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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”  

(Széchenyi István) 

BEVEZETŐNK 

Névadónk, gróf Széchenyi István őszinte, tiszta gondolata igencsak helytálló. Fontos tudni 

honnan jöttünk és merre tartunk, de a jelen lehetőségeivel élve meg kell valósítani mindent, amit 

célul tűzünk ki magunk elé, hiszen nekünk kell letenni az alapkövet a következő generációk 

számára.  

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

Egyetemen (Egyetem) háttérintézményeként, szakirodalmi és információszolgáltató pontjaként 

segíti a hallgatók, oktatók, kutatók munkáját. Az EKL tagkönyvtárai a levéltárral szoros 

együttműködésben egy olyan rendszert alkot, ahol a használói igényeket figyelembe véve, a 

tudásmenedzsment összekapcsolódik a hagyományos és személyre szabott, legkorszerűbb 21. 

századi szolgáltatásokkal.  

2020 több szempontból is mérföldkőnek számít az Egyetem történetében - és ez által az EKL 

életében is. A felsőoktatási modellváltás következtében a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 

lett az Egyetem fenntartója. A szerkezetváltáson túl egy világméretű járvány kihívásaihoz is 

alkalmazkodnunk kell, de bízunk benne, hogy sikerrel vesszük az összes akadályt.  

2017-ben elnyertük a Minősített Könyvtár címet. Ennek szellemében továbbra is 

elkötelezettek vagyunk a partnerközpontú, színvonalas munka iránt. Feladatainkat a Minőségügyi 

kézikönyv és a Stratégiai tervünkben meghatározott irányvonalak mentén és a könyvtári 

minőségirányítás szempontjait (KMÉR) figyelembe véve végezzük. Ennek reményében nyújtjuk 

be új pályázatunkat, hogy továbbra is érdemesek legyünk a Minősített Könyvtár cím használatára. 
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I. TÖRTÉNETÜNK MÉRFÖLDKÖVEI 
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II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK 

 

III. KÖNYVTÁRI HÁLÓZATUNK  

Az EKL négy tagkönyvtárból álló, egymással szoros kapcsolatot alkotó hálózat. A Központi 

Könyvtár és Levéltár (KKL) látja el a karok nagy részét. Külön kari könyvtára a Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Karnak (DFÁJKK) az Apáczai Csere János Karnak (AKK) és a 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karnak (MÉKK) van. Mivel hálózatban működünk, a 

karok oktatói, hallgatói a tanulmányokhoz szükséges szakirodalomhoz bármelyik tagkönyvtárban 

hozzáférnek, kölcsönözhetnek és a kutatók bárhol kutathatnak. A használók egy 

olvasójeggyel/plasztik kártya birtokában a hálózat valamennyi könyvtári és levéltári szolgáltatását 

igénybe vehetik.  

A 2016-os integráció óta – amikor az AK és a MÉK csatlakozott az Egyetemhez - eltelt négy 

esztendő elegendő volt arra, hogy megvalósíthassuk az egységes könyvtári hálózat kialakítását. A 

tagkönyvtárak - a helyi igények figyelembevételével - egyenrangú partnerként, azonos működési 

feltételek mellett nyújtják szolgáltatásaikat. A KKL készíti a hálózat működési feltételeihez 

elengedhetetlen könyv-, folyóirat-, adatbázis- és az irodaszer-beszerzés megrendeléseit. 

Valamennyi tagkönyvtárban a KKL-ral egységes nyilvántartási és pénzügyi elszámolási rendszert 

vezettünk be. Lehetőség szerint igyekszünk a hálózat valamennyi tagjával napi kapcsolatot tartani. 

Minden hónap első hétfőjén összmunkatársi értekezletet tartunk, ahol a hálózat minden 

munkatársa részt vesz. A napi belső kommunikációra a személyes beszélgetésen kívül egy zárt 

facebook csoport, belső blog, e-mail és telefon szolgál. A KKL, MÉKK, DFÁJKK ugyanazt, míg 
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az AKK más integrált könyvtári rendszert használ, ezért a dokumentumok állományba vétele és a 

katalogizálás továbbra is több helyen történik. A rendszer egységesítése az elkövetkezendő évek 

feladata. 

IV. MINŐSÉGÜGYÜNK 

Általános követelmények 

Az EKL 2008-tól olyan minőségirányítási rendszert működtet és vizsgál felül folyamatosan, 

amely a TQM alapelveit figyelembe véve összhangban áll az Egyetem minőségirányítási 

rendszerével és megfelel a minőségpolitikában és a minőségcélokban rögzített követelményeknek, 

továbbá fenntartható és fejleszthető. 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.  

A minőségirányítási rendszer az EKL összes tagkönyvtárára (KKL, AKK, DFÁJKK, MÉKK) 

egyaránt vonatkozik. Magas szintű szakmai és egyéb kompetenciákkal rendelkező munkatársaink 

elhivatottak a partnerközpontú, minőségi munka iránt. Szervezeti egységünk, mint felsőoktatási 

szakkönyvtár az oktatás és kutatás iránt érdeklődők igényeit szem előtt tartva, szakreferensi 

hálózatán keresztül vesz részt az Egyetem tudásmegosztó, tudásközvetítő tevékenységében. Az 

EKL, mint nyilvános és nyitott szolgáltató hely, lehetőséget biztosít bárki számára a tudás 

megszerzéséhez.  

2017-ben elnyertük a Minősített Könyvtár címet. A pályázat értékelése során a bírálók 

felhívták a figyelmünket, hogy az 5 év múlva esedékes megújítás előtt milyen hiányzó intézkedési 

elemek pótlására lehet szükség, melyek túlnyomó többségét időközben teljesítettük. A 

meghatározott időszakaszonként felmért és kiértékelt elégedettségi mutatók alapján, a különféle 

használói csoportok igényeinek megfelelően alakítjuk dokumentumállományunkat és fejlesztjük 

szolgáltatásait. 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. A minőségi munka érdekében - a PDCA-

elvet figyelembe véve - beépítettük a folyamatainkba a szükséges ellenőrzési pontokat, melyeket 

időközönként felülvizsgálunk, és ha szükséges, beavatkozunk. A kulcsfolyamataink (feldolgozás, 

kölcsönzés, tájékoztatás) kapcsán kidolgoztuk a teljesítménymutatóinkat, amelyből 
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megállapítottuk a szolgáltatási normáinkat. Lehetőségünkhöz mérten folyamatos fejlesztésekre és 

innovációra törekszünk, figyelembe véve a humánerőforrás, az infrastruktúra és az intézmény 

adottságait.  

Minőségirányítási Tanács  

Az EKL a minőségirányítási rendszer működésének és fejlesztésének biztosítására 2014-ben 

Minőségirányítási Tanácsot (MIT) hozott létre, amely az általa kialakított ügyrend szerint végzi a 

munkát. Tagjai - önkéntes alapon - a SZE-EKL munkatársai közül kerülnek ki, akiket az 

intézményvezető kér fel és bízza meg őket feladataik ellátására. A MIT egy elnökből és négy 

tagból áll, melyek közül egy fő a tagkönyvtárakat képviseli. Meghívott tagként, tanácskozási 

joggal vehet részt az üléseken az EKL mindenkori vezetője. A bizottság elnökének és tagjainak 

megbízatása határozatlan időre szól.  

A MIT feladatai: 

 Stratégiai terv készítése; 

 Minőségi Kézikönyv készítése; 

 Önértékelés elkészítése, felülvizsgálata, módosítása a Könyvtárak Minőségi 

Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) által meghatározott kritériumok szerint; 

 A MIT vezetője rendszeres tájékoztatást nyújt az EKL vezetőjének és a 

munkatársaknak is a MIT munkájáról;  

 A MIT ülések jegyzőkönyvének vezetése, valamint a dokumentációs rendszer kezelése 

a MIT titkárának feladatkörébe tartozik. 

A MIT ülése, határozathozatala 

A MIT szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik. Indokolt esetben rendkívüli 

ülés összehívása is lehetséges (pl. új minőségirányítási pályázat kiírása, tagcsere… stb.) A MIT 

ülést az elnök hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról értesíteni kell a 

bizottság tagjait és az esetleges meghívottakat. A MIT akkor döntésképes, ha tagjainak több mint 

fele jelen van. A határozatok elfogadása többségi szavazat alapján történik. A MIT üléseiről 

jegyzőkönyv készül, amelyeket a feljegyzés dátumtól számított 5 évig kötelező megőrizni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, 

valamint a vállalt feladatokat. A javaslatokról, feladatokról az érintett egységeket és személyeket, 

értesíteni kell.  



Szakmai beszámoló - Minősített Könyvtár cím pályázathoz 

 

  

8  

Dokumentációs rendszer 

Az EKL minőségirányítási rendszerével kapcsolatos aktuális nyilvános dokumentumainkat 

(pl. szabályzatok, beszámolók, útmutatók, elégedettségi mutatók, Minőségirányítási Kézikönyv) 

PDF formában a honlapunkon (https://lib.sze.hu/dokumentumtar) tároljuk és tesszük közzé. A 

nem nyilvános dokumentumok (belső használatra) hozzáférését csak saját munkatársaink számára 

biztosítjuk. 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 dokumentumok készítésekor törekszünk az 

egységes formai megjelenésre.  

Minőségirányítási Kézikönyv (MIK) 

A MIK az EKL minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma, amelyben 

megfogalmazzuk a minőségirányítási rendszer alkalmazási területeit, bemutatja 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 az EKL minőségpolitikai 

célkitűzéseinek megvalósulása érdekében tartalmazza: 

 a vezetői nyilatkozatot, 

 a jövőképet, 

 a küldetésnyilatkozatot, 

 a minőségpolitikai nyilatkozatot, 

 az EKL bemutatását, szervezeti felépítését, 

 a szakmai jogszabályokat, 

 a minőségirányítási rendszer leírását és dokumentációját,  

 a felelősségeket, 

 az erőforrásokkal történő gazdálkodás formáit, 

 a partnerközpontú működés elveit, 

 a folyamatmenedzsment rendszerét, 

 a mérés, elemzés, értékelés módját, 

 a fejlesztéseket. 

 

https://lib.sze.hu/dokumentumtar
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Az önértékelés  

Szakmailag elkötelezett, a munkánkat etikusan és felelősen végző fejlődő közösség vagyunk. 

A pályázat részét képező önértékelést 2020 őszén kezdtük meg. A felkért önértékelő csoport 

összeállításának szempontjainál figyeltünk arra, hogy azok a KKL és a tagkönyvtárak többféle 

feladatköréből, vezetők és beosztottak közül, valamint a régi és az új kollégák közül egyaránt 

képviseltessék magukat. Az önértékelő csapat 4 főből állt. A kollégák a KMÉR-ben meghatározott 

9 kritérium szerint önértékelő táblát állítottak össze. Az egyéni értékelések megkezdése előtt belső 

képzés keretében összegzésre kerültek az önértékeléssel és a KMÉR-rel kapcsolatos alapvető 

információk. Az egyéni értékelőlapokat mindenki egyénileg, kritériumonként tölthette ki. Az 

összesítést több körben online s személyesen vitattuk meg és jutottunk konszenzusra. 
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V. ADOTTSÁGAINK  

1. VEZETÉS  

Az EKL vezetői elkötelezettek a minőségirányítás iránt. A szervezeti felépítésünkből jól 

láthatók a vezetői szintek. Egy igazgató, két osztályvezető és egy levéltár-vezető lát el vezetői 

feladatot. A tagkönyvtárak feladatoktól függően mind a két osztály alá tartoznak. A 

minőségiránytással kapcsolatos tudatos munkát 2008-2010-ben kezdtük el. Ekkor több kolléga 

minőségügyi képzése indult el a megye könyvtárai által szervezett továbbképzéseken és országos 

képzéseken keresztül. Konzorciumi tagként részt vettünk a „Könyvtári minőségfejlesztés 21” 

pályázaton és elkészítettük néhány alapdokumentumunkat. Az új könyvtárépületbe költözéssel egy 

igazi közösségi térnek való helyet tudhattunk a KKL otthonának, az addigi férőhelyek száma 

megsokszorozódott.  

Ebben az időben több pályakezdő kolléga érkezett és új szolgáltatásokat vezettünk be. Jobban 

be tudtunk kapcsolódni az egyetemi életbe, kulturális és közösségi programokat szerveztünk. A 

KKL-ban 250 számítógép került kihelyezésre. Építészeti nívódíjas épületünk tanulásra, kutatásra 

alkalmas tereit évről évre, egyre több hallgató vette igénybe. 2014-től már tudatos 

minőségirányítás időszak kezdődött könyvtárunk életében. Döntés született arról, hogy elkezdjük 

a felkészülést a Minősített Könyvtár cím pályázatra. Megalakult a Minőégirányítási Testület. 

Egységes mederbe tereltük munkafolyamatainkat, és a PDCA szerint megkezdtük a munkát. Külső 

szakértő segítségével minden kolléga megismerhette a KKÉK alapelveit, és egyre több belső 

képzést tartottunk. Elkészítettük a kötelező dokumentumokat. Minőség iránti 

elkötelezettségünknek köszönhetően, magas színvonalú munkánkat a kultúráért felelős miniszter 

2017-ben Minősített Könyvtár címmel ismerte el, melyre az elmúlt 5 évben jogosultak voltunk. 

2021-ben ismét pályázunk a cím megújítására, de már a KMÉR alapelvek szerint. A kötelező 

dokumentumokat rendszeresen frissítjük. 

Küldetés, jövőkép, értékek 

Az Egyetem stratégiai céljait figyelembe véve készült el az EKL küldetésnyilatkozata, 

jövőképe, stratégiai terve. Az SZMR és egyéb használati szabályzatok nyilvánosan elérhetők a 

honlapunkon. Minden dokumentumunk a MIT vezetésével, igazgatói egyeztetéssel és a 

munkatársak aktív részvételével készült. Könyvtárhasználati szabályzatunkat - figyelembe véve 

az elmúlt három évben felmerülő olvasói igényeket és lehetőségeinket - 2021-ben módosítottuk. 

Küldetésnyilatkozatunk és Jövőképünk az EKL honlapján, a dokumentumtárban található.  
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Az EKL vezetése és működésének fejlesztése, felelőssége 

A munkakörök és felelősségi körök az évente frissülő munkaköri leírásokban világosan 

meghatározottak. A kollégák közötti kommunikáció akadálymentes, hatékonyan működünk együtt 

csoportmunkában, különböző projektfeladatokban. Tagkönyvtárainkkal szoros az együttműködés, 

folyamatos az információáramlás. A vezetés támogatja a tanulást, a fejlődést és az innovációt.  

Az SZE EKL vezetésének elsődleges feladata a könyvtár jogszabályi előírásainak megfelelő 

működtetés biztosítása, a belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a minőségirányítási 

rendszer hatékony működtetése. 

A vezetők a minőségcélok megvalósulásának érdekében: 

 munkatársakkal egyetértésben meghatározza a stratégiát, minőségpolitikát; 

 a stratégiai célokkal összhangban koordinálja a minőségirányítási rendszer folyamatait; 

 meghatározza és biztosítja a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges 

erőforrásokat; 

 az Egyetem Irányitó Testületének, a partneri igényeknek és a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően biztosítja a működést; 

 meghatározza a minőségirányítási rendszer folyamatainak megvalósításában résztvevő 

munkatársak egyéni felelősségi körét; 

 gondoskodik róla, hogy a szervezet minden dolgozója a rá vonatkozó mértékben ismerje 

és értse meg a minőségirányítási rendszert és célokat, valamint ösztönzi őket, hogy 

aktívan részt vegyenek annak működtetésében; 

 biztosítja a folyamatok működésének feltételeit és folyamatos fejlesztését; 

 gondoskodik a minőségirányítási rendszer tervszerű átvizsgálásáról; 

 támogatja a nyílt kommunikációt, a csapatmunkát és bátorítja a kollégákat a 

projektszemlélet alkalmazására;  

 többféle lehetőség biztosít a munkatársak számára csapatépítő tréningek 

megszervezésére (pl. ünnepek, kirándulások, sárkányhajózás). 

A megfelelő belső információáramlás, a kommunikáció összehangolása hozzájárul a szervezet 

pozitív külső és belső megítéléséhez. A folyamatok hatékonyságának megteremtése, a kapacitások 

növelése és a munkatársak munkájuk, munkahelyük iránti elkötelezettsége elősegíti az 

információcserét.  

A kommunikációt meg kell tervezni annak érdekében, hogy a szervezet folyamatos működését 

biztosítani tudjuk. A tervezésnél figyelembe kell vennünk, hogy milyen belső kommunikációs 
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céljaink, illetve ezekhez milyen megfelelő kommunikációs csatornáink vannak, vagy milyen új 

csatornákat kell beemelni ahhoz, hogy valamennyi munkatárs időben hozzájusson a számára 

fontos információhoz. A napi munkáink mellett nagyon fontos, hogy munkatársaink tájékozottak 

legyenek az EKL terveiről, stratégiájáról, szervezetéről. Ugyanakkor az ellenőrzésre is időt, 

energiát kell szánni ahhoz, hogy a kommunikáció kiértékelését, javítását és elemzését meg tudjuk 

valósítani.  

EKL kommunikációja a használókkal 

 

Belső kommunikációs csatornák az EKL-ban 

Kommunikáció tárgya 
Kapcsolat-

tartó 

Kapcsolat-

tartás 

gyakorisága 

Partnerek Kommunikációs csatornák 

Éves beszámoló ismertetése Igazgató Évente  Munkatársak 

Személyesen, online: 

értekezlet 

Írásban: PPT bemutató 

blog, honlap 

Éves munkaterv ismertetése Igazgató Évente  Munkatársak 

Személyesen, online: 

értekezlet 

blog 

Munkaértekezlet az előző 

hónap feladatainak 
Igazgató Havonta Munkatársak 

Személyesen, online: 

munkaértekezlet 
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értékelése, beszámolók, 

feladatok ismertetése 

Írásban: feljegyzés az 

értekezletről 

Blog: feljegyzés 

Kancellári értekezlet Igazgató Hetente 

Kancellár alá 

tartozó 

szervezeti 

egységek 

igazgatói, 

vezetői  

Személyesen, online: 

munkaértekezlet 

Vezetői értekezlet: döntés-

előkészítés, minősítés, 

munkaterv, beszámoló 

előkészítése, feladatok 

megbeszélése 

Igazgató Havonta Osztály-vezetők 

Személyesen, online: vezetői 

értekezlet 

Írásban: Feljegyzés 

Egyéni megbeszélések: 

személyes megbeszélések, 

tájékoztatások, egyeztetések 

Igazgató Alkalmanként Munkatársak 

Személyesen, online: 

az adott munkatárssal 

E-mail 

Projektértekezlet: 

Projekt tervezése, 

megvalósítása, értékelése, 

visszacsatolás, tájékoztatás 

Projekt-

felelősök 
Alkalmanként Munkatársak 

Személyesen, online: 

projektmegbeszélés 

Írásban: szükség szerint 

emlékeztető a megbeszélésről 

E-mail 

Belső továbbképzések: 

konferencián, 

továbbképzéseken 

résztvevők tájékoztatója 

A résztvevő 

könyvtárosok 
Alkalmanként Munkatársak 

Személyesen, online:  

értekezlet 

Írásban: PPT, szórólapok, 

Belső szakmai nap: 

Innovációk, új fejlesztések 

bemutatása 

Könyvtárosok Alkalmanként Munkatársak 

Személyesen, online, Írásban: 

PPT 

virtuálisan 

Napi tájékoztatás, 

tájékozódás 
Munkatársak Naponta Munkatársak 

Személyesen, online:  

 megbeszélés 

Informális kommunikáció 

telefon 

e-mail 

Minőségmenedzsment: előre 

meghatározott napirend; 

feladatok áttekintése, 

megbeszélése, beszámolók 

MIT vezetője rendszeresen Munkatársak 

Személyesen, online: team-

megbeszélések 

Írásban: emlékeztető, 

jegyzőkönyv 

e-mail, 

blog 

Stratégiai terv 

felülvizsgálata 
Igazgató Évente Munkatársak 

Személyesen, online: 

értekezlet 

Írásban: Stratégiai terv 

Blog, honlap 

Minőségügyi feladatok 

megbeszélése, elvégzése, 

értékelése. 

MIT vezetője Évente Munkatársak 

Személyesen, online: 

értekezlet 

Írásban: 

Blog, honlap 

Használói, dolgozói 

elégedettségmérés, 
MIT vezetője Kétévente 

Munkatársi, 

használói 

elégedettségi 

vizsgálat 

értékelése 

Személyesen: értekezlet 

Írásban: 

Blog, honlap 
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Vezetőségi felülvizsgálat 

Az EKL 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. 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 azt. 

Dokumentumok nyilvántartása az EKL-ban 

Dokumentum fajtája PDCA 
kapcsolódás Elérhetőség Őrzés módja és helye Örzési idő Periódus Felelős 

MIT ügyrend Check belső anyag 
belső hálózaton 

elektronikusan 
folyamatos 

változás esetén 

frissíteni 
MIT vezetője 

Jelenléti ív és 

jegyzőkönyv a MIT 

üléseiről 

 belső anyag 
nyomtatva - MIT 

vezető irodája 
5 évig 

MIT-ülés 

esetén 
MIT vezetője 

Éves munkatervek  nyilvános honlapon folyamatos évente vezető 

Éves beszámolók Check nyilvános honlapon folyamatos évente vezető 

Folyamatok 
Check 

Act 
belső anyag 

drive elektronikusan/ 

honlapon 
folyamatos 

évente/változás 

esetén frissíteni 

folyamat-

gazdák, MIT-

tagok 

Teljesítmény-

mutatók 

Plan 

Do 
belső anyag 

belső 

hálózaton/honlapon 
folyamatos évente 

könyvtáros 

kolléga 

Partnerelégedettség 

mérések 

Check 

Act 
nyilvános honlapon 5 évig 2 évente 

könyvtáros 

kolléga 

Munkatársi 

elégedettség 

mérések és 

szervezeti kultúra 

felmérések 

Check 

Act 
nyilvános 

belső 

hálózaton/honlapon 
3 évig 2 évente 

könyvtáros 

kolléga 

Partnerlista 
Check 

Act 
belső anyag 

drive elektronikusan/ 

honlapon 
folyamatos évente MIT tag 

SWOT elemzés 
Check 

Act 
belső anyag 

belső 

hálózaton/honlapon 
folyamatos 2 évente MIT tag 

PGTTJ elemzés 
Check 

Act 
belső anyag 

belső 

hálózaton/honlapon 
folyamatos 5 évente MIT tag 
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Stratégia 
Check 

Act 
nyilvános 

belső 

hálózaton/honlapon 
folyamatos 5 évente vezető 

Önértékelés 
Check, 

Act 
belső anyag 

belső 

hálózaton/honlapon 
folyamatos 3 évente 

Önértékelési 

csoport 

vezetője 

Jövőkép, Küldetés-

nyilatkozat, 

Minőségpolitikai 

nyilatkozat 

Check 

Act 
nyilvános 

belső 

hálózaton/honlapon 
folyamatos 

szükség 

esetén/változás 

esetén 

vezető 

Szabályzatok  
Check 

Act 
nyilvános 

belső 

hálózaton/honlapon 
folyamatos 

szükség 

esetén/változás 

esetén 

vezető 

Projektleírások, 

innovációk 
Check belső anyag honlapon folyamatos Projekt esetén vezető 

Külső és belső 

kommunikációs terv 

Check 

Act 
belső anyag honlapon folyamatos 

változás esetén 

frissíteni 
vezető 

Kompetenciatérkép Check belső anyag honlapon folyamatos 2 évente osztályvezető 

Pályázati 

beszámolók 

Plan 

Do 
nyilvános honlapon folyamatos évente 

könyvtáros 

kolléga 

Média-megjelenések 
Check 

Act 
nyilvános honlapon folyamatos 

változás esetén 

frissíteni 

könyvtáros 

kolléga 

Fejlesztendő területek 

 A jövőben cél, hogy más intézmények jó gyakorlatait is figyelembe vegyük és saját 

tapasztalatainkat továbbadjuk. 

 A társadalmi hatás tekintetében még hiányosságok tapasztalhatók. Cél, hogy átgondoltabb, 

strukturáltabb, mérhetőbb legyen a társadalmi sokszínűség, a különböző társadalmi 

csoportok szükségleteinek megvizsgálása.  

 Negyedévente belső vezetői ellenőrzés a munkaköri feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan. 

 Kockázatkezelési terv kidolgozása. 

 A kollégák jutalmazási és ösztönzési rendszerének kidolgozása folyamatban van. Cél: 

ennek tudatos kialakítása, fejlesztése. 

 A nemzetközi stratégiák, jó gyakorlatok rendszeres figyelése, beépítése a munkavégzésbe 

a lehetőségekhez mérten. 

 Kommunikációs terv felülvizsgálata, szolgáltatásokra orientált módon újra írni. 
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2. STRATÉGIA  

Az előző stratégiánkra építve 2020. januári MIT-ülésünkön megfogalmaztuk az EKL 2021-

2025-ig szóló stratégiai tervének célkitűzéseit, melynek készítésénél figyelembe vettük:  

 a korábban elkészült stratégiai terveket; 

 az Egyetem Stratégiai Tervét, és Intézményfejlesztési Tervét;  

 a könyvtárszakma hazai és nemzetközi trendjeit; 

 a könyvtárhasználók körében végzett felmérések eredményeit. 

A Stratégiai Terv elkészítése csoportmunkában, az összes munkatársunk bevonásával történt. 

Az EKL legfontosabb partnere az Egyetem, amely időközben felsőoktatási intézményi 

struktúraváltozáson ment keresztül, állami fenntartásból alapítványi fenntartásúvá vált. Ennek 

folyamodványaként az EKL munkatársainak munkaviszonya is megváltozott, a közalkalmazotti 

státuszból átkerültek a Munka Törvénykönyvének hatálya alá. Ez az átalakulás profitorientált és 

teljesítményorientált szemléletváltást, számos új feladatot, követelményt, új célok 

megfogalmazását vonta maga után.  

Az Egyetem stratégiai célja egy erős tudományos bázisra épülő, az európai felsőoktatási 

térben is versenyképes, vállalkozó-szemléletű felsőoktatási intézmény megvalósítása, amely 

kutatási-fejlesztési, infrastrukturális és szolgáltatási portfólióval rendelkezik egy globális 

jelentőségű gazdasági ökoszisztéma kialakításához. Még hangsúlyosabbá válnak az intézményen 

belüli- és kívüli együttműködések. Az Egyetem Irányító Testülete az önkormányzattal, számos 

helyi vállalattal és civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást, amely természetesen 

kihat az EKL stratégiai céljaira is. Működésünket Győr-Moson-Sopron megye gazdasági helyzete, 

fejlődése, az intézmény stratégiai partnerkapcsolatai, valamint Magyarország gazdasági helyzete 

is befolyásolja.  

Demográfiai változások miatt folyamatosan csökken az államilag finanszírozott hallgatók 

száma. Ezzel szemben az oktatás nemzetköziesítése révén a külföldi hallgatók száma arányaiban 

folyamatos növekedést mutat. Könyvtári hálózatunk kiemelt feladatává vált a hatékony 

együttműködés az Egyetemmel a „hallgatótoborzás” során. Itt szeretnénk említést tenni arról, hogy 

a brazíliai Sao Paulo főkonzulátus a KK épületének fotójával reklámozza az Egyetem nemzetközi 

kapcsolatok és a külföldi hallgatói létszám bővülése érdekében tett toborzó szöveget. Fontos a 

folyton frissülő tartalmaink több nyelven történő szolgáltatása szükséges, ahogyan a humán 

erőforrás idegennyelvi továbbképzése is elkerülhetetlenné vált. 
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A társadalmi igények folyamatosan változnak. Ehhez igazodva az EKL könyvtárai közösségi 

térként is működnek. Szolgáltatásainkat a felhasználók információs igényeihez kell igazítanunk. 

Ez az átalakulás megkívánja tőlünk, hogy rugalmasak, nyitottak, sokszínűek legyünk. Ehhez új 

kommunikációs stratégiák, platformok, eszközök használatának elsajátítása is szükségessé vált a 

munkatársaink számára. 

A digitális kompetenciák folyamatosan fejlődése révén az Y, Z és Alfa generációk már új 

igénnyel fordulnak a könyvtárak felé, amihez az intézményeknek alkalmazkodnia kell. Az 

információs igény kielégítése gyorsan, pontosan és célzottan kell, hogy működjön. Egyre 

népszerűbbek a távolról elérhető szolgáltatások, online tartalmak. Nagy igény mutatkozik a 

digitális írástudás fejlesztésére is. Nagy lépést tettünk a SMART Library, HEALTY Library, 

valamint a könyvtári VR-tér kialakítása és megjelenítése felé. 

A kutatás-támogatásához, hatékony publikációs folyamatok előkészítéséhez, hallgatói lét 

biztosításához nélkülözhetetlen a nyílt hozzáférés (Open Science és ezzel kapcsolatos technológiai 

újítások, mérőszámok, mutatók) lehetővé tétele. Megfelelő platformok, felhő alapú szolgáltatások 

szükségesek, ahol minden egy helyen érhető el.  

Ahhoz, hogy az EKL minél több felhasználót elérjen, új PR eszközöket kell alkalmaznia, 

közösségi oldalakon kell szerepelnie. A könyvtári hálózaton belül szükséges egy egységes 

integrált könyvtári rendszer bevezetése, mely biztosítja a több adatbázisból egy helyen való 

keresést.  

Az európai uniós irányelvek az egész ország életét meghatározzák. Az Európai Parlament és 

Tanács 2016-ban megalkotta az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), amit a türelmi idő 

letelte után, 2018-tól minden intézménynek alkalmazni kell. Ez a rendelet befolyásolja a 

felhasználók adatainak kezelését és tárolását is. Feladataink elvégzése során folyamatosan 

figyelemmel kísérjük és beépítjük a jogszabályi változásokat. 

SWOT elemzés segítségével 2016. után újra számba vettük az EKL erősségeit (Strengths), 

gyengeségeit (Weaknesses), lehetőségeit (Opportunities) és veszélyeit (Threats), ezért érdemes 

összevetni a változásokat. 

 

 

 



Szakmai beszámoló - Minősített Könyvtár cím pályázathoz 

 

  

18  

2020-as SWOT elemzés 

A modellváltás - mint a 2020-as esztendő kulcsszava - is megjelenik SWOT-analízisünk 

legfrissebb változatában. A vizsgálat minden elemekor felmerült bennünk, hogy ez a tény a 

lehetőségek, vagy a veszélyek kategóriájában kapjon-e nagyobb hangsúlyt. Egyértelműen 

lehetőségként értékeltük, hogy saját rendezvényekkel, tereink bérbeadásával, új fizetős 

szolgáltatások bevezetésével a jövőben bevételre is szert tehetünk. A használók elégedettségének 

érdekében és gazdasági megfontolásokból is hasznos lenne több online-folyóirat elérése, szemben 

a nyomtatottakkal.  

Ha még a lehetőségeknél maradunk a Nyugat-magyarországi régió vonzó a leendő egyetemi 

hallgatók, és a munkavállalók számára is. Ez – reményeink szerint – egyenletes hallgatói létszámot 

és stabil gazdasági helyzetű egyetemet jelent majd. Az ismert szlogen szerint: „A jövő Győrben 

épül”. Ennek szemléletes bizonyítéka, hogy országosan kiemelt egyetemváros lettünk, mert a 

„Széchenyin tanulni jó”. Az Egyetem helyet kapott a nemzetközi rangsorokban, melynek 

eredményeként évről évre több külföldi hallgató kezdi meg nálunk a tanulmányait.  
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Erősségeink között tüntettük fel az EKL munkatársainak szakképzettségét is, valamint azt is, 

hogy maximálisan élünk az adódó továbbképzési lehetőségekkel. A 2016-ban még a gyengeségek 

közé sorolt nyelvtudást 2020-ban áttettük a lehetőségek közé. Az újonnan felvett munkatársak 

között a többség már rendelkezik nyelvvizsgával, a korábban itt dolgozó, nyelvtudással nem 

rendelkező kollégák számára pedig belső továbbképzési lehetőségeket biztosítottunk. Mindezt az 

egyre növekvő külföldi hallgatói létszám is indokolja. A modellváltásból adódó követelményeket 

figyelembe véve, az új képzési lehetőségek közül már nem csak a könyvtárszakmai, hanem az 

egyéb (gazdasági, marketing, rendezvényszervező… stb.) tanfolyamok, tréningek meghirdetését 

is figyelemmel kísérjük, és ha hasznosnak találjuk, élünk is a lehetőségekkel.  

Amit fejlesztendő területnek találtunk, és ezért a gyengeségeink közé soroltunk, az a 

pénzügyi/marketing tapasztalat hiánya, amelyre szintén a modellváltás világított rá. Az új, fizetős 

szolgáltatások bevezetéséhez, bevételi források felkutatásához és kiaknázásához hasznos lenne 

számunkra.  

Hosszú távú stratégiai célunk az egységes, minőségi könyvtári és levéltári hálózat kialakítása 

annak érdekében, hogy az Egyetem és a vele kapcsolatban lévő piaci partnerek kutatás- és 

oktatástámogatását a tartalomszolgáltatással teljes körűen biztosítani tudjuk. A célok elérése 

érdekében a szervezetfejlesztés keretében újragondoljuk a könyvtári és levéltári erőforrások 

felhasználását. A közös cél eléréséhez a PDCA-ciklust alkalmazzuk, tevékenységünket 

folyamatosan nyomon követjük, értékeljük, és megtesszük a szükséges módosításokat a stratégiai 

terv megvalósítása érdekében.  

Az elkészült, és az Egyetem Irányító Testülete által elfogadott stratégiai tervünket egyik 

szakmai napunk keretein belül mutattuk be összes munkatársunknak, és belső hálózatunkon, 

valamint a honlapunkon is elérhetővé tettük mindenki számára. Az ebben megfogalmazott 

stratégiai céljaink az éves munkatervekben konkretizálódnak.  

Hosszú távú stratégiánk 

Az intézmény vezetése nyitott a használói elégedettség-méresek során felmerült, valamint a 

kollégák által megfogalmazott új ötletek, javaslatok megvalósítására. Az új felvetések 

megvitatására több fórumon (munkatársi értekezlet, szakmai nap, brainstorming) is lehetőséget 

biztosítunk. Az értékőrző hagyományok megtartása mellett szeretnénk felépíteni a jövő 

felsőoktatási tudásbázisát, információtranszfer-központját és közösségi tereit. Ennek jelképeként 

2020. november elején a kollégákkal elültettük a „Tudás fáját” az Egyetem területén, egy központi 

részen.  
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Ahogyan egy fa a gyökerein keresztül csatlakozik a földhöz, az EKL is egy fejlődő, megújuló, 

erős és stabil szervezeti egysége a campusnak. A 

fa törzse jelképezi a hagyományos, jól bevált és 

méltán népszerű könyvtári szolgáltatásaink 

fontosságát, míg ágai a modern kihívásokhoz 

igazodó új és megújuló szolgáltatásainkat. Négy 

ág, négy pillér, amellyel alátámasztjuk a hidat, 

amely összeköti az Egyetem polgárait és utat nyit 

a jövő hallgatói előtt.  

„Book-kanj ránk!” - jelszavunkkal 

elsősorban a fiatalokat célozzuk meg: az 

óvodásoktól egészen az egyetemi hallgatókig.  

„KutatóKapocs”-nak elnevezett 

szolgáltatásunkkal az Egyetem hallgatóinak, 

oktatóinak és kutatóinak kívánunk minőségi 

szolgáltatásokat biztosítani.  

„CégPont Neked” szolgáltatásunkkal az EKL 

is nyitottá vált az üzleti életben adódó lehetőségek kiaknázására.  

Az „Emlékek őreként” szervezeti egységünk portfoliójába 2020-tól bekerült a levéltár is.  

Alapvető céljaink és feladataink  

 Használóközpontú, nyitott információtranszfer hálózat; 

 Hatékony menedzselés – külső és belső kommunikáció, működésfejlesztés, 

szabályozás, működésmenedzsment; 

 Kapcsolódás a nemzetközi versenyképességhez (nemzetközi rangsorok, angol nyelvű 

ismertetők, kollégák nyelvi képzése); 

 Új és megújuló, használói élményt nyújtó szolgáltatások; 

 Smart Library - Healty Library 

Fejlesztendő területek 

 Társadalmi tényezőkkel - megye, város, lakosság igényei, összetétele, 

könyvtárhasználati szokásai, régiós sajátosságok - kapcsolatos adatokat, helyi és 

országos szintű információk célzott gyűjtése. 
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 A szervezet teljesítményével kapcsolatos mutatóinak (pl. költséghatékonysági mutató) 

tudatos kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata. 

 A szervezet stratégiájának fejlesztéséhez szükséges erőforrások, lehetőségek 

célozottabb keresése. 

 Benchmarking és monitoring rendszerek kialakítása, működtetése. 
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3. MUNKATÁRSAK  

A minőségirányítás bevezetése óta tudatosan, a stratégia célokkal, a felhasználók és a 

partnerek által támasztott igényekkel, és a kompetenciatérképpel összhangban alakítjuk az EKL 

humán erőforrásának menedzselését. Mindehhez elengedhetetlen a stratégiai tervünkhöz igazodó 

dolgozói létszám meghatározása, az alkalmas munkaerő felkutatása, a munkaköri leírások 

elkészítése, beiskolázási- és továbbképzési terv kidolgozása és aktualizálása, a dolgozók 

motiválása, illetve a teljesítményértékelés kialakítása is, figyelembe véve a munkatársi 

kompetenciákat.  

Az EKL a 2016-os intézményi integrációtól számítva alkot könyvtári hálózati egységet, 

amelyben a dolgozói státuszok létszáma 25 főben állandósult.  

Munkatársak megoszlása tagkönyvtáranként 2017-2020 

 KKL DFÁJKK AKK MÉKK 

2017 12 fő (+ 3 fő GYES) 1 fő 5 fő 3 fő 

2018 16 fő (+ 2 fő GYES) 1 fő 4 fő 3 fő 

2019 16 fő (+ 1 fő GYES) 1 fő 4 fő 3 fő 

2020 17 fő (+1 fő levéltáros) 1 fő 4 fő 2 fő 

Az alábbi táblázat mutatja a szakképesítések alakulását az utóbbi 4 évben.  

 2017/fő 2018/fő 2019/fő 2020/fő 

Szakirányú egyetem 7 (+3-GYES) 8(+2 GYES) 8(+1 GYES) 7(+1 LEVÉLTÁROS) 

Főiskolai végzettség 6 7 6 9 

Felsőfokú szakképesítés 4 4 4 4 

Egyéb 5 5 5 4 

Összesen 22 (+3-GYES) 24 (+2 GYES) 24 (+1 GYES) 24+1 LEVÉLTÁROS) 

*Egy kollégánk jelen pillanatban PhD tanulmányokat folytat az ELTE-n könyvtáros szakon. 

Az időközben az intézményünkből eltávozott, illetve nyugdíjba vonuló kollégák helyére az 

Egyetem vezetése minden alkalommal lehetővé tette új munkatársak felvételét. A pályázatok 

kiírásakor nem csak a szakmai kompetenciák meglétét vesszük figyelembe, hanem a 

modellváltásból fakadó új feladatok elvégzéséhez szükséges képességeket is megfogalmazzuk. 

Amennyiben az intézmény vezetője szakmai indokokkal alá tudja támasztani, lehetőségünk van a 

státuszon felüli létszám feltöltésére is.  
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Munkaidő 

Az EKL munkatársainak munkaidejét az Egyetem vezetői és az FDSZ helyi szervezetének 

vezetője által aláírt kollektív szerződés szabályozza, amely lehetőséget biztosít a rugalmas 

munkaidő végzésére. A rugalmas munkaidő szabályozásánál törzsidő és peremidő lett 

megállapítva.  

Vezetői szinten minden munkatárs számára biztosított, hogy szakmai, illetve személyes 

problémáival megkeresse a szervezeti egység vezetőjét. Munkatársi megkeresésre a lehetőségek 

szerint munkakör változtatására, időszakos részmunkaidőben való foglalkoztatásra, más könyvtári 

egységben történő elhelyezésre is van példa. 

Juttatások 

A szociális juttatásokat (pl. születési és temetkezési segély, tanszersegély) a FDSZ helyi 

szervezete biztosítja az arra rászoruló munkatársak részére. A vezetés és a szervezet is támogató 

magatartást folytat a hátrányos helyzetű (például megváltozott munkaképességű, egyedülálló 

szülő, tartós beteg) kollégákkal szemben, melyet az Egyetem Esélyegyenlőségi Terve is rögzít. 

Munkatársak értékelése 

Az EKL dolgozói teljesítményértékelése meghatározott időintervallumok szerint történik. 

Egy-egy projekt megvalósítását követően az abban részt vállaló kollégák munkáját az EKL 

vezetése azonnal értékeli. Amennyiben a feladatot jól oldott meg dicséretben részesül, és lehetőség 

van jutalomszabadság kiadására is. A havonta összehívott munkatársi értekezletek során az adott 

időszakban elvégzett munkák kerülnek értékelésre.  

A közalkalmazotti törvényben előírtak alapján az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatában megfogalmazott munkatársi teljesítményértékelési rendszere szerint évente egy 

alkalommal, május-június hónapokban éves munkatársi értékelésre került sor. Az 

intézményvezető az értékelés elkészítésekor figyelembe vette a munkatárs önértékelését, valamint 

az osztályvezető és a könyvtárvezető értékelését is. Az értékelés minden egyes szempont esetében 

négyfokozatú skálán történt, 0-3 pontig. A vezető döntése alapján plusz pontokat (max. 2) lehetett 

adni. Az értékelést végző vezető írásban közölte az értékelt alkalmazottal az egyes szempontok 

alapján adott pontszámot és annak szöveges indoklását. Az alkalmazotti teljesítményértékelés 

eredményének figyelembe vételével került sor a differenciált jövedelemelosztásra. Az elmúlt évek 

teljesítményértékeléseinek összegzését és alakulását lásd a 7. kritériumnál.  
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A munkatársak értékelési szempontjai 

Szöveges meghatározás Pontszám 

Az adott szempont szerint megfelelő, hiányosságot és többletet fel nem mutató 

munkavégzés 
2 

Az adott szempont szerint kevéssé megfelelő, azaz kisebb hiányosságokat 

felmutató munkavégzés 
1 

Az adott szempont szerint nem megfelelő, azaz rendszeresen hiányosságokat 

felmutató munkavégzés 
0 

Az adott szempont szerint kiemelkedően megfelelő, hiányosságoktól mentes 

munkavégzés, az adott szemponttól függően, vezetői felkérésre, felszólításra 

mennyiség és/vagy minőség szempontjából többlet tevékenység(ek) vállalása és 

annak/azoknak az adott szempont szerinti hiányosságoktól mentes elvégzése. 

3 

2021-től a felsőoktatási szerkezetváltás következtében kikerültünk a KJT hatálya alól, ezért 

új teljesítményértékelési rendszer kidolgozása van folyamatban.  

Szakmai kompetenciák fejlesztése 

Fontosnak tartottuk, hogy az EKL is elkészítse a kompetenciatérképét a saját munkatársai 

vonatkozásában. A felmérésben mind a 25 munkatárs részt vett. Elsőként azokat a kompetenciákat 

kellett meghatározni, amelyek az EKL eredményes és hatékony működtetéséhez szükségesek. Az 

összesen 41 összegyűjtött kompetenciát ezt követően három nagy csoportba (személyes 
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kompetenciák, társas kompetenciák, valamint szakmai kompetenciák) soroltuk az attitűdök jellege 

szerint: 

 szakmai kompetenciák (a könyvtárosi munka szempontjából elkerülhetetlen 

kompetenciák) 

 személyes kompetenciák (a munkatársak személyiségéből adódó kompetenciák) 

 társas kompetenciák (a belső és külső partnerekhez való viszonyulás, az egymással való 

viselkedés általános szabályai) 

A munkatársak kompetenciáinak felmérésére a kérdőíves módszert használtuk. A következő 

lépést a válaszok kategóriákba való sorolása (kompetenciaszintek) jelentette. Minden munkatárs 

maga határozhatta meg, hogy rendelkezik-e az adott kompetenciával vagy sem, melyet a közvetlen 

vezetőjével egyeztetett az objektivitás érdekében. A munkatársak túlnyomó többsége (17 fő) több 

mint 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és csupán ketten vannak a pályakezdők.  

A szakmai kompetenciák közül a nyitottság, a rendszerező képesség, és a fejlődőképesség, 

önfejlesztés, a döntésképesség és a szakmai elhivatottság a kreativitás), valamint az IT eszközök 

ismerete vonatkozásában tíznél több pozitív válasz született, amely mintegy ötven százalékot 

jelent, és ezen kompetenciák esetében az „inkább nem” válaszok is elhanyagolható számban 

jelentek meg. Kivételt csak a nyelvismeret jelent (6) és döntésképesség (7) „inkább nem”-mel.  

Középmezőnyben végzett a kreativitás, a szervezőkészség, a szakmai ismeretek, a 

csapatszellem és a figyelemmegosztás, a problémamegoldó képesség, az információgyűjtés 

képessége, valamint a tárgyalási képesség, amit az is magyarázhat, hogy ezek közül a 

kompetenciák közül néhány már munkafolyamatspecifikus (pl. tárgyalási képesség, vagy 

információgyűjtés). A szakmai kompetenciák közül a legrosszabb értékelést a nyelvismeret (6 

„inkább igen”, 13 „részben”, 6 „inkább nem”) kapta annak ellenére, hogy ez csupán angol 

nyelvnek a minimális használatát jelenti a külföldi hallgatókkal való kommunikálás 

vonatkozásában.  

A nyelvismeret mellett kimagaslóan magas, 4-6 „inkább nem” válasz olyan kompetenciákra 

érkezett, mint pl. a szakmai ismeretek, információgyűjtés, fejlődőképesség, önfejlesztés, amelyek 

arra utalnak, hogy néhány munkatárs megelégszik a munkakörében megszerzett tudás 

alkalmazásával, de új ismereteket nem szívesen fogad be, és a többi munkakör feladatainak 

megismerésére sem törekszik.  

A személyes kompetenciák közül a felelősségtudat, diszkréció és a megbízhatóság érte el a 

legjobb értéket, és ezek esetében csupán egyetlen nemleges válasz született, ami mindenképpen 

pozitívnak tekinthető, de a valóságos tapasztalat némiképp árnyalja ezt a képet.  
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A pontosság és a szorgalom (15 igen) a terhelhetőség és az önfegyelem (14), a 

következetesség (11) a rugalmasság (10), az önállóság és monotónia tűrés (9) esetében 

meglátásom szerint már jóval őszintébb válaszok születtek. Valószínűleg ebben az őszinteségben 

közre játszik az is, hogy ezek sokkal inkább mérhető kompetenciák. A legrosszabb eredményt a 

monotónia tűrés és a stressztűrő képesség (4 nemleges válasz) érte el, amely arra utal, hogy a 

kollégák munkahatékonyságát különböző külső tényezők is befolyásolhatják.  

A társas kompetenciák közül az udvariasság mellett a segítőkészség, az empatikus készség, 

konszenzuskészség, a kommunikációs készség, a motiválhatóság és a tolerancia érte el a legjobb 

eredményt. Az első esetben leginkább a könyvtárhasználók és a külső partnerek felé tett 

gesztusokat értjük, amelyekben véleményem szerint még bőven van mit fejlődnünk, és a kapott 

válaszok sem feltétlen tükrözik a valóságot.  

Némiképp árnyaltabb kép született a kapcsolatteremtő képesség, a határozottság és a 

kezdeményezőkészség esetében. Érdekes módon a válaszadók mintegy harmada nem érzi 

magáénak a motiváló készséget, irányítási készséget és az irányíthatóságot. Ők azok, akik a 

csapatmunkánál előbbre tartják saját boldogulásukat, és szívesebben is oldják meg egyedül a 

feladataikat. A társas kompetenciák közül az irányítási készségen (11) kívül a 

kezdeményezőkészség (8) kapta a legtöbb nemleges választ, amely szintén arra utal, hogy az EKL-

ban a legnagyobb problémát némelyek esetében a passzivitás jelenti, amely negatívan 

befolyásolhatja a többiek munkavégzését is. Ami szintén leszűrhető az összesítésből, hogy a 

munkatársak nagy része elvárja, hogy pontosan megmondják neki, mit csináljon és hogyan 

végezze a munkáját, az önálló döntésektől és az új megoldásoktól, feladatoktól ódzkodik.  

 

Az EKL munkatársainak kompetenciatérképe 

Kompetenciák inkább igen részben inkább nem 

 
> 10 fő 

 
5-10 fő  < 5 fő 

Nyelvismeret 
  

 

Információgyűjtés 
   

Rendszerező képesség 
  

 

Kreativitás 
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Problémamegoldó képesség 
 

 

 

Figyelemmegosztás 
 

 

 

Szervezőkészség, áttekintő képesség 
 

 

 

Döntésképesség 
 

 

 

Szakmai elhivatottság, elkötelezettség 
 

 

 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 

 

 

IT eszközök ismerete és alkalmazása 
  

 

Nyitottság 
 

 

 

Csapatszellem 
 

 

 

Szakmai ismeretek 
   

Tárgyalási képesség 
 

 

 

Felelősségtudat 
 

 

 

Terhelhetőség 
 

 

 

Megbízhatóság 
 

 

 

Monotónia tűrés 
 

 

 

Önállóság 
 

 

 

Önfegyelem 
 

 

 

Pontosság, precizitás 
 

 

 

Rugalmasság 
 

 

 

Következetesség 
  

 

Stressztűrő képesség 
 

 

 

Diszkréció 
 

 

 

Szorgalom, igyekezet 
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Kommunikációs készség 
 

 

 

Empatikus készség 
 

 

 

Határozottság 
 

 

 

Irányítási készség 
  

 

Irányíthatóság 
 

 

 

Kapcsolatteremtő- és fenttartó készség 
 

 

 

Kezdeményezőkészség 
   

Konszenzuskészség 
 

 

 

Motiválhatóság 
 

 

 

Motiváló készség 
 

 

 

Segítőkészség 
 

 

 

Tolerancia 
 

 

 

Udvariasság 
 

  

Hatékony kérdezés készsége 
  

 

A kérdőívek kiértékelését követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a munkatársak 

többsége a saját munkakörében általában megfelelően – némely esetben kiemelkedően – teljesít, 

és hozzávetőleg a kollégák fele az övétől eltérő poszton is szívesen vállal szolgálatot, és képes is 

erre. A többség örömmel dolgozik csapatmunkában, és szívesen vesz részt az Egyetemmel közös 

projektekben is. Különösen örömteli, hogy kollégáink többsége kompetenciái révén más 

területeken is kiemelkedő eredményeket értek el (sport, vetélkedők, konferencia-előadások, 

újságírás stb.) A legnagyobb problémát a hiányos nyelvismeret használata jelenti. A felmérés 

eredményét az EKL vezetője figyelembe tudja venni az éves beiskolázási- és a továbbképzési 

tervünk összeállításánál. A válaszok alapján megállapítható, hogy a munkatársak általában helyes 

énképpel rendelkeznek, saját adottságaikkal és hiányosságaikkal egyaránt tisztában vannak. 
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Fejlesztendő területek 

 A hatékony emberi erőforrásmenedzsment terv kidolgozása egyetemi szinten folyamatban 

van, ez a munkahelyi térkép teljesítményértékelésre alkalmas lehetőségeket fog biztosítani. 

Ennek helyi, könyvtári szintű alkalmazása, felülvizsgálata lesz a feladatunk. 

 A munkatársi kompetenciák rendszeresebb felmérése. Ennek előkészítése egyetemi 

szinten zajlik, melyet az EKL folyamatosan átvesz és alkalmaz. 

 A jutalmazási és ösztönzési rendszer megújítása, az elvégzett feladatok és a munkatársi 

kompetenciák figyelembe vételével.  
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4. EGYÜTTMŰKÖDÉS, PARTNEREK, ERŐFORRÁSOK  

A partnerközpontúság minőségirányítási rendszerünk alapja, ezért partnereink azonosítása az 

első minőségügyi feladataink közé tartozott. Tudnunk kell, hogy kik azok, akiknek a véleményére 

a leginkább adunk, akik leginkább fontosak a számunkra. Folyamatosan keressük új partnereinket, 

partnerlistánkat rendszeresen aktualizáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy elvárásaikat, valamint 

elégedettségüket megismerjük és mindezeket az ismereteket beépítsünk a mindennapi 

gyakorlatunkba (lásd 6. kritérium). Partnereinket kommunikációs csatornáinkon rendszeresen 

tájékoztatjuk eredményeinkről, bizonyos projektekben közös dolgozunk velük.  

Külső partnereink 

 

Első lépésként számba vettük külső partnereinket, kidolgoztuk azokat a módszereket, amelyek 

segítségével mérni tudjuk az elvárásaikat, valamint a velünk kapcsolatos elégedettségüket. A külső 

partnerkapcsolatok ápolásában jelentős szerepet játszik a kapcsolati tőke, azaz a személyes 

kapcsolatok. A modellváltás során még szorosabb együttműködést alakítottunk ki az Egyetem 

szervezeti egységeivel, támogatva az oktató és kutató munkát. 
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Kommunikáció a partnerekkel 

A legnépszerűbb és legtöbbet használt virtuális felületünk könyvtárunk honlapja: 

(https://lib.sze.hu/kezdolap). A honlapon megtalálhatók a népszerű, 24 órán keresztül elérhető 

szolgáltatásaink is (előjegyzés, hosszabbítás, online tájékoztatás, online könyvtárközi kérés, 

naprakész információszolgáltatás, diplomafeltöltő, adatbázisok, repozitórium).  

A közösségi médiafelületek közül KKL-nak és az AKK-nak is van Facebook oldala. 

(https://www.facebook.com/szekonyvtar/). Ez a közösségi csatorna fontos szerepet játszik az 

egyetemi hallgatók és külső használóink közvetlen elérésében, ahol naponta új és aktuális 

információkat osztunk meg. 2020 óta van Instagram oldalunk is 

(https://www.instagram.com/sze_egyetemi_konyvtar_gyor/).  

Az egyetemi és a helyi online és nyomtatott sajtóban többször szerepeltünk. 

Médiamegjelenéseink a honlapunkon elérhetők (https://lib.sze.hu/mediamegjelenesek). Fontosnak 

tartjuk a marketingkommunikációt, ugyanis szeretnénk, hogy könyvtárunk szolgáltatásait minél 

többen érjék el. 2019-ben és 2020-ban saját forgatókönyvünk alapján - ikonikus filmekre alapozva 

- munkatársaink szereplésével videofilmeket készítettünk könyvtárunk szolgáltatásairól. 

(Gengszersztori; Superman segít; A halálcsillag szabadalmaztatása). 2021-ben elindítottuk saját 

youtube csatornánkat (https://www.youtube.com/channel/UCFjSTJeTV3_wGdBXvPxst3Q).  

Szolgáltatásainkról, programjainkról szórólapokon, plakátokon és többnyelvű eligazítótáblák 

segítségével is tájékoztatjuk használóinkat. Használati útmutatóink könyvtárunkban és 

honlapunkon, a dokumentumtárban is elérhetők. Szóróanyagaink, marketingeszközeink az 

Egyetem Arculati Kézikönyvének megfelelően készülnek.  

Partnereink 

Egyetemi polgárok 

Az EKL az új szervezeti struktúrában közvetlenül a Kancellárhoz tartozik, akivel - akárcsak 

az Egyetem más vezetőivel, dékánokkal, igazgatókkal egyéb szervezeti egységekkel is - jó 

kapcsolatot ápolunk. A Kancellár az EKL vezetőjétől szóban és írásban rendszeres tájékoztatást 

kap. Számos konkrét feladat elvégzése céljából a Rektorral is személyesen kommunikálunk. Az 

Egyetem Irányító Testülete előtt évente beszámolunk munkánkról, elért eredményeinkről, 

tájékoztató leveleinket minden egyetemi vezetőnek elküldjük.  

https://lib.sze.hu/kezdolap
https://www.facebook.com/szekonyvtar/
https://www.instagram.com/sze_egyetemi_konyvtar_gyor/
file:///C:/Users/Csati/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/lib.sze.hu/mediamegjelenesek
https://www.youtube.com/channel/UCFjSTJeTV3_wGdBXvPxst3Q
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Szakreferensi hálózatunk 2012 óta működik, melynek célja az oktatói, kutatói munka 

közvetlen támogatása. Minden tanszéknek megvan a könyvtári szakreferense, így az oktatók és 

könyvtárosok közötti rendszeres információcsere és együttműködés megoldott.  

Az EHÖK vezetőivel e-mailen, telefonon és személyesen tartjuk a kapcsolatot. A kölcsönös 

tájékoztatás és az esetlegesen felmerülő problémák megbeszélése nagyban hozzájárul a hallgatók 

elégedettségéhez.  

Ágazati, szakmai és érdekvédelmi szervezetek 

A könyvtár és a levéltár is számos szakmai szervezetben képviselteti magát vagy intézményi, 

vagy egyéni, vagy vezetőségi tagként. A szakmai tagság hozzájárul az EKL elismertségének 

növeléséhez.  

A kommunikáció eszközeit kihasználva igyekszünk sok helyen képviselni az EKL-at: 

 Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (1 munkatársunk tagja) 

 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete* (12 munkatársunk tagja) 

 Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség* (1 munkatársunk tagja) 

 Magyar Könyvtárosok Egyesülete (9 munkatársunk tagja) 

 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tudományos és Szakkönyvtári Szekció (2 

munkatársunk tagja) 

 MATARKA Egyesület (1 munkatársunk tagja) 

 MSZT (1 munkatársunk tagja) 

 Magyar ALEPH csoport (AKK) 

 ODR 

*-gal jelölt szervezetekben vezetőségi tagok vagyunk.  

Az EKL munkatársai részt vesznek az Egyetem közéleti tevékenységében is. Az FDSZ-ben 

az EKL munkatársai 85%-os tagsággal képviseltetik magukat. A helyi és országos szervezetébe 

vezetőségi bizalmi tagot is delegálunk. A személyes kommunikáció által az érdekvédelem még 

erősebb lett.  

Beszállítók, közvetlen külső partnerek 

Az EKL állományának gyarapítása, adatbázisokhoz való hozzáférés, irodaszer és egyéb 

beszerzés céljából rendszeres kommunikációt folytatunk a beszállítókkal. A kommunikáció 

eszköze elsősorban az e-mail, és a telefon.  
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Külső – közösségi szerepvállalás 

Együttműködési megállapodást kötöttünk városunkban működő 15 győri középiskolával, 

lehetőséget biztosítva az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére (Töltsd el nálunk az 50-t). 

Könyvtári programjainkon - könyvtárlátogatásokon, könyvtári foglalkozásokon, 

konferenciákon, rendezvényeken - a KKL-at és az AKK-t évente több alkalommal keresik fel 

általános- és középiskolás csoportok mellett nyugdíjas csoportok is. 

2013 óta Prospero Partner Pontként is működünk. Az internetes könyváruházból rendelt 

dokumentumok a KKL-ban vehetők át.  

Az EKL gyakorlati helyet biztosít az informatikus könyvtáros szakon tanuló hallgatók és 

egyéb pályát (marketing, logisztika) végző hallgatók számára is. Az igazgató által kijelölt 

munkatársak mentorálják a hallgatókat.   

Kiváló szakmai együttműködést ápolunk a városban működő könyvtárakkal, kulturális 

intézményekkel, vállalkozásokkal, iskolákkal, civil szervezetekkel. Célunk, hogy a velük való 

együttműködés körét és lehetőségeit gazdagítsuk és elmélyítsük.  

Legfontosabb partnereink a könyvtárhasználóink, elsődlegesen az Egyetem hallgatói, oktatói, 

kutatói. 2011-ben, 2014-ben, 2016-ban, 2018-ban és 2021-ben is végeztünk használói 

elégedettségméréseket, amelyek honlapunkon elérhetők. A mérések eredményeit elemezve 

alakítjuk szolgáltatásainkat. Egyetemünkön a nemzetköziesítés eredményeképpen folyamatosan 

nő a külföldi hallgatók száma, ezért 2017-ben és 2021-ben a külföldi hallgatók körében is 

végeztünk használói elégedettségi méréseket. (lásd: 6. kritérium) 

Előfizetett adatbázisainkkal a kutató-oktató munkát támogatjuk, használatukhoz képzéseket, 

oktatásokat szervezünk. A képzésekről, oktatásokról folyamatosan szondázzuk a résztvevőket, 

elégedettségi kérdőíveken kérdezzük használóink véleményét, ötleteiket a KKL-ban elhelyezett 

Ötletládába dobhatják bele.  

Média 

A média segít abban, hogy a szervezet üzenete, a rólunk szóló hírek, információk sokakhoz 

eljussanak. Az írott és elektronikus sajtóval az Egyetem sajtótitkárán keresztül tartjuk a 

kapcsolatot.  

IKT-eszközök, e-szolgáltatások menedzselése 

A 21. században a digitális oktatás jelentősége megnőtt, folyamatosan növekszik az 

elektronikus dokumentumok és tartalmak iránti igény (e-könyvek, e-adatbázisok, e-tananyagok). 
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A kutatás-támogatásához, hatékony publikációs folyamatok előkészítéséhez nélkülözhetetlen az 

elektronikus tartalmak, elektronikus azonosítószámok és a nyílt hozzáférés (Open Science és ezzel 

kapcsolatos technológiai újítások, mérőszámok, mutatók) lehetővé tétele. Megfelelő platformok, 

felhő alapú szolgáltatások szükségesek, ahol minden egy helyen érhető el.  

Könyvtári hálózatunk kétféle integrált könyvtári rendszer használ: az AKK-ban ALEPH-et, 

az összes többi tagkönyvtárban pedig. HUNTÉKA-t, ezért a hálózaton belül szükséges egy 

egységes integrált könyvtári rendszer bevezetése, mely biztosítja a több adatbázisból egy helyen 

való keresést. Folyamatban van integrált könyvtári rendszerünk cseréje és egy felhőalapú 

katalógus megvalósítása, repozitóriumunk újragondolása. 

Az elektronikus ZH-k, vizsgák is a KKL-ban zajlanak. Egyszerre 250 számítógépes 

munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére.  

Az EKL hálózatában két multifunkciós gép működik: az egyik a KKL első emeletén, a másik 

az AKK-ban került elhelyezésre. A multifunkciós gépeket minden plasztikkártyával rendelkező 

egyetemi polgár és külső olvasó használhatja.  

Már applikációval is elérhető számos könyvtári szolgáltatásunk. Az eCard segítségével 

elérhető könyvtárunk katalógusa lehet hosszabbítani és előjegyzést tenni kölcsönzésben lévő 

dokumentumokra. Fontos számunkra az új innovatív technológiák beépítése az EKL működésébe. 

Az EKL egységes, 3D honlapjának elkészítése folyamatban van a MaxWhere 3D VR platformon. 

Így a kétdimenziós weboldal megtartása mellett 3D-s virtuális webterét is megvalósítjuk. A 3D 

VR Könyvtártér innovatív, előremutató megjelenése a felhasználói kör érdeklődését növelve, 

további könyvtárlátogatók bevonzását teszi lehetővé. 

Infrakstruktúra 

2019-ben egy internetes szavazás során a Széchenyi István Egyetem épületegyüttesét 

választották hazánk legszebb campusának. A KKL és az AKK gyalogosan, tömegközlekedéssel 

és gépjárművel is könnyen megközelíthető. Kialakított parkolóhelyek állnak rendelkezésre, 

melyeket az Egyetem munkatársai alkalmazotti kártyájukkal tudják igénybe venni. KKL épülete 

korszerű, tágas, idén ünnepeltük az új épületbe költözésünk 10 éves évfordulóját.  

Az Egyetem vezetése nagy figyelmet fordít arra, hogy szervezetében megfelelő 

munkakörülményeket biztosítson, beleértve az egészségvédelmi, ergonómiai és egyéb 

munkabiztonsági előírásokat. A KKL és az AKK akadálymentesített, amely kiterjed az épületek 

körüli környezet kialakítására, az épületek megközelítésére, az épületen belül a szintek közötti és 

az egyes szinteken belüli közlekedésre (látássérültek által is kezelhető liftek, folyosók, lépcsők), 
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valamint az épületen belül a helyiségek kialakítására. A főbejáratok tolóajtajai szabad áthaladást 

biztosítanak. A KKL földszintjén az első és a második emeleten egy-egy akadálymentes mosdó, 

szabad nyílásméretű ajtókkal áll a mozgáskorlátozottak rendelkezésére. A földszinten került 

kialakításra két olyan számítógépes munkaállomás, amely lehetővé teszi, hogy tolószékkel is oda 

tudjon ülni a gép mellé az olvasó. Honlapunk akadálymentesített, látássérült olvasóink számára 

felolvasógépet és nagyítót biztosítunk. Rendelkezünk egy fő olyan munkatárssal, aki elvégezte a 

jelnyelvi tolmács tanfolyamot. 

Az épületben elhelyezett információs táblák segítik a térbeli tájékozódást. A táblákon az 

épület különböző szintjein elérhető funkciók, szolgáltatások és azok irányának jelölése található. 

A vészjelző berendezések hang- és fényjelzést is adnak. Az épület vészkijáratait világító táblák 

jelzik. Családbarát könyvtárként a KKL alagsorában Gyermekkuckó található, amelyben asztalok, 

gyerekmosdók és pelenkázó is kialakításra került.  

Tagkönyvtáraink közül a MÉKK épületében felújítások zajlottak, a DFÁJKK azonban még 

újabb fejlesztések előtt áll. Terveink között szerepel könyvtári tereink átgondolása annak 

érdekében, hogy a helyi közösségek számára több lehetőséget tudjunk biztosítani. Kisebb 

csoportok számára a terembérlés is biztosított.  

Fejlesztendő területek 

 A nemzetközi trendek hatékonyabb monitorozása. Több közös projekt, kezdeményezés 

elindítása partnerekkel. 

 A könyvtárhasználók bevonása az EKL környezettudatos működésébe. Cél: a 

könyvtárhasználók figyelmének felkeltése környezetvédelmi előadásokkal, szervezett 

programokkal, a szelektív hulladékgyűjtés tudatosításával. 

 Új, innovatív technológiák beépítése az EKL működésébe.  

 Több lehetőség biztosítása helyi közösségek számára, melynek hatására az EKL tereit még 

szélesebb körben tudják használni. 
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5. FOLYAMATOK  

A minőségirányítás egyik legfontosabb követelménye a folyamatszabályozás, azaz a 

munkafolyamtok azonosítása, csoportosítása és részletes kifejtése. Ennek célja, hogy a használók 

számára színvonalas szolgáltatást nyújtsunk, és a hibákat kiküszöbölve, folyamatosan fejlesszük a 

minőségi munkát. Az EKL munkatársai a KKL-ban és az AKK-ban is elkészítették a folyamatok 

leírását, más-más elv alapján. Utóbbi esetében nem azonosítottak vezetői folyamatokat, hiszen egy 

szervezeti egységet alkotunk.  

A KKL-ban elsőként beazonosítottuk és különböző elvek szerint három csoportba rendeztük 

folyamatainkat. A vezetői folyamatok a szervezet irányításához szükséges személyi- és anyagi 

erőforrások megteremtését biztosítják. A főfolyamatainkat mi azokban a munkafolyamatokban 

állapítottuk meg, amelyek során közvetlen (személyes) kapcsolatot létesítünk a használóval. A 

támogató folyamataink pedig azokat a munkafolyamatokat tartalmazzák, amelyek kiszolgálják, 

segítik a főfolyamatainkat, azaz közvetett kapcsolatban áll a felhasználóval. A folyamatainkat a 

kulcsfolyamatainkal együtt a MIT által készített folyamatleltár tartalmazza.  

 

A KKL folyamatleltára 

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    
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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   

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 felülvizsgálata és új szabályzat készítése   X  

VF-07 Panaszkezelés   X  

Több fontos folyamat esetén teljesítménymérést is végeztünk. (lásd: 6. kritérium) Ezt 

követően kijelöltük a folyamatgazdákat, azokat a munkatársakat, akik az adott munkafolyamatban 

tevékenyen részt vesznek, ezért ismerik annak minden lépését. Egy munkafolyamatot akár többen 

is végezhetnek, így azok leírását csoportmunkában is végezhették. Több hasonló, egymásra épülő 

munkafolyamat elkészítésének ellenőrzésére kijelöltük azoknak közös felelős személyét.  

 

 

 

 

Vezetési folyamatok 

Projektmenedzsment Mérés, értékelés, 

önértékelés 
Minőségmenedzsment 

Stratégiai tervezés Emberi erőforrás 

menedzsment 

Szabályzatok felülvizsgálata 

új szabályzat készítése 

Panaszkezelés 

Támogató folyamatok Fő folyamatok 

Feldolgozás 
Állományvédelem, 

gyűjteményszervezés 

Adatbázisépítés, 

digitalizálás 
Könyvtári rendszer 

működtetése 

Gazdasági- és egyéb 

ügyintézés 
Egyetemi rangsor 

figyelő 
Dokumentumszolgáltatás

 

Információszolgáltatás MTMT 

Adminisztráció Oktatás, használóképzés, 
mentorálás 

PR tevékenység  

Kiegészítő 
szolgáltatások 
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Minden folyamatról egységes szerkezetű folyamatleírást 

készítettünk. A fejlesztés érdekében - a PDCA-elvnek 

megfelelően - a folyamatgazdák vezetésével évente 

átvizsgáljuk a folyamatokat és megtesszük a szükséges 

beavatkozásokat, javításokat. A folyamatleírási űrlapok az 

elvárás szerint tartalmazzák a folyamat megnevezését, kódját, 

típusát, alkalmazási területét, a folyamat célját, a folyamatgazda megnevezését, a folyamatra 

vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, szabályzatokat, erőforrásokat, a folyamat bemenetét és 

kimenetét, valamint az ellenőrzési pontokat.  

Felhasználócentrikus könyvtári szolgáltatásokat biztosító folyamatok 

Minőségirányirányitási rendszerünk másik fontos alapelve a partnerközpontúság. 

Legkiemelkedőbb partnereink természetesen a könyvtárhasználók. Szolgáltatásaink fejlesztésekor 

folyamatosan figyeljük a használói és partneri igényeket, amelyek érdekében rendszeres 

elégedettségi méréseket végzünk, online kérdőívek segítségével. Az elégedettségi méréseket 

célcsoportok (pl. külföldi hallgatók, fogyatékkal élők) szerint dolgozzuk ki és tesszük közzé 

meghatározott időközönként (lásd: 6. kritérium). Ezeket kielemezzük, és a felmerülő igények, 

javaslatok alapján tovább fejlesztjük szolgáltatásainkat. Amennyiben helyesen avatkoztunk be a 

folyamatba, annak már a következő felmérésben reményeink szerint tükröződnie kell.  

Az EKL elégedettségi vizsgálatai 

Elégedettségi vizsgálatok 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Használói 

elégedettségmérés 
           

Külföldi hallgatók 

könyvtárhasználati 

szokásai 
           

Fogyatékkal élő 

hallgatók 

könyvtárhasználati 

szokásai 

           

Dolgozói 

elégedettségmérés 
           

Külső partnerek 

elégedettségi felmérése 
           

Szervezeti kultúra 

felmérés 
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Használók bevonásával a használókért 

Új folyóirataink és adatbázisaink megrendeléséhez is igényfelméréseket végzünk egyetemünk 

oktatói és kutató körében. Ezek kiértékelésével és az anyagi erőforrások figyelembevétel tesszük 

meg beszerzési javaslatunkat. Minden új projektünk lezárása után a használói célcsoporttól 

visszajelzést kérünk egy online vagy nyomtatott formában kiküldött űrlapon.  

Különösen fontosnak tartjuk, hogy használóinkat naprakész információkkal lássuk el. Erre 

többféle kommunikációs csatornát biztosítunk, amelyekről bővebben kitértünk már a 4. kritérium 

elemzése során. A használói elégedettségmérések is igazolták, hogy az egyik legfontosabb 

tájékozódási eszköz tagkönyvtáraink honlapja, amelyet időközben felhasználóbaráttá tettünk, és 

annak tartalmát angol és német nyelvre is lefordítottuk. Minden tanév elején új, magyar és angol 

nyelvű könyvtárhasználati ismertetőket (leporelló) készítünk, amelyeket ki is osztunk az újonnan 

beiratkozott olvasóknak. Szintén a tanév elején szoktunk könyvtári körbevezetést tartani az első 

éves hallgatóknak. A pandémia idején virtuális könyvtári sétákon vehettek részt az érdeklődők.  

A minőségirányítás elveinek megfelelően panaszkezelési szabályzattal is rendelkezünk, 

amely a KKL honlapján is nyilvánosan elérhető, a bejelentő űrlap letölthető. Panasznak minősül 

minden olyan észrevétel, vagy reklamáció, amelyben a bejelentő az EKL tevékenységével, 

szolgáltatásaival szemben kifogást emel és azzal kapcsolatban konkrét egyértelmű igényét 

fogalmazza meg. Az EKL a panasz megtételére két alapvető eljárási formát biztosít: Nem hivatalos 

és hivatalos panaszkezelési eljárás. Utóbbi esetben nyilvántartásba kerülő hivatalos panaszkezelés 

történik. A panasz benyújtásának módjai: személyesen, írásban, telefonon. A KKL tájékoztató 

pultjánál elhelyezett panaszládánk egyben ötletládaként is működik. Az írásban benyújtott panaszt 

az EKL igazgatója, távollétében a helyettesítésével megbízott osztályvezető vizsgálja ki. A 

panaszra adott hivatalos válasz az EKL igazgató ellenjegyzésével érvényes. Az EKL a beérkezett 

panaszokat a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően áttekinthető rendszerben kezeli és 

tartja nyilván.  

Együttműködő partnereink elégedettsége 

A partnerek elégedettségét, elvárásait 2017-ben kérdőíves felméréssel vizsgáltuk. A kérdőív 

11 kérdést tartalmazott, mely kérdések többek között kitértek a partnerkapcsolat időtartamára, a 

kapcsolatfelvétel gyakoriságára, módjára, illetve a kapcsolattartó személyhez kötődő elvárásokra 

is. A kitöltőknek többnyire előre megfogalmazott válaszok közül kellett választaniuk, de 

természetesen lehetőség volt, a szabad válaszok megfogalmazására is. Az űrlap első öt kérdése a 
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kapcsolattartással foglalkozott. A 6-8. kérdés a kapcsolattartó személyére irányult. A 9-11. 

kérdések nyitott kérdések voltak.  

A kitöltők javaslatokat tehettek, megfogalmazhatták a saját véleményüket azzal kapcsolatban, 

hogy szerintük, hogyan tehetnénk jobbá partnerkapcsolatunkat, kommunikációnkat, vagy éppen a 

közös munkavégzésünket. Leírhatták, hogy mi az, ami őket elégedettebbé tenné, valamint magával 

a kérdőívvel kapcsoltban is véleményt alkothattak.  

A visszaérkezett válaszok alapján elmondható, hogy a kitöltők elégedettek voltak az EKL 

munkatársainak munkájával. Felvetődött a szakmai találkozók szervezésének gondolata is, mely 

szerintünk is nagyon hasznos lenne a jövőre nézve.  

Fejlesztendő területek 

 A jövőben el kell készítenünk az egyes folyamatokhoz tartozó kockázatelemzést. 

 A folyamatok felülvizsgálatakor a makrokörnyezeti változásokat is figyelembe kell venni. 

 Folyamatok javítása érdekében több mérést végezni. 

 További kapcsolódási pontok keresése a partnereknél.  

 Aktuálissá vált egy újabb partneri elégedettségi mérés elkészítése. 
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VI. EREDMÉNYEINK 

6. ÜGYFÉLKÖZPONTÚ EREDMÉNYEK  

Az EKL működése szempontjából az egyik legfontosabb kritérium számunkra használóink 

véleménye, észrevételei, javaslatai. Eddig öt alkalommal (2011, 2014, 2016, 2018, 2021) 

végeztünk használói elégedettségmérést a KKL olvasói között. Az utolsó három felmérésbe pedig 

már a tagkönyvtáraink használóit is bevontuk. Az 2021-es felmérés során 23 feltett kérdések 

összetételét tekintve a korábbi évekhez részben hasonlítottak. A kitöltők többsége legfontosabb 

partnereink, az Egyetem hallgatói voltak.  

A 2021-es felmérés első kérdéscsoportja a tagkönyvtárak tereivel volt kapcsolatos. Az EKL 

tereinek kialakításával, eligazító feliratokkal, klímával, világítással, wifi szolgáltatással, 

katalógusunkkal a kitöltők többsége elégedett volt. A szkennelés, fénymásolás, nyomtatás kapcsán 

a „Nem tudom” válaszlehetőség volt túlnyomó többségben. Ezek válaszok jelzések számunkra, 

hogy ezeket a szolgáltatásokat jobban kell reklámoznunk vagy használhatóbbá kell tennünk. A 

felmérés is igazolja terveinket, azaz a könyvtári terek átalakítását csoportmunka, projektmunka 

használatához. A válaszadók többsége elégedett a felsorolt szolgáltatásokkal. 

A válaszadók naponta, illetve hetente használják az EKL közösségi oldalait és a honlapját. 

Havonta, vagy ritkábban veszik igénybe a kölcsönzést és a hosszabbítást. Legtöbbet (naponta-

hetente) a könyveket, számítógépeket (internetet) és a katalógust használják, míg a havonta és 

ritkábban válaszok a könyvek, a folyóiratok, tájékoztatás tekintve voltak többségben.  

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tervezett jövőbeli szolgáltatásaink iránt milyen igény 

mutatkozna illetve mit szeretnének használóink. A válaszadók több választ is megjelölhettek, 

illetve lehetőségük volt saját ötleteket is beírni. Legtöbben a „Szakdoga para” és a 

„Családfakutatást” vennék igénybe, de szintén sok szavazatot kapott a „Szabaduló szoba” és a 

„Stresszoldó sarok” is. Az utolsó két kérdés a koronavírus-járvánnyal volt kapcsolatban. Többen 

megjegyezték, hogy a vírushelyzet és a zárvatartás ideje alatt nem jártak az SZE EKL hálózat 

épületiben, ezért nem tudtak válaszolni a kérdésekre. A legtöbben a kölcsönzést és érthető okokból 

a személyes jelenlétet hiányolták.  
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a használók többsége elégedett állományunkkal, és 

munkatársaink szakmai felkészültségével, segítőkészségével, udvariasságával.  

Példa a kérdőívből 

 

Ez a felmérés is sok tanulsággal szolgált számunkra, hiszen elsőkézből kaphattunk 

visszajelzéseket szolgáltatásainkról, mindennapi munkánk hatékonyságáról, minőségéről. A 2021-

es felmérésünk után intézkedési tervet dolgoztunk ki, amely a legtöbbet kifogásolt hiányosságok 

pótlására irányul. Az EKL szolgáltatásainak még szélesebb körű megismertetésére vidám 

hangulatú propaganda filmeket készítettünk, honlapunkat pedig átalakítottuk a könnyebb 

eligazodást kedvéért. 



Szakmai beszámoló - Minősített Könyvtár cím pályázathoz 

 

  

43  

Külföldi hallgatók elégedettségének mérése 

A külföldi hallgatók elégedettségének mérését összesen két alkalommal: 2017-ben és 2021-

ben végeztük online-kérdőív segítségével. Utóbbi esetben összesen - az időközben kitört járvány 

okozta korlátok következtében - 23 kitöltés érkezett, ami körülbelül 4,5%-os feldolgozást jelent, 

így a válaszok nem tekinthetők reprezentatív eredménynek.  

A válaszadók származási helyét tekintve változatos volt a megoszlás, ami a kulturális 

különbségekből adódó eltérő válaszokra is magyarázatot nyújt. A kommunikáció nyelve 

természetesen az angol volt, és kellemes meglepetésnek számított, hogy a magyar hallgatókkal 

szemben a külföldi diákok sokkal részletesebben válaszolnak a feltett kérdésekre. 

Tagkönyvtárainkat leginkább helyben használatra, egyéni és csoportos tanulásra, fénymásolásra 

veszik igénybe. Az IT, a multimédiaeszközökkel, a számítógépek sebességével, valamint a 

reprográfiai szolgáltatásokkal kevésbé voltak elégedettek a hallgatók.  

Az eligazító táblákra is megosztóbb véleményt adtak, hiszen némely esetben hiányzott az 

angol nyelvű fordítást. Ezeket az elemeket a felmérést követően pótoltuk. A hallgatók a 

nyitvatartási időt is szeretnék kitolni, ami főként abból adódik, hogy az otthonuktól távol igazán a 

tereinkben tudnak közösségi életet élni. Szolgáltatásainkról elsősorban a barátaiktól, 

csoporttársaiktól tájékozódnak, de szívesen használják honlapunk angol nyelvű felületét is. 

Külföldi hallgatóink több angol nyelvű szakirodalmat szeretnének. Mivel elsősorban magyar 

nyelvű tárgyszavakat használunk katalógusunkban, ezért a katalógushasználat kissé nehézséget 

okoz nekik. A várakozási idővel ugyanakkor elégedettek voltak, inkább a regisztráció, 

könyvkölcsönzés idejét tartják hosszadalmasnak. 

Fogyatékkal élő hallgatók elégedettségének mérése 

Az EKL a jövőben a fogyatékkal élő hallgatókra még nagyobb figyelmet szeretne szentelni. 

Igaz, hogy kevés (131 fő) fogyatékkal élő hallgató jár egyetemünkre, de fontos, hogy nekik is 

megfelelő körülményeket biztosítsunk. 2017-ben végeztünk már egy felmérést a körükben, 

amelyet 2021-ben aktualizáltunk. Sajnos mindössze 3 válasz érkezett, ők azonban összességében 

elégedettek az EKL-ral és a könyvtárosokkal.  

Ami megfontolandó, hogy érdemes a jövőben a szolgáltatásainkról, lehetőségeinkről (pl.: 

akadálymentes honlap, katalógus-használat, felolvasógép) informatívabban tájékoztatni őket. 

Terveink között szerepel célzott programok, esetleges szolgáltatások biztosítása a fogyatékkal élők 

számára. 
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Teljesítménymérés, teljesítménymutatók  

A 2017-es Minősített Könyvtári cím elnyerésekor a bírálók ajánlást tettek egy hiányzó elem, 

az szolgáltatásaink teljesítménymérés pótlására, amit fel is vettünk az intézkedési elemeink közé. 

A teljesítménymutatók kidolgozásával elsősorban az alapfeladataink, alapszolgáltatásink tehát a 

klasszikus könyvtári folyamatok mérését szolgálják. Felhasználhatók arra, hogy különböző 

munkafolyamatok és szolgáltatások hatékonyságát összevessük illetve, hogy ugyanabban a 

tagkönyvtárban a különböző időpontokban nyújtott teljesítményeket összehasonlítsuk.  

A 2019/20-as tanévben teljesítménymérést végeztünk három klasszikus könyvtári 

munkafolyamatunk: a dokumentumok feldolgozása, a kölcsönzés és tájékoztatás vonatkozásában. 

Először is felállítottunk egy munkabizottságot, amely olyan módszertani útmutatót készített, amely 

lehetővé tette a könyvtári szolgáltatások hatékonyságának mérését, ugyanakkor a kapott 

eredmények felhasználhatók a döntés-előkészítéshez, normatívák meghatározásához és a gyenge 

kockázatos pontok megállapításához is.  

A felmérés folyamatának lépései 

1. A mérni kívánt folyamatok beazonosítása  

2. A mérésben résztvevő humán erőforrás meghatározása 

3. A mérés időtartamának meghatározása 

4. A mérést segítő űrlapok elkészítése 

5. A mérések lebonyolítása 

6. PDCA 

7. A mérések kiértékelése 

8. Összegzés, következtetések 

A felmérés célja 

 az igénybe vett szolgáltatás hatékonyságának mérése 

 képet kapni a szolgáltatások időszakos eloszlásáról, egy-egy szolgáltatás gyakoriságáról 

 a könyvtárhasználók hozzájutnak-e a számukra hasznos információkhoz és 

dokumentumokhoz  

 a szaktájékoztatásban felmerülő munkák (különösen az információ- és 

dokumentumszolgáltatás területén) gyakoriságának időszakos eloszlása naponkénti, 

hetenkénti és a tanév rendjéhez igazodó bontásban  
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 egyetlen dokumentum megkeresésére fordított átlagos időtartam (norma)  

 Képet kapni a feldolgozói munka során elvégzett munkafolyamatokhoz szükséges 

normaidőről 

 Választ kapni arra, hogy egy adott típusba sorolt dokumentum, mennyi idő alatt válik 

elérhetővé, kerül a polcra, vagy online felületre. 

Humánerőforrás 

 Négy kölcsönző munkatárs és az ellenőrzést végző könyvtárosok 

 Négy tájékoztató könyvtáros  

 Három feldolgozó munkatárs, két kölcsönző (jelzetelés), négy tájékoztató (ellenőrzés), egy 

raktáros (elhelyezés)  

A felmérés időtartama  

2019. június/szeptember-2020. február/március  

Munkafolyamat 

A kölcsönzésben és a tájékoztatásban a méréseket párosával végeztük (a munkafolyamatot 

végző és egy ellenőrző kolléga), amelyekhez különböző fajta, általunk készített űrlapokat 

használtunk. 

A mért munkafolyamatok és azok eredményei 

   

 



Szakmai beszámoló - Minősített Könyvtár cím pályázathoz 

 

  

46  

Eredmény 

Felmért szolgáltatások teljesítésének átlag ideje percben 
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Összegzés 

 A kapott időeredmények megfelelnek az országos normaátlagnak. 

 A mért heteket vizsgálva a szorgalmi időszak bizonyult a legaktívabbnak szaktájékoztatás 

terén. 

 A szakdolgozatíráshoz igényelt legtöbb segítségkérés a leadási határidő előtt 1-2 hónapban 

történt. 

 A hét napjai közül a legtöbb kérés keddenként és szerdánként történt. 

 Kevesebb megkeresés történt hétfőnként és csütörtökönként. 

 A legkevesebb kérés péntekenként hangzott el. 

 Egy munkanapon a legtöbb megkeresés a 10-15 órás időintervallumban történik. 

Fejlesztendő területek 

 Célzott, innovatív szolgáltatások révén az EKL megítélésének javítása.  

 Egyenlő bánásmód és kulturális sokszínűség támogatása. Erre vonatkozó 

teljesítménymutatók, elemzések kidolgozása.  

 A felhasználók, partnerek rendszeres mérése megtörténjen. 
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7. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK  

A minőségi szolgáltatások színvonalának emelése és szinten tartása megköveteli a jó 

munkahelyi légkört, a megfelelő munkahelyi környezetet, az akadálytalan információáramlást a 

munkatársak között, a szakmai fejlődés lehetőségét, a dolgozók motiváltságát. Ezen célok 

megvalósulása érdekében fontosnak tartjuk a munkatársak véleményének megismerését.  

Dolgozói elégedettség 

Az EKL-ban eddig négy alkalommal (2009, 2014, 2016, 2020) végeztünk dolgozói 

elégedettség-mérést. A legutolsó alkalommal a munkatársak közül 21-en töltötték ki a kérdőívet, 

ami 85%-os eredményt jelent.  

A válaszok alapján kiderült, hogy a munkával kapcsolatos információk majdnem 80%-os 

többségben időben, eljutnak a munkatársakhoz. Nagyon jól működő kommunikációs csatorna 

alakult ki a dolgozók és a közvetlen felettesük között, a kollégák között szoros a kapcsolattartás.  

Példa a kérdőívből 

 

Dolgozóink nyitottak egymás véleményére. Ugyanakkor meglepő, hogy a kérdőívet kitöltők 

szerint hatékonyabb a személyes kommunikáció a vezetőkkel, mint a közvetlen munkatársakkal. 

A munkatársak kedvelik a csoportos munkát, mert így fejlődnek mind szakmailag, mind az 

egymás iránti szociális érzékenységükben. A kérdőívből az is kiderül, hogy jó arányban 

együttműködők a közösen megbeszélt és kitűzött célok elérése érdekében. A belső szabályzatok 

véleményük szerint is hatékonyan segítik a munkájukat.  

Az adott válaszok azt igazolták, hogy munkatársaink elégedettek szakmai lehetőségeikkel és 

elismerésükkel, többségükben érzik, hogy tudásuknak, képesítésüknek és képességeiknek 

megfelelő feladatokat látnak el. Demokratikus légkörű munkahelyként értékelték az EKL 
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tagkönyvtárait kollégáink, úgy érzik, hogy a vezetésnek fontos a véleményük és erősen kreatív 

munkalehetőségként értékelték munkahelyüket.  

Konfliktuskezelés 

Ha, jó a kapcsolat a munkatársak között, akkor tudják kezelni a különböző pozitív negatív 

impulzusokat együtt, akkor tudnak segíteni egymásnak. Az elmúlt pályázatunkat követően 

intézkedési elemként egyik munkatársunk tartott egy munkahelyi konfliktuskezelő tanfolyamot 

„Nem vagy a főnököm! Konfliktuskezelés a munkatársak között” címmel, amelyen kérdőív 

segítségével mérte fel és értékelte ki közösségünk konfliktusokkal kapcsolatos kompetenciáit. A 

felmérésben elsősorban a munkahelyi konfliktusok kezelésére koncentráltunk. Azt próbáltuk 

kideríteni, hogy bizonyos szituációs gyakorlatok során melyik munkatársunk hajlamos arra, hogy 

konfliktust gerjesszen, vagy milyen módon kerüli azt el, valamint azt is, hogy milyen megoldásra 

törekszik annak a célnak az érdekében, hogy megoldás szülessen.  

Példa a kérdőívből 

Az online kérdőívet 25 kollégából 23 töltötte ki, ami arra utal, hogy a munkatársak túlnyomó 

többsége fontosnak tartja az egymás közötti, vagy a vezetőkkel való konfliktusok kezelését. A 

kérdőív 10 olyan szituációs kérdésfelvetést tartalmazott, amelynek a válaszaiból meg lehetett 

ítélni, hogy az illetőre általában melyik konfliktuskezelő eljárás jellemző:  

1. Versengő konfliktuskezelés. A versengő konfliktuskezelési módot az együttműködés 

hiánya jellemzi, lényege a másik pozíciójának megszerzése vagy megdöntése, illetve saját 

érdekeink érvényesítése a másik kárára. 
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2. Alkalmazkodó konfliktuskezelés. Az alkalmazkodó konfliktuskezelés a versengő 

konfliktuskezelés ellentéte, nagymértékben együttműködő. Az alkalmazkodó saját 

érdekeit hanyagolja, törekvései a másik érdekeinek irányába mutatnak. 

3. Kompromisszumos konfliktuskezelés. A kompromisszumos konfliktuskezelési módot 

középútként értelmezhetjük, azaz mindkét fél eléri célját, de nem teljes mértékben. 

4. Problémamegoldó konfliktuskezelés. A problémamegoldó konfliktuskezelési mód 

megkísérli teljes mértékben kielégíteni mindkét felet, közös elintézési módot alkalmaz, 

cél-elérési helyzetben mindkét fél nyer. 

5. Elkerülő konfliktuskezelő mód. Az elkerülő konfliktuskezelő mód megpróbálja tagadni 

vagy hanyagolni mind saját, mind a másik érdekét. 

Ezt követően összeadtuk mind a 10 kérdésfelvetésre adott választípust, amelynek folytán 

kialakult a végeredmény. Vagyis, hogy a munkatársaink milyen százalékban milyen 

konfliktuskezelő megoldásokkal élnek. Ezt a következő diagramon láthatjuk:  

Konfliktuskezelési stratégiák megoszlása az EKL-ban 

Összességében elmondható, hogy az EKL munkatársai általában a probléma megoldására 

törekednek az egymás között kialakuló konfliktushelyzetek során (a kollégák kétharmada). A 

maradék egyharmad többsége inkább kerüli a konfliktust, a többiek pedig vagy uralkodó, vagy 

megalázkodó típusok. A személyes beszélgetés során az is kiderült, hogy sokkal inkább az egyéni 

konfliktusok jellemzőek egyes munkatársak között, amelyek általában régi sérelmekre vezethetők 

vissza. A felmérésnek éppen az volt az egyik célja, hogy ezeket a régen kialakult konfliktusokat is 

kezelni tudjuk.  
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Szervezeti kultúra 

A szervezeti kultúra többféle elemből (szociális értékek, szervezetben elfoglalt helyünk, 

környezettudat stb.) összeálló struktúrának tekinthető. A Minőségügyi Kézikönyvben előírtak 

szerint az EKL szervezeti kultúrájára vonatkozó felmérést 2 évente kell elvégezni. Ennek eleget 

téve készült el a 2020-as felmérés is, melynek központi kérdése a kari könyvtárakkal való 

együttműködés és a kollegialitás vizsgálata volt.  

Ennek célja egy tudatos szervezeti kultúra kialakítása, ahol minőségi munkavégzés folyik az 

adott lehetőségek hatékony kihasználásával, a kari könyvtárak dolgozói 100%-os bevonásával. A 

felmérésre használt kérdőív öt fontos témára lett osztva, melyre a kollégák egy ötfokú skálán 

válaszolhattak a személyes meglátásaiknak megfelelő számot-fokozatot megjelölve. A 25-ből 23 

kolléga töltötte ki az űrlapot. 

Példa a kiértékelésből 

 

Az eredmények azt bizonyították, hogy a munkatársak tisztában vannak az EKL működésével, 

ismerik a szervezet céljait, értékeit, innovációit, munkafolyamatait és hajlandók változtatni 

amennyiben szükséges.  

A hálózat egyes tagkönyvtárain belül a munkakapcsolat egyértelműen javuló tendenciát 

mutat, de a kari könyvtárak között szükséges lenne a szorosabb együttműködés, a közös 

projektekben való részvétel fejlesztése. Ezt nehezíti, hogy a kari könyvtárak a város és a megye 

különböző részein működnek, nem mindegyik működik nyilvános könyvtárként.  
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Fluktuáció 

A munkatársi fluktuáció az elmúlt években változó volt, most úgy érezzük stabilizálódott a 

létszámunk és erős, összetartó kollektíva lettünk. A hiányzások többsége betegség, szabadság 

miatt jelentkezik. A munkafeladatokat ilyenkor helyettesítéssel oldunk meg. Kollégáink 

munkahelyük iránti elkötelezettsége abban is megmutatkozik, hogy több munkaterületre is 

beoszthatók hiányzások esetén.  

Dolgozói teljesítményértékelés 

A 3. kritériumban leírt elvek alapján a munkatársak értékelése minden évben megtörtént a 

meghatározott szempontok alapján. Ennek összesítését a következő táblázat tartalmazza.  

Az éves közalkalmazotti teljesítményértékelés összesített eredményei (fő) 
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Az eredményekből is kitűnik, hogy munkatársaink azonosultak az EKL minőségpolitikai és 

stratégiai céljaival, és ennek megfelelően látják el feladataikat, szakmai és egyéb kompetenciáik 

folyamatos fejlesztése által.  

Fejlesztendő területek 

 Ergonómikusabb munkakörnyezet kialakítása. Az új technológiák iránti nyitottság 

fontosságának erősítése.  

 Az informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazásának magasabb szinten való 

használata a munkatársak részéről. 

 Használókkal kialakuló konfliktusok kezelésének felmérése. 

 Szorosabban munkakapcsolat a tagkönyvtárakkal, több közös projektben való részvétel. 

 A modellváltásból következően a közalkalmazotti értékelés szabályait fokozatosan egy 

új, teljesítményalapú értékelési rendszer váltja fel, amelyet az Egyetem HR csoportja a 

szervezeti egységek vezetőivel együttműködésben dolgoznak ki.  
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8.TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK 

A társadalmi felelősségvállalás (CSR), mint küldetés napjainkban különösen felértékelődött 

(pl. migrációs problémák, környezetszennyezés, me too-mozgalom… stb.). A vállalatokhoz 

hasonlóan az oktatási intézmények (fenntartható-, családbarát-, zöld egyetem… stb.) szintén 

szerepet vállalnak ezen célok megvalósításában. A Széchenyi István Egyetemet 2021-ben a világ 

200 legjobb felsőoktatási intézménye közé sorolták a „fenntartható városok és közösségek” 

kategóriában, amely az erőforrásokkal való gazdálkodásról szól (pl. zöld tető, napelemek 

használata, iskolakert). Egyetemünk szervezeti egységeként az EKL munkatársai elkötelezettek 

arra, hogy részt vegyenek ezekben a törekvésekben.  

A környezetvédelem, az élhető Föld, a fenntartható jövő mindannyiunk felelőssége. Az EKL 

minden épületében szelektíven gyűjtjük a szemetet, törekszünk a papírmentes irodai munkára. 

Amely munkafolyamat során ez megvalósítható, újrahasznosított papírt használunk, a felhasznált, 

rontott papírokat jegyzetelésre használjuk. Munkatársaink részére 2 db, ingyenesen igénybe vehető 

vízadagoló automatát helyeztünk el a KKL területén, hogy ezzel is csökkentsük a műanyag 

palackok használatának számát. Az energiatakarékosság jegyében tagkönyvtáraink összes 

munkaállomása külön olvasólámpával van ellátva. 

Az Egyetem területén több faültetésre is sor került. A Világbéke Fát és a „10 millió Fa” 

mozgalom győri jelképét, egy narancseper fát is a KKL bejárata közelében helyezték földbe 2019 

novemberében. Egyik kollégánk önkéntesként vesz részt a mozgalomban. Az ő kezdeményezésére 

2020 novemberében saját kezűleg ültettünk el egy díszkörtefát is, amely mint a „Tudás fája” 

szimbolizálja az EKL új törekvéseit. A zöld könyvtári kezdeményezéseinket szeretnék folytatni, 

hogy tovább erősítsük a környezettudatosságot. 

Nyilvános könyvtárként fontosnak tartjuk, hogy az egyetemi polgárokon kívül minél többen 

ismerjék az EKL szolgáltatásait, vegyenek részt programjainkon. A társadalmi felelősségvállalás 

jegyében rendezvényeink túlnyomó többsége díjmentes, így biztosítva a hátrányos helyzetben élők 

számára az ilyen programokon való részvételt. Tagkönyvtáraink több alkalommal is 

adománygyűjtőpontként működtek (nagycsaládosok, hajléktalanok). 
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Az EKL programjai 

 

Egyetemünk 2018 októberében csatlakozott a „Családbarát Egyetem Programhoz”, 2020-ban 

pedig elnyerte a „Családbarát Munkahely” bronz fokozatát. Ennek a kitűntető címnek megfelelve, 

az EKL „Book-anj ránk hét” címmel nyári gyermektábort hirdetett meg az egyetemi alkalmazottak 

gyermekei számára. Ezzel is megkönnyítve elhelyezésüket a nyári szünet alatt. Ezen kívül 

kidolgoztunk egy szülinapi programsorozatot is a fentiekben említett korcsoport számára. A 

programok kidolgozásában és lebonyolításában könyvtári hálózatunk összes munkatársa részt 

vállal. A KKL bababarát gyermekkuckóval is rendelkezik. 

Az EKL 2012 óta vállal szerepet a „Kiskutatók Éjszakája” nevű rendezvénysorozaton egy 

általunk összeállított és lebonyolított, magas színvonalú vetélkedővel, amelynek hagyományosan 

a KKL ad otthont. A járműipar vívmányaira fókuszáló, science center: a Mobilis Interaktív 

Kiállítási Központ egyetemünkkel közösen rendezik meg minden év júniusának végén a 

Gyerekegyetemet, amelynek egyik állomása szintén a KKL épülete. Ilyenkor meghatározott 

témára épülve játékos feladatokkal várjuk a résztvevő gyerekcsoportokat. 2019 őszén az Egyetem 

szervezésében zajló Nyugdíjasegyetem programjának keretein belül mutattuk be az EKL történetét 

és szolgáltatásait az érdeklődőknek.  
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Alkalmi rendezvényeink 

Év Esemény, program neve Helyszín 
Részt vevők 

száma 

2017 Győri Műhely Est AKK 35 fő 

2018 

Magyar Tengerhajózási kiállítás KKL 1500 fő 

Író-olvasó találkozó Cserna Szabó Andrással KKL 60 fő 

Internet Fiesta keretében 3 db előadás KKL 60 fő 

Az öröm filozófiája: előadás AKK 30 fő 

Madách kiállítás KKL 350 fő 

2019 Könyvtártörténeti előadás a Nyugdíjas Egyetemen 
Egyetemi 

Csarnok 
500 fő 

2020 

Book-anj Ránk! hét Gyerektábor KKL 25 fő 

Bemutatkozás a Nyitott Kapukon 
Stand - 

KKL 
260 fő 

Nyugdíjas klub látogatása KKL 12 fő 

Faültetés KKL 20 fő 

Az évenként megtartott rendezvényeink  

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében az Egyetem megállapodást kötött a városban 

működő középiskolákkal, hogy tanulóik az 50 órás szolgálati kötelezettségüket a campus területén 

0 100 200 300 400 500 600

Nyitott Kapuk

Innovációs Kiállítás

Gyerekegyetem

Gólyahét

Kiskutatók éjszakája

A rendszeresen megtartott rendezvényeinken megjelenők számának 
alakulása

2019 2018 2017
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belül teljesíthessék. Ehhez csatlakozva tagkönyvtári hálózatunk már több alkalommal is 

lehetőséget biztosított az egyetemi alkalmazottak gyermekei számára is ennek teljesítésére. Ezzel 

is támogatjuk az Egyetem hallgató-toborzó küldetését.  

Az EKL részvétele az Iskolai Közösségi Szolgálatban 

Év 
Partner középiskolák 

száma 

Iskolai Közösségi 

Szolgálaton résztvevők 

száma (fő) 

Teljesített órák 

száma 

2017 8 12 150 

2018 8 13 168 

2019 10 15 200 

2020 15 25 500 (online) 

 

Az EKL médiamegjelenéseinek alakulása 

 

 

Az EKL médiamegjelenéseinek formái 

 
nyomtatott 

sajtó 
elektronikus 

sajtó 
TV rádió összesen 

2017 1 1 - 1 3 

2018 3 3 - - 6 

2019 2 4 1 - 7 

2020 3 14 1 - 18 

2021 2 6 - - 8 

összesen 11 28 2 1 42 
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Válogatás az EKL tevékenységével kapcsolatos médiamegjelenésekből  

Fejlesztendő területek 

 Az egészségmegőrzés programjának keretein belül - lehetőségeinkhez mérten - szeretnénk 

részt vállalni az egyetemi polgárok rekrációs tevékenységégeihez. (pl. sport, aktív pihenés, 

relaxáció) 

  

Cím 
Megjelenés 

helye 

Megjelenés 

dátuma 

Nem csak az egyetemistákat várják a campus minősített 

könyvtárába 
Győr+ Hetilap 2017.01.27. 

Riport Figula Anikó könyvtárigazgatóval 
Kossuth Rádió,  

180 perc 
2017.01.30. 

Nemzetközi rangsorok: Mitől jó egy egyetem? uni.sze.hu 2018.09.20. 

Amikor magyar hajók járták a tengereket Győr+ Hetilap 2018.02.09. 

Egykori igazgatók az egyetemen Győr+ TV 2019.11.13. 

A könyvtár a legjobb egyetem Kisalföld  2019.11.26. 

Segíti a digitális távoktatást az győri Egyetemi Könyvtár kisalfold.hu 2020.03.23. 

Book-kanj ránk! Győr+ Online 2020.08.07. 

Liechtensteini- Fejedelmiség könyvgyűjtemény 

Győrben 
kisalfold.hu 2020.08.15. 

Szolgáltatások sorát nyújtja a Széchenyi-egyetem 

ultramodern könyvtára 
Kisalföld 2021.03.27. 

Tóth Csilla: Megújulás és fejlődés - 10 éves lett a 

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és 

Levéltár 

Könyv, 

Könyvtár, 

Könyvtáros 

Évf. 30 Szám 3. 

(2021) 

http://ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_01_27.pdf
http://ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_01_27.pdf
https://lib.sze.hu/images/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok%20sor%C3%A1t%20ny%C3%BAjta.png
https://lib.sze.hu/images/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok%20sor%C3%A1t%20ny%C3%BAjta.png
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9. SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYMUTATÓK 

Ahhoz, hogy a stratégiai tervünkben megfogalmazott céljainkat - szolgáltatásaink folyamatos 

fejlesztése a PDCA-ciklus elveinek megfelelően - teljesíteni tudjuk, figyelnünk kell 

tevékenységünk mutatószámait. Szolgáltatásaink teljesítmény- és eredménymutatóinak alapja az 

éves statisztikai jelentésben és beszámolóinkban megjelentetett adatok összessége. A beszámolók 

nyilvánosan elérhetők a KKL honlapján, a dokumentumtárban.  

Az EKL statisztikai adatai 2017-2020 

 

 
 2017 2018 2019 2020 

K
ö
n

y
v
tá

rh
a
sz

n
á
ló

k
 Regisztrált használók száma 11 132 10 993 11 451 6546 

Humánerőforrás (fő) 22(+3)* 24(+2)* 24(+1)* 
24+1 

levéltáros 

Aktív használók (fő) 11 132 8 824 9186 3668 

Személyes/helyben használók száma (fő) 399 980 401 123 363 505 136 725 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 76 444 79 833 220 059 30 185 

S
zo

lg
á
lt

a
tá

so
k

 

Könyvtárközi kölcsönzés (küldött, kért) (db) 818 633 498 452 

Internet használat (db) 188 634 221 425 163 797 44 161 

Távhasználat, OPAC, honlap (db) 331 456 388 963 438 231 253 950 

Referensz kérdések száma (db) 23 456 22 992 22 512 35 625 

MOKKA-ba feltöltött rekordok száma (db) 2 446 6696 11693 11693 

PATLIB tanácsadás (db) 27 9 11 13 

MTMT – új, az intézményhez rendelt 

publikációk száma (db) 
1564 1180 787 1115 

MATARKA-ba feltöltött cikkek száma (db) 179 355 406 459 

AK cikkbibliográfiába feltöltött rekordok 

száma (db) 
456 585 2264 1861 

IShare kérések száma (db) 11 257 200 250 
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G
y
ű

jt
em

én
y

 
Egyetemi Repozitóriumba feltöltött 

szakdolgozatok száma (db) 
2 360 2174 2380 1668 

Egyetemi Repozitóriumba feltöltött PhD 

dolgozatok (db) 
22 23 18 18 

Állományunk 416 094 416 006 419 716 353 170 

Állományba vett dokumentumok száma (db) 5 650 4857 6162 5419 

Folyóiratok száma (cím) 171 333 422 249 

Előfizetett adatbázisok száma (db) 29 14 13 12 

*A zárójelben jelölt szám az adott naptári évben GYES-en lévő munkatársaink számát mutatja. 

A statisztikai adataink közül a 2020-as év adatait a pandémia miatt nem lehet összevetni az előző 

évek adataival. A táblázatban közölt számok az EKL tagkönyvtárainak összesített információit 

tartalmazzák. Regisztrált (beiratkozott) használóink száma stagnál. A különböző felméréseink is 

azt bizonyították, hogy a személyes használat népszerű használóink körében, nemcsak a 

hagyományos szolgáltatások miatt, hanem tanulás, projektmunka céljából is szívesen jönnek 

könyvtárunkba a hallgatók.  A kölcsönzött dokumentumok száma emelkedést mutat, 

állományunkat az Egyetem képzési és oktatási palettájához, az igényeknek megfelelve 

gyarapítjuk. Az előfizetett folyóiratok számának csökkenését részben az anyagi források alakulása, 

illetve a szabadon elérhetőség elterjedése okozta. 
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A 2020-as év a  COVID 19 alatti tevékenységünk 

A 2020-as év a változások, a megújulás éve volt az EKL számára is. Januárban az Egyetem 

szenátusának döntése alapján levéltári szakmai egységgel bővültünk, melyet július 26-án az EMMI 

Könyvtári és Levéltári Főosztálya is engedélyezett. Augusztus 1-jétől, a mi intézményünket is 

érintő fenntartói modellváltás következtében az Egyetem fenntartását a Széchenyi István 

Egyetemért Alapítvány vette át, de szakmai támogatást továbbra is az Emberi Erőforrás 

Minisztérium (EMMI) Könyvtári és Levéltári Főosztályától kapunk.  

2020. március 13-tól határozatlan időre bezártunk és online könyvtárrá alakultunk át. 

Megszerveztük a kollégák otthon munkáját és mindenki otthonról segítette az olvasókat is. Nagy 

figyelmet szenteltünk a használók tájékoztatására, több csatornán keresztük próbáltuk elérni őket: 

honlap,  facebook, instagram, email, elektronikus és nyomtatott sajtó, neptun valamint az egyetemi 

belső levelező rendszer. Havi munkatársi értekezleteket és munkaértekezleteket tartottunk online 

felületen keresztül. Napi kapcsolatban voltunk egymással emailben, telefonon. Senkit nem 

hagytunk egyedül a feladatival. Május 18-től korlátozottan - az egyetemi polgárok számára 

megnyitottunk - és a nyári leállás után szeptembertől november 11-ig voltunk újra nyitva a 

járványügyi szabályok betartása mellett. Fizikai teret igénylő szolgáltatásink közül csak 

kölcsönzésre, (e-mailen előzetesen kért dokumentumok), könyvek visszahozatalára és a késedelmi 

díj rendezésére adtunk lehetőséget, a szabályok szigorú betartásával.  

Pályázati forrásokból a kollégáink és a felhasználók egészségének védelme érdekében 

plexifalat alakítottunk ki a kölcsönzőpultnál valamint kézfertőtlenítőket helyeztünk el a könyvtári 

terekben. Beiratkozni csak az egyetemi polgároknak volt lehetőségük. Külsős olvasóink nem 

vehették igénybe szolgáltatásainkat. 
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2020. március 13- 2020. május 31. számokban 
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A statisztikai adatainkból is látszódik, hogy a pandémia alatt az online kérések és 

tájékoztatások száma növekedett. Honlapunk és adatbázisaink, különösen a MeRSZ adatbázis 

használata emelkedett, elsősorban az online elérhető források iránt nőtt az érdeklődés. A személyes 

jelenlét hiányában megnövekedett a könyvtárközi kérések száma is. 
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AZ EKL pályázatokban való részvétele és a pályázatokon elnyert összegek (2017-2020) 

Pályázat neve 2017 2018 2019 2020 

ODR (EMMI) 300.000 300.000 610.000 750.000 

Márai-Program (NKA) 90.000 100.000 110.000 200.000 

Ültess fát, olvass alatta könyvet! 

(Mezőkovácsházi Városi Könyvtár) 
   65.000 

Könyvtári dokumentumok fertőtlenítésére és 

védelemre szolgáló berendezések (NKA) 
   250.000 

Új arculati elemek (NKA)    1.000.000 

Levéltári pályázatok (EMMI, NKA)    2.850.000 

 

A minőségi munka iránti elkötelezettségünket az Egyetem Irányító Testülete által 

megfogalmazott vélemény is jól tükrözi: „AZ EKL gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz, 

kihívásokhoz. Használják a modern technológia nyújtotta lehetőségeket figyelembe véve napjaink 

megváltozott információs igényeit. Szakmailag jól felkészült kollégák munkájukkal több ponton 

kapcsolódnak más szervezeti egységekhez, hozzájárulva ezzel az egyetem sikereihez.” 

Fejlesztendő területek 

 Benchmarking és benchlearning tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok elkészítése, 

eredmények kiértékelése. 
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VII. FEJLESZTÉSI IRÁNYUNK  

Napjainkban a könyvtár szó már nem csak egy épületet jelent, polcokon tárolt könyvekkel, 

hanem egy nyitott, óriási információtranszfer-hálózatot foglal magában. Az EKL nyilvános 

tudástérként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a 21. század követelményeinek megfelelő 

információhoz. Küldetésünket - a változó használói igények minőségi kiszolgálását - a 

folyamatosan bővülő és megújuló szolgáltatásainkkal valósítjuk meg. 

Az Egyetem stratégiai céljaihoz kapcsolódó terveinket az EKL stratégiája is tükrözi. A 

felsőoktatásban megkezdett fenntartói modellváltással összhangban, az EKL is nyitottá vált - a 

saját profiljára szabott kereteken belül - az üzleti életben adódó lehetőségek kiaknázására. 

Cél, hogy az EKL – használói igényekkel fejlődő – a jövő felsőoktatási tudásbázisa, 

információtranszfer-központja és közösségi tere legyen. 

Megújuló szolgáltatások 

A hagyományos könyvtári szolgáltatások újragondolása, valamint piacképes - 

ingyenes/fizetős/pályázati forrásokból támogatható -, a modern kihívásokhoz igazodó, a marketing 

eszközeivel elemzett (SWOT, PGTTJ, OPDCA, BCG-mátrix) új és megújuló szolgáltatások 

bevezetését tűztük ki célul az elkövetkezendő évekre, az Egyetem szervezeti egységeivel szorosan 

együttműködve. 

A fenntartói modellváltás mellett az üzleti szemléletmód elsajátítására is szükség van, így a 

megvalósítani kívánt feladatok, szolgáltatások mellé az EKL szervezeti egység saját bevételeinek 

növelésére tett elképzeléseinket is vázoljuk. 

Rendezvények, programok 

Cél: Hallgató-toborzás, reputáció 

„Book-kanj ránk!” jelszavunkkal különböző korosztályokat (óvodások, általános iskolások, 

középiskolások, egyetemi polgárok, nyugdíjasok… stb.) szeretnénk megszólítani új 

rendezvényeinkkel együttműködve más szervezeti egységekkel, egyetemi munkatársakkal és 

külső partnerekkel.  

"Healty Library" nevű programunkkal a társadalmi felelősségvállalás iránti 

elkötelezettségünket, az esélyegyenlőség biztosítását, a környezettudatos, egészségmegőrző 

szemléletmódunkat kívánjuk terjeszteni.  

 Előadások (az Egyetem munkatársai által tartott) – Fizetős és/vagy pályázati forrásból 

támogatható szolgáltatás 
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 Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók rendezése - Ingyenes és/vagy pályázati 

forrásból támogatható szolgáltatás 

 Kiállítások, szakmai konferenciák, “meetingek” - Ingyenes és/vagy fizetős és/vagy 

pályázati forrásból támogatható szolgáltatás 

 saját szervezésű 

 külső szervezésű 

 Vetélkedők, csoportos foglalkozások (quiznight, szabadulószoba, könyvklub, 

gyerekegyetem, kiskutatók éjszakája születésnapi rendezvény) - Ingyenes és/vagy 

fizetős és/vagy pályázati forrásból támogatható szolgáltatás 

 Gyermekfelügyelet és nyári tábor egyetemi munkatársak gyermekeinek - Fizetős 

és/vagy pályázati forrásból támogatható szolgáltatás 

Oktatás és kutatástámogatás  

Cél: Tanácsadás az Egyetem hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak és külső használóknak 

diplomamunka elkészítéséhez, a PhD hallgatóknak a tudományos életpálya megvalósításához, 

kutatásmódszertani, könyvtár- és adatbázishasználati ismeretek átadása.  

 IShare - irodalomkutatás készítése: hallgatók, oktatók használók számára - Részben 

fizetős szolgáltatás 

 „Szakdoga Para”, hogyan írjunk stresszmentesen szakdolgozatot? – csoportos, egyéni 

előadássorozat hallgatóknak - Ingyenes és/vagy pályázati forrásból támogatható 

szolgáltatás 

 “Kölcsönözz ki egy könyvtárost” - személyre szabott kutatásmódszertan, 

szakdolgozat-, TDK-, Phd- készítési tanácsok – Fizetős szolgáltatás 

 Könyvtárhasználati és kutatás-módszertani órák akár tantervi keretek között 

választható tantárgyként - Ingyenes és/vagy pályázati forrásból támogatható 

szolgáltatás 

 Szakreferensi hálózatban történő együttműködések – MTMT adminisztrátori feladatok  

 MTMT adatfelvitel – Ingyenes szolgáltatás 

 citáció-keresés és MTMT feltöltés – Részben fizetős szolgáltatás 

 fokozatszerzési eljárás során felmerülő igények segítése – Ingyenes szolgáltatás 

 pályázatokhoz, tudományos munkásság statisztika készítés – Ingyenes 

szolgáltatás 
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 „Kutatókapocs” - Kutatástámogatás oktatóknak, kutatóknak, PhD hallgatóknak 

(Tudománymetriai szolgáltatások (elemzések, publikációs hatásnövelés) Open Access 

publikálás támogatása, (Open Science). - Ingyenes és/vagy pályázati forrásból 

támogatható szolgáltatás 

 „CégPont Neked” - Információbróker szolgáltatás egyetemi, helyi vállalkozók, Spin-

off cégek számára és egyéb cégek, vállalatok számára (témafigyelést, iparági 

információkutatást, versenytársfigyelést és céginformációs elemzések, 

szellemitulajdon védelemmel kapcsolatos tájékoztatás) együttműködve a MC 

szervezeti egységgel - Fizetős szolgáltatás 

Egyéb szolgáltatások: 

 Könyvtári terek, helyiségek bérbeadása rendezvényekre, workshop-ra, 

projketmunkára, COWORKING (átmeneti vagy alkalmi „iroda” bérlést egy napra, 

hétre, hónapra) – Fizetős szolgáltatás 

„Emlékek őre”- digitalizálás 

Szervezeti egységünk portfoliójába 2020-tól bekerült a levéltár, mint a győri felsőoktatás 

múltjának megőrzésére szakosodott intézmény. 

Cél: A digitális gyűjtemények és szolgáltatások fejlesztése, nyilvánosan elérhetővé tétele.  

 Családfakutatás – Fizetős szolgáltatás 

 Digitális levéltári gyűjtemények kialakítása (e-levéltár), egyetemi vezetők, egyetemi 

oktatók életrajzi adatbázisa. Egyetemi kiadványok (főiskolai/egyetemi/kari lapok, 

tájékoztatók) online közzététele egy helyen - Pályázati forrásból támogatható 

szolgáltatás 

 Vezetőtestületi értekezletek, jegyzőkönyvek, egyetemi és kari évkönyvek 

digitalizálása, feldolgozása és online közzététele - Pályázati forrásból támogatható 

szolgáltatás 

A hagyományos és új szolgáltatásokhoz szükséges erőforrások megteremtése 

Innovatív IT eszközök alkalmazásával és üzleti szemlélettel közelebb kell hozni 

szolgáltatásainkat a használókhoz. 

❖ A meglévő informatikai háttér fejlesztése, korszerűsítése - Pályázati forrásból 

 számítógép-park 
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 médiaboxok  

❖ Könyvtári katalógusok egységesítése - Pályázati forrásból 

❖ Közös egyetemi repozitórium rendszer (a könyvtári katalógussal, alumni adatbázissal 

is összekötött) keresőrendszer üzemeltetése Pályázati forrásból 

 szakdolgozatok, doktori disszertációk 

 egyetemi affiliációval rendelkező dokumentumok 

 egyetemről szóló cikkek 

 levéltári iratok (tanácsülési jegyzőkönyvek, törzskönyvek,  

 egyetemtörténeti jelentőségű dokumentumok (digitalizált egyetemi lapok, 

aprónyomtatványok, meghívók plakátok) 

 egyetemi fotóarchívum 

❖ Adatrepozitórium kialakítása kutatási adatok tárolására és közzétételére - Pályázati 

forrásból 

❖ Az EKL virtuális terének - 3D honlap - elkészítése – Pályázati forrásból 

❖ Online szolgáltatások bővítése és népszerűsítése, korszerű informatikai és mobil 

eszközök (mobilapp, interaktív tájékoztató eszközök, kommunikációs eszközök) – 

Pályázati forrásból 

❖ RFID kiépítése (pl.: önkiszolgáló kölcsönzés, önkiszolgáló terminál, 0-24-es 

szolgáltatás a könyvtáron kívül mobil adatgyűjtő eszközzel, állományvédelem, 

állományellenőrzés megkönnyítése, monitoring szoftver) – Pályázati forrásból 

❖ iBeacon (Bluetooth alapú jeladók felszerelése a könyvtári terekben) Segítségével 

különböző információkat oszthatunk meg az egyetemi polgárok (könyvtárhasználók) 

okoseszközére. Az iBeacon jeladók segítségével önálló könyvtári túrák is 

megvalósíthatók, ahol a könyvtárhasználók saját okoseszközük segítségével fedezik az 

EKL tereit, illetve szolgáltatásait – Pályázati forrásból 

❖ Neptun, a központi címtár, a kártyarendszer összehangolása az EKL Integrált 

Könyvtári Rendszerével (IKR) (pl. adatok a beiratkozáshoz, beiratkozási lehetőség 

otthonról, könyvtári díjak befizetése, elektronikus számlák kiállítása, e-könyvek 

kölcsönzése, digitális jegyzetek) – Pályázati forrásból 
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Egyéb 

❖ Több tanulóhely kialakítása - Pályázati forrásból 

❖ Hosszabb nyitvatartás megszervezése 

❖ Sporteszközök beszerzése – Pályázati forrásból 

Humánerőforrás 

❖ Data steward kolléga alkalmazása (adatkönyvtáros/kutatástámogató szakember 

(informatikai végzettséggel) – a kutatások során keletkező adatvagyon kezelésével, 

titkosított vagy nyílt adatokkal és a folyamat teljes körű támogatásával foglalkozik - 

Átszervezéssel és/vagy pályázati forrásból 

❖ Levéltáros munkatárs alkalmazása - Átszervezéssel és/vagy pályázati forrásból 

 

A felvázolt stratégiai terv eredményeként világossá válik, hogy az elkövetkező években a 

legfontosabb feladatunk egy olyan intézménnyé válni, mely az Egyetemen folytatott oktatás, 

kutatás támogatása mellett a közösség kapujaként közel hozza egymáshoz az generációkat. 


