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Bevezetés 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárában eddig három alkalommal (2009, 2014, 

2016) végeztünk dolgozói elégedettség mérést. 2020-ban negyedik alkalommal már Egyetemi 

Könyvtár és Levéltárként (EKL), egy rendhagyó év zárásaként végeztük el a felmérést. 

A munkatársak közül 21-en töltötték ki a kérdőívet, ez a munkatársak 85 %-át jelenti.  

Az elégedettségi kérdőívben az alábbi kérdéskörökről vártuk a munkatársak véleményét: 

 Hogy érzi magát a munkahelyén? EKL, mint munkahely és az egyes kollégák 

munkájának fontossága. 

 A munkahelyével, munkájával való elégedettségét. Jellemezze, osztályozza saját 

munkahelyét (munkakör, munkaszervezés, bérezés, kiegészítő juttatások, erkölcsi 

elismerés, szakmai fejlődés lehetősége, légkör, környezet, technikai felszereltség, 

kommunikációs lehetőségek közvetlen vezetőjével, közvetlen munkatársakkal 

kialakítható munkakapcsolatok). 

 A napi munkája elvégzéséhez szükséges értesülésekről. 

 A munka-értékelés gyakorlatával kapcsolatos elégedettség 

 Közvetlen felettesének irányító-szervező munkájával kapcsolatos véleményét kérjük. 

 Kíváncsiak voltunk az EKL működését mi jellemzi, a belső kommunikációs formák 

hatékonyságára is rákérdeztünk. 

 Építő javaslatokat is vártunk. 

 

Sok minden kiderül egy ilyen felmérésből és minden leírt vélemény, javaslat nagyon fontos 

számunkra. Az eredmények egy érvényes állapotot mutatnak, mely minden esetben változást 

hoz és utat mutat arra, mi az, amivel foglalkozni szükséges. Fontos a megoldásorientált 

hozzáállás és a valós, valószerű igények vizsgálata. Azokkal a folyamatokkal foglalkozni, ahol 

be kell avatkozni, és az erőforrásokat olyan formában használni mely a szervezet számára a 

lehető leghatékonyabb és legeredményesebb megoldást adja. 
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1. Milyen az EKL, mint munkahely, hogy érzi magát a 

munkahelyén? 

Az első kérdéskörben arra kerestük a választ, hogy, hogy érzi magát a munkahelyén, mennyire 

eredményes a munkája és mennyire tudja hasznosítani a képzettségét, valamint mennyire 

hasznos a közösségben. 

 

1/a. Összességében mennyire elégedett az EKL-el, mit munkahellyel? 

Az adott válaszok azt igazolják, hogy a munkatársak elégedettek azzal, hogy az EKL-ban 

dolgozhatnak (1. ábra). A válaszadók közül 8 fő nagyon elégedett, 13 fő pedig elégedett az 

EKL-el, mint munkahellyel. 

 
 

1. ábra 

 

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

Ez egy fontos kérdés, hiszen a munkakörülmények, a jó légkör és a megfelelő ismeretek nagyon 

fontosak egy közösségben. A 21 résztvevőből (2. ábra) 14 fő fontosnak érzi, 6 fő nagyon 

fontosnak érzi, hogy a munkájával hozzájárul a szervezet eredményes működéséhez. 

 

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

 A kérdésre, mint ahogy azt az ábra (3. ábra) is mutatja, senkitől nem kaptunk, „egyáltalán 

nem” választ. Csak egy munkatárs érzi azt, hogy nem tudja megfelelően hasznosítani a tudását. 

A 21 válaszadóból 4 fő közepesen jól, 7 fő „jól”, és ami arányaiban statisztikailag nagyon 

pozitív, hogy 9 dolgozó teljes mértékben jól tudja hasznosítani a tudását. Ez azt jelenti, hogy a 

társaság szakmailag jól képzett, s a tudásának, képesítésének, megfelelő feladatok lát el. 

  

3. ábra 

 

2. Kérjük, értékelje munkahelyével, munkájával való 

elégedettségét 

A második kérdéskörben a munka szervezettségével, a motiváltsággal, annak tényezőivel és, 

az erkölcsi elismeréssel kapcsolatos dolgokról keressük a válaszokat. 

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

A 21 kollégából több mint 50%-a elégedett a munkával amit végez és jó látni az alábbi 

diagrammon (4.ábra), a nagyjából 40%-a nagyon elégedett. Az a 2 ember, aki esetleg más 

véleményen volt sem aggasztó a pozitív statisztákra nézve, hiszen ők is az a közepeset jelölték 

meg az egytől ötös pontozásban, ami még nem jelentős negatív lejtő. 

Tehát a kérdőívet megválaszoló munkatársak meg vannak elégedve a végzendő munkájuk 

minőségével.  



SZE EKL DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS - 2020 

 

7  

  

4. ábra 

 

2/b. Mennyire elégedett a munkaszervezéssel a munkahelyén? 

Ezen a diagrammon (5. ábra) is látszik, elégséges és nemleges választ senki nem adott. Ami 

alapvetően jó. Hiszen, akkor működik a kielégítő és közös munka, ha a munka megszervezés 

mindenki számára pozitív hozzáállást és elégedettséget okoz.  

 

5. ábra 

 

2/c. Mennyire elégedett a jelenlegi bérezési rendszerrel 

Sajnos erre a kérdésre (6. ábra) már nem kaptunk olyan pozitív választ, mint az előzőkre. Itt 

eléggé megoszlanak a vélemények. A legtöbben elfogadják (33%), vagy elégségesnek tartják 

(29%) a fizetésüket, de elszomorító, hogy vannak akik (19%) egyáltalán nem elégedettek a 

munkájáért kapott díjazással. Azért szerencsére van pár munkatárs, aki jól (9,5%), vagy nagyon 

(9,5%) meg van elégedve.  
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6. ábra 

 

2/d. Mennyire elégedett a kiegészítő juttatásokkal? 

Amilyen válaszokat kaptunk az előző kérdésre, itt (7. ábra) ahhoz képest meglepő válaszokat 

kaptunk, hiszen a dolgozók majdnem 50%-a közepesen, 19%-a jól és szintén 19% nagyon jól 

meg van elégedve a kiegészítő juttatásokkal. Ehhez az adatokhoz képest a 21 válaszolóból az a 

3 fő, aki az „elégséges” és 1 fő, akik az „egyáltalán nem elégedett” a választ adták. De ez nem 

annyira erős többség, hogy a statisztikát erőteljesen esetleg negatív irányba húzza. 

 

7. ábra 

2/e. Mennyire elégedett munkája erkölcsi elismerésével? 

Itt (8. ábra) a válaszokból kiderül, hogy a kérdőívet kitöltött kollégák nagy része, 71,5%-a érzi 

úgy, hogy a megbecsült dolgozója a csapatnak, hiszen az „elégedett” vagy akár a „nagyon 

elégedett” választ adták. A 21-ből 4en közepesen és csak 2 fő elégségesen elégedett, de 

szerencsére senki sincs, aki úgy érzi, hogy egyáltalán nem kap erkölcsi megbecsülést, mint az 

EKL munkatársa  
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8. ábra 

 

2/f Mennyire elégedett a szakmai fejlődés lehetőségével? 

Meglepően pozitív mutatót láthatunk az alábbi válaszok összességéből (9. ábra) 

Hiszen a közepesen elégedettek is csak 2 főt számlálnak, de az elégedettek 10 fős aránya, 

valamint a nagyon elégedettek 9 fős aránya emeli igazán a „magasba” a mutatókat. Ez talán a 

jelenlegi rendhagyó „online világnak” is köszönhető, hiszen így sokkal többen, valamint több 

továbbképzésen, előadáson, vehetnek rész egyszerre a munkatársak. 

 

9. ábra 

10.  

2/g Mennyire elégedett a munkahelyi lékkörrel? 

Itt is hasonlóan jó irányba megy az elégedettségi mutató, ahogy az alábbi ábrán is látszik (10. 

ábra), hiszen a 21 válaszadóból csak ketten érzik közepesen elfogadhatónak a munkahelyi 

légkört, de a többi 19 már jól vagy nagyon jól érzi magát a munkahelyén. Hála az égnek nincs 

olyan munkatárs, aki egyáltalán vagy csak elégségesen, azaz nem szívesen jár be az EKL-be 

dolgozni. 
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10. ábra 

 

2/h. Mennyire elégedett a munkahelyi környezet minőségével? 

A minőségi munkahelyi környezet a válaszok alapján (11. ábra) úgy tűnik, hogy szinte 

mindenki számára megfelelő és elégedettek a munkatársak. A 21 válaszadóból 14-en 

válaszolták a „elégedett”, 5-en a „nagyon elégedett” választ. Sajnos 2 fő csak közepesen van 

megelégedve a munkahelyi környezete minőségével. Úgy gondolom, az utóbbi választ adó 

kollégák, az egyik kari könyvtárunk dolgozói, ezért érthető, hogy miért választották az 1-től 5-

ig skálán a közepest. 

Tehát a körülmények ismeretében az a 85%-os többségi pozitív válasz, statisztikailag nagyon 

megfelelő 

 

 

11. ábra 

 

2/i. Mennyire elégedett a szükséges technikai felszereltséggel? 

Erre a kérdésre is hasonló válaszokat kaptunk, mint az előzőre. Bár talán a technikai eszközök 

még „gyerekcipőben járnak” az EKL dolgozói csapatán azért látszik (12. ábra) a pozitív irányba 
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való tendencia, mert az dolgozók nagy többsége – majdnem 70%- úgy érzi, hogy megfelelő a 

technika háttér a munkájához. Talán a közeljövőben ez is jó irányba fog majd haladni és esetleg 

a távolabbi kari könyvtár is fejlesztve lesz.  

 

12. ábra 

 

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

Mint az a válaszokból kitűnik nagyon jól működő kommunikációs csatorna alakult ki a 

dolgozók és a közvetlen felettesük között. Hiszen a 21 válaszadóból (13. ábra), senki még a 

közepest sem jelölte meg az 1-től 5ös lehetőségek közül. Tehát a felettes-beosztott kapcsolat 

minden téren harmonikus az EKL csapatában.  

 

13. ábra 

 

2/k. Mennyire elégedett a közvetlen munkatársakkal kialakítható 
munkakapcsolattal? 

A 21 válaszadóból 8, illetve 11 fő, úgy értékelte, hogy jól, vagy nagyon jól alakítható a 

munkakapcsolat a közvetlen kollégák között (14. Ábra). Sajnos 2 dolgozó a közepes vagy 
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elégséges választ adta, ami önmagában nem túl bíztató, de talán kompenzálja a  statisztikát, 

hogy olyan kollégák nincsenek akik egyáltalán nem elégedettek mások munkával való 

hozzáállásával 

 

14. ábra 

 

3. Az alábbi megállapítások segítségével jellemezze saját 

munkahelyét, mely az ön véleményét a legjobban tükrözi. 

A harmadik kérdéskör egyes munkatársak véleményére kíváncsi, hogy a véleményük szerint 

mi tükrözi legjobban a munkavégzéskor a minőségi szolgáltatást, az irányítás merevségét, a 

vezető és a munkatársak közötti kollegialitást. A dolgozók munkavégzést és az azzal 

párhuzamba helyezhető juttatásokat. Valamint a jó kapcsolatot, segítőkészséget és a megfelelő 

konfliktuskezelést 

 

3/a. Ez egy átlagos munkahely, ahol átlagos emberek dolgoznak, vagy egy olyan 
munkahely, ahol a minőségi szolgáltatás iránt elkötelezettek dolgoznak? 

A 21 válaszadóból, csak 2 fő válaszolta, hogy a véleménye szerint csak közepes a minőségi 

szolgáltatás iránti elkötelezettsége a dolgozóknak.  10 fő ezt jónak értékelte és 5 fő a maximális 

értékelést adta. Elégséges vagy elégtelen osztályzatot senki nem adott. Tehát mint ahogy a 

diagrammon (15. ábra) is látható, az EKL dolgozói véleménye, hogy mennyire elhivatottak a 

minőségi szolgáltatás iránt a munkatársak, erősen pozitív irányt mutat. 
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15. ábra 

 

 

3/b. Ez egy merev, tekintélyelvű irányíttassál rendelkező munkahely? 

A 21 fő, aki kitöltötte a kérdőívet erre a kérdésre 18 a „jó”, vagy „ez egy demokratikus légkörű 

munkahely” választ adta. Csak 3-an választották a közepes szintet. Elégtelen, vagy elégséges 

megítélést senki nem választott a válaszok közül. Ez azt jelenti, hogy esetek többségében, közel 

90%-ban, számít a dolgozók véleménye és a közvetlen vezető nyitottan áll a munkatársak 

meglátásai, újításai, vagy kérdéseivel szemben. (16. ábra) 

 

 

16. ábra 

 

3/c Ez egy olyan munkahely, ahol a közvetlen vezető számára fontos a 
munkatársak véleménye? 

A harmadik kérdéskör b és c kérdései szinte szorosan összefüggenek egymással, hiszen a 

demokratikus vezetésbe beleszámít a dolgozók véleményének úgymond érvényesítése. 
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De ez a lenti diagrammon (17. ábra) látható is. Ugyanis a válaszadók ) 90 %-a itt is a pozitív 

megítélést tartotta szem előtt. kicsivel több mint 9%-a közepesnek ítélte hogy, a munkahelyi 

vezetőnek fontos a munkatársak véleménye, nem kisarkítva a kérdésre miszerint nem fontos. 

Tehát az EKL vezetőjének a munkatársak véleménye szerint igen is fontos a véleményük. 

 

17. ábra 

 

3/d. Ez egy olyan munkahely ahol nincs lehetőség a kreatív munkára? 

Amint az értékelésből (18. ábra) is kiolvasható ez – a kérdés helytelen fogalmazásával 

ellentétben – ez egy igen is erősen kreatív munkalehetőségeket kínáló munkahely. 

Hiszen senki nem adott a 21 megkérdetettől, elégtelen vagy elégséges választ. Sőt a közepesre 

is csak egy kolléga értékelte. A pozitív ívét a statisztikának a 20 jó és nagyon jó értékelés adja 

meg.     

 

18. ábra 

 

3/e. Ez egy olyan munkahely, ahol a juttatások nem állnak arányban a 
teljesítménnyel? 
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Hát itt megoszlik, széthúz a munkatársak véleménye (19. ábra). A 21 válaszadónak kicsit több 

mint a fele 11 fő érzi úgy, hogy csak éppen, vagy egyáltalán nincs egyenes arányosságban a 

munkájuk a juttatásokkal. A többi 10 munkatárs átlagosan jól vagy egészen jól meg van 

elégedve a jutatások és a munka párhuzamával. 

 

 

19. ábra 

 

3/f. Ez egy olyan munkahely, ahol nem jó a munkatársak közötti munkakapcsolat? 

Mint az alábbi ábrán (20. ábra) is látható, hogy ez egy olyan munkahely ahol jó a munkatársak 

közötti kapcsolattartás. A 21 válaszadó közül senki nem voksolt a két legrosszabb mellett. Sőt 

12-en választották a „jó a munkatársak közötti munkakapcsolatot” és  

6-an a „nagyon jót”. a közepes megítélést csak 3 kolléga választotta. Ebből az tűnik ki, hogy 

kollektív munkában egy jól működő csapat az EKL csapata.   

 

20. ábra 

 

3/g. Ez egy olyan munkahely, ahol az érintettek számára nem megfelelő a 
konfliktusok kezelése? 
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A konfliktus kezelés szorosan összefügg a munkakapcsolattal, így amint látható az eredmények 

(21. ábra)is ezt mutatják, mivel hasonlóan az előző kérdéshez itt is a dolgozók majdnem 72 %-

a pozitív,  „jó” vagy „nagyon jó” válaszokat jelölte meg. S a közepes megítélést is csak 6-an 

érazték a 21-ből. De nagyon fontos, hogy negatív irányba senki nem húzta le a csapatot. Tehát 

megfelelően tudják kezelni a konfliktusokat.  

 

 

21. ábra 

 

3/h. Ez egy olyan munkahely ahol nincs kihez fordulni segítségért? 

Ez a kérdés nem megemlíthető az előzőekben felvetett munkakapcsolat és konfliktus kezelés 

nélkül, hiszen segítséget csak akkor tudok kérni, ha bármilyen kapcsolatban állok avval akitől 

várom a segítséget. Ha, jó a kapcsolat a munkatársak között, tudják kezelni a különböző pozitív 

negatív impulzusokat együtt, akkor tudnak segíteni egymásnak.  

De ezt tükrözi a diagramm  (22. ábra)is ami összesítette a 21 válaszoló válaszát. 16 választották, 

hogy, „ez egy olyan munkahely ahol van kihez fordulni segítségért”, 4-en válaszolták a jó 

választ. Csak egy munkatárs választotta a közepest, de a legfontosabb, hogy senki nem 

választotta a két legrosszabb választ. 
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22. ábra 

 

4. A napi munkája elvégzéséhez szükséges információk 
időben jutnak el Önhöz? 
Azt lehet látni a válaszok alapján (23. ábra), hogy ezen a munkahelyen a munkával kapcsolatos 

információk majdnem 80%-os többségben időben, vagy legtöbbször időben eljutnak a 

munkatársakhoz. Csak 24 %, amikor későn, vagy legtöbbször későn jut el az infó az aktuális 

munkatársakhoz. De a diagrammon is látható, hogy olyan eset, amikor egyáltalán nem kapja 

meg valaki a megfelelő értesüléseket időben a munkavégzéséhez, nincs. Ezért a kutatás alapján 

ez egy jól működő közösség. 

 

23. ábra 

 

 

5. Az alábbi kérdésekre adott válaszokkal, a munka-értékelés 

gyakorlatával kapcsolatos elégedettséget szeretnénk 

megismerni. 

Az ötödik kérdéscsoport arra próbál válaszokat kapni, hogy az EKL dolgozói mennyire vannak 

megelégedve a munkájuk értékelésével a felső és közvetlen vezető részéről. Szerintük jogilag, 

erkölcsileg megállja-e a helyét a különböző értékelések módja. Itt ebben a kérdéskörben 

rávilágíthatunk, hogy a dolgozóknak például amilkor a féléves teljesítmény értékelése van, 

akkor mennyire ért egyet az értékeléssel.  

 

 

 

 

5/a. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének módjával, a munkáltatói 
jogkör gyakorlója részéről? 

5/b. Ön mennyire elégedett munkája értékelésének módjával, saját, közvetlen 
vezetője részéről? 
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Az 5/a és 5/b kérdéseket nem lehet külön, külön értékelni, mivel szorosan összefüggenek 

egymással. Mivel a jogkörgyakorló munkáltató és a közvetlen vezető ha nem is ugyan az a jogi 

személy, de valahol szimbiózisban kell, hogy legyenek egymással. Így ennek a két kérdésnek a 

válaszait összevonva fogjuk kiértékelni. Hiszen a diagrammokon is látszik, hogy a „munkáltatói 

jogkör gyakorlója” (23. ábra), valamint a „saját közvetlen vezető” (24. ábra) diagramm 

végeredménye szinte teljesen egyforma.  

Vagyis ebben az esetben az 5/b kérdésre válaszolókból még azt tudhatjuk meg, hogy a 

közvetlen „főnök” irányába nagyobb bizalommal vannak a munkatársak. Ezt bizonyítja hogy 

nem csak az elégedett dolgozói válaszok vannak többségben, hanem a nagyon elégedett 

válaszok is. 

 

23. ábra                                      24. ábra 

 

 

 

 

5/c Ön mennyire elégedett munkája értékelésének gyakoriságával, a munkáltatói 
jogkör gyakorlója részéről? 

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

Az 5/c és 5/d kérdéseket sem érdemes külön, külön értékelni, mivel szorosan összefüggenek 

egymással. Mivel a jogkörgyakorló munkáltató és a közvetlen vezető egymásra van utalva. 

Tehát a közvetlen vezető alapvetően függ a felsőbb vezetőtől a nagy döntéseknél. Bár a 

közvetlen vezető eltérhet, ha úgy gondolja a magasabb vezetéstől és esetleg többször és nem 

teljes papírforma szerint, mondjuk verbálisan is értékelheti a munkatársakat. Azért ezt a két 

kérdést célszerű együtt kielemezni. A diagrammokat (25-26. ábra), ha megnézzük, nagyon 

kicsi eltérés vehető észre a válaszadásokban. A 21 válaszadó válaszai a két kérdésre szinte 

teljesen megegyeznek. Az elégedett és nagyon elégedett dolgozók 80%-ban vezetik a sort. A 

többi nagyjából 20% közepesen elégedett. De egyik kérdésre sem válaszolt senki kevésbé 

elégedett, vagy nem elégedett válassza. Tehát elmondhatjuk, hogy az EKL dolgozói 

megfelelőnek érzik mind a munkáltató mind a közvetlen vezetője részéről a munkája 

értékelésének gyakoriságával. 
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25. ábra                                  26. ábra 

 

6. Az alábbi néhány állítással közvetlen felettesének irányító-

szervező munkájával kapcsolatos véleményét kérdezzük. 

A hatodik kérdéskörben a közvetlen vezető munkatársaival való kommunikatív, erkölcsi, 

személyes és munkakapcsolati együttműködését, személyes és közvetlen kapcsolatát 

vizsgáljuk. 

 

6/a. Pontosan megmondja, hogy mit vár el munkatársaitól? 

6/b. Biztosítja a megfelelő információ áramlást? 

A 6/a és 6/b kérdéseket nem lehet külön, külön értékelni, mivel szorosan összefüggenek 

egymással. Hiszen az a megfelelő információk átadásába az elvárások is mind beletartoznak, 

vagy legalább s bele kellene, hogy tartozzanak. De mint ahogy ez a diagrammokon is látható, 

(27-28. ábra), szinte teljesen fedi egymást a 21 megkérdezett válasza a két kérdésekre. 

A munkatársak 90%-a úgy gondolja, hogy jó vagy teljesen megfelelő az információ áramlás és 

ezzel egyenes arányosságban az elvárások ismerete. A megkérdezettek közül 1-1 fő érzi úgy, 

hogy ez csak a közepes szintet éri el. Ez az eredmény úgy gondolom, hogy nem rossz és az 

EKL csapatában jól működik a felettes-munkatársi kommunikáció. 
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27. ábra                                     28. ábra 

 

6/c. Megkérdezi a munkatársak véleményét? 

6/d. Elfogadja a kritikát? 

A munkatársak véleménye az esetek nagy részében tartalmazza is a kritikát. Így a 6/c és 6/d 

kérdéseket is összevonva értékeljük ki.   

A 21 válaszadó 90%-a kikérdezi mások véleményét és értékeli, várja a kritikát. Csak 1 fő volt, 

aki azt az értékelést adta, hogy nem igazán értékeli a kritikát (30. ábra), de a munkatársak 

véleményére (29. ábra) mindenki kíváncsi, és nincs, aki elzárkózik előle. Így levonhatjuk az 

értékelésből, hogy az EKL dolgozói nyitottak egymás véleményére. 

 

29. ábra                                           30. ábra 

 

 

6/e. Támogatja a munkatársak önállóságát? 

Mint az alábbi ábrán is látható a kollégák teljes mértékben meg vannak elégedve a közvetlen 

vezető támogatásával, hogy önállóan dolgozhassanak. Hiszen az alábbi (31. ábra) elemzésen is 
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látszik, hogy a 21 válaszadó szinte egységesen a legmagasabb pontozást adta. a 21 dolgozóból 

csak 3 fő választotta a jó értékelést a többi 18 fő a úgy érzi, hogy teljes mértékben engedik 

nekik az önállóságot. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vezető maximális 

bizalommal van a beosztottakkal.  

 

31. ábra 

 

6/f. Elérhető célokat tűz ki? 

6/g. Segít a kitűzött célok elérésében? 

Erre a két kérdésre összevontuk az elemzett válaszokat, mivel az egyik a másikból következik, 

így szorosan összekapcsolódnak egymással felsőbb vezetők is befolyásolhatják. Talán azért is 

válaszolt a 21 megkérdezettből kicsit bizonytalanul közepes értékeléssel 5 fő. De látható, hogy 

a többiek a célkitűzések elérhetőségét szinte mind a legmagasabb értékkel pontozták (32. ábra). 

Ebből következik, hogy a kollégák véleménye szerint a közvetlen vezetőjük maximális 

segítséget nyújt a kitűzött célok elérésében. Ez olvasható le a diagrammon (33. ábra) a 

kielemzésből.  

    

32. ábra                                   33. ábra 

 

6/h. Segít a munkatársak szakmai fejlődésében? 
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6/i. Elérhető amikor szükség van rá? 

Ezt a két kérdés azért lett az elemzésnél összevonva, mert az egyik a másikkal szorosan 

összekapcsolható. 

A 6/h a kérdésre(34. ábra) a 21 munkatárs többsége 14 fő érzi úgy, hogy maximálisan segíti s 

dolgozók szakmai fejlődését, 4 fő értékelte úgy, hogy ez jó irányba halad, de sajnos van olyan 

1-1 fő, aki szerint csak közepesen, vagy elégségesen támogatja a szakmai fejlődést. Erre a pár 

emberre kicsit odafigyelve alapjaiban jó irányban halad az EKL csapata. 

S itt jön a 6/i kérdésre a válasz, hogy mivel teljes mértékben a szakmai fejlődésben segíti a 

munkatársakat, így a válaszolók szerint is (35. ábra) az esetek 90%-ban elérhető ha szükség van 

rá.  

 

34. ábra                                            35.ábra 

 

7. A munkatársak szerint az EKL szervezetésének működésére 

mennyire jellemzőek az alábbi megállapítások? 

Ebben a kérdéskörben az ügyfélorientált magas szakmai színvonallal rendelkező, hiteles és 

megbízható közös munkát vizsgáltuk. Mint majd az alábbi válaszokból is kiderül a munkatársak 

egy felemelkedő sikeres, jó csapatként működnek együtt 

 

7/a. Magas szakmai színvonal. 

7/b. Ügyfél (használó) központúság 

7/c. Hitelesség, megbízhatóság 

Ezt a három vizsgálti terület elemzése, azért került összevonásra, mert szorosan 

összekapcsolódnak. Hiszen a magas szakmai színvonal 7a., ha jól működik, akkor abból 

következik, az ügyfélközpontúság 7b. és ha ez a kettő szimbiózisban van egymással, akkor az 

a munka hiteles és megbízható. 

Az EKL felméréséből az derül ki, hogy itt ez egy jól működő csapat, hiszen a 21 válaszolóból 

mind a három kérdésnél, 80% vagy az feletti a válaszadók pozitív „jó” vagy a „nagyon jó” 

válasza. Az elfogadhatóan közepes választ is csak nagyjából 17% százalék adott. Csak egy 

kolléga választotta az elégséges választ az ügyfélközpontúságnál, amit megfelelő 
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odafigyeléssel a többi munkatársak kommunikativitásával és munkavégzésével lehet könnyen 

korrigálni. DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG 

Ezekből a válaszokból tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az EKL munkatársai 

viszonylag magas színvonalon, alapos hozzáértéssel végzik munkájukat és így a rendszer a 

véleményük szerint jól működik. 

 

 

  

36. ábra                                        37. ábra 

 

 

38. ábra 

 

7/d. Együttműködés a munkatársak között. 

7/e. Állandó fejlődés megújulás 

A munkatársak közötti együttműködés (7/d.) kérdésre, a válaszok alapján jól látható (39. 

ábra), hogy erősen jó minősítést kapott. Tehát, a 21 válaszadó közül több mint 80 %-a gondolja, hogy a 

munkatársakkal való együttműködés jól működik a kollektívában. Ez nagyon jó, hiszen fontos 

ahhoz, hogy a szervezet céljait, azaz a kitűzött célokat el lehessen érn 



SZE EKL DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS - 2020 

 

24  

Ebböl egyértelműen következik az állandó fejlődés és megújulás(7/e.) mely a munkatársak 

szerint is nagyon jó irányba halad, ahogy az a kérdőív válaszaiból is kiderül, miszerint a legtöbb 

válaszoló „jó”-ra vagy „nagyon jóra”értékelt.  

 

 

39. ábra                                              40.ábra 

 

 

8. Ön mennyire tartja hatékonynak az alábbi belső 

kommunikációs formákat a munkavégzés során? 

Mint az a kérdőívből is kiderül, hogy a belső kommunikációs formák és csatornák elég jó 

hatékonysággal működnek a kollektívában a munkatársak és a vezetők között. Persze itt is 

vannak javítani valók, de az olyan minimális, hogy könnyedén lehet majd orvosolni, kis 

odafigyeléssel 

 

8/a. Személyes megbeszélés a vezetőkkel. 

8/b. Személyes megbeszélés a közvetlen munkatársakkal. 

A személyes megbeszélés a vezetőkkel (8/a.) és a közvetlen munkatársakkal (8/b.)kérdésre elég 

meglepő lett a válaszok összegzése, hiszen mint ahogy az alábbi ábrákon (41-42.ábra) is látható 

a kérdőívet kitöltő szerint majdnem, hogy jobb a személyes kommunikáció a vezetővel egyesek 

szerint, mint a közvetlen munkatársakkal. Azért, ha jobban megvizsgáljuk, nagyon jó 

eredményt kaptunk a közvetlen kollégák közötti kommunikációról is, hiszen a kérdőívet 

kitöltők több mint 95%-a érzi úgy, hogy „jó”, vagy „nagyon jó”, azaz hatékonyak a személyes 

megbeszélések. 
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41. ábra                                          42. ábra 

 

 

 

8/c. Munkaértekezletek 

8/d. Köremailok 

8/e. Telefon 

8/f. Honlap 

8/g. Facebook-messenger csoport.  

A kommunikációs csatornákat (8/c - 8/g) a dolgozók az értékelések alapján úgy tűnik, hogy jól 

ismerik és kezelik. Hiszen mint a diagrammokon (43 – 47. ábra) is látható talán csak 2 fő aki 

nem túl jó értékelést adott a 21 kitöltőből. Ami utalhat arra is, hogy ismeri részesül is bennük, 

de nem használja megfelelően. 

 

 

43. ábra                                              44. ábra 
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45. ábra                                                46. ábra 

 

 

 

47. ábra 

 

 

8/h. Belső blog 

A különböző kommunikációs csatornák egyike a belső BLOG (48. ábra), amit meglepő módon 

sokan ismerik és használják is. De ezt még lehet fejleszteni, hiszen ez egy viszonylag új dolog, 

ám a munkatársak hajlandóak az újat megismerni. 
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48. ábra 

9. Az EKL egészére vonatkozóan mennyire tükrözik a 
dolgozók álláspontját a különböző működési értékek?     
 

9/a.  A könyvtár stratégiai tervéve 

A 21válaszolóból mindenki nagyon jól, de minimum jól ismeri az EKL stratégiai tervét. Az 

alábbi ábrán látható (49. ábra), hogy több mint 76 százalék a „nagyon jól” választ jelölte meg 

és a maradék nem egész 24 százalék azaz 5 fő is a „jól” választ jelölte meg. Ami azt jelenti, 

hogy tájékozottak a dolgozók a munkahelyükkel kapcsolatosan, hiszen senki nem adott nem 

leges választ. 

 

 

49. ábra 

 

9/b. A könyvtár célja 

9/c.  A célok meghatározásánál a dolgozók véleménye 

9/d. A munkatársak együttműködése a célok elérésében 

A kollégák összességében egyetértenek a kitűzött célokkal (50.ábra) Valamint a nagy  

többségük érzi úgy, hogy a célok meghatározásánál igen is számít az Ő véleményük is 
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(51.ábra). Az válaszokból az is kiderül (52.ábra), hogy jó arányban együttműködők a közösen 

megbeszélt és kitűzött célok elérése érdekében. 

 

 
50. ábra                                    51. ábra 

 
 

 

 
52. ábra 

 

9/e. Az EKL különböző tevékenységeinek áttekinthetősége 

9/f. A munka hatékonysága a belső szabályzatokon alapulva 

Amint az a lenti ábrákon is látszik a kollégák meg vannak elégedve az EKL tevékenységének 

működésével (53.ábra), hiszen a 21 kérdőívet kitöltő munkatársból 18 fő jelölte meg  a „jó” és 

„nagyon jó” válaszokat csak 3 fő a „közepesen jó” és negatív válaszok egyáltalán nem születtek.  

 A belső szabályzatok (54.ábra) véleményük szerint is hatékonyan segítik a munkájukat. Oly 

annyira gondolják ezt komolyan, hogy a kérdőívet kitöltő válasz adó munkatársak 100%-ban 

„jó” és „nagyon jó” válaszokat adtak. Tehát ez egy áttekinthető, közösen meghozott 

szabályokon alapuló munkahely. 
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53. ábra                                                    54. ábra 

 

10.Javaslatok, meglátások, vélemények 
 

A 10. kérdéskörben a munkatársak személyes javaslataira és véleményére voltunk kíváncsiak, 

amelyből „szemeezgettün” 

 

10/a. Milyen egyéb kommunikációs formát javasolna, amely javítaná a 
munkavégzéshez szükséges kommunikáció hatékonyságát? 

 

10/b. Véleménye szerint milyen változtatásra lenne szükség ahhoz, hogy tovább 
javuljon a személyes elégedettsége, és a szervezet minél eredményesebben 
működjön! Személyes elégedettséget leginkább az javítaná, ha... 

 

„Az informatikai ellátottság, támogatószolgálat (rendszergazda) javulása, magasabb 

bérek, rendezvényszervezés, szervezetfejlesztés külső szakemberek bevonásával” 

 

„Minden munkatárs igyekezzen bekapcsolódni a feladatokba. Az új feladatokba ne 

csak a szokásos kollégák legyenek becsatornázva, mindenki vállalja a feladat részét 

is a munkának.” 

 

„A könyvtár és a benne dolgozók is anyagilag kicsit stabilabbnak érezhetnék magukat, 

ha az anyagi elismerés mértéke növekedne.” 

 

„több kommunikáció” 

 

„Nem javítanám” 

 

„Alapjaiban elégedett vagyok, az apró pillanatnyik kellemetlenségek jó részt 

orvosolhatók.” 

 

„még jobban bekerülne a könyvtárunk munkája és tevékenysége a "köztudatba". A 

városi kulturális, tudományos közéletbe is jobban bekerülnék. Természetesen ezért 

nekünk is még több marketingtevékenységet kell tennünk.” 
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„Egymást most is segítjük, ez a lényeg, ha valaki elakad, számíthasson a 

munkatársára. A rugalmas munkaidő a másik. Ha valaki 7-re jön mert így kényelmes 

neki és senkinek sem gond ha 3-kor elmehet emiatt, akkor ebben segítsék a 

munkatársak. Biztos vagyok benne, hogy ezáltal az illető hatékonyabb a nap folyamán. 

Természetesen ha szükség van a munkájára 3 után mert sok a hallgató, akkor 

maradjon de had csúsztassa le máskor! 

             

            „Egymás munkájának elismerése. Türelem gyakorlása.” 

 

„Személyesen elégedett vagyok a szervezet működésével.” 

 

„könyvtári életpálya modell és méltó bérezés” 

 

 
 

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

„több pályázati lehetőség akár az egyetem más egységeivel együttműködve, 

hatékonyabb együttműködés az egyetem más egységeivel, stratégia hozzáigazítása az 

egyetemi stratégiához, a célkitűzések felülvizsgálata, ügyfélszolgálati fejlesztése, 

szervezetfejlesztés külső szakemberek bevonásával, külföldi hallgatók támogatása” 

 

„Külső szakmai képzéseken minél nagyobb arányan vennénk részt, a kollégák, a 

meghívott előadóktól jó szakmai dolgokat tanulhatnánk” 

 

„Talán, ha még inkább megismernénk egymás feladatait” 

 

„lehetőségünk lenne bővíteni a munkatársak létszámát szakképzett, jó kompetenciájú 

szakemberekkel, ha minden munkatárs mélységeiben is megismerhetné és kiterjesztené 

a minőségi irányelveket munkavégezése során.”  

 

„ha még több egyedi marketingeszközzel és marketing tevékenységgel hívhatnánk fel 

a figyelmet intézményünkre és munkánkra.” 

 

„ha a logikus, átgondolt ötleteket közös erővel meg is valósítanánk.” 

 

„Ha jobban odafigyelnénk egymásra, nem beszélnénk el időnként egymás mellett.” 

 

„ha nem egymást rossz indulatúlag figyelnék a dolgozók (ki hány óra hány perckor 

jön-megy, főleg ha ledolgozza a napi 8 óráját!), hanem egymást segítve dolgoznának, 

jobbítva az egyes munkafolyamatokat. A közös meghatározott cél legyen az első és a 

bizalom” 

 

„ha minden kolléga egyformán törekedne a fejlődésre, munkájának minél magasabb 

színvonalon való ellátására 

 

„még szorosabb lenne az együttműködés a tagkönyvtárakkal.” 

 

„még több visszajelzést kapnánk az olvasói igényekről” 
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Összefoglaló 
Az eredmények azt bizonyították, hogy a munkatársak tisztában vannak a könyvtár 

működésével, ismerik a szervezet céljait, értékeit és hajlandók változtatni amennyiben 

szüksége. 

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

egymás iránti szociális érzékenységükben. 

Meg vannak elégedve az EKL tevékenységének működésével. A belső szabályzatok 

véleményük szerint is hatékonyan segítik a munkájukat.  

Összességében egyetértenek a kitűzött célokkal. Valamint a többségük érzi úgy, hogy a célok 

meghatározásánál igen is számít az Ő véleményük is.  

A kérdőívből az is kiderül, hogy jó arányban együttműködők a közösen megbeszélt és kitűzött  

célok elérése érdekében. A  különböző kommunikációs csatornákat ismerik és jól alkalmazzák.  

A közvetlen főnökeikkel is jó a kapcsolatuk és jól tudnak együtt dolgozni, akár a kritikákat is 

meghallgatva, kimondva és korrigálva a hibákat.  

Hiszen, akkor működik a kielégítő és közös munka, ha a munka megszervezés mindenki 

számára pozitív hozzáállást és elégedettséget okoz.  

Tehát ez egy áttekinthető, közösen meghozott szabályokon alapuló munkahely. Mint 

mindenhol természetesen itt is van még javítani való, például, hogy szorosabban 

kapcsolódjanak a tagkönyvtárak is a közös munkához. De ez/ezek nagyjából korrigálható hibák. 

Ezért a kutatás alapján ez egy jól működő kollektíva! 

 


