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Bevezetés 
A Minőségirányítási Kézikönyv (továbbiakban: MIK) a Széchenyi István Egyetem 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: SZE EKL) alapdokumentuma, amely 

összefoglalja a minőségirányítás alapelveit és gyakorlati megvalósítását. A MIK-ben 

megfogalmazott elvek a SZE EKL vezetőségére, munkatársaira és a könyvtári 

munkafolyamatok egészére egyaránt érvényesek. A MIK-et a Minőségirányítási Tanács 

(továbbiakban: MIT) állította össze a SZE EKL vezetése és a munkatársak együttműködésével, 

módosítását az igazgató rendeli el a MIT javaslatai alapján. 

1 Nyilatkozatok 

1.1 Vezetői nyilatkozat 

A könyvtár vezetése elkötelezi magát a minőségi, partnerközpontú szolgáltatások mellett. 

Munkafolyamatait úgy szervezi, hogy azok a felhasználók mindenkori igényeit a lehető 

legmagasabb színvonalon legyenek képesek kielégíteni. Ennek érdekében összeállította 

minőségirányítási dokumentációját, amelyben megfogalmazza: 

● jövőképét, 

● küldetésnyilatkozatát, 

● minőségpolitikai nyilatkozatát, 

● a minőségbiztosításra vonatkozó főbb követelményeit és minőségbiztosítási 

eljárásait, 

● a minőségi előírások betartására vonatkozó ellenőrzési utasításait. 

 

A könyvtár vezetése a dokumentumokban foglaltak maradéktalan betartását magára, és 

minden munkatársra nézve kötelező érvényűnek tekinti. 

1.2 Jövőkép 

Legfontosabb feladatunk a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) gazdasági 

és társadalmi igényekhez alkalmazkodó, versenyképes oktatásának, a magas szintű tudományos 

kutatómunka, valamint az innováció előmozdításának támogatása 

 egy térségi információs és dokumentációs tudásközpont kialakításával, 

 egy élményt nyújtó közösségi tér megteremtésével, 

 felhasználóbarát, értéknövelt szolgáltatások nyújtásával, 

 a minőség iránti elkötelezettségünkkel, 
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 környezettudatos szemléletmód erősítésével, 

 a fenntarthatóság biztosításával, 

 a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettséggel, 

 az esélyegyenlőség biztosításával, 

 hallgató-toborozással, 

 szakmailag elkötelezett, etikus és felelős munkavégzéssel, 

 Smart Library - Healty Library szellemiséggel, 

 egy levéltár működtetésével, mellyel célunk a győri felsőoktatás múltjának megőrzése. 

1.3 Küldetésnyilatkozat 

„A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: SZE EKL) 

hálózata elsősorban az Egyetemen folyó oktató, tudományos és kutatói munkát segítő 

szervezeti egység, amely a campus információmegosztó központjaként, továbbá a kutatást, a 

helyi vállalkozásokat segítő intézményként, valamint közösségi programokat szervező, és 

azoknak helyt adó kulturális térként is működik. A tudásalapú társadalom alapintézményeként 

mindenki számára biztosítja a hozzáférést a nyomtatott és elektronikus dokumentumokhoz és 

az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, valamint a szabadidő igényes 

eltöltését. Könyvtárunk és levéltárunk küldetését - a használói igények minőségi kiszolgálását 

- a folyamatosan bővülő és megújuló szolgáltatásaival, tettre kész és elkötelezett, korszerű 

szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak segítségével valósítja meg.”  
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1.4 Minőségpolitikai nyilatkozat 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: SZE EKL) 

valamennyi munkatársa az alábbi nyilatkozatban foglaltak alapján kötelezi el magát a 

partnerközpontú, minőségi munka iránt. Szervezeti egységünk, mint felsőoktatási szakkönyvtár 

az oktatás és kutatás iránt érdeklődők igényeit szem előtt tartva részt vesz az Egyetem 

tudásmegosztó, tudásközvetítő tevékenységében. A SZE EKL szakreferensi hálózatával 

támogatja az Egyetemen folyó oktatói, kutatói munkát és művészeti tevékenységet. A 

szakreferensek az intézmény, valamint egyéni szinten az oktatók és kutatók tudományos 

teljesítményének méréséhez nyújtanak segítséget az Egyetemhez köthető publikációk nemzeti 

bibliográfiai adatbázisban való rögzítésével.  

A SZE EKL, mint nyilvános és nyitott szolgáltató hely, lehetőséget biztosít bárki számára 

a tudás megszerzéséhez. A SZE EKL - magas szintű szakmai és egyéb kompetenciákkal 

rendelkező - munkatársai a társadalmi megbecsülés reményében a szakma iránti 

elhivatottságukkal, folyamatos továbbképzésükkel egy partnerközpontú könyvtár működését 

szolgálják. A SZE EKL a folyamatosan felmért igényekhez alkalmazkodó, minőségi 

dokumentumállománnyal és szolgáltatásokkal közelít elsőrendű célja, hosszú távú, eredményes 

működésünk egyik legfontosabb feltétele, a használói elégedettség felé. Lehetőségünkhöz 

mérten folyamatos innovációra törekszünk, figyelembe véve a humánerőforrás, az 

infrastruktúra és az intézmény adottságait. 
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2 Az intézmény története, bemutatása 

Az Egyetem jogelődje 1968-ban kezdte meg működését Közlekedési és Távközlési 

Műszaki Főiskola (KTMF) néven, akkor még Budapesten működő tanszékekkel. A Győrben 

lévő intézményrész 1974 őszén már új épületben kezdte meg a tanévet. A főiskola könyvtárát 

szintén ebben az évben, március 1-jén nyilvánította önálló szervezeti egységnek az akkori 

igazgató a 338/1974. számú ügyiratban. A Győrbe áttelepülő egységek könyvtárai beolvadtak 

a főiskolai könyvtárba.  

1983-ban a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztálya az országos feladatkörű 

szakkönyvtárak körébe sorolta a főiskolai könyvtárat. Az 1986. évi XIII. sz. törvényerejű 

rendelet alapján a KTMF felvette Széchenyi István nevét. 

2002. január 1-jén új fejezet kezdődött az intézmény életében: évekig tartó erőfeszítések 

eredményeként a Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján főiskolánk 

egyetemmé vált, így könyvtárunk egyetemi könyvtári rangra emelkedett. Ez újabb feladatokat 

rótt ránk, de egyben új lehetőségeket is jelentett számunkra. 

Könyvtárunk a 2011-es évben újabb mérföldkőhöz érkezett. A TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-

0003 azonosítószámú projekt keretein belül megvalósuló komplex fejlesztések lehetővé tették 

egy új, modern, minden igényt kielégítő könyvtár megvalósítását. Az építéssel párhuzamosan 

a szolgáltatásokat a használók igényeihez és a kor követelményeihez igazítva folyamatosan 

fejlesztettük. Az új könyvtár 2011. március 1-jétől heti 54 órában fogadja a látogatókat, ami 

később a hallgatók igényeinek megfelelően 58 órára bővült. A könyvtár tudásközvetítő, 

tudásmegosztó tevékenysége a 2012-es évben alakult ki véglegesen. A 2016-ban lezajlott 

intézményi integráció következtében a könyvtár egy három tagkönyvtárat is magába foglaló 

információs hálózattá alakult, melyben a Központi Könyvtár vezetésével kellett kialakítani az 

összehangolt, zökkenőmentes működést. A 2020-as esztendő az Egyetem és a könyvtár 

életében ismét egy mérföldkő lett: a könyvtár január 1-től levéltárral is kiegészült, majd az 

Egyetem fenntartói jogait augusztus 1-jétől az államtól a Széchenyi István Egyetemért 

Alapítvány vette át. 

2.1 Az intézményre vonatkozó adatok 

Elnevezése: Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár  

Elnevezésének rövidítése: SZE EKL  

Elnevezésének idegen nyelvű változatai: Széchenyi István University University Library 

and Archive; Széchenyi István Universität Universitätsbibliothek und Archiv  
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Székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.  

Pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere; körben szövegfelirat: 

Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Győr  

Létesítésének időpontja:  

● Főiskolai Könyvtár: 1974. március 1.  

● Egyetemi Könyvtár: 2002. január 1.  

● Egyetemi Könyvtár és Levéltár: 2020. január 1.  

Központi telefonszámai: Igazgató: +36 (96) 503-441  

DFÁJKK: +36 (96) 613-559  

AKK: +36 (96) 504-664  

MÉKK: +36 (96) 566-644 

Webcíme: http://lib.sze.hu  

E-mail címe: konyvtar@sze.hu  

2.2 Szervezeti felépítés 

A SZE EKL 2016. január 1-től hálózatos formában, fizikailag széttagoltan, négy 

telephelyen, két városban (Győr, Mosonmagyaróvár) működik. Győrben a Központi Könyvtár 

(KK) mind a kilenc kart ellátja, és nyilvános könyvtárként fogadja a külső használókat is. Az 

Apáczai Csere János Kar Könyvtára (AKK), a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

Könyvtára (DFÁJKK), valamint a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 

Kar Könyvtára (MÉKK) a SZE EKL tagkönyvtáraiként működnek. 

 

Organogram 

 

http://lib.sze.hu/
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2.3 Szakmai törvények, rendeletek, szabványok, szabályzatok, útmutatók, 

irányelvek 

Általános törvények, rendeletek: 

● Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

● 2015. évi CXXXI. törvény indokolása egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó 

törvények módosításáról 

● 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 

adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról  

● 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról   

● 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok 

osztályozási rendjéről   

Könyvtári jogszabályok: 

● 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről  

● 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

● 378/2017. (XII. 11.) Korm rendelet a kulturális szakemberek szakmai 

továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól  

● 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

● 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról  

● 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 

feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről   

● 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról  

● 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, 

megőrzéséről és használatáról   

● 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról   

● 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető 

kedvezményekről   

● 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes 

kedvezményekről   

● 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről   

● 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről   

● 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről   

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1100425.ATV/ts/20201223/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1500131.TVI/ts/10000101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0500305.KOR/ts/20140905/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1100368.KOR/ts/20210115/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1900015.PM/ts/20200102/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0500305.KOR/ts/20140905/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0100064.TV/ts/20210101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1700378.KOR/ts/20210101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1700379.KOR/ts/20180102/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1200152.TV/ts/20130101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1700416.KOR/ts/20180101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2000032.TV/ts/20210102/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A2000717.KOR/ts/20210102/lr/lawrefL%281%29/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99900165.KOR/ts/20161024/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0000194.KOR/ts/20200215/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0100006.KOR/ts/20200215/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0300073.KOR/ts/20180101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1800094.KOR/ts/20210101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1700032.EMM/ts/20201101/


 

10 

 

  

● 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi 

Díj adományozásáról   

● 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a 

nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt 

feladatairól   

● 2015. évi CCVII. törvény indokolása a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi 

XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

● 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető 

díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az 

adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról   

● 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével 

és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról   

● 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről   

● 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról  

● 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerésekről   

● 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről   

● 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről 

(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról   

Európai Uniós jogi aktusok: 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 

információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az 

adatbázisok jogi védelméről 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a 

bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a 

szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról (kodifikált változat) 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (GDPR) 

 A Bizottság ajánlása ( 2011. október 27. ) a kulturális anyagok digitalizálásáról és 

online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU irányelve ( 2012. október 25. ) az árva 

művek egyes megengedett felhasználási módjairól EGT-vonatkozású szöveg 

https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1700033.EMM/ts/20171221/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1400030.EMM/ts/20171220/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/4/id/A1500207.TVI/ts/10000101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1100014.NEM/ts/20110412/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0500022.NKM/ts/20080516/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0100014.NKM/ts/20180101/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0000006.NKM/ts/20000401/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1600026.EMM/ts/20201031/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/98500007.MM/ts/20080516/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/97500003.KMA/ts/20171220/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1613129319609https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1613129319609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1613129319609https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1613129319609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1613129319609https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1613129319609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009&qid=1613129788766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009&qid=1613129788766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115&qid=1613131417535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115&qid=1613131417535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115&qid=1613131417535
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1100112.TV/ts/20200411/
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1100112.TV/ts/20200411/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711&qid=1613143590181https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711&qid=1613143590181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711&qid=1613143590181https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711&qid=1613143590181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028&qid=1613143661692https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028&qid=1613143661692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028&qid=1613143661692https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028&qid=1613143661692
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 2012/417/EU: A Bizottság ajánlása ( 2012. július 17. ) a tudományos információkhoz 

való hozzáférésről és azok megőrzéséről 

 A könyvtár belső szabályzatai, előírásai és egyéb szabályzatok 

2.4 A SZE EKL Szervezeti és Működési Rendje 

Az EKL szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az SZMR tartalmazza. 

Az általános rendelkezéseket, a szabályzat hatályát az EKL jogállását, az EKL küldetését, 

feladatát, szervezetének felépítését, működését, a hatásköröket, jogköröket és a gazdálkodást. 

Az SZMR függelékei: 

● I. függelék Az EKL szervezeti felépítése (organogram)  

● II. függelék Az EKL Gyűjtőköri Szabályzata  

● III. függelék Az EKL Könyvtárhasználati Szabályzata  

● IV. függelék Az EKL Levéltár Kutatási Szabályzata  

● V. függelék Az EKL Pénzkezelési Szabályzata  

2.5 A SZE EKL-ra is vonatkozó egyetemi szabályzatok, előírások 

● Kollektív szerződés 

● Alapító okirat 

● Szervezeti és Működési Szabályzat 

● Intézményfejlesztési Terv 

● Esélyegyenlőségi terv 

● Széchenyi István Egyetem stratégiai terve 

● Irányító testületi körlevelek, tájékoztatók 

2.6 Szakkifejezések, fogalmak meghatározása 

A MIK-ben használt minőségirányítási szakkifejezéseket, fogalmakat elsősorban a 

minőségügyi szabványok és a minőségügyi szakirodalom alapján használjuk. 

Benchmarking: Más szervezetekkel való folyamatos összehasonlítás és összemérés 

folyamatát jelenti abból a célból, hogy információt nyerjünk a szervezeti filozófiákról és 

politikákról, gyakorlatokról és mértékekről. 

Erőforrások: A szervezet működését, céljainak elérését szolgáló pénzügyi, 

infrastrukturális, tárgyi és egyéb eszközök. Ide tartozik az emberi erőforrás és a tudástőke is. 

Felhasználó: Az a személy, intézmény, aki, vagy ami a könyvtár szolgáltatásait igénybe 

veszi.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0417&qid=1613143732642https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0417&qid=1613143732642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0417&qid=1613143732642https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32012H0417&qid=1613143732642
https://lib.sze.hu/downloadmanager/index/id/10998/m/9169
https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/result/id/8883/m/13936
https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/details/id/33059/m/13936
https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/details/id/36484/m/13936
https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/index/id/8900/m/13936
https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/result/id/8890/m/13936
https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/index/id/8900/m/13936
https://munkatars.sze.hu/downloadmanager/index/id/10325/m/13936
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Folyamatok: Egymást követő lépések sorozata, amely adott bemenettől indulva az elvárt 

kimenetet eredményezi, és ezáltal növeli az értéket. Az egyik folyamat kimenetei rendszerint 

más folyamatok bemeneteiként funkcionálnak. 

Folyamatszabályozás: Az a tevékenység, amikor a minőségjellemző értékének változását 

a tevékenység minden szakaszában figyelemmel kísérjük, és a folyamatba a minőségjellemző 

változása alapján avatkozunk be a minőség megtartása és egyenletessége érdekében. 

Minőség: A minőség alapvető szervezeti stratégia, amely alapján született termékek és 

szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső partnerek igényeit azzal, hogy 

megfelelnek a kimondott és kimondatlan elvárásoknak. Vagyis: minőség=a partnerek 

igényeinek való megfelelés. 

Minőségpolitika: Egy adott szervezetnek a felső vezetés által a minőségre vonatkozó, 

hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonalai. A minőségpolitikának 

összhangban kell lennie a szervezet általános politikájával, és keretet kell adnia a minőségcélok 

kitűzéséhez. 

Minőségcél: A minőséggel kapcsolatos szint, amelyet az adott szervezet el akar érni, és 

amely a szervezet minőségpolitikáján alapul. A minőségcélokat célszerű a szervezet különböző 

szintjein kitűzni, és lehetőleg számszerűsíteni. 

Minőségirányítás: Az adott szervezet minőségszempontú vezetésére és ellenőrzésére 

vonatkozó tevékenységek koordinált összessége. Általában tartalmazza a minőségpolitikát, a 

minőségcélokat, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, és a minőségjavítást. 

Partnerközpontúság: A szervezetek a partnereiktől függenek, ezért ismerniük kell 

jelenkori és jövőbeli partnereik elégedettségét, valós és látens szükségleteit, elvárásait, annak 

érdekében, hogy mindezen igényeket a lehető legmagasabb szinten legyenek képesek 

kielégíteni. 

Teljeskörű minőségirányítás (TQM): Vezetési filozófia és módszer, amelynek 

központjában a minőség áll, és amely a szervezet összes tagjának részvételén alapszik. Célja, 

hogy a szervezet hosszú távon sikereket érjen el a partnerek megelégedettsége révén, és 

hasznára legyen a szervezet összes tagjának, valamint a társadalomnak. 

Teljes elkötelezettség: A teljes elkötelezettség integrálja a szolgáltatásban részt vevő 

minden személy és csoport erőfeszítéseit: a vezetőkét, a munkatársakét és a külső beszállítókét 

is. 

Tervezési feladatok végrehajtása: A tervezési feladatok a PDCA-jellegű szemlélet 

(tervezés – végrehajtás – ellenőrzés, értékelés – korrekció, beavatkozás, fejlesztés) 

érvényesítését jelentik az intézmény minden területén. A tervezési feladatok szabályozása 
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alkalmával meg kell határozni a tervdokumentumok elkészítésének rendjét, tartalmát, az egyes 

dokumentumok egymáshoz való viszonyát. 

Mérési feladatok végrehajtása: A mérésekkel (mérhető mutatók, szempontok 

megadásával, a szempontokhoz, mutatókhoz illeszkedő megfelelő mérőeszközökkel) 

biztosítjuk, hogy a kitűzött célok elérése a megadott időszakossággal, mintával ellenőrizhető, 

értékelhető. A mérések során az intézmény olyan adatok, mutatók vizsgálatát végzi az ezek 

mérhetőségét biztosító speciális eszközökkel, melyek révén objektív, tényszerű eredményeket 

kap. 

Ellenőrzési feladatok végrehajtása: A PDCA-logika értelmében az ellenőrzési feladatok 

a megtervezett feladatok végrehajtása közben végzett folyamatközi, valamint záró-ellenőrzések 

elvégzését jelentik. Az ellenőrzéseket az elvárt eredménykritériumhoz viszonyított szempontok 

határozzák meg. Az ellenőrzési, mérési feladatok rendszerszerű elvégzése a vezető hatásköre. 

Az egyes méréseket, ellenőrzéseket a beosztások, kompetenciák és az érintettség alapján a 

vezető delegálhatja a megfelelő szintre. A vezető felelőssége, hogy a szervezet külső és belső 

partnerei számára ismertté tegye a mérések és ellenőrzések rendszerét (szempontjait, tartalmát, 

időpontjait, módját, dokumentálási rendszerét). 

Értékelési feladatok végrehajtása: A különböző területeken kitűzött célok, eredmények 

elérésének értékelése az adott területre meghatározott vizsgálati szempontok, illetve a végzett 

mérések, ellenőrzések alapján. 

A tervezési szintekhez és területekhez hasonlóan az értékelés is többféle szintre, többféle 

tartalomra vonatkozhat. Ugyancsak különbözhetnek az értékelések az időszakosság 

megszabásában is (pl. féléves, éves, ciklusközi, stb.)  

Az értékelés szabályozásánál az intézmény meghatározza az értékelés tárgyát, az értékelés 

szempontjait, az értékelés időszakosságát, az értékelés felelősét, a legitimálási és dokumentálási 

rendet.  

Minőségfejlesztés, minőségfejlesztési rendszer: Az intézményen belüli tevékenységek és 

folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelése, az intézmény és a partnerek 

igényeinek mind teljesebb kielégítése és a partnerek elégedettségének növelése érdekében. A 

folyamatos fejlesztés (innováció) a komplex intézményértékelés alapján a vezető által 

jóváhagyott fejlesztési stratégia szerint zajlik.  
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3 Minőségirányítási rendszer 

3.1 A minőségirányítási rendszer hatálya 

A minőségirányítási rendszer a SZE EKL KK-ra, az AKK-ra, a DFÁJKK-ra és a MÉKK-

ra vonatkozik és nem érinti az Egyetem szervezeti egységeként működő közoktatási 

intézmények (Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, Szent-Györgyi Albert Egészségügyi 

és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola) könyvtárait.  

3.2 Általános követelmények 

A célunk olyan minőségirányítási rendszer kialakítása és működtetése, amely megfelel a 

minőségpolitikában és a minőségcélokban rögzített követelményeknek, továbbá fenntartható és 

fejleszthető. A partnerek elégedettsége érdekében a TQM alapelveit figyelembe véve 

folyamatosan végezzük az önértékelést. A PDCA-ciklus alapján a partnerek teljes körű 

megelégedettségére törekszünk. 

A minőségirányítási rendszer felépítése, dokumentációja és működő elemei biztosítják a 

rendszeres és folyamatos ellenőrzést, amely lehetővé teszi a lehetséges hibaforrások észlelését, 

a hibák okainak feltárását, javítását, valamint megelőzését a SZE EKL tevékenységeinek teljes 

körében. 

Minőségirányítási rendszerünk kialakítása, bevezetése és működtetése során 

meghatározzuk tevékenységeink fő-, támogató és vezetői folyamatait, azok sorrendjét és 

kölcsönhatásait, valamint a folyamatok eredményes működtetéséhez és szabályozásához 

szükséges kritériumokat, módszereket, és erőforrásokat. 

3.3 A minőségirányítási rendszer szempontjai 

A minőségirányítási rendszer irányítási folyamatait olyan eljárások alkotják, amelyekhez 

szabályozási, döntési tevékenységek társulnak. Ide tartozik a minőségirányítási rendszer, a 

dokumentálás követelményeinek meghatározása, vezetői elkötelezettség, minőségpolitika, 

partnerközpontúság, erőforrás-gazdálkodás stb.  

A SZE EKL olyan minőségirányítási rendszert működtet és fejleszt, amelynek 

tevékenysége kapcsolódik és összhangban van az Egyetem minőségirányítási rendszerével. 

A SZE EKL valamennyi munkatársának feladata, hogy munkájával és intézmény iránti 

elkötelezettségével segítse a megfogalmazott minőségcélok megvalósítását. 
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3.4 Minőségirányítási Tanács 

A SZE EKL a minőségirányítási rendszer működésének biztosítására Minőségirányítási 

Tanácsot hozott létre, amely az általa kialakított ügyrend szerint végzi a munkát. A MIT 

vezetője rendszeres tájékoztatást nyújt a SZE EKL vezetőjének és a munkatársaknak is a MIT 

munkájáról. A dokumentációs rendszer kezelése a MIT vezetőjének a feladata. 

A MIT feladatai: 

 A „Minőségfejlesztés 21” projekt keretében elkezdett feladatok áttekintése 

 Stratégiai terv készítése 

 Minőségi Kézikönyv elkészítése 

 Önértékelés elkészítése a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere 

(KMÉR) által meghatározott kritériumok szerint. 

 

A minőségirányítási rendszer ábrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Irányítási 

folyamatok:  
- minőség irányítási  

rendszer 

létrehozása, 

működtetése  

- minőségpolitika  

- erőforrás-

gazdálkodás  

- minőségi célok 

meg- 

határozása  
- minőségtervezés  

- stb.  

 

Kiszolgáló 

folyamatok:  
- 

partnerkapcsolatok  

kezelése  

- képzési terv 

készítés  

- erőforrás tervezés 

- 

dokumentumkezelé

s  

- elégedettségmérés  

- ellenőrzések  

- erőforrások 

biztosítása  

 

Főfolyamatok:  
- tervezés  

- fejlesztés  

- tájékoztatás  

- szerződéskötés  

- oktatás  

- értékelés  

- panaszkezelés  
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3.5 Dokumentációs rendszer 

A dokumentációs rendszerben találhatók a minőséggel kapcsolatos dokumentumok, 

melyek a tervezésben, végrehajtásban és a fejlesztésben meghatározó szerepet játszanak. A 

dokumentációs rendszer lehetővé teszi a minőségirányítási rendszer nyomon követését, a 

hatékonyság és az eredményesség igazolását, valamint biztosítja a folyamatos fejlesztési 

tevékenység információs hátterét. A minőségirányítási dokumentumok készítésekor törekedni 

kell az egységes formai megjelenésre, és fel kell tüntetni az alábbiakat: 

 a dokumentum címe, 

 verziószám, 

 állománynév,  

 oldalszám, 

 készítő neve, 

 jóváhagyó neve, 

 a jóváhagyás dátuma, 

 a hatálybalépés dátuma, 

 aláírás(ok). 

A SZE EKL szabályzatai és minőségirányítási dokumentumai minden dolgozó számára 

elérhetőek az e célra létrehozott dokumentumtárainkban. 

3.6 Minőségirányítási dokumentumok 

A dokumentációval kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a stratégiai célkitűzésekhez 

igazodjon, és segítségével valamennyi könyvtárszakmai tevékenység az előírásoknak 

megfelelően elvégezhető, ellenőrizhető és módosítható legyen.  

A minőségügyi rendszer és a könyvtár működéséhez szükséges kötelező érvényű 

dokumentumok: 

 szabályzatok, jogszabályok, normatívák, irányelvek, 

 ügyrendek, 

 munkatervek, 

 munkaköri leírások, 

 folyamatleírások, 

 feljegyzések, jelenléti ívek, 

 statisztikák, kimutatások, 

 beszámolók, 
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 felmérések (használói igény- és elégedettségmérés, szervezeti kultúra) és ezek 

elemzései, 

 teljesítményértékelő lapok, 

 fotódokumentumok, 

 önértékelés 

A szabályzatokat és minőségirányítási dokumentumokat a mindenkori könyvtárigazgató 

hagyja jóvá. A minőségirányítási rendszer dokumentumainak kezelése, aktualizálása, 

nyilvántartása a MIT feladata. 

3.7 Minőségirányítási Kézikönyv 

A MIK a SZE EKL minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, amelyben 

megfogalmazzuk a minőségirányítási rendszer alkalmazási területeit, bemutatjuk a különböző 

szabályzatok által megkövetelt, dokumentált eljárásokat, valamint a minőségirányítási 

rendszerhez tartozó folyamatokat és azok alapkövetelményeit, hivatkozva az intézmény 

működését szabályozó további dokumentumokra. A MIK a SZE EKL minőségpolitikai 

célkitűzéseinek megvalósulása érdekében tartalmazza: 

 könyvtár bemutatását, szervezeti felépítését, 

 a jövőképet, 

 a küldetésnyilatkozatot, 

 a minőségpolitikai nyilatkozatot, 

 a vezetői nyilatkozatot, 

 a minőségirányítási rendszer leírását és dokumentációját, a felelősségeket, 

 az erőforrásokkal történő gazdálkodás formáit, 

 a folyamatmenedzsment rendszerét, 

 a partnerközpontú működés elveit, 

 a mérés, elemzés, értékelés módját, 

 a fejlesztést, 

 a mellékleteket 

A MIK-et a MIT javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá. Az érvényben lévő MIK 

elektronikus változatát a SZE EKL honlapján bárki számára hozzáférhetővé tesszük. 

  

https://lib.sze.hu/dokumentumtar
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4 Hatáskörök és felelősségek 

Minden, a könyvtári hálózatban dolgozó munkatársnak joga és kötelessége, hogy a 

minőségirányítási folyamat bármely fázisában tapasztalt, a minőséget károsan befolyásoló 

jelenséget jelezze, illetve hatáskörének megfelelően megszüntesse. 

4.1 A vezetés felelőssége 

A könyvtár vezetésének elsődleges feladata a könyvtár törvényi, jogszabályi előírásoknak 

megfelelő működésének biztosítása, a belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a 

minőségirányítási rendszer hatékony működtetése. 

A SZE EKL vezetője arra ösztönzi munkatársait, hogy 

 munkájukkal szemben fokozottan igényesek legyenek, 

 a minőségpolitikát megismerjék és alkalmazzák, 

 ismereteiket, szakmai tudásukat folyamatosan bővítsék. 

A minőségcélok megvalósulásának érdekében: 

 meghatározza a minőségpolitikát, 

 megtervezi a minőségirányítási rendszer folyamatait a minőségpolitikával és a 

stratégiai célokkal összhangban, 

 meghatározza és biztosítja a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges 

erőforrásokat, 

 a fenntartónak, a partneri igényeknek és a jogszabályi követelményeknek 

megfelelően biztosítja a működést, 

 meghatározza a minőségirányítási rendszer folyamatainak megvalósításában 

résztvevő munkatársak egyéni felelősségi körét. 

A minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése érdekében 

 gondoskodik arról, hogy a szervezet minden dolgozója a rá vonatkozó mértékben 

ismerje és megértse a minőségirányítási rendszert és annak működtetésében aktívan 

részt vegyen, 

 gondoskodik a SZE EKL minőségcéljainak megismertetéséről, azok szükség szerinti 

módosításáról és megvalósításáról, 

 meghatározza a szükséges folyamatokat, azok hatályát és alkalmazását, a folyamatok 

rendszerét, 

 biztosítja a folyamatok működésének feltételeit és folyamatos fejlesztését, 

 gondoskodik a minőségirányítási rendszer tervszerű átvizsgálásáról. 
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4.2 A MIT vezetőjének feladata és hatásköre 

 minőségirányítási folyamatok létrehozása, működtetése, ellenőrzése, 

 a minőségirányítási rendszer fejlesztése, 

 a minőségirányítási rendszer információs és dokumentációs rendszerének 

meghatározása, alkalmazása, 

 a dokumentumok azonosítása, nyilvántartása, módosítása, 

 a MIT működését meghatározó jogszabályok, egyetemi szabályzatok követése,  

 a minőségügyi oktatások, képzések megszervezése, 

 ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása. 

4.3 Vezetőségi felülvizsgálat 

A könyvtár vezetése a Belső ellenőrzési terv alapján a MIT tagjainak bevonásával elvégzi 

a minőségirányítási rendszer működésének átvizsgálását és értékelését a következők szerint: 

 minőségpolitika aktualizálása, 

 minőségcélok megvalósítása, 

 a folyamatok eredményessége és a szolgáltatások megfelelősége, 

 fejlesztésre tett javaslatok. 

A felülvizsgálatokról jegyzőkönyv készül, melynek, ha szükséges, tartalmaznia kell a 

javító intézkedések elrendelését. A vizsgálat eredményét a MIT vezetője közzéteszi a 

munkatársak számára. 
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5 Stratégia, helyzetelemzés, értékelés 

A stratégiai célok felállításához szükség van helyzetelemzésekre. A makrokörnyezet 

elemzésének egyik legismertebb módszere a PGTTJ-analízis. Az elemzés olyan 

befolyásolhatatlan keretfeltételeket jelent a szervezet számára, amelyhez akaratunktól 

függetlenül alkalmazkodni kell. A PGTTJ-elemzés során az egymáshoz tartozó, egymással 

kölcsönhatásban lévő tényezők – a politika, a gazdaság, a társadalom, a technológia és a jog – 

nemcsak egy adott szervezetet és környezetét foglalják magukba, hanem az egymáshoz 

kapcsolódó szervezeteket is. A PGTTJ-analízis a szervezetre ható hosszú távú trendek 

felkutatását jelenti, amelynek kedvező és kedvezőtlen hatásai lehetnek a szervezetre, egy-egy 

szakmára nézve. Ezek vagy könnyebbé, vagy nehezebbé teszik működésünket. 

A SWOT-elemzés segítségével számba vesszük a könyvtár erősségeit (Strengths), 

gyengeségeit (Weaknesses), lehetőségeit (Opportunities) és veszélyeit (Threats). A SWOT-

analízis a jelenlegi helyzetkép, a kiinduló állapot megismerésére szolgál. A helyzetkép irányt 

mutat a stratégiai terv készítéséhez, a célok meghatározásához. Ezen iránymutatás alapján 

kívánunk a továbbiakban dolgozni. 

A stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósítása beépül a könyvtár munkatervébe. Az 

értékelésre és a felülvizsgálatra a MIT tagjainak együttműködésével évente kerül sor. Ennek 

alapján történnek meg a szükséges javítások, intézkedések. 
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6 Erőforrásokkal való gazdálkodás 

A minőségirányítási rendszer kialakításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez, valamint a 

fenntartó és a partnerek elégedettségének biztosításához erőforrásokra van szükség. Fontos, 

hogy ezek időben álljanak rendelkezésre. 

6.1 Erőforrások számbavétele 

A könyvtár igazgatója mindent megtesz azért, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre 

álljanak, az osztályvezetők/koordinátorok pedig felelősek az erőforrások megfelelő 

felhasználásáért. 

Az intézmény által használt erőforrások: 

 humánerőforrások, 

 infrastruktúra, 

 munkahelyi környezet, 

 pénzügyi erőforrások. 

6.2 Humánerőforrások 

A szervezet vezetője a célok eléréséhez, a minőségirányítási rendszer kialakításához, 

működtetéséhez és fejlesztéséhez megfelelő, a feladatai ellátásához szükséges 

szakképzettséggel, kompetenciákkal rendelkező munkatársakat választ ki és alkalmaz. A 

munkatársak kiválasztásában és képzésében a legfontosabb szempont a fenntartói és partneri 

igények kielégítése. A szervezet minden munkatársa számára igyekszik biztosítani a feladatai 

ellátásához szükséges speciális képzettséget, nyelvi és informatikai ismereteket, szakmai 

gyakorlatot és a szükséges továbbképzéseket. 

A könyvtár igazgatója felelős azért, hogy kellő szakképzettséggel, gyakorlattal és helyi 

ismerettel rendelkező munkatársak álljanak rendelkezésre. A vezetés az eredményes és 

hatékony feladatvégzéshez meghatározza, és folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes 

munkakörök betöltéséhez szükséges felkészültségi követelményeket, amelyeket az egyes 

munkaköri leírások tartalmaznak. A képzés leggyakrabban az alábbi formákban valósul meg: 

 képesítést adó képzések, 

 szakmai továbbképzések, 

 egyéb képzések, belső továbbképzések (minőségügyi, informatikai, nyelvi), 

 kötelező oktatások (munka-, baleset- és tűzvédelmi), 

 új dolgozók belépéskori alapoktatása. 
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6.3 Infrastruktúra biztosítása 

Szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása érdekében meg kell teremtenünk az erre 

alkalmas feltételeket: a munkahelyek és a szolgáltató helyek, az épületek, a helyiségek, a gépi 

berendezések, a hardver és a szoftver, a dokumentumállomány, valamint az ezekkel kapcsolatos 

szolgáltatások biztosításával. Az igazgató és a gazdasági ügyintéző felelős a szükséges és 

elégséges infrastruktúra biztosításáért. 

6.4 Munkakörnyezet biztosítása 

A munkavégzés feltételeinek szabályozása lehetővé teszi a dolgozók biztonságának, 

egészségének megőrzését, kedvezően befolyásolja a munkatársak motiváltságát és 

teljesítményét. A vezetők felelőssége a megfelelő, biztonságos munkakörnyezet kialakítása. 

Minden munkatárs köteles az előírásoknak eleget tenni, és a személyes munkakörnyezetét 

rendben tartani. 

6.5 Pénzügyi erőforrások 

A vezetés gondoskodik a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök és tárgyi feltételek 

hatékony, gazdaságos felhasználásáról, amelyek biztosítják a minőségi szolgáltatás 

folyamatosságát, kiszámíthatóságát és biztonságát. 

Ennek érdekében  

 havonta mérleget készít a pénzügyi kiadásokról és bevételekről, 

 rendszeresen figyelemmel kíséri az új pénzügyi erőforrások megszerzésére irányuló 

lehetőségeket, 

 eleget tesz a szervezet jogszabályokban meghatározott, a gazdálkodás 

jogszerűségére, és hatékonyságára, statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó 

kötelezettségeinek. 
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7 Partnerközpontúság 

A SZE EKL alapvető céljának tartja, hogy a fontos partnerek elvárásait, valamint 

elégedettségét megismerje, és mindezeket az ismereteket beépítse mindennapi gyakorlatába. 

Azonosítja és rangsorolja partnereit, vizsgálja elvárásaikat és elégedettségüket, a mérési 

eredményeket értékeli, a problémákat meghatározza. Elkészíti a változtatás (beavatkozás) 

stratégiáját, végrehajtja a változtatásokat, majd újabb mérésekkel ellenőrzi azok hatékonyságát. 

A partnerközpontúság kiépítése a legfőbb partnereink azonosításával, számbavételével 

kezdődik. Tudnunk kell, hogy kik azok, akiknek a véleménye számunkra a leginkább 

meghatározó. 

7.1 Belső partnerek 

 A SZE EKL munkatársai 

7.2 Külső partnerek 

Közvetlen külső partnerek 

 A Széchenyi István Egyetem Irányító Testület  

- Elnök 

- Rektor 

- Kancellár 

 Az Egyetem szolgáltató és funkcionális szervezeti egységei 

- Karok 

- Igazgatóságok 

- Központok 

- Az EHÖK elnöke (az Egyetem polgárai képviseletében)  

- Szakszervezet (FDSZ helyi szervezetének elnöke, titkára) 

 Az Egyetem polgárai 
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Közvetett külső partnerek 

 Külső könyvtárhasználók (az egyetemmel jogviszonyban nem álló 

könyvtárhasználóink) 

 Emberi Erőforrások Minisztérium Könyvtári és Levéltári Főosztály 

 Könyvtárszakmai szervezetek 

 A régió könyvtárai, kulturális intézményei, országos intézmények 

 Könyvtárosképző felsőoktatási intézmények 

 Közoktatási intézmények (óvodák, általános- és középiskolák) 

 Konzorciumok (elektronikus folyóiratok szolgáltatói) 

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 Beszállítók 

 Média 

7.3 Kommunikáció a partnerekkel 

A partnerekkel való kommunikáció fontos része a minőségi munkának. A SZE EKL belső 

és külső kommunikációs terve szoros kapcsolatban áll a partnerazonosítással. Az eljárás során 

fel kell mérni a kommunikációs szinteket, szabályozni kell, hogy az egyes partnerekkel való 

kommunikációért ki a felelős, milyen gyakorisággal kommunikálunk velük, és milyen 

kommunikációs csatornát használunk. A kommunikációs terv a korszerű szervezet hosszú- és 

rövidtávú céljait egyformán képes kezelni, meghatározni a partnerközpontú működés alapelveit 

és a szervezeti kultúrát.  

Alapvető célja, hogy kijelölje azokat a főbb irányokat, amelyek hozzájárulnak a sikeres 

működéshez. Rögzíti a belső és külső kommunikáció célját, alapelveit, módszereit, megmutatja 

a fejlesztendő pontokat és felvázolja a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. 

Belső kommunikáció 

Kommunikáció 

tárgya 
Kapcsolattartó 

Kapcsolattartá

s gyakorisága 
Partnerek 

Kommunikációs 

csatornák 

 

Éves beszámoló 

ismertetése   
Igazgató 

Évente egy 

alkalommal 
Könyvtárosok 

Személyesen: értekezlet 

keretében 

Írásban: PPT bemutató 

blogon, honlapon   

Éves munkaterv 

ismertetése 
Igazgató 

Évente egy 

alkalom 
Könyvtárosok 

Személyesen: értekezlet 

keretében, 

blogon 
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Külső kommunikáció 

Partnerek Kapcsolattartó 
Kapcsolattartá

s gyakorisága 
Kommunikáció tárgya 

Kommunikációs 

csatornák 

Könyvtár-

használók 

Igazgató 

Folyamatos 

A könyvtár megjelenése 

Az épület és 

környezete 

Fotók 

Szolgáltatások 

népszerűsítése 

szórólapok,  

honlap 

Nyitott Kapuk Napja  

Használó-képzés 
Könyvtár-használati 

órák  

Könyvtárhasználat 

Honlap  

Facebook 

Virtuális tér Könyvtári 

séta 

Kétévente 
Használói elégedettség 

visszajelzése 
Honlap: online kérdőív 

Olvasószolgálat Naponta 

Beiratkozás, kölcsönzés, 

kártyakészítés, raktári 

kérések teljesítése 

Személyesen a 

kölcsönző pultnál 

Általános 

információszolgáltatás 

Személyesen a 

kölcsönző pultnál 

Telefon 

E-mail 

Felszólítás, hosszabbítás, 

reklamáció  

Telefon 

E-mail 

Posta 

Szaktájékoztató

k 
Naponta Szaktájékoztatás 

Személyesen a 

tájékoztató pultnál,  

Telefonon, e-mailben 

7.4 Panaszkezelés 

A könyvtár munkatársainak kezelniük kell a partnerek panaszait, a működéssel kapcsolatos 

észrevételeket. A Panaszkezelési Szabályzat célja, hogy a minőség javítása érdekében a 

panaszkezelést dokumentáljuk. Panasznak minősül minden olyan észrevétel, vagy reklamáció, 

amelyben a bejelentő a SZE EKL tevékenységével, szolgáltatásaival szemben kifogást emel és 

azzal kapcsolatban konkrét egyértelmű igényét fogalmazza meg. A SZE EKL a panasz 

megtételére két alapvető eljárási formát biztosít:  
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 Nem hivatalos panaszkezelési eljárás: A panaszos célja, hogy jelezze az 

észrevételét, illetve kifogással éljen valamilyen szolgáltatás, tevékenység 

tekintetében. Ebben az esetben hivatalos válaszra a SZE EKL részéről nem tart 

igényt. 

 Hivatalos panaszkezelési eljárás: Minden esetben nyilvántartásba kerülő 

hivatalos panaszkezelés történik. A panaszkezelés ebben az esetben vagy az 

osztályvezetők, vagy az igazgató hivatalos válaszával történik.  

A SZE EKL minden panaszt (függetlenül annak benyújtási módjától) a hatályos 

adatvédelmi szabályozásnak megfelelően kezel. Az ügyfelek panaszairól, és azok rendezését, 

megoldását szolgáló intézkedésekről hivatalos nyilvántartást (iktatott) vezetünk a titkárságon, 

amely tartalmazza: 

 a panasz leírását 

 a panasz benyújtásának időpontját 

 a panasz rendezésére szolgáló intézkedést 

 a teljesítés határidejét, a végrehajtásért felelős személy megnevezését 

 a panasz megválaszolásának időpontját  

 a panaszfelvételi űrlapot. 

A Panaszkezelési Szabályzat és a nyomtatványok a honlapról letölthetők, illetve a 

kölcsönző- és a tájékoztató pultnál is az olvasók rendelkezésére állnak.   
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8 Szolgáltatási folyamatok menedzselése  

A SZE EKL munkatársai a célközönsége igényei alapján alakítja szolgáltatásait és a 

jelenlegi környezetben ellátandó feladatait, a következők szerint szervezi. A minőségirányítási 

rendszerben meghatározott vezetési feladatok, fő és támogató valamint kulcsfontosságú 

folyamatokra bontja az SZMR-ben meghatározott tevékenységeket. Minden folyamatról 

egységes szerkezetű folyamatleírás készült, a kulcsfolyamatokat folyamatábrán is 

megjelenítettük. A többi folyamathoz tartozó ábra a rendszeres, évenkénti felülvizsgálatok 

alkalmával, folyamatosan készül el. 

8.1 Vezetői folyamatok 

Azokat a feltételeket teremtik elő, amelyek szükségesek a főfolyamatok működéséhez. 

Célok, irányok, kommunikáció a partnerekkel, az intézmény vezetéséhez, irányításához 

szükségesek. 

VF-01: Projektmenedzsment 

VF-02: Mérés, értékelés, önértékelés 

VF-03: Minőségmenedzsment 

VF-04: Stratégiai tervezés 

VF-05: Emberi erőforrás menedzsment 

VF-06: Szabályzatok készítése 

VF-07: Panaszkezelés 

8.2 Főfolyamatok 

Azok a feladatok tartoznak ide, melyekkel a használóink és a partnereink számára nyújtunk 

szolgáltatásokat. 

FF-01: Dokumentumszolgáltatás 

FF-02: Információszolgáltatás 

FF-03: Oktatás, használóképzés, mentorálás 

FF-04: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

FF-05: PR tevékenység, marketing 

FF-06: Kiegészítő szolgáltatások 

FF-07: Adminisztráció 
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8.3 Támogató folyamatok 

Azok, amelyek támogatják a partnerekkel való munkát, de nem közvetlen partnerkapcsolatban 

zajlanak. 

TF-01: Gyűjteményszervezés 

TF-02: Feldolgozás 

TF-03: Állományvédelem 

TF-04: Adatbázis-építés, digitalizálás 

TF-05: Könyvtári rendszer működtetése 

TF-06: Gazdasági- és egyéb ügyintézés 

TF-07: Egyetemi rangsor figyelő 

8.4 Folyamatleltár 

FOLYAMATLELTÁR 

Folyamat 

száma Folyamat neve FF TF VF KF 

FF-01 

Dokumentumszolgáltatás (Kölcsönzés, hosszabbítás, visszavétel, 

Előjegyzés, Könyvtárközi kölcsönzés, Helyben használat, Raktári kérések 

(folyóiratok, szakdolgozatok, raktári könyvek felhozása), Médiatár használata 

X   X 

FF-02 
Információszolgáltatás (Tájékoztatás, IShare 24 (online tájékoztatás), Patlib-

szolgáltatás, Információbróker szolgáltatás, Európai Dokumentációs Központ) 
X   X 

FF-03 

Oktatás, használóképzés, mentorálás (Használóképzés órák keretében 

(könyvtárbemutató, adatbázis-bemutató, kutatásmódszertan, diplomafeltöltő), 

Könyvtár szakos hallgatók gyakorlatainak vezetése, Közösségi szolgáltban 

részt vevő középiskolásokkal kapcsolattartás) 

X   X 

FF-04 MTMT 2 (Oktatói publikáció-adatbázis építése, Statisztikai adatszolgáltatás) X   X 

FF-05 

PR tevékenység, marketing (Rendezvények, Előadások, Könyvtári séta, 

Médiamegjelenések, Honlap, Facebook-oldal, Szórólapok, Kiállítások, 

Könyvajánlók) 

X    

FF-06 

Kiegészítő szolgáltatások (Kutatószobák használata, Reprográfiai 

szolgáltatások, Gyermekkuckó használat, Vizsgáztatás, Prospero Partner 

Pont) 

X    

FF-07 

Adminisztráció (Beiratkoztatás, Kártyakészítés, Felszólítók küldése, 

Késedelmi díj rendezése, Pénzkezelés, Pénztárgéppel kapcsolatos feladatok, 

Elveszett könyvek pénzügyi ügyintézése) 

X    

TF-01 

Gyűjteményszervezés (Beszerzés, Rendelés, Listaírás ajándék és egyéb 

dokumentumokról, Érkeztetés, Reklamáció, Állományba vétel, Egyedi 

leltárkönyv nyomtatása, Állomány apasztás, Gyűjtemény rendezése (könyvek 

színcsíkkal való ellátása, szabadpolcos állomány ritkítása, dokumentumok 

visszasorolása, folyóiratok raktári elhelyezése), Állományellenőrzés) 

 X   

TF-02 
Feldolgozás (Tartalmi és formai feltárás, Dokumentumok felszerelése, 

Dokumentumok jelzetelése) 
 X   
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TF-03 
Állományvédelem (Megrongálódott könyvek javítása, Állományvédelmi 

rendszer, Havi polcrendezések) 
 X   

TF-04 
Adatbázis-építés, digitalizálás (Repozitórium (E-tananyag, disszertáció, 

szakdolgozat, publikáció), MATARKA, DOI, Diplomakezelő rendszer) 
 X   

TF-05 
Könyvtári rendszer működtetése (HUNTÉKA admin, Informatikai háttér, 

Jadox) 
 X   

TF-06 

Gazdasági- és egyéb ügyintézés (Számlák előkészítése, Munkaügyi-

személyügyi tevékenység, Eszközleltár, Épületfenntartással kapcsolatos 

szervezési feladatok) 

 X   

TF-07 Egyetemi ragsor figyelő (Adatszolgáltatás, Elemzés, értékelés)  X   

VF-01 Projektmenedzsment   X  

VF-02 Mérés, értékelés, önértékelés   X X 

VF-03 Minőségmenedzsment   X  

VF-04 Stratégiai tervezés   X  

VF-05 Emberi erőforrás menedzsment   X  

VF-06 Szabályzatok készítése   X  

VF-07 Panaszkezelés   X  

Folyamatleírás-sablon és folyamatábra minta 

Gyűjteményszervezés - Gyarapítás/beszerzés folyamatának leírása 

A könyvtár neve: Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

 

1. A folyamat megnevezése: Beszerzés 

 

2. A folyamat kódja: TF-01/1 

 

3. A folyamat típusa (kérjük a megfelelőt aláhúzni!): 

a) vezetési folyamat       b) főfolyamat        c) támogató folyamat      d) kulcsfolyamat  

 

4. A folyamat célja: 

Tervszerű állománygyarapítás a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően 

 

5. Folyamatgazda: Szlatárovics Mónika 

 

6.1. A folyamat bemenete: 

Dokumentum-kérés érkezik 

6.2. A folyamat kimenete: 

Dokumentum megrendelése 

 

7. Folyamatleírás / folyamatábra (1. számú melléklet): 

- Beszerzési javaslat érkezik a könyvtárba. A javaslat érkezhet könyvtárostól, könyvtárhasználótól, 

karról, tanszékről, pályázat útján. (Egyetemi Könyvtár keretére, pályázat illetve egyéb kar, tanszék 

keretére).  
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- A könyvtár vezetője kapja meg a dokumentum beszerzési javaslatokat és továbbítja a beszerzéssel 

foglalkozó munkatársnak, aki elkészíti a megrendelőt.  

- Ha könyvtárostól, könyvtárhasználótól érkezik, a beszerzés a javaslatot a munkatárs összeveti a 

gépi nyilvántartással, a rendelés alatt lévő dokumentumok listájával valamint megvizsgálja, hogy 

a közbeszerzési keretösszegbe belefér-e. 

- Amennyiben ezek valamelyikében szerepel, megvizsgálja, elegendő-e a példányszám. Ha szerepel 

és elegendő a példányszám, akkor a rendelést elvetjük.  

- Ha nem elegendő a példányszám, és illeszkedik a dokumentum a gyűjtőköri szabályzatunkhoz: Új 

folyamat indul: Rendelés (TF-01/2). 

- Ha a javasolt dokumentumot sehol sem lehet beszerezni, felveszi a deziderátába, illetve értesíti az 

igénylőt.  

- Ha karról tanszékről vagy pályázat miatt érkezik a beszerzési javaslat, megnézi, hogy 

beszerezhető-e a dokumentum, valamint, hogy a közbeszerzési keretösszegbe belefér-e. Árajánlat 

kérése a szerződött partnerektől. 

- Ha beszerezhető a dokumentum Új folyamat indul: Rendelés (TF-01/2). 
 

8. A folyamatra vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok: 

8.1. Általános: 

1997. évi CXL. törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről 

III. RÉSZ: A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI 

ELLÁTÁS 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

8.2. Helyi: 

SZMR 2. sz. függeléke: 

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és 

Levéltár Gyűjtőköri Szabályzata 

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és 

Levéltár Állományfeldolgozási Szabályzata 

 

9. Erőforrások, feltételek: 

Személyi: Szerzeményezéssel foglalkozó munkatárs 

Tárgyi: Számítógép (szoftver, hardver), internet, dosszié, papír 

Pénzügyi: Költségvetés, pályázati források 

 

10. Dokumentálás: 

10.1. Használandó dokumentumok:  

Rendelés-nyilvántartás 

Dezideráta-nyilvántartás 

10.2. Keletkező dokumentumok:  

Rendelés-nyilvántartás 

Dezideráta-nyilvántartás 

Megrendelő 

 

11. Folyamatindikátorok: 

Elégedett használó, sikeres pályázati elszámolás 

 

12. Mérés, értékelés: 

Használói elégedettség mérés 

Havi/éves statisztika 

 

13. Folyamatleírás elhelyezése: 

Állománygondozási és Feldolgozó Osztály 

14. Hatálybalépés: 

2015. június 1. 
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MIT nyilvántartás 

 

15. Vezető jóváhagyása                                                                            vezető aláírása  

Tóth Csilla SZE EKL igazgató jóváhagyta 

 

16. Módosítások:  

Sorszáma Dátuma Leírás jellege Engedélyező 

1. 2016. 

június 

Folyamatsablon felülvizsgálata érdemi módosítás 

nélkül megtörtént. 

Figula Anikó 

2. 2020. 

március 

Kiegészítés történt: Árajánlat kérés, folyamatgazda 

változása, igazgató változása 

Tóth Csilla 
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9 Mérés, értékelés, elemzés 

A mérés, értékelés, elemzés a minőségirányítási rendszer vezetési folyamatának egyik 

legfontosabb részterülete, amelynek segítségével információkat kapunk a tényeken alapuló 

döntésekhez, változtatásokhoz. 

Mindez segítséget nyújt: 

● a partneri igények elvárásainak megismerésében 

● a folyamatok hatékonyságának vizsgálatában, javításában 

● a minőségirányítási rendszer működésének vizsgálatában 

● a szolgáltatások fejlesztésében 

● a könyvtári önértékelés lebonyolításában 

A vizsgálat módszerei: 

● kérdőíves, fókuszcsoportos felmérések 

● statisztikai adatok elemzése 

● teljesítménymutatók alkalmazása 

● interjú, becslés. 

9.1 Partnerek elégedettségének mérése, elemzése 

Kötelező adatszolgáltatás, statisztika: A kötelező adatszolgáltatást jogszabály írja elő. Az 

adatszolgáltatás a könyvtár igazgatójának és a MIT vezetőjének a feladata. Egyéb statisztikai 

adatszolgáltatásra jogosult még az MTMT intézményi adminisztrátora. Az adatok egy része 

lekérdezhető az IT segítségével, az adatok további részét a szolgáltatásban résztvevő 

munkatársak biztosítják. Adatokat szolgáltatunk az egyetem, a MAB, a KSH és az EMMI felé. 

Kérdőíves, fókuszcsoportos felmérés: A partnerek elégedettségét, elvárásait rendszeresen 

végrehajtott mérések alapján fejleszthetjük. Ezek a mérések szolgáltatják a folyamatok 

felülvizsgálatát, a bemeneti információkat, amelyek alapján a döntéseket meghozzuk. Az 

igazgató felelős a munkatársak, a MIT pedig a használók elégedettség mérésének 

lebonyolításáért, feldolgozásáért. 

A mérés és értékelés végeztével a megbízott munkatársak beszámolót készítenek a felmérés 

eredményéről. A dokumentációt a MIT vezetője összegyűjti, és gondoskodik annak 

megőrzéséről. A kapott adatok elemzése alapján intézkedési terv készül.  

● A használói és a dolgozói elégedettség mérés gyakorisága: kétévente 

● A szervezeti kultúra felmérése: kétévente 

● A közvetett külső partnerek elégedettségének felmérése: kétévente  
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9.2 Egyéni teljesítményértékelés 

Azonnali értékelés – egy feladathoz köthető: Amennyiben egy feladatot kiemelkedő módon 

oldott meg - egy vagy több - kolléga azonnali dicséretben részesül. Ez lehet személyesen, 

telefonon vagy emailben. Jutalomként munkaidő kedvezményt kaphatnak a kollégák évente 6 

napot.  

Havi értékelés: A könyvtár a havi munkatársi értekezleteken értékeli az előző hónap 

tevékenységeit, feladatait, levonja a szükséges következtetéseket, szükség esetén beavatkozik. 

Itt minden elhangzik, ami az elmúlt hónapban történt és személyes dicséretben részesülnek a 

kollégák. Az összefoglaló utólag megtekinthető a SZE EKL belső blogján. Jutalomként 

munkaidő kedvezményt kaphatnak a kollégák évente 6 napot.  

Éves értékelés – egyetemi szintű: Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 

Foglalkoztatási Követelményrendszer Humánpolitikai Szabályzat 19. oldalán a munkatársi 

teljesítményértékelési rendszer 37.§ alapján az Egyetem alkalmazásában álló munkavállalók 

teljesítményének értékelését a jelen HSZ 3. sz. mellékletében leírt szempontok és szabályok 

szerint évente egy alkalommal, május-június hónapokban kell végezni. Az értékelést végző 

vezető írásban közli az értékelt alkalmazottal az egyes szempontok alapján adott pontszámot, a 

pontszámok alapján megállapított minősítést és annak szöveges indoklását. A szöveges 

értékelésben minden szempontra ki kell térni. A nyugdíjas, a nyugdíjazásukat már megkért, a 

nyugdíjkorhatárhoz életkoruk szerint 5 évnél közelebb álló, valamint az adott értékelés és a 

megelőző értékelés közötti időszakban munkaviszonyt létesítők értékelését is el kell végezni, 

de az értékelés eredményét az alkalmazottal csak akkor kell közölni, ha ő azt kéri.  

Az értékelés eredménye bizalmas és - a leírt kivételekkel - csak az értékelt alkalmazottra 

és felettesére, illetve feletteseire tartozik. Az alkalmazottról készült értékelés egy példányát, az 

érintett alkalmazottnak át kell adni, aki az átvételt egy másodpéldány aláírásával igazolja. Az 

alkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő 

megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a 

bíróságtól kérheti. A 38.§ alapján az értékelést végző vezető az egyéni értékelési lapok egy 

eredeti, általa és az értékelt által aláírt példányát továbbítja a Humánerőforrás Igazgatósághoz. 

Egy további eredeti, általa és az értékelt által aláírt példányt a szervezeti egység hivatalos iratai 

között köteles megőrizni minden értékelt alkalmazottra és vezetőre vonatkozóan. Az egyéni 

értékelési lap egy harmadik eredeti, az értékelést végző vezető által aláírt példánya az értékelt 
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munkavállalóé. Egy adott szervezeti egységhez tartozó alkalmazottak értékelési eredményeit 

mindaddig meg kell őrizni, amíg az adott személy a szervezeti egységhez van beosztva.  

Az Egyetem más szervezeti egységéhez történő áthelyezés esetén az értékelési 

eredményeket át kell adni az alkalmazott új beosztása szerint illetékes vezetőnek. A 

munkaviszony megszűnésekor az értékelési eredményeket a Humánerőforrás Igazgatósághoz 

kell továbbítani. Az értékelt vezető vezetői megbízásának megszűnése esetén az értékelési 

eredményeket a Humánerőforrás Igazgatóságnak kell átadni megőrzésre. Az Egyetemmel 

fennálló munkaviszony bármely okból történő megszűnése esetén az értékelési eredményeket 

a Humánerőforrás Igazgatóság megsemmisíti.  

Munkatársi önértékelés: A munkatársak évente egy alkalommal – kapcsolódóan a 

munkavállalói teljesítményértékeléshez – ugyanazon szempontok alapján önértékelést 

végeznek. Az önértékelés célja, hogy a munkatárs önmaga határozza meg erősségeit, fejlesztési, 

képzési szükségleteit. A vezető és a munkatárs értékelését összevetve a munkatárs pozitív 

megerősítést kap. 

Önértékelés: A könyvtár minden évben írásban elkészíti az intézmény éves beszámolóját, és a 

vezető önértékelését. Az éves beszámolót az egyetem vezetésén kívül a karok dékánjai és a 

tanszékek vezetői számára is eljuttatjuk. A fenntartó igénye alapján a könyvtár vezetője szóban 

beszámol a rektornak és a kancellárnak az intézmény éves tevékenységéről, szolgáltatásairól, 

fejlesztési célkitűzéseiről. Esetenként a szenátus előtt ad számot az elvégzett munkáról. A 

fenntartó a könyvtár munkáját kérésre írásban értékeli. Az igazgató munkavállalói 

teljesítményértékelését a kancellár végzi. 

Teljesítménymutatók: 2019-ben dolgoztunk ki egy - az alapszolgáltatásainkra kiterjedő - 

teljesítménymérést. Fél év alatt 3 féle mérést végeztünk, 12 kollégával, 13 az 

alapszolgáltatásainkhoz kapcsolódó munkafolyamaton keresztül. Célunk a normák 

meghatározása az egyes folyamatokat illetően. Pl.: átlagosan, mennyi időt töltenek a kollégák 

a klasszikus könyvtári munkafolyamatok elvégzésével egy napon belül; egyetlen dokumentum 

megkeresésére fordított átlagos időtartam (norma) feltárása; egyetlen dokumentum 

feldolgozására fordított átlagos időtartam (norma) feltárása. Különböző mérő űrlapot 

készítettünk el a kölcsönzés, a tájékoztatás és az állományfeldolgozás feladataihoz; a mérés 

lezárásakor az osztályok vezetői kiértékelték az eredményeket. 
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9.3 Intézményi önértékelés (Minősített könyvtári cím pályázathoz) 

A SZE EKL önértékelése a KMÉR alapján történik, az Önértékelési Csoport szervezésében, az 

intézmény adottságainak és eredményeinek számbavételével. Az önértékelés folyamatában 

valamennyi munkatárs részt vesz. Célja a kapott információk alapján a feladatok 

meghatározása, a fenntartható minőség fejlesztése annak érdekében, hogy a könyvtár 

ismertsége, elismertsége, a partnerek bizalma és a munkatársak motiváltsága nőjön. Az 

önértékelés eredményeként megtörténik a fejlesztési irányok kijelölése, melyeket intézkedési 

tervben rögzítünk és ütemezünk. 

9.4 Ellenőrzések ütemezése, belső ellenőrzési terv 

A SZE EKL maximálisan törekszik a partnerek, a fenntartó igényeinek kielégítésére. 

Igyekszik megfelelni a minőségügyi dokumentumokban meghatározott követelményeknek és a 

működési hiányokat kiküszöbölni.  

A nem megfelelő folyamatok, panaszok kezelése kulcsfontosságú terület a 

minőségbiztosítás folyamatában. A nem megfelelő minőség, munkavégzés felszínre kerülhet a 

külső vagy belső ellenőrzés, és a partnerektől érkező panaszok formájában.  

A nem megfelelően végzett munka ronthatja a könyvtár teljesítményét, a partnerek 

elégedettségét. A vezetés feladat figyelemmel kísérni, ellenőrizni, hogy a munkatársak 

betartják-e a szabályokat. 

A SZE EKL valamennyi munkatársának joga és kötelessége jelezni, ha bármely 

folyamatban nem megfelelő minőséget észlel, vagy panasz érkezik hozzá. A folyamatos 

fejlesztéssel, a könyvtár azt szeretné elérni, hogy szolgáltatásai mindig korszerűek és 

naprakészek legyenek, emellett felhasználóbarát maradjon.  

A könyvtár rendelkezik Panaszkezelési szabályzattal, panasz esetén az abban foglaltak 

szerint kell eljárni, illetve vezetői döntést nem igénylő, azonnal megoldható panasz esetén 

intézkedik a panasz elhárításáról.  
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Belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzési terület Gyakoriság Módszer Felelős 

A szervezet működése folyamatos vezetői ellenőrzés vezetés 

Belső folyamatok folyamatos 
statisztikai és más alapadatok 

gyűjtése 

vezetés, vagy a 

feladatra kijelölt 

munkatárs  

Belső szabályzatok 

felülvizsgálata  

szükség szerint, 

évente egyszer 
dokumentumelemzés vezetés 

Stratégiai célok megvalósítása  évente  önértékelés vezetés 

Szolgáltatások minősége  folyamatos  vezetői ellenőrzés vezetés  

Használói igény- és 

elégedettségmérés 
kétévente  kérdőív  MIT 

Közvetett külső partnerek 

igény- és elégedettségmérés 
kétévente  kérdőív, fókuszcsoport MIT  

Dolgozói igény- és 

elégedettségmérés, szervezeti 

kultúra felmérés 

kétévente  kérdőív  igazgató 

Teljesítményértékelés évente  
adatlap kitöltése, egyéni 

elbeszélgetés 
igazgató 

Dolgozói munkaellenőrzés alkalom szerűen 
adatlap kitöltése, egyéni 

elbeszélgetés 

igazgató, 

osztályvezetők 

Bevételek kiadások alakulása  havonta  adatlap kitöltése igazgató 

Intézményi önértékelés évente  
statisztika, adatok elemzése, 

dokumentumkészítés  
vezetés 

Intézményi Önértékelés a 

KMÉR szerint  
kétévente  KMÉR önértékelés alapján  MIT  

Panaszkezelés folyamatos  a panasztól függő  

Olvasószolgálat, 

szaktájékoztatók, 

vezetés 

Partnerlista felülvizsgálata  évente   MIT  

Kommunikációs terv 

felülvizsgálata  
évente  MIT 

9.5 Folyamatos fejlesztések 

A SZE EKL a stratégiai és a minőségi célok folyamatos értékelése, a mérések, ellenőrzések 

útján fejleszti a minőségirányítási rendszerét. A partneri és munkatársi elégedettségi 

vizsgálatok eredményei, a fenntartó elvárásai, a helyzetelemzések során szerzett információk, 

visszajelzések alapján beavatkozásokat eszközöl a kritikus pontokon, a folyamatos fejlesztés 

érdekében alkalmazza a PDCA ciklus módszerét. A folyamatos fejlesztés a könyvtár 

szolgáltatásainak korszerűsítését eredményezi. 


