat nem látták pozitívan Az EKSZ létrehozását követően a 

szervezeti keretek megváltoztak: közös SZMSZ, közös stratégia készült, a Könyvtári Tanács 

látja el az operatív irányítást, megalakultak a koordinációs bizottságok és a szervezeti 

egységeken átívelő munkabizottságok. Mérési adatok nem támasztják alá a 

szervezetirányításban elért eredményeinket, de a munka– és koordinációs bizottságoknak 

köszönhetően a munkatársak úgy értékelik, hogy a hálózat szervezeti és működési alapjai 

megfelelőek.  

A szervezet folyamatainak és irányításának kérdését nem mértük a szervezeti struktúra 

sajátosságai miatt.  

Munkacsoportokban a felelősség és a hatáskör egyértelműen meghatározott, az értékelés és a 

visszajelzés hiánya azonban probléma. Az értékelés és visszajelzés kérdése egy komplex 

probléma, ahol összemosódik a könyvtár és a könyvtárosok megbecsülése az egyetemen és 
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adott karon, a könyvtárosok teljesítményének elismerése a hálózaton belül és az adott 

könyvtárban. 

A teljesítményértékelési rendszer kidolgozásának szükségessége régi igénye a kollégáknak. 

A 2009-es szervezetikultúra-felmérésben a munkatársak többsége úgy érezte, hogy 

munkájukat közvetlen kollégáik és közvetlen feletteseik is elismerik. A 2016-os felmérésből 

az derül ki, hogy a munkatársak nagy része nem tudja, milyen szempontok szerint, és milyen 

módon értékelik a munkájukat. 

EKSZ-szintű kitüntetés nincs, de a karok élnek az egyetem és a karok adta lehetőségekkel a 

jutalmazás, kitüntetés terén, minden évben részesül könyvtáros egyetemi kitüntetésben. 

Tervben van egy EKSZ-szintű könyvtáros kitüntetés alapítása. 

A munkatársak úgy látják, hogy a vezetés ösztönöz az újításokra, az új ötleteket és 

javaslatokat bátorítja. A hálózat törekszik a fejlődésre. A változásmenedzsmentre eddig nem 

gyűjtöttünk adatokat. 

A hálózat egész működését alapvetően befolyásolja a kollégák egymáshoz való viszonyulása. 

A jó munkahelyi légkör alapja a bizalom és a kollegialitás, amely pozitív értékelést kapott a 

2016-os szervezetikultúra-felmérésben. A szervezeti kultúra a szervezeti egységeken átívelő 

munkacsoportnak megalakulásának köszönhetően pozitívan változott. Azok a kollégák, akik 

tagjai valamely munkacsoportnak elégedettebbek, mert a személyes kapcsolatok miatt 

nagyobb a bizalom és több információval is rendelkeznek. 

Nincs adatunk a szociális kérdések kezeléséről. Ezt a területet nagyban befolyásolja a 

tagkönyvtárak eltérő helyzete, az 1–3 személyes könyvtárakban nincs lehetőség a rugalmas 

munkaidőre és távmunka alkalmazására, ahol a lehetőségek engedik a vezetés támogatja az ez 

irányú igényeket. 

Az esélyegyenlőség mérésével eddig nem foglalkoztunk, azonban az ELTE és az egyéb ez 

irányú szabályzatokat betartjuk. 

A munkakörülmények, a munkahely felszereltsége és kialakítása vonatkozásában a jelenleg 

kiértékelés alatt álló zöld könyvtár felmérésből 2018-ban lesznek adataink. 

Várjuk a minisztérium által készítendő életpálya modellt, amelyet adaptálni fogunk. 2017-ben 

a munkatársak kompetenciáinak felmérése megtörtént, amit a továbbképzési tervek 

kialakításánál figyelembe fogunk venni. 

A felelősség és a hatáskörök a munkaköri leírásokban kijelölésre kerültek, valamint a 

munkacsoportokban is meghatározottak. A szervezetben bátorítják a z új ötletekre tett 

javaslatokat, a kreativitást. 

A 2009-es szervezetikultúra-felmérésben külön rákérdeztünk, hogy a munkatársak milyen 

területeken gyarapítanák szívesen szakmai ismereteiket. Ezen adatok alapján és a 2010-es 

stratégiai célokhoz kapcsolódóan tervezett képzésekhez a "TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR 

Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgálatfejlesztés érdekében" című pályázat adott 

pénzügyi fedezetet. Ennek köszönhetően 2013–14 során a hálózati munkatársak jelentős 

százaléka vett részt képzéseken (76 fő 30-féle képzésen vett részt összesen 11 880 képzési 

órában). 

A továbbképzéseken való részvételt azóta is kiemelten támogatjuk, minden évben vannak 

belső képzéseink, az akkreditált képzéseken való részvételhez a pénzügyi támogatást az 

anyagi lehetőségek függvényében biztosítjuk. 
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7.2. alkritérium: A munkatársak elégedettsége és motiváltsága a szervezet működéséhez 

kapcsolódó mérések alapján 

A szervezetikultúra-felmérésünk eredményéből az derül ki, hogy a munkatársaink több mint 

70%-a érzi úgy hogy a hálózatra jellemző a kollegialitás, a dolgozók segítik, támogatják 

egymást a munkájukban. Az egymásra panaszkodásokról csak tagkönyvtári szinten van adat. 

A nem megfelelő munkatárs eltávolítására korlátozottak a lehetőségek, nehezíti a 

közalkalmazotti törvény, hogy más-más a munkáltatói jogkör gyakorlója, az újra és újra 

elrendelt létszám stop. 

A fluktuációt a számok szintjén követjük, de az adatokból nem derül ki, hogy nyugdíjba 

vonulás, vagy másik állás miatt távozott a kolléga. A kilépések okainak felderítésére nincs 

vizsgálati rendszerünk. A munkatársi összlétszám csökken, a távozókat nem tudjuk megfelelő 

kompetenciákkal rendelkező új munkatársakkal pótolni, mert nem tudunk versenyképes 

ajánlatot adni a jelentkezőknek. Igazolatlan hiányzások nincsenek, a betegállomány adta 

lehetőségeket csak a végszükség esetén veszik igénybe a kollégák. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

A munkatársak fluktuációja 
     

Nyitó létszám tárgyév január 1-jén 171,48 145,23 142,60 145,75 136,75 

Tárgyévben belépett munkatársak 

száma 
10,00 14,00 18,75 17,00 9,00 

Tárgyévben kilépett munkatársak 

száma 
33,00 16,63 16,00 26,00 14,00 

Záró létszám tárgyév december 31-én 145,23 142,60 145,85 136,75 131,75 

 

Az EKSZ működését az állandó és a szükség szerint létrehozott koordinációs bizottságokra és 

munkacsoportjaikra alapozza. A koordinációs bizottságokban minden kar képviselteti magát, 

a szakmai munkacsoportokban az adott terület szakértői, a K21-es koordinációs bizottságban 

pedig önkéntes alapon dolgoznak a kollégák, (2017-ben 113 kolléga volt tagja valamelyik 

koordinációs bizottságnak). A szervezetikultúra-felmérésből az derült ki, hogy a válaszadók 

több mint fele a hálózatban 6–20 munkatárssal tartja rendszeresen a kapcsolatot. 

A teljesítményértékelési rendszer (TÉR) kidolgozása jelenleg folyamatban van az EKSZ-ben, 

mert a jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével nincsen teljesítményértékelés. A 

K21 Koordinációs Bizottság Könyvtárvezetői munkacsoportjában létrejött egy 

almunkabizottság a kidolgozásra. Konzultáltunk más felsőoktatási könyvtárakkal, ahol már 

kidolgozásra került a TÉR. Elkészült a munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciatérkép és a 

kompetencia-felmérés is. Nagyban nehezíti a kidolgozást, hogy a munkáltatói jogkör 

gyakorlója minden könyvtárban más. 

A munkatársak teljesítményének értékelésére így nincsenek adataink, de gyűjtjük az egyetemi 

kitüntetést kapott kollégák adatait: 2009 óta 46-an részesültek ilyen elismerésben. 

Az EKSZ-szintű fejlesztésekbe a munkatársak a koordinációs bizottságokban és a 

munkacsoportokban végzett munkájukkal kerülnek bevonásra, ahol folyamatosan gyűjtik az 

új ötleteket, megoldási javaslatokat. Például a portál megújítása során a kari 

portálszerkesztőket is bevonták/bevonják a fejlesztésbe. A használói igény- és elégedettségi 
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vizsgálatok kapcsán a Minőségirányítási koordinációs bizottság Primer kutatások 

munkacsoportja működik együtt az ELTE Minőségügyi Irodájával. Az integrált könyvtári 

rendszer fejlesztése esetében pedig az adott területi almunkabizottság dolgozza ki a fejlesztési 

lépéseket. 

Felsőoktatási könyvtárak részére, különösen a KMR régióban a pályázati lehetőségek 

elenyészőek, de az elnyert pályázatok megvalósításába mindig bevonjuk a munkatársakat. 

"TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR 2012-0007 Kulturális szakemberek továbbképzése a 

szolgálatfejlesztés érdekében" pályázat keretében 76 fő vett részt 30 féle képzésen 11 880 

képzési órában. 

„TÁMOP 3.2.4/09/1/KMR/2010-0021 Az ELTE könyvtár rendszerének komplex fejlesztése a 

könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében című pályázat keretében felvitelre került 26.855 

unikális rekord, a BGGYK és a PPK migrálásával az Aleph integrált könyvtári rendszerbe 

182.101 új példányrekord került be. 8 kolléga vett részt 5 féle képzésen. 

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának Pályázata, melynek célja a külföldön található, s a 

magyar művelődés, és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények 

megszerzésének, hazaszállításának és elhelyezésének az Ithaka-program keretében 

megvalósuló támogatása. Az Egyetemi Könyvtár és a Bölcsészettudományi Kar 

könyvtárainak közös pályázata keretében Svédországból Magyarországra került 7602 db 

dokumentum, melyek feldolgozásában 7 könyvtárból 15 könyvtáros vett részt. 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 2015-ös pályázatán nyertünk támogatást a „Szakmai 

felkészülés megvalósítására a minősített könyvtári cím elnyerésére”. Ennek keretében a K21 

Minőségirányítási Koordinációs Bizottság tagjai számára szerveztünk képzést 2016-ban, majd 

2017-ben a Koordinációs Bizottság vezetésével 25 munkatárs végezte el az EKSZ 

önértékelését, amely a címre való pályázás előfeltétele. 

Az informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazása napi szintű. Mindenki számára 

elengedhetetlen az informatikai eszközök és programok felhasználói szintű ismerete. Az 

integrált könyvtári rendszer használatához évente kétszer képzéseket tartunk. A magasabb 

alkalmazói és fejlesztői szintet kívánó informatikai feladatok megoldásához helyi szintű, vagy 

akkreditált képzéseken való részvételt biztosítunk. A kompetenciamérés során rákérdeztünk a 

tudásszintre azoknál a feladatköröknél, ahol ez kiemelten szükséges. 

A szakmai feladata ellátásához a képzést mindenki megkapja. 

 2015 2016 2017 

IKR (tréning/fő) 16 db 118 fő 9 db 63 fő 6 db 47 fő 

Ügyfélszolgálati   1 db 16 fő 1 db 9 fő 

Vezetőképző  1 db 12 fő  

Photoshop tréning   3 db 21 fő 

MTMT képzés   1 db 14 fő 

Minőségügyi felelősök tréning   1 db 13 fő 

Segédkönyvtáros-képzés  1 db 1 fő 1 db 1fő 

Minőségügyi érzékenyítés    1 db 9 fő 

További képzések   7 db 26 fő 
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A szakmai képzések, ügyfélszolgálati tréningek sikerességét az elégedettségi felmérések 

eredménye mutatja a legjobban, hiszen mind az oktatói, mind a hallgatói felmérésben 

kiemelten magas értéket kap mindig a könyvtárosok szakmai ismerete, szolgálatkészsége és a 

reklamációk intézése is.  

A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységekbe a K21 Minőségirányítási 

Koordinációs Bizottság 2 munkacsoportja kapcsolódik be: a Zöld könyvtári munkacsoportban 

6 fő, az Akadálymentes könyvtár munkacsoportban 10 fő vesz részt. 

A könyvtárak lehetőséget biztosítanak a középiskolások közösségi szolgálatának 

teljesítéséhez, 2016-ban 14, 2017-ben 105 fő teljesítette ez irányú kötelezettségét az EKSZ 

tagkönyvtáraiban. Munkavégzésük felügyelete általában könyvtáranként egy–két kolléga 

feladata. 

Elsősorban az Egyetemi Könyvtár, de a kari könyvtárak is szerepet vállalnak a Múzeumok 

Éjszakája, a Kutatók Éjszakája, a Kulturális Örökség Napja programsorozatok helyi 

lebonyolításában ez alkalmanként 8–15 fő közreműködését jelenti. 

8.1. alkritérium: A közösség véleménye a könyvtárról, annak társadalmi hatásairól 

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat felsőoktatási szakkönyvtári hálózatként elsősorban az 

egyetemi polgárokra és a szakmai környezetre gyakorolt hatását tudja vizsgálni.  

Nagyon fontosnak tartjuk a digitális írástudás, a digitális műveltség elsajátítását. 

Könyvtárainkban rendszeresen tartunk adatbázishasználati tréningeket olvasóink részére, a 

hallgatók számára a szakdolgozatuk elkészítését segítő képzéseket hirdetünk, az oktatóinknak 

pedig képzéseket tartunk, segédleteket készítünk és személyes segítségnyújtást adunk a 

kötelező adatbázisfeltöltéseikhez (MTMT, Stratégiai Adatbázis). A munkatársaink 

publikációs, szakértői tevékenységét, konferencián, és egyéb rendezvényeken tartott 

előadásaikat disszeminációs űrlapon gyűjtjük. Szorosan együttműködünk az ELTE 

Fogyatékosügyi Központjával a speciális igényű hallgatók minél jobb kiszolgálása érdekében 

(adaptált tartalmak, könyvtárosok érzékenyítése). Gyűjtjük a könyvtárak médiaszereplését. A 

használói igény- és elégedettségi felméréseken túl is gyűjtjük az egyetemi polgárok 

véleményét, de ennek nincs formális rendszere. 

Az ELTE szervezetén belül az EKSZ-nek az érdekérvényesítő képessége alacsony, a 

könyvtárban folyó munkáról, a könyvtárak megváltozott szerepéről, a könyvtárak által 

nyújtható szolgáltatásokról és a potenciális lehetőségekről a fenntartó képviselői, az Egyetem 

polgárai kevéssé tájékozottak. Ezen próbáltunk változtatni az új kommunikációs stratégiával. 

A könyvtárosok szakmai megítélése azonban mindig kiemelkedő, ezt támasztják alá mind az 

oktatói, mind a hallgatói elégedettségmérések. Az ELTE nagy szervezetén belül azonban 

nehéz a változást elérni. 

A könyvtár helyi, regionális, országos és nemzetközi társadalmi hatásának gazdasági 

szempontú megítéléséről nincsenek felméréseink, az EKSZ könyvtáraiban ez a kérdés nem 

releváns. 

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés kérdése már a K21-es projekt indulásától nagyon 

fontos szempont volt. Az első munkacsoportok között alakult meg a Zöld könyvtár 

munkacsoport. Együttműködést alakítottunk ki az ELTE Együtt a Környezettudatos 

Szemléletért csoporttal, velük közösen alakítottuk ki a szelektív hulladékgyűjtést a 
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könyvtárakban. A munkacsoport kidolgozott egy ajánlást a zöld működés és a használók 

szemléletformálására. A portálon a tömegközlekedéssel való megközelítésre buzdítunk. A 

kerékpározásra való ösztönzés érdekében ahol lehet kerékpártárolókat alakítattunk ki.  

A könyvtár társadalmi hatásáról az állampolgárok demokratikus részvételének támogatására 

nincs adatunk. Szerintünk az EKSZ könyvtáraiban ez a kérdés nem releváns. 

A 2016-ban elfogadott stratégiánk egyik célja: legyen a könyvtár tanulási központ és 

közösségi tér. A használói igény- és elégedettségi méréseink azt mutatják, hogy elégedettek 

az olvasók ezzel a szolgáltatással, sőt elégedettségük évről évre növekszik. 

A gyűjtjük és a könyvtári portálon közzétesszük a könyvtári hálózat médiaszerepléseit. 

8.2. alkritérium: A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos működési mutatók 

2009 óta működik a Zöld könyvtár munkacsoport a K21 projekten belül. A csoport tagjai 

2017-ben kidolgoztak egy ajánlást a könyvtárak számára, ami segíti a zöld működést valamint 

összeállítottak egy kérdőívet, ami a könyvtárak környezeti fenntarthatóságát vizsgálja, az 

épületek, berendezések, a működés és a szolgáltatások, az energiatakarékosság, a 

hulladékgyűjtés és a zöld szemléletformálás tekintetében. A kérdőívet a könyvtárak 2018 

tavaszán töltötték ki, az adatok feldolgozása után sor kerül az auditálásra is. A szelektív 

hulladékgyűjtés minden könyvtárban megoldott, szoros együttműködésben az Együtt a 

Környezettudatos Szemléletért hallgatói szervezettel.  

Az elmúlt években a KEOP pályázatok keretében sor került több épület energetikai 

felújítására, az Egyetem központilag gondoskodik a veszélyes illetve elektronikus hulladékok 

összegyűjtéséről és elszállításáról.  

Gyűjtjük és a portálon közzétesszük a média megjelenések számát: 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A tagkönyvtárak 

megjelenéseinek száma 

a médiában. 
51 62 40 34 51 96 

 

A megjelent hírek pozitív hangvételűek. Az oktatókkal készített interjúkhoz, beszélgetésekhez 

szívesen használják helyszínként a könyvtárakat, de reklámfilmek, imázsfilmek is készülnek. 

Felsőoktatási könyvtárként a hátrányos helyzetű célcsoportok közül a fogyatékos hallgatók 

számára nyújtunk célzott szolgáltatásokat. Az Akadálymentes munkacsoportunk is 2009 óta 

működik, jelenleg 10 taggal; feladata, hogy a könyvtárosokat megismertesse a speciális 

szükségletű olvasók igényeivel, szükségleteivel, felmérje az egyes könyvtárak adottságait, 

lehetőségeit, közzétegye a jó gyakorlatokat, mintákat, valamint javaslatokat tegyen az 

egységes, magasabb színvonalú szolgáltatások megvalósítására. 2012-ben kérdőív 

segítségével felmérték a tagkönyvtárak akadálymentességét mind a fizikai környezet, mind az 

információszerzés vonatkozásában. Az eredmények összesítése után készült javaslatok 

többsége nem igényelt anyagi forrást, így nagy részük azóta megvalósult. 2012 és 2014 között 

elsősorban a közönségszolgálati munkatársak számára több alkalommal szerveztünk, 

érzékenyítő tréninget, 59 fő részvételével. Mostanra merült fel újra igény a programra, így 

2018 nyarán a Fogyatékosügyi Központ újra tart érzékenyítést. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fogyatékossággal 

élők 

könyvtárhasználat

át segítő IKT 

eszközök száma, 

akadálymentes 

szolgáltatások 

száma. 

11 

eszköz; 

1 

szolgál-

tatás 

13 

eszköz;  

2 szolgál-

tatás 

23 

eszköz;  

2 szolgál-

tatás 

36 

eszköz;  

2 szolgál-

tatás 

45 

eszköz;  

2 szolgál-

tatás 

47 

eszköz;  

8 szolgál-

tatás 

 

A szolgáltatásokat igénybevevőket nem számoljuk, mert ez érzékeny adat. A Fogyatékosügyi 

Központtal együttműködve készülnek adaptált tartalmak (jelenleg 167 db), számuk 

folyamatosan növekszik, amelyekhez a repozitóriumon keresztül csak a jogosultak férhetnek 

hozzá. 

A munkatársak jótékonysági akciókban, közösségi munkában való részvételéről nem gyűjtünk 

adatokat, ez egyéni döntés. Az ELTE által szervezet ilyen felhívásokat továbbítjuk a 

munkatársaink felé. Szervezett módon a könyvtárak sem vesznek részt jótékonysági 

akciókban, de személyes megkeresések esetén előfordul (pl. határon túli magyar intézmények 

könyvvel való támogatása). 

A 2012-ben megfogalmazott stratégiai céljaink között szerepelt az egyéni és csoportos tanulás 

színtereinek és közösségi tereknek a kialakítása. Ahol a helyi adottságok ezt megengedték ott 

kialakításra kerültek kutatószobák, informális tanulást segítő tanulószobák, illetve olyan terek 

ahol lehetőség van a közös tanulásra, a közös projektfeladatok megoldására. A legtöbb 

könyvtárban sikerült a régi, teljesen elavult gépparkot megújítani. Használóink elégedettsége 

ezen a területen is pozitív irányba mozdult el. 

Az EKSZ könyvtárai nem szerveznek egészségmegőrzés és balesetvédelem tematikájában 

programokat, az Egyetem által szervezett ilyen eseményekhez a lehetőségeinkhez mérten 

csatlakozunk. 

9.1. alkritérium: A szolgáltatásokhoz kapcsolható eredménymutatók 

2014-ben a Könyvtári teljesítménymutatók szabványa visszavonásra került, ezért az elmúlt 

években már nem használtuk. A statisztikai adatsorokat, és a használói igény- és 

elégedettségméréseket elemezve értékeltük a stratégiai céljaink eléréséhez szükséges 

szolgáltatásaink eredményeit. 

Az olvasói szokások és igények változása a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatainkban, 

eredményeinkben is jól követhető. Az egyre több, a könyvtár személyes felkeresése nélkül 

elérhető elektronikus tartalom kihat a kölcsönzések és a személyes használat adataira. Az 

igényeknek megfelelően évről évre több adatbázis előfizetését biztosítjuk, a digitális 

kompetenciák fejlesztésére képzéseket szervezünk, az olvasók számára biztosított 

számítógépek számát szinten tartjuk, de minőségét folyamatosan javítjuk. (Egyre többen saját 

laptoppal használják a könyvtárakat.) Oktatóink, kutatóink számára tudományos 

teljesítményük bemutatására fontos szolgáltatásunk az MTMT adminisztrátori tevékenység 
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(publikációk, hivatkozások adatainak feltöltése, ellenőrzése, javítása). Erre vonatkozóan 

2014-től gyűjtjük rendszeresen az adatokat. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A tárgyévben a 

könyvtárat aktívan 

használók száma. 

25958 26158 32585 31576 31150 31600 

A kölcsönzések 

száma 

dokumentumtípuso

nként. 

könyv: 

73800; 

digitális: 

4; 

kézirat: 

2;  

audio: 5 

könyv: 

67975; 

digitális: 

24; 

kézirat: 

1, audio: 

41 

könyv: 

258541; 

digitális: 

34; 

kézirat: 

1; audio: 

38; 

folyóirat

: 24, 

kotta: 3 

könyv: 

224336; 

audio: 27; 

szakdolg.: 

1015; 

időszaki 

kiadvány: 

18; 

digitális 

dokument

um: 44; 

kézirat: 5; 

kisnyomta

tvány: 60; 

pótlap: 21; 

thes: 4; 

egyéb: 5 

könyv: 

257021; 

audio: 57; 

szakdolg.: 

990; 

időszaki 

kiadvány: 

79; 

digitális 

dok.: 59; 

kézirat: 6, 

kisnyomta

tvány: 47; 

kotta: 562; 

térkép: 21; 

thes: 7, 

egyéb: 13 

könyv: 

182159; 

digitális: 

25; 

kézirat: 

6; audio: 

15; 

időszaki: 

10; digit: 

24; 

térkép: 8; 

tézis: 3, 

video: 3 

Személyes helybeni 

használat összesen 
551331 509832 428124 444083 513346 506876 

Az EKSZ 

könyvtárak olvasói 

hozzáférést 

biztosító 

számítógéppel való 

ellátottsága 

(számítógépek 

száma/ELTE 

polgárok száma). 

260 

számító

gép; 

33272 fő 

252 

számító

gép; 

31834 fő 

244 

számító

gép; 

29074 fő 

239 

számítógé

p; 28636 

fő 

238 

számítógé

p; 29418 

fő 

277 

számítóg

ép; 

32091 fő 

A könyvtárban 

használható 

adatbázisok száma. 

10 + 2 

végleges 

tartalom 

11 + 2 

végleges 

tartalom 

15 + 3 

végleges 

tartalom

; PPK-n 

2 saját 

2 

referáló+7 

teljes 

szövegű; 

47 

21 25+ÁJK 

digitális 

kompetenciafejleszt

ési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó 

nem formális 

képzések száma és 

azokon résztvevők 

száma ÖSSZESEN 

192 db; 

766 

179 db; 

478 

197 db; 

925 fő 

82 db; 547 

fő 

66 db; 320 

fő 

141 db; 

2426 fő 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MTMT feltöltött 

publikációk száma   14318 12057 9477 9879 

MTMT feltöltött 

idézők száma 
  73362 93565 95812 79432 

Tárgyévben a 

könyvtár által nyílt 

hozzáférésű 

publikációként 

elérhetővé tett 

dokumentumok 

száma. 

10 6 187 3 423 1 877 572 979 

Feldolgozás 

időtartama (1 

dokumentum 

feldolgozásának 

átlagos időtartama 

órában). 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,86 0,9 

Beérkező új 

dokumentumok 

olvasók számára 

történő 

hozzáférhetővé 

válásának 

időtartama 

napokban. 

3,8 3,8 4,5 4,5 4,6 4,8 

A gyűjtemény 

elektronikus 

feldolgozottsága (az 

elektronikus 

katalógusban feltárt 

dok. száma a 

gyűjtemény 

egészének %-ában). 

   32,29 32,33 34,09 

 

A munkatársi létszám folyamatos csökkenése sajnos kihat az új beszerzésű dokumentumok 

hozzáférhetővé válásának idejére, de az állomány feldolgozottsága folyamatosan emelkedik. 

A könyvtár eredményességét az elégedettségi mérések adatai mutatják meg. (2012-es 

felmérés kérdései és értékelő skálája nem teljesen egyezik a későbbi felmérésekével.) 
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 2012 2014 2016 2017 

Nyitva tartási idő 4,01 3,93 3,79 3,84 

Tájékoztatás 4,19 4,06 3,96 4,09 

Internetes katalógus  

(web opac) 
3,68 3,84 3,79 3,96 

Kölcsönzési időtartam 3,71 3,40 3,44 3,55 

Kölcsönzés gyorsasága 

(raktári kérés esetén) 
3,89 3,78 3,74 3,95 

Előjegyzés 2,62 3,72 3,71 3,92 

 

A szolgáltatásfejlesztésekhez, stratégiai célokhoz kapcsolódó eredmények 

 2012 2014 2016 2017 

Számítógépekkel való ellátottság 3,51 3,23 3,25 3,35 

Technikai szolgáltatások speciális 

szükségletű hallgatóknak 
3,75 3,52 3,43 3,68 

Társalgó, közösségi tér 2,96 3,04 3,24 3,28 

Közös tanulásra alkalmas tér 3,48 3,36 3,49 3,52 

Kutatószoba, tanulókabinet 2,34 3,04 3,12 3,18 

Könyvtár honlapja  3,57 3,73 3,77 

Egyetemi Könyvtári Szolgálat 

portálja (konyvtar.elte.hu) 
 3,74 3,89 3,94 

 

Az elégedettségi felmérések adatai, az évről évre egyre pozitívabb visszajelzések azt 

mutatják, hogy a könyvtárak szolgáltatásaival és fejlesztéseivel egyre elégedettebbek a 

használók. 

Sem a szakfelügyeleti jelentésekben sem a belső ellenőrzés által lefolytatott vizsgálatok 

irataiban nincs semmi elmarasztalás, nem találtak semmi kirívót. Az éves szakmai 

beszámolók kapcsán mind a fenntartótól, mind a minisztériumtól pozitív megerősítést 

kaptunk. 

Az EKSZ törekszik a pályázati lehetőségek keresésére. A legnagyobb EKSZ-szintű 

pályázatunk a "TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR Kulturális szakemberek továbbképzése a 

szolgálatfejlesztés érdekében" című pályázat. A pályázat célja a továbbképzések támogatása 

volt, de a kiírás értelmében meg kellett határozni azt is, hogy az adott tréning elvégzése után 

milyen szolgáltatásfejlesztés fog megvalósulni. (76 fő vett részt 255 képzésen 11 880 képzési 

órában.) 

Az EKSZ-szintű pályázatokon kívül a tagkönyvtárak lehetőségeik szerint részt vesznek a 

különböző pályázatokban. (Pl: EK-BTK közös NKA pályázat keretében 7 könyvtár, 15 

könyvtáros vett részt.) 

Az EKSZ a szakmai feladatait a nemzetközi és hazai irányelvek, előírások és saját 

szabályzatai, szabványai alapján végzi. Rendelkezik Minőségirányítási kézikönyvvel, 

kidolgozott folyamatleírásokkal, amelyek mindenkire nézve kötelezőek. 
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Az EKSZ munkatársai aktívan részt vesznek országos szakmai és tanácsadó szervezetek 

munkáiban. Társintézmények munkatársai számára a jó gyakorlatok és az alkalmazott tudás 

megosztása céljából kérésükre konzultációkat tartottunk. (Pl. Országgyűlési Könyvtár, MTA 

Központi Könyvtára, Kaposvári Egyetem Központi Könyvtára, stb.) A teljesítményértékelési 

rendszer kidolgozása kapcsán mi kértünk konzultációt a Pécsi Egyetemi Tudásközpont és a 

BME-OMIKK munkatársaitól.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A könyvtár szakemberei 

által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma. 

83 96 114 95 110 30 

Az Egyetemi Könyvtár 

által nyújtott, dokumentált 

szakmai tanácsadások 

száma 

0 0 4 3 5 12 

 

Az EKSZ-en belül is megvalósul a benchmarking, benchlearning tevékenység, ennek egyik 

fóruma a KönyvtárosCafé rendezvény sorozat, ahol a külföldön járt kollégák számolnak be 

tapasztalataikról. 

9.2. alkritérium: A könyvtár szervezeti működésének eredményességének mutatói 

Az EKSZ szolgáltatásfejlesztésének és innovációjának alapja az egységes szabályozás 

kialakítása volt. 2012-ben készült el az SZMSZ és az első Minőségirányítási kézikönyv, 

megfogalmaztuk a minőségcélokat, kidolgoztuk az együttműködés alapjául szolgáló 

koordinációs bizottságok ügyrendjét, meghatároztuk és elkészítettük a közös 

kulcsfolyamataink leírását.  

Azonos integrált könyvtári rendszert kezdtünk el használni, nőtt a feldolgozottság aránya, 

közösen töltjük az EDIT egyetemi repozitórium anyagait, a közös fellépésnek köszönhető, 

hogy az egyetem átalakította adatbázisbeszerzési-politikáját, így évről évre nő az előfizetett 

adatbázisok száma, a tudományos tevékenység támogatására pedig kiépítettük az MTMT 

adminisztrációs hálózatot. Összehangoljuk a képzéseinket, amelyek a digitális 

kompetenciafejlesztést szolgálják. A használói igény- és elégedettségvizsgálatok eredményei 

nyomán megújítottuk a portált, elkészült a mobil alkalmazása is, kialakításra kerültek a 

kutatószobák, és nagyobb hangsúlyt kapott a könyvtárak, mint közösségi terek használata. 

Partnerkapcsolatainkhoz kapcsolódó eredményeink: 

Egyéni és intézményi tagsággal rendelkezünk hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben. 

Részt veszünk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben, a MATARKA és 

HUMANUS adatbázisok töltésében, rekordokat küldünk a MOKKA adatbázisba. 

Rendszeresen megrendezésre kerül az Egyetemi Könyvtár szervezésében a Hagyományok és 

kihívások konferencia, ahol bemutathatjuk az elért eredményeinket. Nemcsak munkatársaink 

használják ki az ERASMUS pályázat adta lehetőségeket, hanem rendszeresen fogadunk 

külföldi kollégákat is. Egyre népszerűbbek könyvtáraink a középiskolások körében is és 

szívesen teljesítik kötelező közösségi szolgálatukat nálunk. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Magyar szakfolyóiratok 

analitikus 

szakbibliográfiai 

tartalomjegyzékeit feltáró 

adatbázisba küldött 

cikkek száma. 

6 413 201 291 2 146 2 863 1 951 

Országos gyűjtőkörű 

cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma. 

51 114 111 67 1 946 21 

Magyarországi Közös 

Katalógusba (MOKKA) 

betöltött tételek száma. 

167 406 197 058 84 379 127 675 113 952 15 590 

A könyvtár által az 

Országos Dokumentum-

ellátási Rendszerben 

szolgáltatott 

dokumentumok száma. 

605 620 870 1 466 1 254 1 362 

Az Egyetemi Könyvtár 

által nyújtott, dokumentált 

szakmai tanácsadások 

száma 

0 0 4 3 5 12 

Az iskolai közösségi 

szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma és a 

szolgálat fogadására a 

köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma. 

0 0 5 1 14 

105 fő; 

24 

megállap

odás 

ERASMUS+ Programmal 

hozzánk látogatók száma 
 29 7 0 11 27 

Szakmai Nap látogatóinak 

száma: 
 40 121 107 154 130 

Mivel nem önállóan gazdálkodó szervezetek vagyunk, így a pénzügyi ellenőrzések nem 

érintenek minket. 2016-ban egy belső ellenőrzés a készpénzkezelést vizsgálta, ám 

szabálytalanságot, problémát nem találtak.  

Az informatikai és kommunikációs technológiák használatával hatékonyabban tudunk 

kommunikálni a partnereinkkel. Számtalan lehetőség áll a használók rendelkezésére a 

könyvtár elérésére (közösségi média, chat, „írjon nekünk”stb.). 

A munkatársak közötti tudásmegosztásra használt eszközeink: e-learning, AFS, google-

eszközök (drive, fórum, stb.), használjuk a Skype-t, közös dokumentumainkat az egyetemi 

repozitóriumban tároljuk. 
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Nincsenek mérési eredményeink, de egyértelműen hatékonyabban tudunk kommunikálni 

mind a partnerekkel, mind egymással. 

A munkatársak bevonása a célok elérésébe teljes körűen megvalósul. A stratégiai és 

minőségcélok a tagkönyvtárak és koordinációs bizottságok által készített munka- és 

feladattervekben jelennek meg, amelyeknek minden munkatárs számára ismertnek kell 

lenniük. 

A K21 projekt indulása óta nagy figyelmet fordítunk arra, hogy megismerjük egymást. 2009-

ben került sor az első Könyvtáros Nap megrendezésére. A találkozót minden évben más 

tagkönyvtár szervezi a saját telephelyén, így a hálózat számára a rendező könyvtár 

bemutatkozhat, a kollégáknak pedig lehetőségük van arra, hogy kötetlenül beszélgessenek 

egymással. 2017 óta új hasonló célú rendezvénnyel bővült a találkozási lehetőségek sora az 

EKSZ Farsang megrendezésével. Ennek mindig az Egyetemi Könyvtár ad otthont, de a 

szervező munkát kari könyvtárosok végzik.  

A K21 projekt, most már koordinációs bizottság tagjai több csapatépítésen is részt vettek, így 

2010-ben Balatonszéplakon, ahol az első önértékelést készítettük elő, 2011-ben Szentendrén, 

2014-ben pedig ismét Balatonszéplakon voltunk. Minden évben megrendezzük a K21-es 

karácsonyi ünnepséget a minőségbiztosítási munkában részt vevő kollégák számára. 

 

Az önértékelés befejezéseként a feltárt hiányok, problémák megoldására, az eredmények 

további javítása céljából az alábbi fejlesztési lépéseket tervezzük: 

 

Fejlesztési lépés Felelős Határidő 

Teljesítményértékelési rendszer 

kidolgozása 

K21 könyvtárvezetői mcs 2018.12.31. 

Motivációs felmérés K21 Primer kutatások mcs 2018.06.30. 

Ösztönzőrendszer kidolgozása K21 könyvtárvezetői mcs 2018.09.30. 

EKSZ-szintű SWOT elemzés K21 KB vezetője 2018.07.31. 

EKSZ könyvtárosi díj alapítása K21 könyvtárvezetői mcs 

+ Könyvtári Tanács 

2018.09.30. 

Szolgáltatások költséghatékonysági 

elemzése a Kancellária bevonásával 

Könyvtári Tanács elnöke 2019.12.31. 

Kompetenciamérés alapján a szakmai 

feladatok delegálásának újragondolása 

K21 könyvtárvezetői mcs 2018.09.30. 

A stratégiai célok megvalósítását célzó 

megfelelő kompetenciákkal rendelkező 

munkatársi létszám tervezése 

K21 könyvtárvezetői mcs 2018.12.31. 

A felsőoktatási könyvtárak sajátosságaira 

jellemző, a változásokat tükröző adatok 

összeállítása 

21 Primer kutatások mcs 2019.04.30 

Médiamegjelenések tartalomelemzése K21 Kommunikációs mcs 2019. 03.31. 

 


