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Az ELTE könyvtári szolgáltatásai hagyományosan széttagolt szervezeti struktúrában 

valósulnak meg. 

Az Egyetem pozitív adottságai ellenére a könyvtárak működését évtizedeken át a 

széttagoltság ismérvei, az ezekből következő hátrányok befolyásolták.  

Az Egyetem könyvtárosai által 2008-ban kezdeményezett minőségfejlesztési program célul 

tűzte ki a könyvtárak és a könyvtárosok együttműködését, az együttműködés szervezeti 

kereteinek kialakítását, a könyvtárszakmai követelmények egységes érvényesítését, a 

használók középpontba állítását, a méréseken alapuló szolgáltatásfejlesztések megtervezését. 

Alapelveink a TQM filozófiáját követték, ezért az alakuló csapat célja az volt, hogy a 

könyvtáros könyvtárát a használó könyvtárává alakítsuk át, a könyvtári minőségmenedzsment 

módszereinek alkalmazásával növeljük intézményünk versenyképességét, a meglévő 

erőforrásokat gazdaságosabban használjuk ki, tudatosabban szervezzük feladatainkat, vagyis 

partnereink elvárásait egyre magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni.  

 

Az alulról jövő kezdeményezés, a személyes és szakmai elkötelezettségen alapuló önkéntes 

projekt 2008-ban kezdte meg működését 10 fővel, a korábban közzétett NKÖM ajánlás 

alapján K21 minőségfejlesztési program néven. Fokozatosan bővülve ma már mintegy 40 

aktív munkatárs dolgozik benne intenzíven, és számos könyvtáros kapcsolódik be egyes 

feladatok megoldásába. Minden kari könyvtár és a főbb szervezeti egységek könyvtárosai, 

valamint oktatók, külső szakértők, az Egyetem minőségügyi szervezetének képviselői is részt 

vesznek a munkában.  

A hatékony munka érdekében célonként belső minőségfejlesztő munkacsoportokat 

alakítottunk. Nagy figyelmet fordítottunk a szervezeti kultúra fejlesztésére, annak érdekében, 

hogy a munkatársak minél jobban azonosuljanak az intézmény céljaival, kellően motiváltak 

legyenek, az egymás közötti kommunikáció nyílt legyen, kialakuljon az együttműködés. 

Helyzetértékelést végeztünk, majd elkészítettük az intézmény középtávú minőségfejlesztési 

tervét, amelynek középpontjában egy önértékelésre való felkészülés, és annak elvégzése volt. 
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Önértékelés 2010 

 

Az ELTE könyvtárai a magyarországi könyvtárak közül valószínűleg az elsők között végeztek 

CAF alapú önértékelést 2010-ben.  

A Minősített Könyvtár címről, ill. Könyvtári Minőségdíjról szóló rendelet megjelenése előtt, 

2009-ben az önértékelés elvégzését alapos előkészítő munka előzte meg. A projekt tagjai 

nekiláttak egy CAF alapú útmutató elkészítésének, majd mivel időközben ismertté vált, 

átdolgozták a KKÉK útmutatót, kiegészítve az alkritériumok indikátorait azokkal a 

sajátosságokkal, amelyek a felsőoktatási intézményekben vizsgálandó területet jelentenek.  

Az önértékelés lebonyolításához szervezeti kereteket teremtettünk: meghatározásra kerültek 

az önértékelést végző könyvtárak, és az önértékelő csoportok. Minden könyvtár önértékelő 

csoportjában részt vett egy ún. külső moderátor, akinek a feladata a csoport által felvetett 

problémák konszenzusos döntésének elősegítése volt.  

Kommunikációs felületet hoztunk létre, ahol közzé tettük a szükséges dokumentumokat, a 

kapcsolódó képzések tananyagát, és ahol a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat. Az 

önértékelésben résztvevők számára 3-fokozatú felkészítő oktatást és tréninget tartottunk. Az 

önértékelést az ELTE 13 könyvtárában végeztük el, mintegy 40 könyvtáros vett benne részt, 

személyenként 40-60 órányi munkaidőt fordítottunk rá, az önértékelők 28 alkritériumhoz 

tartozó több mint 200 megállapításra válaszoltak bizonyítékok alapján, állapítottak meg 

erősségeket, tártak fel fejlesztendő területeket, javasoltak intézkedéseket. Ehhez felhasználtuk 

három, előzőleg lebonyolított felmérés eredményét, és 39 mutató kiértékelését. 

 

Az első önértékelés eredményei 

Az ELTE könyvtárai körében az önértékelés során feltárt fejlesztendő területek közül a 

vizsgálat eredményei alapján legerőteljesebben a vezetés folyamatát, technikáját, a vezetési 

eszközöket és módszereket, a stratégiakészítés folyamatának kialakítását, a minőségügyi 

szemlélet elterjesztését kellett javítani ahhoz, hogy az egész szervezetben megindulhassanak, 

illetve kiteljesedhessenek az intézmény pozitív változási folyamatai. Az intézkedési tervben 

meghatározottak szerint, a könyvtárak különböző szintű vezetőinek, munkatársainak 

bevonásával környezeti elemzések készültek (PGTT, SWOT, PORTER), felülvizsgáltuk a 

küldetésnyilatkozatot és a jövőképet. Átszerveztük a minőségfejlesztési projektet, új tagok 
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bevonásával új szerkezetű munkacsoportokat alakítottunk. A vezetői módszerek tudatos és 

hatékony alkalmazásának érdekében vezetői, kommunikációs és minőségügyi ismereteket 

bővítő képzéseket, tréningeket szerveztünk. 

Jelentős előrelépés történt 2011-ben a folyamatmenedzsment bevezetésének területén. 

Elkészült a könyvtárakban végzett munkafolyamatok folyamatleltára. Megtörtént a 

kulcsfolyamatok kijelölése, és elkezdődött a folyamatok leírása. A folyamatleírások 

készítéséhez leírási sablont, valamint részletes útmutatót készített a K21 Projekt 4. számú 

munkacsoportja. Mindezzel megalapoztuk, hogy a folyamatok kritikus pontjainak 

feltárásával, a megfelelő beavatkozással a folyamatos javítás beépüljön a teljes egyetemi 

könyvtári hálózat működésébe. 

Az olvasók, használók elégedettségének növelése érdekében felülvizsgálatra kerültek az 

elégedettségi és igényfelmérési módszerek. Szakértők bevonásával új vizsgálatokat 

készítettünk elő, a tájékoztató és kölcsönző szolgálatban dolgozó munkatársak számára 

ügyfélszolgálati tréninget szerveztünk. 

Az eredmények alapján készítette el a K21 projekt a 2011-es feladattervét. Az önértékelés 

során feltárt fejlesztendő területek alapján kidolgozott teendőket, feladatokat, célokat a 

résztvevő könyvtárak beépítették éves munkaterveikbe.  

A minőségfejlesztési projektben való együttdolgozás során új, innovatív munkamódszereket 

alkalmazunk: team-munkában, ill. távmunkában végzünk feladatokat, új kommunikációs 

felületeket használunk. Közös tárterületeken és az e-learning felületen munkacsoportonként 

fórumokat hoztunk létre, hírlevelekben, levelező listán és szakmai rendezvényeken osztjuk 

meg információinkat, ismereteinket és tájékoztatjuk a teljes könyvtári hálózatot. Mindez 

hozzájárult ahhoz, hogy az egész szervezetben hatékonyabb lehessen a feladatok végrehajtása, 

szélesebb körűvé válhasson a munkatársak bevonása a döntések, változások előkészítésébe és 

megvalósításába.  

 

Önértékelés 2013 

Az önértékelést megismételtük 2013-ban is, szintén a kijelölt tagkönyvtárakban. A második 

önértékelés kevesebb munkaidő ráfordítással járt, és igazolta az intézkedési terv és a 

munkatervek eredményeit. Az eredmények tükrében átszerveztük a K21 minőségfejlesztési 
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projekt felépítését, átalakítottuk a munkacsoportokat a meghatározott új feladatoknak 

megfelelően, és megalakítottuk a Zöld könyvtár munkacsoportot.  

A projekt felnőtt, így minőségfejlesztési projektből minőségirányítási projektté vált. Az 

eredmények ugyanakkor rámutattak arra is, hogy az időközben szervezetté alakult könyvtári 

hálózat önértékelési módszerét meg kell változtatni. 

 

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat megalakulása és működése 

A XXXIV/2009. (III. 23.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár hálózati reform 

koncepciójának elfogadásáról szenátusi határozat értelmében létrejött a Könyvtári Tanács, 

amelynek legfontosabb kijelölt feladata az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) működési 

szabályzatának elkészítése volt.  

A Szenátusi határozatban foglaltak alapján úgy kellett megalkotni egy együttműködő 

szervezet kereteit, hogy a rektor által átruházott fenntartói jogokat a szervezeti egységek 

vezetői gyakorolják továbbra is, valamint a finanszírozás megosztott módja is változatlan 

maradt. Az Egyetem vezetésének elvárása azonban abban a tekintetben megegyezett a 

könyvtárosok álláspontjával, hogy a könyvtárszakmai szempontoknak érvényesülniük kell, és 

hogy egységes és magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtani képes szervezetet kell 

létrehozni. Ennek garanciája a Könyvtári Tanács, mint az Egyetemi Könyvtári Szolgálat 

operatív irányító testülete, melynek elnöke az Egyetemi Könyvtár mindenkori főigazgatója. A 

Könyvtári Tanács 2009-ben 19 tagból állt, (később 21 főre bővült) és összetételében biztosítja 

az Egyetemi Könyvtár, mint koordinációs központ, a karok és más szervezeti egységek, az 

oktatók és a hallgatók részvételét. A Könyvtári Tanács irányító szerepét úgy látja el, hogy a 

megoldandó feladatokat az általa kijelölt szakbizottságok, munkabizottságok végzik el, 

amelyekben együtt dolgoznak az Egyetemi Könyvtár és a tagkönyvtárak könyvtárosai. A 

Szenátusi határozatot követően elkészült az EKSZ SZMSZ, amely lefekteti az EKSZ együttes 

részvételét a nyilvános könyvtári ellátásban, ezzel megfelelve a 2007-ben lefolytatott 

szakfelügyeleti jelentésben megfogalmazott elvárásnak és a törvényi kötelezettségnek. Az 

SZMSZ és mellékletei együttesen tartalmazzák azokat a szabályokat, kereteket, amely alapja 

az EKSZ könyvtáraiban az egységes szolgáltatások és működés megvalósulásának. Az 

SZMSZ és mellékletei hatályba lépését követően sorra készültek el az EKSZ könyvtáraira 

vonatokozó szabályozó dokumentumok. 
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Minőségirányítási kézikönyv 

 

A minőségfejlesztési munka szabályozott keretek közé, rendszerré történő alakításának 

folyamatában jelentős állomás a Minőségirányítási Kézikönyv (MIK) létrejötte. Az EKSZ 

Minőségirányítási Kézikönyve első verziójának kiadási időpontja 2012.11.01. A 

Minőségirányítási Kézikönyv az EKSZ minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, 

amely az EKSZ minőségpolitikai célkitűzéseinek megvalósulása érdekében tartalmazza: 

– a minőségpolitikát 

– a minőségirányítási rendszer alkalmazásának területét 

– a minőségirányítási rendszer leírását 

– a vezetőség felelősségét 

– helyzetértékelést, stratégiát 

– a partnerközpontúság alapelveit 

– a minőségirányítási rendszerhez tartozó folyamatok sorrendjét és kölcsönhatását 

– a mérés, elemzés, értékelés formáit 

– a fejlesztés módját.  

 A MIK felülvizsgálata során olyan változtatások, módosítások, kiegészítések váltak 

szükségessé, hogy nem új verzió, hanem következő kiadás készült el, a kiadás dátuma 

2017.05.05. 

 

Önértékelés 2017, 2018 

 

A harmadik intézményi önértékelésre 2017-ben került sor. Az EKSZ több éves működése 

indokolttá tette, hogy nem az egyes tagkönyvtárak, hanem az EKSZ, mint az ELTE könyvtári 

szolgáltató szervezete került a vizsgálat középpontjába. Az önértékelés gondos előkészítést 

igényelt, új önértékelő csoportot állítottunk fel, és újra átdolgoztuk az önértékelés 

„kézikönyvét”, a „Módszertani Útmutató az EKSZ Önértékeléséhez” c minőségirányítási 

dokumentumot. 

Az önértékelés során megvizsgáltuk az EKSZ adottságait. Itt az összesen elérhető 540 pontból 

480,59 pont született. Értékeltük továbbá a könyvtári hálózat eredményeit, itt a 460 pontból 

394,5 pontot adtunk. Az értékeléskor az EKSZ nagyon magas pontszámot, 875,09 pontot ért 
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el a maximálisan elérhető 1000 pontból. 

 

Az értékelés során a legtöbb pontszámot a vezetés (EKSZ vezetése) és a stratégia és tervezés 

kritériumok kapták. A leginkább fejlesztendő területnek az emberi erőforrással kapcsolatos 

tevékenységek bizonyultak. 

 

 A legfontosabb megállapítások az erősségeinkről  

A széttagolt ELTE szervezetben a legjobban együttműködő rendszer a könyvtári hálózat. Az 

együttműködések színterei a szakmai és minőségirányítási munkacsoportok. Egységes az 

értékrend, legfontosabb alapértékünknek a minőségi működést tekintjük.  

A vezetés létrehozta és működteti a minőségirányítási rendszerét. Kijelölésre kerültek a 

minőségügyi felelősök, akik részt vettek és vesznek minőségbiztosítással kapcsolatos 

képzéseken.  

A koordinációs bizottságokban és a munkacsoportokban valamennyi könyvtár képviselve van, 

a vezetők is tagjai valamely minőségirányítási munkacsoportnak.  

A munkakörökhöz és folyamatokhoz tartozó hatáskörök és felelősségi körök kijelölésre 

kerültek. A vezetés támogatja a munkatársak képzését, továbbképzését, a lehetőségekhez 

mérten igyekszik figyelembe venni az egyéni igényeket, és teret ad az egyéni 

kezdeményezéseknek.  

A vezetés rendszeres kapcsolatot alakít ki partnereivel, különösen a fenntartóval és a 

használókkal.  

 

Az EKSZ stratégiai terve és a hozzá kapcsolódó intézkedési terv összhangban van az 

intézmény jövőképével és küldetésével, illeszkedik a felsőoktatás, az ELTE és a könyvtári 

terület stratégiai céljaihoz, intézkedési javaslataihoz, az ELTE IFT-hez és a 

Minőségfejlesztési Program 2016-2020-hoz.  

Folyamatosan alkalmazzuk a TQM alapelveit, rendszeresen megtörténik a partnerek igény- és 

elégedettség felmérése, eredményeinek elemzése, és beépítése a szolgáltatások fejlesztésébe 

és a működésébe.  

Az EKSZ a stratégiai terveihez PGTTJ-, PORTER-, és SWOT elemzést készít, és 

folyamatosan figyelemmel kíséri a változásokat. A stratégiai célokat a küldetésnyilatkozat és 

jövőkép alapján határozta meg. A működésre vonatkozó adatokat tagkönyvtári és EKSZ 

szinten gyűjtjük és értékeljük a használói felmérések eredményeivel együtt.  
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A stratégiai terv céljainak megvalósítása érdekében a cselekvési terv készült konkrét 

időpontok, felelősök, és a szükséges források megjelölésével, az elvárások és igények 

figyelembe vételével.  

Rendelkezünk továbbképzési tervvel, belső képzéseket tartunk, a munkatársak rendszeresen 

járnak szakmai fórumokra, konferenciákra. A szakmai eszmecserét rendszeres szakmai 

konferencia szervezésével és más könyvtárak/könyvtárosok meghívásával biztosítjuk.  

A munkatársakat a vezetés bevonja a hosszú és rövidtávú tervek készítésébe a koordinációs 

bizottságok munkacsoportjain keresztül, a tagkönyvtárakban a munkaértekezleteken. 

Biztosított és ösztönzött a szervezeti egységeken átívelő, valamint a könyvtáron kívül működő 

munkacsoportokban való részvétel lehetősége, az EKSZ-en kívüli szakmai szervezetekben 

való munka támogatása.  

Az EKSZ törekszik minél több 7/24 szolgáltatás kidolgozására. A könyvtár elérhetősége 

megfelelő, a szolgáltatások egy része online is elérhető, a dokumentumok változatos 

formában állnak rendelkezésre. A panaszkezelésnek kidolgozott szabályzata van, amely 

felülvizsgálatra is került. A tájékoztató és információs pontokon dolgozó munkatársak 

számára rendszeres az ügyfélszolgálati tréning, nyelvtanfolyamok.  

 

Fejlesztendő területek  

Az EKSZ szintű HR stratégia elfogadása, alkalmazása, jelenlegi szakdolgozói létszám 

bővítése.  

Kompetenciamérés kidolgozása, elvégzése. 

Munkatársi teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és bevezetése, a munkakörülmények 

és technikai körülmények javítása. ELTE szintű könyvtárosi életpálya kidolgozása.  

EKSZ szintű teljesítmény alapú elismerési és ösztönző rendszer kidolgozása, ezekhez forrás 

keresése. 

Az eredménymutatóink igazolják az adottságok vizsgálatánál megfogalmazott 

megállapításainkat. A legfontosabb eredmény, hogy a 2012-ben elfogadott könyvtári stratégia 

céljait megvalósítottuk. Folyamatosan fejlesztettük szolgáltatásainkat, kiemelten figyelve az 

új használói szokásokra, támogattuk a tudományos és oktatási tevékenységet, rendszeresen 

tartottunk képzéseket az információkeresési ismeretek közvetítésére, a lehetőségek szabta 

keretek között a könyvtárakban közösségi és az egyéni és csoportos tanulásra alkalmas tereket 

alakítottunk ki. Szolgáltatásaink elérésénél mindig törekszünk az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítására. 
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2018-ban a megváltozott követelményeknek megfelelően újra elvégeztük az EKSZ 

önértékelését, melynek részletes dokumentációját jelen pályázat tartalmazza.  

 

A K21 projekt működésének hatása 

A 2008-ban, a könyvtárosok által elindított, alulról jövő kezdeményezésként szerveződött 

minőségfejlesztési program, találkozva az Egyetem vezetésének elvárásaival, professzionális 

minőségirányítási tevékenységgé alakult.                

A néhány évvel ezelőtt még széttagoltan, izoláltan működő könyvtárak munkatársai 

csapatként dolgoznak együtt, amely új erőforrást jelent. Működésünket a stratégiai és 

minőségcélok által meghatározott összehangolt tervezés határozza meg, a célok, felelősök, 

határidők pontos definiálásával, a PDCA ciklus szerint történik a tervezés, a végrehajtás és az 

ellenőrzés folyamata. 

Az önértékelés során megmutatkozó eredmények közül az értékelésben felhasznált hallgatói 

elégedettségmérés is figyelemre méltó visszajelzést adott. Ahogy már több éve, az ELTE 

Minőségügyi Iroda bonyolította le, és készítette el a felmérés elemzését. A vezetői 

összefoglaló kiemeli, hogy a „…könyvtári szolgáltatásoknál a 2018 évi értékelések szerint 

minden nevesített szolgáltatás (tájékoztatás, kölcsönzési idő hossza, EKSZ portál, könyvtárak 

egyéni honlapja, reprográfiai szolgáltatások, kutató szoba, tanuló kabinet) minősége 

magasabb (legfeljebb azonos) a 2017 évi eredményekhez hasonlítva. A szolgáltatások 

folyamatos javulása az EKSZ minőségirányítási tevékenységének tudható be….” 

 

A projekt működésének kiemelhető hozadéka, hogy a könyvtárosok egyre gyakrabban 

gondolkoznak és cselekszenek EKSZ munkatársként – vagy másként fogalmazva: az EKSZ 

nem csupán papíron létezik, hanem valóban együttműködő szervezetté vált, amelynek 

központi szervező ereje a minőség iránti elkötelezettség. 

 

Coda 

A K21 projekt indulása óta eltelt időszakban megfogalmazott, többször felülvizsgált 

stratégiánk mindegyikében szerepelt a Minősített Könyvtár címre való pályázás igénye, a 
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legutóbbiban, mint kitűzött cél, az 5.5-ös pontban. A 2010-18-ig tartó időszakban 4 

alkalommal elvégzett intézményi önértékelések mindegyike újabb és újabb bizonyítékát adta 

a könyvtáros közösség folyamatos javítási törekvéseinek.  

Az önértékelés számunkra nem csupán adminisztrációs kötelezettséget jelentett. 

Leggyakrabban gyötrelmes szembenézést, néha kilátástalannak tűnő próbálkozást annak 

érdekében, hogy a tradicionálisan széttagolt, alulfinanszírozott, számos tekintetben még a 

hazai felsőoktatási könyvtárakhoz mérve is rosszabb körülmények között működő 

gyűjteményeink magasabb elvárásoknak felelhessenek meg.  

A minőségügy eszközt adott a kezünkbe, amelynek használata során 

megtapasztaltuk/megtanultuk, hogy a javítás, a fejődés kulcsa nem pusztán az anyagi 

erőforrás, hanem mi magunk, a könyvtárakban dolgozó könyvtárosok vagyunk. Azok a 

könyvtárosok, akik folyamatosan törekszenek saját maguk, tudásuk, készségeik fejlesztésére, 

hogy képesek lehessünk a könyvtárunk működésének javítására is.  

Számunkra, az EKSZ könyvtárosai számára ez egy küzdelmes folyamat, amelyben 

legfontosabb kapaszkodónk a Minősített Könyvtár cím elnyeréséhez szükséges paraméterek 

teljesítése. 

 

 


