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1 BEVEZETÉS 

„A modernkori emberi erőforrás menedzsment négy alapelvre épül: 

➢ Az emberi erőforrás a szervezet sikerének a kulcsa; 

➢ A szervezeti siker titka, ha a humánstratégia szorosan kapcsolódik a stratégiai 

tervekhez; 

➢ A vállalati kultúra, munkahelyi légkör folyamatos ápolása, alakítása; 

➢ Emberek közötti egység folyamatos javítása a szervezeti célok érdekében.”1 

 

„A dolgozói elégedettségmérés célja a dolgozók általános elégedettségének felmérése, az 

elégedettségét befolyásoló tényezők feltárása. A szervezet számára fontos a dolgozói 

elégedettség fenntartása a dolgozók megtartása érdekében, hiszen a szervezetek egyik 

sikerfaktora az elégedett munkatárs.” 2 

 

„Elégedett dolgozó alatt olyan személyt értünk, aki motivált, ismeri és elfogadja a 

szervezetének céljait, munkatársaira pozitív hatással van, és a szervezeti kultúrába 

beilleszkedett, valamint teljesítményét maximalizálja, így a cég számára sikert hoz, és a 

szervezet hosszú távon számíthat rá, azaz stabil munkaerő állománynak számít. 

Az elégedetlen dolgozó nem vagy hiányosan rendelkezik a szükséges információkkal, ettől 

munkájában bizonytalan, feszült, nem megfelelően motivált, mert nem tud megfelelően 

azonosulni a szervezet céljaival, ezért a teljesítményét nem tudja maximalizálni, vagy nem is 

akarja, sőt mi több, nem hoz sikert a szervezet számára, esetleg még hátráltatja is annak 

haladását.”3 

 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban EKL) első 

alkalommal 2017-ben, majd másodszor 2022-ben is elnyerte a Minősített Könyvtári címet. 

Minőségfejlesztési tevékenységünk részeként 2014-től 2 évente végzünk szervezeti kultúra 

felméréseket és dolgozói elégedettségméréseket a Minőségügyi Kézikönyvben 

meghatározottak szerint, legutóbb 2020-ban. 

A jelen felmérésre 2022. december 9-e és 19-e között került sor. A felmérés a 2020-as 

vizsgálathoz hasonlóan már az EKL összes tagintézménye: a Központi Könyvtár, a Deák 

 
1 Kővári György: Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal. Bp, Országos Munkaügyi Központ, 1991. 
2 https://www.hrportal.hu/jelentese/dolgozoi-elegedettseg-felmeres.html  
3 https://24.hu/fn/penzugy/2007/09/28/dolgozoi_elegedettseg_meres_lehetosegei/ 

https://www.hrportal.hu/jelentese/dolgozoi-elegedettseg-felmeres.html
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Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára, valamint a 2016-ban csatlakozott 

tagkönyvtáraink: az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar 

Könyvtára és a Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Könyvtára, továbbá a 2020-ban alapított 

Levéltár munkatársainak együttes megkérdezésével valósult meg.  

A munkatársaknak főként megfogalmazott kérdések alapján kellett értékelniük az egyes 

munkavégzésre és a munkahelyre vonatkozó témakörben, vagy válaszokat kellett megjelölniük, 

de természetesen lehetőség volt szabad válasz, vélemény és javaslat megfogalmazására is. A 

kérdőív kitöltése megközelítőleg 20-30 percet vett igénybe. Célunk a dolgozók általános 

elégedettségének felmérése, az elégedettségét befolyásoló tényezők feltárása, a dolgozói 

elégedettség fenntartása, ezáltal a jó munkahelyi légkör, valamint a minőségi és sikeres 

munkavégzés elősegítése, a kiegyensúlyozott, hosszútávú munkakapcsolat fenttartása a 

szervezet, a vezető és a munkatársak között. 

 

2 A DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEI 

Az online kérdőívet e-mailben minden munkatársunknak, összesen 27 kollégának küldtük 

ki. Mindösszesen 26 válasz érkezett vissza. 

2.1 Kérdéscsoportok 

 

Az űrlap kérdései több témakört érintenek: 

• Általános elégedettség 

• Munkahellyel, munkával, bérezéssel, elismeréssel való elégedettség 

• Munkahely értékelése, jellemzése 

• Munkavégzéshez szükséges információkhoz való hozzáférés 

• Értékelés gyakorlata 

• Felettes, vezető munkájának értékelése 

• EKL szervezeti működésének jellemzése, értékelése 

• Kommunikáció értékelése 

• Stratégia, együttműködés 

• Vélemények, javaslatok 
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2.2 Kérdések 

 

1. Kérjük jelezze, hogyan érzi magát a munkahelyén! 

1/a. Összességében mennyire elégedett az EKL-lel, mint munkahellyel, általában?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett......5 nagyon elégedett (1/a. ábra) 

 

1/a. ábra: Összességében mennyire elégedett az EKL-lel, mint munkahellyel, általában? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 14 munkatárs (53,8%) a „Nagyon 

elégedett” (5), továbbá 12 munkatárs (46,2%) az „Elégedett” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak összességében elégedettek az EKL-lel, mint munkahellyel. 

 

1/b. Mennyire érzi úgy, hogy munkája fontos az EKL eredményes működéséhez?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem fontos……. 5 nagyon fontos (1/b. ábra) 

 

1/b. ábra: Mennyire érzi úgy, hogy munkája fontos az EKL eredményes működéséhez? 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 12 munkatárs (46,2%) a „Nagyon 

elégedett” (5), továbbá 14 munkatárs (53,8%) az „Elégedett” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak összességében úgy érzik, hogy munkájuk fontos az EKL 

működéséhez. 

 

 

1/c. Mennyire érzi úgy, hogy tudását és képességeit tudja hasznosítani saját 

munkahelyén?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem tudom hasznosítani........5 nagyon jól hasznosítani tudom 

(1/c. ábra) 

 

 

1/c. ábra: Mennyire érzi úgy, hogy tudását és képességeit tudja hasznosítani saját munkahelyén? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 13 munkatárs (50%) a „Nagyon jól 

hasznosítani tudom” (5), 12 munkatárs (46,2%) a „Hasznosítani tudom” (4), továbbá 1 

munkatárs (3,8%) a „Még éppen hasznosítani tudom” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb százalékban úgy érzik, hogy munkájuk során 

hasznosítani tudják tudásukat és képességeiket. Emellett egy munkatárs úgy érzi, hogy kevésbé 

tudja hasznosítani. 
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1. Munkahelyi elégedettséggel kapcsolatos kérdésekre adott 

pontszámok (maximum 5) 

2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

1/a. Összességében mennyire elégedett az EKL-lel, mint 

munkahellyel, általában?  
4,38 4,54 

1/b. Mennyire érzi úgy, hogy munkája fontos az EKL eredményes 

működéséhez?   
4,24 4,46 

1/c. Mennyire érzi úgy, hogy tudását és képességeit tudja 

hasznosítani saját munkahelyén?  
4,14 4,46 

 

 

2. Kérjük, értékelje a munkahelyével, munkájával való elégedettségét! 

 

2/a. Mennyire elégedett a munkával, amelyet végez?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/a. ábra) 

 

2/a. ábra: Mennyire elégedett a munkával, amelyet végez? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 14 munkatárs (53,8%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 11 munkatárs (42,3%) az „Elégedett” (4), továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb százalékban elégedettek az általuk végzett 

munkával. Emellett egy munkatárs kevésbé elégedett. 
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2/b. Mennyire elégedett saját munkahelyén a munkaszervezéssel?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/b. ábra) 

 

2/b. ábra: Mennyire elégedett saját munkahelyén a munkaszervezéssel? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 12 munkatárs (46,2%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 13 munkatárs (50%) az „Elégedett” (4), továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb százalékban elégedettek saját munkahelyén a 

munkaszervezéssel. Emellett egy munkatárs kevésbé elégedett. 

 

2/c. Mennyire elégedett a jelenlegi bérezési rendszerrel?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/c. ábra) 

 

2/c. ábra: Mennyire elégedett a jelenlegi bérezési rendszerrel? 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 8 munkatárs (30,8%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 14 munkatárs (53,8%) az „Elégedett” (4), továbbá 4 munkatárs (15,4%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb százalékban elégedettek a jelenlegi bérezési 

rendszerrel. Emellett négy munkatárs kevésbé elégedett. 

 

 

2/d. Mennyire elégedett a kiegészítő juttatásokkal?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/d. ábra) 

 

 

2/d. ábra: Mennyire elégedett a kiegészítő juttatásokkal? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 14 munkatárs (53,8%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 10 munkatárs (38,5%) az „Elégedett” (4), továbbá 2 munkatárs (7,7%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb százalékban elégedettek a kiegészítő juttatásokkal. 

Emellett két munkatárs kevésbé elégedett. 

 

2/e. Mennyire elégedett munkája erkölcsi elismerésével?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/e. ábra) 
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2/e. ábra: Mennyire elégedett munkája erkölcsi elismerésével? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 15 munkatárs (57,7%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 9 munkatárs (34,6%) az „Elégedett” (4), továbbá 2 munkatárs (7,7%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb százalékban elégedettek munkájuk erkölcsi 

elismerésével. Emellett két munkatárs kevésbé elégedett. 

 

2/f. Mennyire elégedett a szakmai fejlődés lehetőségével?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/f. ábra) 

 

2/f. ábra: Mennyire elégedett a szakmai fejlődés lehetőségével? 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 14 munkatárs (53,8%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 12 munkatárs (46,2%) az „Elégedett” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak elégedettek a szakmai fejlődés lehetőségével. 

 

 

2/g. Mennyire elégedett a munkahelyi légkörrel?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/g. ábra) 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 16 munkatárs (61,5%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 9 munkatárs (34,6%) az „Elégedett” (4), továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb százalékban elégedettek a munkahelyi légkörrel. 

Emellett egy munkatárs kevésbé elégedett. 

 

 

2/g. ábra: Mennyire elégedett a munkahelyi légkörrel? 

 

2/h. Mennyire elégedett a munkahelyi környezet minőségével?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/h. ábra) 
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2/h. ábra: Mennyire elégedett a munkahelyi környezet minőségével? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 4 munkatárs (15,4%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 15 munkatárs (57,7%) az „Elégedett” (4), továbbá 7 munkatárs (26,9%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek a munkahelyi környezet 

minőségével, de emellett hét munkatárs kevésbé elégedett, amely okokat meg kell vizsgálni. 

 

 

2/i. Mennyire elégedett a szükséges technikai felszereltséggel?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/i. ábra) 

 

2/i. Mennyire elégedett a szükséges technikai felszereltséggel? 

 



 
 

13 
 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 2 munkatárs (7,7%) a „Nagyon elégedett” 

(5), 13 munkatárs (50%) az „Elégedett” (4), 8 munkatárs (30,8%) a „Még éppen elégedett” (3), 

2 munkatárs a „Kevéssé elégedett”, valamint 2 munkatárs az „Egyáltalán nem elégedett” 

válaszlehetőséget jelölte meg. 

Az erre a kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a munkatársak fele részben elégedett és fele 

részben nem elégedett a szükséges technikai felszereltséggel, ez komolyabb problémákat fed 

fel. 

 

 

2/j. Mennyire elégedett a kommunikációs lehetőségekkel közvetlen vezetőjével?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/j. ábra) 

 

2/j. ábra: Mennyire elégedett a kommunikációs lehetőségekkel közvetlen vezetőjével? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 21 munkatárs (80,8%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 2 munkatárs (7,7%) az „Elégedett” (4), valamint 3 munkatárs (11,5%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek a kommunikációs 

lehetőségekkel közvetlen vezetőjével, de emellett három munkatárs kevésbé elégedett, mely 

okát érdemes megvizsgálni. 

 

2/k. Mennyire elégedett a közvetlen kollégákkal kialakítható munkakapcsolatokkal?  

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem elégedett……. 5 nagyon elégedett (2/k. ábra) 
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2/k. ábra: Mennyire elégedett a közvetlen kollégákkal kialakítható munkakapcsolatokkal? 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 16 munkatárs (61,5%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 9 munkatárs (34,6%) az „Elégedett” (4), valamint 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak nagy százalékban elégedettek a közvetlen 

kollégákkal kialakítható munkakapcsolatokkal. 

 

2. Munkahellyel kapcsolatos kérdésekre adott pontszámok (maximum 5) 
2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

2/a. Mennyire elégedett a munkával, amelyet végez?  4,29 4,5 

2/b. Mennyire elégedett saját munkahelyén a munkaszervezéssel?   4 4,42 

2/c. Mennyire elégedett a jelenlegi bérezési rendszerrel?  2,62 4,15 

2/d. Mennyire elégedett a kiegészítő juttatásokkal?   3,38 4,46 

2/e. Mennyire elégedett munkája erkölcsi elismerésével?  3,9 4,5 

2/f. Mennyire elégedett a szakmai fejlődés lehetőségével?  4,33 4,46 

2/g. Mennyire elégedett a munkahelyi légkörrel?  4,33 4,58 

2/h. Mennyire elégedett a munkahelyi környezet minőségével?  4,14 3,88 

2/i. Mennyire elégedett a szükséges technikai felszereltséggel?  3,71 3,46 

2/j. Mennyire elégedett a kommunikációs lehetőségekkel közvetlen 

vezetőjével?  
4,62 4,69 

2/k. Mennyire elégedett a közvetlen kollégákkal kialakítható 

munkakapcsolatokkal?  
4,38 4,58 
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3. Az alábbi megállapítások segítségével jellemezze saját munkahelyét a 

kiválasztott „osztályzatot” tartalmazó négyzetben, az Ön véleményét 

legjobban tükröző skála-érték megjelölésével! 

 

Ebben a kérdéscsoportban a munkatársaknak előre meghatározott állításokból kellett 

választania, és ezekkel jellemeznie munkahelyét. 

 

3/a. Állítások: 1 ez egy átlagos munkahely, ahol átlagos emberek dolgoznak........5 ez egy olyan 

munkahely, ahol a minőségi szolgáltatás iránt elkötelezett emberek dolgoznak (3/a. ábra) 

 

3/a. ábra 

 

A lineáris skálán szereplő állitásokból 10 munkatárs (38,5%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

a minőségi szolgáltatás iránt elkötelezett emberek dolgoznak” (5), 15 munkatárs (57,7%) az 

„Ez egy olyan munkahely, ahol nagyrészt minőségi szolgáltatás iránt elkötelezett emberek 

dolgoznak” (4), valamint 1 munkatárs (3,8%) a „Ez egy olyan munkahely, ahol átlagos és 

minőségi szolgáltatás iránt elkötelezett emberek is dolgoznak” (3) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak úgy látják, hogy munkahelyükön nagyrészt a 

minőségi szolgáltatás iránt elkötelezett emberek dolgoznak 

 

3/b. Állítások: 1 ez egy merev, tekintélyelvű irányítással működő munkahely..........5 ez egy 

demokratikus légkörű munkahely. (3/b. ábra) 
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3/b. ábra 

 

A lineáris skálán szereplő állitásokból 13 munkatárs (50%) az „Ez egy demokratikus légkörű 

munkahely” (5), 9 munkatárs (34,6%) az „Ez még éppen egy demokratikus légkörű 

munkahely” (4), 3 munkatárs (11,5%) a „Ez nem egy teljesen demokratikus munkahely” (3), 

valamint 1 munkatárs (3,8%) az „Ez egy merev, tekintélyelvű irányítással működő munkahely” 

(1) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak úgy gondolják, hogy ez nagy részt egy 

demokratikus légkörű munkahely, de néhány vélemény szerint nem mindig demokratikus, 

továbbá egy vélemény szerint, merev, tekintélyelvű irányitással működő munkahely.  

 

 

3/c. Állítások: 1 ez egy olyan munkahely, ahol a közvetlen vezető számára nem fontos a 

munkatársak véleménye.............5 ez egy olyan munkahely, ahol a közvetlen vezető számára 

fontos a munkatársak véleménye. (3/c. ábra) 
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3/c. ábra 

 

A lineáris skálán szereplő állitásokból 18 munkatárs (69,2%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

a közvetlen vezető számára fontos a munkatársak véleménye” (5), 7 munkatárs (26,9%) az „Ez 

egy olyan munkahely, ahol a közvetlen vezető számára nagyrészt fontos a munkatársak 

véleménye” (4), valamint 1 munkatárs (3,8%) a „Ez egy olyan munkahely, ahol a közvetlen 

vezető számára még éppen fontos a munkatársak véleménye” (3) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak úgy gondolják, hogy ez egy olyan munkahely, ahol 

a közvetlen vezető számára nagyrészt fontos a munkatársak véleménye, de van aki úgy érzi, 

hogy ez nem mindig, vagy egyáltalán nem igaz. 

 

3/d Állítások: 1 ez egy olyan munkahely, ahol nincs lehetőség a kreatív munkára............5 ez 

egy olyan munkahely, ahol lehetőség van a kreatív munkára. (3/d. ábra) 
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3/d. ábra 

 

A lineáris skálán szereplő állitásokból 16 munkatárs (61,5%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

lehetőség van a kreatív munkára” (5), 9 munkatárs (34,6%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

nagyrészt lehetőség van kreatív munkára” (4), valamint 1 munkatárs (3,8%) a „Ez egy olyan 

munkahely, ahol néha van lehetőség kreatív munkára” (3) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak véleménye szerint nagyobb részt van lehetőség 

kreatív munkára. 

 

3/e. 1 ez egy olyan munkahely, ahol a juttatások nem állnak arányban a teljesítménnyel..........5 

ez egy olyan munkahely, ahol a juttatások arányban állnak a teljesítménnyel. (3/e. ábra) 

 

3/e. ábra 
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A lineáris skálán szereplő állitásokból 15 munkatárs (57,7%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

a juttatások arányban állnak a teljesítménnyel” (5), 9 munkatárs (34,6%) az „Ez egy olyan 

munkahely, ahol a juttatások nagyrészt arányban állnak a teljesítménnyel” (4), valamint 1 

munkatárs (3,8%) a „Ez egy olyan munkahely, ahol a juttatások még éppen arányban állnak a 

teljesítménnyel” (3) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak szerint a juttatások nagyrészt arányban állnak a 

teljesítménnyel, de van, aki szerint ez kevésbé igaz. 

 

3/f. 1 ez egy olyan munkahely, ahol nem jó a munkatársak közötti munkakapcsolat............5 ez 

egy olyan munkahely, ahol nagyon jó a munkatársak közötti munkakapcsolat. (3/f. ábra)  

 

3/f. ábra 

 

A lineáris skálán szereplő állitásokból 15 munkatárs (57,7%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

nagyon jó a munkatársak közötti munkakapcsolat” (5), 9 munkatárs (34,6%) az „Ez egy olyan 

munkahely, ahol jó a munkatársak közötti munkakapcsolat” (4), valamint 2 munkatárs (7,7%) 

a „Ez egy olyan munkahely, ahol még éppen elfogadható a munkatársak közötti 

munkakapcsolat” (3) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak nagy részt úgy érzik, hogy ez egy olyan munkahely, 

ahol jó a munkatársak közötti munkakapcsolat 
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3/g. 1. ez egy olyan munkahely, ahol az érintettek számára nem megfelelő a konfliktusok 

kezelése..........5 ez egy olyan munkahely, ahol az érintettek számára megfelelő a konfliktusok 

kezelése. (3/g. ábra) 

 

3/g. ábra 

A lineáris skálán szereplő állitásokból 6 munkatárs (23,1%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

az érintettek számára megfelelő a konfliktusok kezelése” (5), 13 munkatárs (50%) az „Ez egy 

olyan munkahely, ahol az érintettek számára nagyrészt megfelelő a konfliktusok kezelése” (4), 

továbbá 7 munkatárs (26,9%) a „Ez egy olyan munkahely, ahol az érintettek számára még 

éppen megfelelő a konfliktusok kezelése” (3) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak úgy érzik, hogy nem mindig megfelelő a 

konfliktusok kezelése az érintettek számára. 

 

3/h. 1 ez egy olyan munkahely, ahol nincs kihez fordulni segítségért..........5 ez egy olyan 

munkahely, ahol van kihez fordulni segítségért (3/h. ábra) 

 

3/h. ábra 
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A lineáris skálán szereplő állitásokból 21 munkatárs (80,8%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

van kihez fordulni segítségért” (5) és 5 munkatárs (19,2%) az „Ez egy olyan munkahely, ahol 

inkább van kihez fordulni segítségért” (4) állítást jelölte meg. 

A válaszokból kiderül, hogy a munkatársak többsége szerint van kihez fordulni segítségért. 

 

3. Mi jellemző a munkahelyére? (1 nem jellemző …. 5 nagyon 

jellemző) 

2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

3/a. 1 ez egy átlagos munkahely, ahol átlagos emberek 

dolgoznak........5 ez egy olyan munkahely, ahol a minőségi szolgáltatás 

iránt elkötelezett emberek dolgoznak 

3,95 4,35 

3/b. 1 ez egy merev, tekintélyelvű irányítással működő 

munkahely..........5 ez egy demokratikus légkörű munkahely. 
4,33 4,27 

3/c. 1 ez egy olyan munkahely, ahol a közvetlen vezető számára nem 

fontos a munkatársak véleménye.............5 ez egy olyan munkahely, 

ahol a közvetlen vezető számára fontos a munkatársak véleménye. 

4,48 4,65 

3/d. 1. ez egy olyan munkahely, ahol nincs lehetőség a kreatív 

munkára............5 ez egy olyan munkahely, ahol lehetőség van a 

kreatív munkára. 

4,52 4,58 

3/e. 1 ez egy olyan munkahely, ahol a juttatások nem állnak arányban a 

teljesítménnyel..........5 ez egy olyan munkahely, ahol a juttatások 

arányban állnak a teljesítménnyel. 

3,38 4,5 

3/f. 1 ez egy olyan munkahely, ahol nem jó a munkatársak közötti 

munkakapcsolat............5 ez egy olyan munkahely, ahol nagyon jó a 

munkatársak közötti munkakapcsolat. 

4,14 4,5 

3/g. 1. ez egy olyan munkahely, ahol az érintettek számára nem 

megfelelő a konfliktusok kezelése..........5 ez egy olyan munkahely, 

ahol az érintettek számára megfelelő a konfliktusok kezelése. 

4 3,96 

"3/h. 1 ez egy olyan munkahely, ahol nincs kihez fordulni 

segítségért..........5 
4,71 4,81 
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4. A napi munkája elvégzéséhez szükséges információk időben jutnak el Önhöz? (4. ábra) 

 

Válaszlehetőségek:  

• Mindig időben kapom meg az összes szükséges információt. 

• Legtöbbször időben kapom meg az összes szükséges információt. 

• Néha nem kapom meg időben az információkat, vagy nem kapok meg… 

• Sokszor későn vagy hiányosan kapom meg a szükséges információkat. 

• Mindig későn kapom meg az információt, vagy egyáltalán nem kapok információt  

 

 

4. ábra: A napi munkája elvégzéséhez szükséges információk időben jutnak el Önhöz? 

 

A feleltválasztós kérdésnél megadott válaszokból a munkatársak 53,8%-ban választották a 

„Legtöbbször időben kapom meg az összes szükséges információt”, 34,6%-ban választották a 

„Mindig időben kapom meg az összes szükséges információt”, valamint 11,5%-ban 

választották a „Néha nem kapom meg időben az információkat, vagy nem kapok meg minden 

információt” válaszlehetőséget. 

A válaszokból kiderül, hogy szükséges megvizsgálni, hogy még mit és hogyan lehet javítani a 

kommunikáción, hogy a munkatársak mindig időben megkapják a munkájukhoz szükséges 

összes információt. 
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5.Az alábbi kérdésekre adott válaszaival a munka-értékelés gyakorlatával 

kapcsolatos elégedettségét szeretnénk megismerni. 

 

5/a. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének módjával: a munkáltatói jogkör 

gyakorlója részéről? (5/a. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem elégedett..............5. nagyon elégedett 

 

5/a. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 16 munkatárs (61,5%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 8 munkatárs (30,8%) az „Elégedett” (4), továbbá 2 munkatárs (7,7%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek munkájuk értékelésének 

módjával a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről, de emellett két munkatárs kevésbé 

elégedett. 

 

5/b. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének módjával: saját, közvetlen vezetője 

részéről? (5/b. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem elégedett..............5. nagyon elégedett 
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5/b. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 16 munkatárs (61,5%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 8 munkatárs (30,8%) az „Elégedett” (4), továbbá 2 munkatárs (7,7%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek munkájuk értékelésének 

módjával saját, közvetlen vezetőjük részéről, de emellett két munkatárs kevésbé elégedett. 

 

5/c. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének gyakoriságával: a munkáltatói jogkör 

gyakorlója részéről? (5/c. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem elégedett..............5. nagyon elégedett 

 

5/c. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 11 munkatárs (42,3%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 14 munkatárs (53,8%) az „Elégedett” (4), továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek munkájuk értékelésének 

gyakoriságával a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről. 

 

 

5/d. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének gyakoriságával: saját, közvetlen vezetője 

részéről? (5/d. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem elégedett..............5. nagyon elégedett 

 

 

5/d. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 17 munkatárs (65,4%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 7 munkatárs (26,9%) az „Elégedett” (4), továbbá 2 munkatárs (7,7%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek munkájuk értékelésének 

gyakoriságával saját, közvetlen vezetője részéről. 
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5. A munka-értékelés gyakorlatával kapcsolatos elégedettség 

(maximum 5 pont) 

2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

5/a. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének módjával: a 

munkáltatói jogkör gyakorlója részéről?  
4,1 4,54 

5/b. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének módjával: saját, 

közvetlen vezetője részéről?  
4,33 4,54 

5/c. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének gyakoriságával: a 

munkáltatói jogkör gyakorlója részéről?   
4,1 4,38 

5/d. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének gyakoriságával: 

saját, közvetlen vezetője részéről?  
4,38 4,58 

 

 

6. Az alábbi néhány állítással közvetlen felettesének irányító-szervező 

munkájával kapcsolatos véleményét kérjük. 

 

6/a. Pontosan megmondja, mit vár el a munkatársaktól. (6/a. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

6/a. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 15 munkatárs (57,7%) „Teljesen igaz” 

(5), 8 munkatárs (30,8%) az „Inkább igaz” (4), 2 munkatárs (7,7%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3), továbbá 1 munkatárs (3,8) az „Inkább nem igaz” válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

pontosan megmondja, mit vár el a munkatársaktól, ám néhányan ezt kevésbé érzik igaznak. 

 

 

6/b. Biztosítja a megfelelő információáramlást. (6/b. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

6/b. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 14 munkatárs (53,8%) „Teljesen igaz” 

(5), 8 munkatárs (30,8%) az „Inkább igaz” (4), 4 munkatárs (15,4%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3), továbbá 1 munkatárs (3,8) az „Inkább nem igaz” válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

biztosítja a megfelelő információáramlást, ám néhányan úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

6/c. Megkérdezi a munkatársak véleményét. (6/c. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 
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6/c. ábra 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 14 munkatárs (53,8%) „Teljesen igaz” 

(5), 8 munkatárs (30,8%) az „Inkább igaz” (4), 4 munkatárs (15,4%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3), továbbá 1 munkatárs (3,8) az „Inkább nem igaz” válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

biztosítja a megfelelő információáramlást, ám néhányan úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

 

6/d. Elfogadja a kritikát. (6/d. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

6/d. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 13 munkatárs (50%) „Teljesen igaz” (5), 

9 munkatárs (34,6%) az „Inkább igaz” (4), 4 munkatárs (15,4%) a „Félig igaz, félig nem igaz” 

(3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

elfogadja a kritikát, ám néhányan úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

 

6/e. Támogatja a munkatársak önállóságát. (6/e. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

6/e. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 19 munkatárs (73,1%) „Teljesen igaz” 

(5), 5 munkatárs (19,2%) az „Inkább igaz” (4), 2 munkatárs (7,7%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

támogatja a munkatársak önállóságát, ám néhányan úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

 

6/f. Elérhető célokat tűz ki. (6/f. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 
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6/f. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 17 munkatárs (65,4%) „Teljesen igaz” 

(5), 8 munkatárs (30,8%) az „Inkább igaz” (4), 1 munkatárs (3,8%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

elérhető célokat tűz ki, de kis részben úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

 

6/g. Segít a kitűzött célok elérésben. (6/g. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

6/g. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 18 munkatárs (69,2%) „Teljesen igaz” 

(5), 7 munkatárs (26,9%) az „Inkább igaz” (4), 1 munkatárs (3,8%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3) lehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

segít a kitűzött célok elérésben., de kis részben úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

 

6/h. Segíti a munkatársak szakmai fejlődését. (6/h. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

6/h. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 20 munkatárs (76,9%) „Teljesen igaz” 

(5), 4 munkatárs (26,9%) az „Inkább igaz” (4), 2 munkatárs (3,8%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3) lehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

segíti a munkatársak szakmai fejlődését., de kis részben úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

 

6/i. Elérhető, amikor szükség van rá. (6/i. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 
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6/i. ábra 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 19 munkatárs (73,1%) a „Teljesen igaz” 

(5), 5 munkatárs (19,2%) az „Inkább igaz” (4), 2 munkatárs (7,7%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3) lehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy közvetlen felettesük 

elérhető, amikor szükség van rá., de kis részben úgy érzik ez kevésbé igaz. 

 

6. A közvetlen felettesének irányító-szervező munkájával 

kapcsolatos vélemény 

2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

6/a. Pontosan megmondja, mit vár el a munkatársaktól.   4,48 4,42 

6/b. Biztosítja a megfelelő információáramlást.  4,62 4,38 

6/c. Megkérdezi a munkatársak véleményét.  4,48 4,38 

6/d. Elfogadja a kritikát.   4,29 4,35 

6/e. Támogatja a munkatársak önállóságát.  4,86 4,65 

6/f. Elérhető célokat tűz ki.   4,38 4,62 

6/g. Segít a kitűzött célok elérésben.   4,76 4,65 

6/h. Segíti a munkatársak szakmai fejlődését.   4,52 4,69 

6/i. Elérhető, amikor szükség van rá.  4,81 4,65 
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7. Ön szerint az EKL szervezetének működésére mennyire jellemzőek az 

alábbi megállapítások? 

 

7/a. Magas szakmai színvonal. (7/a. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

7/a. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 13-13 munkatárs (50-50%) a „Teljesen 

igaz” (5), valamint az „Inkább igaz” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak fele részben úgy gondolják, hogy az EKL szervezetének 

működésére a magas szakmai színvonal jellemző. 

 

7/b. Ügyfél (használó) központúság. (7/b. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 
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7/b. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 17 munkatárs (65,4%) a „Teljesen igaz” 

(5), 8 munkatárs (30,8%) az „Inkább igaz” (4), 1 munkatárs (3,8%) a „Félig igaz, félig nem 

igaz” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy az EKL 

szervezetének működésére az ügyfél (használó) központúság jellemző, ám van, aki úgy 

gondolja ez kevésbé valósul meg. 

 

7/c. Hitelesség, megbízhatóság. (7/c. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

7/c. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 17 munkatárs (65,4%) a „Teljesen igaz” 

(5), 9 munkatárs (34,6%) az „Inkább igaz” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy a szervezet hiteles 

és megbizható. 

 

7/d. Együttműködés a munkatársak között. (7/d. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 

 

7/d. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 14 munkatárs (53,8%) a „Nagyon 

elégedett” (5), 11 munkatárs (42,3%) az „Elégedett” (4), továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen elégedett” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek az együttműködéssel a 

munkatársak között, de kis részben nem érzik ezt teljesen igaznak. 

 

 

7/e. Állandó fejlődés, megújulás. (7/e. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1. egyáltalán nem igaz..............5. teljesen igaz 
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7/e. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 18 munkatárs (69,2%) a „Teljesen igaz” 

(5), 8 munkatárs (30,8%) az „Inkább igaz” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben úgy gondolják, hogy a szervezet képes az 

állandó fejlődésre és megújulásra. 

 

7. EKL szervezetének működésére mennyire jellemző 

megállapítások 

2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

7/a. Magas szakmai színvonal.  4,14 4,5 

7/b. Ügyfél (használó) központúság.  4,33 4,62 

7/c. Hitelesség, megbízhatóság. 4,48 4,65 

7/d. Együttműködés a munkatársak között.  4,33 4,5 

7/e. Állandó fejlődés, megújulás.  4,14 4,69 
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8. Ön mennyire tartja hatékonynak az alábbi belső kommunikációs 

formákat, munkavégzése során? 

 

8/a. Személyes megbeszélés a vezetőkkel. (8/a. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 

 

8/a. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 20 munkatárs (76,9%) a „Nagyon 

hatékony” (5), 6 munkatárs (23,1%) az „Hatékony” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagy részben elégedettek a személyes megbeszélés 

hatékonyságával a vezetőkkel. 

 

 

8/b. Személyes megbeszélés a közvetlen munkatársakkal. (8/b. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 
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8/b. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 21 munkatárs (80,8%) a „Nagyon 

hatékony” (5), 4 munkatárs (15,4%) a „Hatékony” (4), valamint 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen hatékony” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagy részben elégedettek a személyes megbeszélés 

hatékonyságával a közvetlen munkatársakkal, ám van, aki nem érzi elég hatékonynak. 

 

 

8/c. Munkaértekezletek. (8/c. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 

 

8/c. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 13 munkatárs (50%) a „Nagyon 

hatékony” (5), 11 munkatárs (42,3%) a „Hatékony” (4), továbbá 2 munkatárs (7,7%) a „Még 

éppen hatékony” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagy részben elégedettek a munkaértekezletek 

hatékonyságával. 

 

8/d. Kör-e-mailek. (8/d. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 

 

8/d. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 13 munkatárs (50%) a „Nagyon 

hatékony” (5), 12 munkatárs (48,2%) a „Hatékony” (4), továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Még 

éppen hatékony” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagy részben elégedettek a kör-e-mailek hatékonyságával, 

de van, aki nem érzi teljesen hatékonynak. 

 

8/e. Telefon. (8/e. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 
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8/e. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 12 munkatárs (46,2%) a „Nagyon 

hatékony” (5), 7-7 munkatárs (26,9-26,9%) a „Hatékony” (4) és a „Még éppen hatékony” (3) 

válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagy részben elégedettek a telefon hatékonyságával, ám 

néhányan kevésbé hatékonyak gondolják. 

 

 

8/f. Honlap. (8/f. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 

 

8/f. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 10 munkatárs (38,5%)  a „Nagyon 

hatékony” (5), 13 munkatárs (50%) a „Hatékony” (4), továbbá 3 munkatárs (11,5%) a „Még 

éppen hatékony” válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagy részben elégedettek a honlap hatékonyságával, de 

néhányan kevésbé hatékonynak érzik. 

 

8/g. Facebook-messenger csoport. (8/g. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 

 

8/g. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 12 munkatárs (46,2%) a „Nagyon 

hatékony” (5), 7 munkatárs (26,9%) a „Hatékony” (4), 6 munkatárs (23,1%) a „Még éppen 

hatékony” (3), továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Kevéssé hatékony” (2) válaszlehetőséget jelölte 

meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben elégedettek a Facebook-messenger 

csoport hatékonyságával, ám kisebb részben kevésbé gondolják hatékonynak. 

 

8/h. Belső blog. (8/h. ábra) 

Válaszlehetőségek: 1 egyáltalán nem hatékony..........5 nagyon hatékony 
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8/h. ábra 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 7 munkatárs (26,9%) a „Nagyon 

hatékony” (5), 9-9 munkatárs (34,6-34,6%) az „Hatékony” (4) és a „Még éppen hatékony” 

továbbá 1 munkatárs (3,8%) a „Kevéssé hatékony” (2) a válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak fele részben elégedettek és fele részben kevésbé elégedettek 

a belső blog hatékonyságával. 

 

8. Belső kommunikációs formák hatékonysága 2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

8/a. Személyes megbeszélés a vezetőkkel.  4,52 4,77 

8/b. Személyes megbeszélés a közvetlen munkatársakkal.  4,43 4,77 

8/c. Munkaértekezletek.  4,24 4,42 

8/d. Köremailek.  4,43 4,46 

8/e. Telefon.  4,43 4,19 

8/f. Honlap.  4,05 4,27 

8/g. Facebook-messenger csoport.  4,33 4,15 

8/h. Belső blog.  4,05 3,85 
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9. Kérjük, jelezze a megfelelő skála-érték megjelölésével, hogy az alábbi 

kijelentések - az EKL egészére vonatkozóan – mennyire tükrözik az Ön 

álláspontját! 

 

9/a. 1 nem ismerem a könyvtár stratégiai tervét........5 ismerem a könyvtár stratégiai tervét (9/a. 

ábra) 

 

9/a. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 22 munkatárs (46,2%) az „Ismerem a 

könyvtár stratégiai tervét” (5), 2-2 munkatárs (7,7-7,7%) a „Nagyrészt ismerem a könyvtár 

stratégiai tervét” (4) és a „Még éppen ismerem a könyvtár stratégiai tervét” (3) 

válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben ismerik a könyvtár stratégiai tervét. 

 

9/b. 1 nem értek egyet a könyvtár céljaival......5 egyetértek a könyvtár céljaival (9/b. ábra) 

 

9/b. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 22 munkatárs (46,2%) az „Egyetértek a 

könyvtár céljaival” (5), 4 munkatárs (15,4%) a „Nagyrészt egyetértek a könyvtár céljaival” (4) 

válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyobb részben egyetértenek a könyvtár céljaival. 

 

 

9/c. 1 célok meghatározásánál nem kérték ki a véleményem......5 célok meghatározásánál 

kikérték a véleményem (9/c. ábra) 

 

9/c. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 18 munkatárs (69,2%) az „A célok 

meghatározásánál kikérték a véleményem” (5), 7 munkatárs (26,9%) az „A célok 

meghatározásánál nagyrészt kikérték a véleményem” (4), 1 munkatárs (3,8%) az „A célok 

meghatározásánál részben kikérték a véleményem” (3) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak úgy érzik, hogy a célok meghatározásánál nagyrészt 

kikérték a véleményüket, de van, aki úgy érzi csak kevésbé kérték ki a véleményét a célok 

meghatározásánál. 

 

 

9/d. 1 munkatársak nem működnek együtt a célok elérése érdekében......5 munkatársak 

együttműködnek a célok elérése érdekében (9/d. ábra) 
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9/d. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 16 munkatárs (61,5%) „A munkatársak 

együttműködnek a célok elérése érdekében” (5), 10 munkatárs (38,5%) a „A munkatársak 

nagyrészt együttműködnek a célok elérése érdekében” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyrészt úgy érzik, hogy a munkatársak együttműködnek 

a célok elérése érdekében. 

 

9/e. 1 könyvtár különböző tevékenységei nem áttekinthetőek a számomra......5 könyvtár 

különböző tevékenységei áttekinthetőek a számomra (9/e. ábra) 

 

9/e. ábra 
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A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 13 munkatárs (50%) az „A könyvtár 

különböző tevékenységei áttekinthetők a számomra” (5), 11 munkatárs (43,3%) az „A könyvtár 

különböző tevékenységei nagyrészt áttekinthetők a számomra” (4), 1 munkatárs (3,8%) az „A 

könyvtár különböző tevékenységei áttekinthetők a számomra” (3) válaszlehetőséget jelölte 

meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak úgy érzik, hogy a könyvtár különböző tevékenységei 

nagyrészt áttekinthetők a számukra, de van, aki úgy érzi csak kevésbé áttekinthetők a számára. 

 

9/f. 1 a dolgozók munkáját nem segítik hatékonyan a belső szabályzatok......5 a dolgozók 

munkáját hatékonyan segítik a belső szabályzatok (9/f. ábra) 

 

9/f. ábra 

 

A lineáris skálán való értékelések eredményei szerint 10 munkatárs (38,5%) „A dolgozók 

munkáját hatékonyan segítik a belső szabályzatok” (5), 16 munkatárs (61,5%) a „A dolgozók 

munkáját nagyrészt hatékonyan segítik a belső szabályzatok” (4) válaszlehetőséget jelölte meg. 

Ez azt mutatja, hogy a munkatársak nagyrészt úgy érzik, hogy munkájukat nagyrészt 

hatékonyan segítik a belső szabályzatok. 
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9. A könyvtári működésével kapcsolatok vélemények 
2020 

(21 fő) 

2022 

(25 fő) 

9/a. 1 nem ismerem a könyvtár stratégiai tervét........5 ismerem a 

könyvtár stratégiai tervét 
4,76 4,77 

9/b. 1 nem értek egyet a könyvtár céljaival......5 egyetértek a könyvtár 

céljaival 
4,7 4,85 

9/c. 1 célok meghatározásánál nem kérték ki a véleményem......5 célok 

meghatározásánál kikérték a véleményem 
4,52 4,65 

9/d. 1 munkatársak nem működnek együtt a célok elérése 

érdekében......5 munkatársak együttműködnek a célok elérése érdekében 
4,33 4,62 

9/e. 1 könyvtár különböző tevékenységei nem áttekinthetőek a 

számomra......5 könyvtár különböző tevékenységei áttekinthetőek a 

számomra 

4,24 4,42 

9/f. 1 a dolgozók munkáját nem segítik hatékonyan a belső 

szabályzatok......5 dolgozók munkáját hatékonyan segítik a belső 

szabályzatok 

4,43 4,38 

 

10. JAVASLATOK 

 

10/a. Milyen egyéb kommunikációs formát javasolna, amely javítaná a munkavégzéshez 

szükséges kommunikáció hatékonyságát? 

 

➢ A jelenlegi kommunikációs formák jól működnek ezért nincs szükség újabb 

kommunikációs formák bevezetésére 

➢ csapatépítő tréningek, pl. havonta egy munkareggeli,  

➢ Saját terület bemutatása - tájékoztató - kölcsönző - feldolgozó - rangsor stb... munka 

bemutatása 

➢ A felsoroltakon kívül nem tartom szükségesnek más csatornák bevezetését 

➢ Ez a kommunikáció részemről megfelel. 

➢ Sűrűbb személyes kommunikáció 

➢ További új kommunikációs forma nem fontos. A meglévők erősítését javaslom. 

➢ Rövid osztályértekezletek (szóbeli egyeztetés az aktuális feladatokról). 

➢ Kommunikáció véleményem szerint hatékony 
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➢ Azok a kommunikációs értesítések elegek részemről, amelyek eddig rendelkezésemre 

álltak. 

➢ EKL levelezési lista 

➢ Ötletdoboz 

➢ Sürgős hirtelen felmerülő probléma megoldása lehet a Chat: a telefonálással ellentétben a 

nem érezzük úgy, hogy rosszkor keresik őket: hiszen chatelés közben lehet mást is csinálni. 

gyorsabb információcsere, mint az e-mailnél 

➢ Nincs egyéb ötletem. 

➢ Szerintem teljesen kiaknázott az összes kommunikációs forma 

➢ Kommunikáció hatékonysága jó 

➢ Minden lehetséges kommunikációs formát használunk. 

➢ E-mail 

➢ Sokféle kommunikációs formát használunk, nem hiányzik egyik sem. (telefon, e-mail, 

személyes beszélgetés, meet) 

➢ Az eddig hatékonyan működő online munkamegbeszélések kiterjesztését több, vagy akár 

minden feladatra is. 

➢ Rövidebb, kiscsoportos online megbeszélések 

➢ Szerintem a mostaniak elég jól működnek. 

➢ Az EKL-ben az összes kommunikációs formát használjuk, véleményem szerint hatékonyan. 

Az űrlapos megoldás gyakoribb használatát nagyon jó dolognak tartom. 

 

10/b. Véleménye szerint milyen változtatásra lenne szükség ahhoz, hogy tovább javuljon a 

személyes elégedettsége, és a szervezet minél eredményesebben működjön! Személyes 

elégedettséget leginkább az javítaná, ha... 

 

5 véleményben szerepel: Elégedett vagyok. 

 

További vélemények: 

➢ A többi szervezeti egységtől (kancellár, EIK, pénzügy) több információt és támogatást 

kapnánk 

➢ Bizonyos meghibásodott technikai eszközök hibáinak elhárítása (pl: világítás, 

légkondicionálás) gyorsabban működne. 

➢ Továbbra is megmaradna az egyetem vezetésével kialakított jó kapcsolat és ezt még tovább 

tudnánk növelni.  
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➢ Még több csoportmunka, mindenki érezze része a közönségnek s van feladata.  

➢ Ha csak azok a munkatársak maradnának, akik megfelelnek az EKL által elvárható szakmai 

és személyes kompetenciáknak, vagy törekednének arra, hogy megfeleljenek. 

➢ A feladatok változatossága.  

➢ Informatika fejlesztése pályázat segítségével az archív állomány problémájának megoldása 

➢ Infrastrukturális fejlesztés 

➢ Javulnának a technikai feltételek, illetve több otthoni munkavégzésre lenne lehetőség. 

➢ Több olyan feladat, amit csapatmunkában is meg lehet csinálni. 

➢ Alapjaiban elégedett vagyok. A mai megváltozott társadalmi, gazdasági bizonytalanságban 

egy kis munkahelyi biztonság, kiszámíthatóság mindenkinek jól jönne. 

➢ Kisebb munkacsoporton belüli még többet egyeztetnénk személyesen. 

➢ Nincs szükség még változtatásra 

➢ A szükséges kompetenciákat fejlesztenénk, de ezen folyamatosan dolgozunk. 

➢ Infokommunikációs eszközpark fejlesztése. 

➢ Összességében elégedett vagyok, azonban az infrastrukturális ellátottság javulása segítené 

az általános közérzet emelkedését. 

➢ Bővítem szakmai és egyéb ismereteim, munkámról visszajelzést kérek. Figyelem, hogy 

hogyan lehetek hasznosabb a munkámban. Ezzel elégedettségem is nő és a szervezet is 

eredményesebb ez által. 

➢ Jobban működne az információáramlás. 

➢ Több információ jutna el hozzám. 

➢ Angoltudásunk fejlődne és ha több időnk lenne szakmai kérdésekben elmélyülni. 

 

10/c. Az EKL működésének eredményességét leginkább az javítaná, ha... 

 

➢ Dokumentumrendelés és feldolgozás felgyorsítása, ügyfélelégedettség mérésében új 

módszereket próbálnánk ki 

➢ Nincsen javaslatom, mivel eredményesen működik 

➢ A hallgatók közelebbről is megismernék a munkánkat, és mi is jobbam megismernénk, 

hogy ők mit várnak el a könyvtártól. Kicsit több személyesebb kapcsolat az oktatókkal. 

➢ Szeretettel végezné mindenki a munkáját megszokás helyett. 

➢ Ha az Egyetem vezetése még több lehetőséget és anyagi/tárgyi erőforrást biztosítana a 

különböző stratégiai célok eléréséhez való bekapcsolódásba. 

➢ Az EKL működése véleményem szerint eredményes. 
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➢ A szervezet eredményességében az lenne jó, ha mindenkinek további szakmai 

felkészültséget is igényló feladata is lenne a megszokottan kívül, továbbá könnyedebb, vagy 

kreatív feladatai is. Az új nehezebb feladatokba minél több kolléga is részt venne és 

bővítené ismereteit. 

➢ Minden munkatárs ugyanúgy motivált és elkötelezett lenne a magas színvonalú szakmai 

munka, az együttműködés és a célok elérése érdekében. 

➢ Több pályázati lehetőség 

➢ Ha több pénzbeli forrás állna rendelkezésre! 

➢ Népszerűbb lenne a hallgatók körében. 

➢ Tovább folytatódna a közös ötletelés, gondolkodás, munkavégzés. 

➢ Ahhoz, hogy az EKL eredményesebben tudjon működni leginkább a használok 

konstruktívabb együttműködésére lenne szükség! 

➢ Még több alkalom lenne az osztályok közti személyes egyeztetésre. 

➢ Nagyon eredményesek vagyunk! 

➢ Minél több támogatást kapunk 

➢ Nem tudom kiegészíteni a mondatot, mivel a könyvtár igazgatója folyamatosan 

kapcsolatban van az egyetem munkatársaival és így tudja felénk, a könyvtár felé közvetíteni 

az egyetemen zajló eseményeket, projekteket. Mi pedig úgy leszünk eredményesek, ha 

segítjük a munkájukat, együttműködünk velük. Így akár már megelőzve a kérésüket előre 

tudunk dolgozni. 

➢ Megfelelő számú és minőségű számítógép a használók számára. 

➢ Előremutatóan lépnénk fel (monitorozva a hazai és külföldi tudományos világot), nem 

pedig a kérdés/probléma jelentkezése során kezdenénk megszerezni a megfelelő tudást és 

szakértelmet. Ezáltal még jobban tudnánk támogatni a hozzánk fordulókat. 

➢ Minél több ponton kapcsolódjunk az Egyetem céljaihoz. 

➢ Változáskezelés (segítség a munkatársaknak) objektív, külső szakértők vagy más 

könyvtárak szakembereinek bevonásával. Műszaki és környezeti infrastruktúra 

felzárkóztatása az egyetem és az EKL által képviselni kívánt színvonalhoz. 

➢ Megfelelő minőségű technika, informatikai eszközök is segítenék a könyvtárosok 

munkáját. 

➢ A technikai felszereltségünk javulna, mivel rendkívül elavult. 

Minden munkatárs egyformán kedvesen, segítőkészen állna a könyvtárhasználókhoz, illetve 

elhivatottan végezné a munkáját, mindig törekedve arra, hogy a lehető legmagasabb 

színvonalon lássa el a feladatát. 
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3 ÖSSZEGZÉS  

A felmérésre 2022. december 9. és december 19. között került sor. Összesen 27 munkatárs 

kapta meg az online kérdőívet és 26 kitöltés érkezett vissza, mely válaszok értékelik az EKL 

szervezeti működését, a munkatársak ismerik a szervezet céljait, pozitívan értékelik a 

kommunikációt, a fejlesztéseket és a vezetők munkáját. 

Emellett olvashatók kevésbé pozitív vélemények és tapasztalatok és konkrét kritikák is az EKL 

technikai és környezeti infrastruktúrájának helyzetéről. A munkatársak konkrét javaslatokat 

fogalmaztak meg a szervezet működésének további javítására. 

 

Intézkedési tervek: 

▪ Modern technikai felszereltségre terv kidolgozása. 

▪ Új ügyfélelégedettségi mérés kidolgozása. 

▪ Saját terület, munka bemutatása – pl.: tájékoztató-kölcsönző-feldolgozó-rangsor… 

▪ Rövid osztályértekezletek (szóbeli, online egyeztetés az aktuális feladatokról) 

bevezetése. 

▪ Hazai és nemzetközi tudományos világ trendek monitorozása. 

 

(Dolgozói elégedettségmérés 2022 kérdőív online: 

https://docs.google.com/forms/d/1iTB4Ikq0WMs7dcY-vD9fVHnMwfb_8Y-

abDkol7eKSmA/edit?ts=63b42def#responses) 

https://docs.google.com/forms/d/1iTB4Ikq0WMs7dcY-vD9fVHnMwfb_8Y-abDkol7eKSmA/edit?ts=63b42def#responses
https://docs.google.com/forms/d/1iTB4Ikq0WMs7dcY-vD9fVHnMwfb_8Y-abDkol7eKSmA/edit?ts=63b42def#responses

