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A felmérés tárgya, módszertana 

A SZE EKL a jövőben a fogyatékkal élő hallgatókra is nagy hangsúlyt szeretne fektetni. Igaz 

kevés fogyatékkal élő hallgató jár egyetemünkre, de fontos nekik is megfelelő körülményeket 

biztosítani. 2017-ben végeztünk egy felmérést. Aktuális felmérésünket 2021. február, március 

hónapban tudták kitölteni az érdeklődők. Összesen csupán 3 válasz érkezett. Összesen jelenleg 

131 fogyatékkal élő hallgatónk van, így a kitöltöttség csak 2,5 % körülinek mondható. Bár 

sajnos több hallgató nem töltötte ki, a kiértékelés így is fontos. 

A felmérés célja, hogy lássuk, hogyan vélekedik a SZE-EKL-ről a megadott hallgatói réteg és 

hogy lássuk milyen hiányosságaink, lehetőségeink vannak a fejlődésre. 

Viszonylag rövid 14 kérdésből álló kérdéssort kaptak az űrlapot kitöltők. Elsősorban 

skálakérdések és feleltválasztós kérdések domináltak a Google űrlapon. Utolsó kérdés során az 

egyéni véleményüket is kifejthették a válaszadók. 

Skálakérdések esetén 1-től 5-ig terjedően fejezhették ki véleményüket a hallgatók. 1:egyáltalán 

nem elégedett (nagyon elégedetlen); 5: teljes mértékben elégedett (nagyon elégedett) jelentéssel 

bírt. 

Feleltválasztós kérdéseknél általában a következő válaszok voltak jellemzők: Igen, Nem, Nem 

ismerem. 

A kérdőív összeállítása során azért ezeket a kérdéstípusok kerültek kiválasztásra, mert így 

egyszerűen volt mérhető a fogyatékkal élők véleménye. 

A kérdőívek értékeléséhez szükséges értelemzések 

Eredmények értelmezése 

A válaszok értékelése során alkalmazott oszlopdiagrammok esetén egyértelműen leolvasható, 

hogy a skálakérdéseknél 1-től 5-ig terjedően, hány százalékban érkeztek válaszok. 

Feleletválasztós kérdések esetén kördiagramm során a színek a jelentése: 

 Kék szín: Igen (válasz) 

 Piros (narancsos szín): Nem (válasz) 

 Citromsárga szín: Nem ismerem (válasz) 

 

Gyakorisággal kapcsolatos kérdések esetén a színek jelentése a válaszok kapcsán: 

 Kék szín: Gyakran (válasz) 

 Piros (narancsos szín): Ritkán (válasz) 

 Citromsárga szín: Nem használom (válasz) 

 Zöld szín: Nem ismerem 
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Válaszadók összetétele 

A három válaszadóból 2 fő a SZE- EKL-el, 1 fő a MÉK-kari Könyvtárral kapcsolatosan 

válaszolt. Mivel tudtuk, hogy kevés az a hallgatói csoportréteg, aki ebbe a kategóriába beleesik, 

így külön korra és nemre nem kérdeztünk rá.  

Skálakérdések 

A korábban említettek alapján a skálakérdések alkalmával 1-től 5-ig terjedő értékekkel 

jelölhették véleményüket a válaszadók. 1-es érték: teljesen elégedetlen, 2-es érték: inkább 

elégedetlen (kevésbé elégedett); 3-as érték: közepesen elégedett; 4-es érték: közel teljesen 

elégedett; 5-ös érték: nagyon elégedett. A következőkben oszlopdiagrammokon látható a kapott 

válaszok eredménye. 

Mennyire elégedett a könyvtárosok segítőkészségével? 

 

Ebben a kérdésben egyöntetű volt a vélemény, mivel teljes mértékben elégedettek a válaszadók.  

Megkapja a szükséges információkat a könyvtárosoktól? 
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Szintén mind a 3 válaszadó nagyon elégedett. Egyikőjük sem jelezte, hogy kevésbé lenne 

elégedett az információk tekintetében.  

Ön szerint mennyire megfelelő az épület akadálymentesítettsége? 

 

Teljes elégedettség itt 2 válaszadó esetében volt tapasztalható. Ők a SZE EKL Központi 

Könyvtárát értékelték. 3-as értékkel, tehát közepes elégedettséggel bírt a MÉK Kari Könyvtárat 

használó fogyatékkal élő hallgató válasza. Ez érthető is, hiszen ott nehézkesebb a közlekedés, 

mivel ez a Könyvtár a várban helyezkedik el, akadálymentesített lehetőség nem megoldott, 

ezért kevésbé gyors a bejutási lehetőség, mint a Központi Könyvtár esetében. 

Mennyire elégedett a lift rendelkezésre állásával? 

 

A válasz megosztó volt. Egy részről teljes elégedettség látszik, másrészről 1 fő elégedetlenségét 

fejezte ki. Itt is a Különböző könyvtári helyszín miatt tapasztalható eltérés. 

Mosonmagyaróváron a könyvtárban a lift kérdése még nem megoldott, ezért ez a válaszon is 

látszik. 
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Elégedett-e a szabadpolcos állomány elhelyezésével? 

Erre vonatkozóan egyöntetű elégedettséget jeleztek a válaszadók, tehát nincs szükség 

átrendezésre. 

 

 

Elégedett-e a könyvtári terek megközelíthetőségével? 

 

A Központi Könyvtárban elég nagy terek, szellős polcok, lift áll a felhasználók rendelkezésére, 

így a fogyatékkal élők (főként, ha mozgássérültek) is könnyen tudnak mozogni.   3 válaszból 1 

felhasználó jelezte, hogy majdnem teljesen elégedett csupán. Szintén a MÉK Kari Könyvtárat 

használó esetébe figyelhető ez a vélemény meg. Ez is érthető, hiszen ebben a Kari könyvtárban 

kicsit szűkebbek a terek. 

Elégedett-e a könyvtárépület megközelíthetőségével? 

Az összes válaszadó esetén nagyon elégedett visszajelzést kaptunk. Tehát ebből a szempontból 

megfelelő az épület kialakítása.  
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Összességében elmondható, hogy a skálakérdések válaszai alapján nagyon pozitív visszajelzést 

kaptunk. Az akadálymentesítettség esetén volt tapasztalható inkább elégedetlenség, de ez a 

mosonmagyaróvári kari könyvtár helyi sajátosságából adódik.  

 

Feleletválasztós kérdések 

A feleltválasztós kérdések válaszai kördiagrammon került ábrázolásra, mellette a színek 

jelentésének magyarázatával. 

Igénybe vette-e már a könyvtár akadálymentesített weblapját? 

 

Ketten Nem-el válaszoltak, 1 (Mosonmagyaróvár) válaszadó a Nem ismerem jelölést 

alkalmazta. Ez esetben érdemes lenne a jövőben a mosonmagyaróvári kollégáknak felhívni a 

figyelmet, hogy a honlapot tudják a látássérültek is használni. A Nem-el válaszadók esetében 

az is feltételezhető, hogy nem volt szükségük a honlap információira, vagy nem látássérült 

fogyatékosággal rendelkeznek. 
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Milyen gyakran használja a könyvtár katalógusát? 

 

1 válaszadó Gyakran, 1 Nem használom, 1 fő Nem ismerem lehetőséggel válaszolt. Érdemes 

tehát a katalógus használatát külön bemutatni a kollégáknak, hogy a fogyatékkal élők is bátran 

merjék használni. 

Igénybe vette-e a katalógus akadálymentesített formáját? 

 

A válaszok között csak a Nem, illetve Nem ismerem visszajelzés volt jelen. Ez alapján szintén 

fontos a jövőben a katalógus akadálymentesíettt formáját is hirdetni. Ugyanakkor előfordulhat, 

hogy a válaszadók között nem volt olyan, akinek a katalógus ezen verziójára lenne szüksége. 

 

Igénybe vette-e már a könyvtár akadálymentesíett mosdóit? 

Ebben az esetben is a Nem, illetve Nem ismerem jelzés dominált. Valószínűsíthető, hogy akik 

Nem-el feleltek nem volt szükségük rá.  Nem ismerem lehetőséggel pedig szintén a Móvári 

Kari Könyvtárral kapcsolatban válaszoltak. Sajnos itt nincs akadálymentesített mosdó. 
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Használta-e már a könyvtár médiatárát? 

2 válaszadó Nem ismerem, 1 pedig Nem válasszal felet. A Médiatár használata elsősorban a 

Központi Könyvtárban lehetséges. Úgy tűnik a fogyatékkal élő hallgatókat célzottabb módon 

kell tájékoztatni lehetőségeinkről. 

 

Használta-e már a felolvasógépet? 

 



9 

 

Ebben az esetben is a Nem, valamint Nem ismerem válaszok domináltak. Amennyiben nem 

látássérült hallgatókról van szó nyilvánvalóan nem is fontos számukra ez a lehetőség. 

Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy felolvasógép, csak a Központi Könyvtárban érhető el. 

Természetesen erre az opcióra is érdemes erőteljesebben felhívni a fogyatékkal élők figyelmét 

célzott reklámmal.. 

 

Vélemények 

Szabadszavas válasz megadására  kérdőív kitöltése végén volt lehetőség. Itt lehetőséget kaptak 

a kitöltők, hogy észrevételeiket, javaslataikat is leírják. Visszajelzések alapján, vagy nem volt 

javalat, vagy elégedett volt a válaszadó, vagy mosonmagyaróvári kollégák segítőkészségét 

dicsérték. 

 

Összegzés, következtetések 

A fogyatékkal élők csoportja, egy szűk réteg. Bár kevés volt a válaszadók száma, mégis kitűnik, 

hogy összességében elégedettek a könyvtárral, könyvtárosokkal a hallgatók. Ami 

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

akadálymentes honlap, katalógus-használat, felolvasógép) jobban tájékoztatni ezt a hallagatói 

réteget. Terveink között szerepel célzott programok, alkalmak, esetleges szolgáltatások 

biztosítása a fogyatékkal élők számára. Természetesen ez attól is függ, hogy a jövőben milyen 

arányban használják a SZE-EKL szolgáltatásait ezek a hallgatók. 

A kérdőív kiértékelése során felmerült, hogy a jövőben érdemes megkérdezni azt is, hogy 

milyen fogyatékkal él az adott válaszadó, így könnyebbé válhat a válaszok értékelése, 

következtetések levonása. 

 

 

 

 

 

 

 

 


