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1. Bevezetés 
 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárában eddig négy alkalommal (2011, 2014, 

2016, 2018) végeztünk használói elégedettség mérést. 2021-ben ötödik alkalommal már 

Egyetemi Könyvtár és Levéltárként (EKL) kértük ki a könyvtárhasználók véleményét többek 

között a 2020-as évet nagyban befolyásoló, így az EKL szolgáltatásaira is kiható COVID-19 

járvánnyal kapcsolatban is.  

 

Az aktuális elégedettségmérést 2021. január-február hónapban végeztük el. A válaszadóknak  

egy hónap időtartam állt rendelkezésükre a visszajelzésre, a kitöltési határidő  

2021. február 7-ke volt. Egy alkalommal emlékeztetőt is kiküldtünk. A kérdések összetételét 

tekintve a korábbi évekhez részben hasonlítottak. Összesen 23 kérdést tettünk fel. Kérdőívünk 

immár az Egyetemi Könyvtár és Levéltári hálózat valamennyi tagkönyvtárának a szolgáltatásait 

vizsgálta, ezért kértük, a kitöltőket, hogy a kérdőívet arra a könyvtárra vonatkozóan töltsék ki, 

amelyiknek a beiratkozott olvasói, illetve a leggyakrabban látogatják. A válaszadásra általában 

egy ötfokú skála szolgált (1=teljes mértékben elégedetlen, 5=teljes mértékben elégedett), illetve 

volt olyan kérdés is, ahol több választási lehetőséget is felkínáltunk. Természetesen szabad 

válaszok megfogalmazására is volt lehetősége a kitöltőknek. A kérdőív kitöltése teljesen 

anonim módon történt és hozzávetőleg 15-20 percet vett igénybe. Ahol a kérdésekre adott 

válaszok között ellentmondást fedeztünk fel, azokat a feldolgozásnál nem vettük figyelembe. 

Egy-két esetben előfordult, hogy a kitöltött kérdőív teljes egészében használhatatlan volt, nem 

vették komolyan a kitöltést. Az elemzésnél ezeket szintén nem vettük figyelembe. 

 

2. A kérdőíves felmérés eredménye  
 

Az online kérdőív keretében valamennyi szolgáltatásunkra igyekeztünk kitérni. A kérdőívet 

206 fő töltötte ki, melynek 85 %-a „egyetemi polgár” 

 

Felmérésünk nem reprezentatív, kitöltése önkéntes volt. Ettől függetlenül, ha a foglalkozásokat 

tekintjük, megállapítható, hogy a felhasználók státusza széleskörű. (1-2. ábra)  
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1. ábra: A kitöltők foglalkozása 

 

 

2. ábra: A kitöltők foglalkozása (szófelhő) 

 

Egyetemünk hallgatóitól külön kértük, hogy nevezzék meg, hogy melyik karon tanulnak?  

Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy egy kivételtől eltekintve Egyetemünk 

valamennyi karának hallgatói részt vettek a felmérésben. Örömmel tölt el bennünket, hogy két 

karon (Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 31,3 %,  

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 23,5 %) különösen nagy volt a részvételi arány és 

sajnáljuk, hogy a Művészeti Karról a 2018-as felméréshez hasonlóan egy válasz sem érkezett. 

Bízunk benne, hogy a jövőben ez változni fog. (3. ábra) Továbbá a kapott eredményekből az is 

kitűnik, hogy nagyon nagy százalékban, (72,3 %) nappali tagozatos hallgatók vettek részt a 
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felmérésben. (4. ábra). A kitöltők között minimális különbséggel a férfiak voltak többségben. 

(5. ábra) 

 

 

3. ábra: Amennyiben a SZE hallgatója kérjük, jelölje meg, hogy melyik karra jár? 

 

 

 

4. ábra: Amennyiben a SZE hallgatója kérjük, jelölje meg, hogy milyen tagozatra jár? 
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5. ábra: A kitöltők nemek szerinti megoszlása 

 

Jelen felmérésben a 2018-ashoz hasonlóan kértük a válaszadókat, hogy arra intézményre 

(Központi könyvtár, tagkönyvtárak) töltsék ki a kérdőívet ahová a leggyakrabban járnak.  

(6. ábra) A válaszadók nagy többsége 81,1 % a Központi Könyvtár (KK) szolgáltatásait veszik 

igénybe. A második helyen 13,1 %-kal (27 fő) az Apáczai Csere János Kar Könyvtára (AKK) 

végzett, míg a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára 

(MÉKK) 3,9 %-ot, (8 fő) a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára (DFJKK)  

1,9 %-ot (4 fő) kapott. Az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Könyvtárával, és a  

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Könyvtárával kapcsolatban nem érkezett válasz.  

 

 

6. ábra: A SZE-EKL hálózat melyik könyvtárát használja a leggyakrabban? 
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2.1. Könyvtári terek 
 

A felmérés első kérdéscsoportja a könyvtár tereivel volt kapcsolatos. A kérdőívünkben 

rákérdeztünk, hogy a kitöltők mennyire elégedettek… 

 a könyvtár belső tereinek kialakításával?  

 a könyvtár klímájával?  

 a világítással?  

 a könyvtári szolgáltató terek megközelíthetőségével?  

 az eligazító táblákkal, feliratokkal?  

 az informatikai, multimédiás lehetőségekkel?  

 a számítógépek működésének gyorsaságával?  

 a wifi szolgáltatással?  

 az online könyvtári katalógussal?  

 a reprográfiai szolgáltatásokkal (szkennelés, fénymásolás, nyomtatás)? 

 

Az EKL tereinek kialakításával, a klímával és a világítással a kitöltők többsége elégedett volt. 

(Ugyanakkor a korábbi felmérésekhez hasonlóan most kaptunk az épület szellőzésével, és a téli 

időszakban tapasztalható hűvös könyvtárral kapcsolatos negatív visszajelzéseket is.) (7. ábra) 

 

7. ábra: Mennyire elégedett Ön  

a könyvtár belső tereinek kialakításával; a könyvtár klímájával; a világítással? 

 

A könyvtári szolgáltató terek megközelíthetőségével; az eligazító táblákkal, feliratokkal sem 

volt különösebb problémája a kitöltőknek, ugyanakkor az informatikai, multimédiás 

lehetőségek tekintetében már sokkal inkább megoszlottak a válaszok. Sajnos a jelenleg 

használatban lévő vékonyklienses könyvtári terminálokhoz nem sok mindent tesznek lehetővé, 
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például a pendrive használatot nélkülözniük kell a használóknak, emellett gyakran lefagynak. 

(8. ábra)  

 

 

 

8. ábra: Mennyire elégedett Ön a könyvtári szolgáltató terek megközelíthetőségével;  

az eligazító táblákkal, feliratokkal; az informatikai, multimédiás lehetőségekkel? 

 

Az informatikai és a multimédiás lehetőségekhez hasonlóan, a számítógépek működésével 

gyorsaságával kapcsolatban is szintúgy megoszlott a válaszadók véleménye. Itt minimális 

többségben a „Nem tudom” válaszlehetőség volt a leggyakoribb. Ezzel ellentétben elmondható, 

hogy a wifi szolgáltatással, és az online könyvtári katalógussal a válaszadók többsége elégedett 

volt. A szkennelés, fénymásolás, nyomtatás kapcsán szintén a „Nem tudom” válaszlehetőség 

volt túlnyomó többségben. Ez mindenképpen egy meglepő eredmény és arra utal, hogy a 

felsorolt szolgáltatásokat jobban kell reklámoznunk. 

 

 

 

9. ábra: Mennyire elégedett Ön a számítógépek működésének gyorsaságával;  

a wifi szolgáltatással; az online könyvtári katalógussal;  

a reprográfiai szolgáltatásokkal (szkennelés, fénymásolás, nyomtatás)? 
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Amennyiben a kérdésekre kapott válaszok (1, 2, 3, 4, 5) átlagát vesszük megállapíthatjuk, hogy 

kizárólag a „számítógépek működésének gyorsasága” kapott 4-es alatti átlagot. (10. ábra) 

 

 

10. ábra: A kapott válaszok átlaga 

 

A következő kérdésben a kitöltők könyvtári terekkel kapcsolatos elképzeléseire voltunk 

kíváncsiak. (Mire használnák a tereket?) Itt nem meglepő módon az „Egyéni tanulás” (81,6 %), 

„Csoportos tanulás, projektmunka” (69,9 %), illetve különböző relaxációs programok 

lehetőségek kaptám a legtöbb szavazatot. Volt, aki nem használja a könyvtári tereket, kizárólag 

könyveket kölcsönöz, de akad olyan kitöltő is, aki a két óra közötti időtöltésre tarja ideális 

lehetőségnek. (11-12. ábra)  

 

 

11. ábra: Mire használná a könyvtári tereket? (Több választ is megjelölhet!) 
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12. ábra: Mire használná a könyvtári tereket? (szófelhő) 

 

A ’Milyen informatikai eszköz használatát részesíti előnyben,’ kérdésnél a kitöltők 82,5 %-a 

saját eszközt használ, ami alátámasztja a korábbi eredményeket is, hogy a könyvtári 

terminálok azontúl, hogy sok technikai probléma van velük, emellett (vagy éppen ezért) nem 

is népszerűek. (13-14. ábra)  

 

 

13. ábra: Milyen informatikai eszköz használatát részesíti előnyben?  
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14. Milyen informatikai eszköz használatát részesíti előnyben?  (szófelhő) 

 

A kitöltők több, mint 70 %-a személyesen a könyvtárban veszi igénybe a szolgáltatásokat, 

míg mindösszesen 10,7 % használja távolról és 9 % nem használja. (15-16. ábra) 

 

 

 

 

15. ábra: Honnan használja a könyvtár szolgáltatásait? 
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16. ábra: Honnan használja a könyvtár szolgáltatásait? (szófelhő) 

 

 

2.2. A könyvtárhasználat időkeretei 
 

A következő kérdéscsoport a könyvtárhasználat időkereteivel foglalkozott.  A válaszadóknak 

1-5-ig terjedő skálán kellett értékelniük. (1: nagyon elégedetlen, 5: nagyon elégedett) 

 

Mennyire elégedett Ön… 

 a könyvtár nyitvatartási idejével?  

 a beiratkozás, kölcsönzés igénybevételéhez szükséges várakozási idővel?   

 a tájékoztatás igénybevételéhez szükséges várakozási idővel?  

 a felszólítót megelőző emlékeztető küldésével?  

 a kölcsönzési határidővel?  

 az egyszeri hosszabbítás lehetőségével? 

 

A 17-18. ábrákról leolvasható, hogy a válaszadók nagy százaléka elégedett a felsorolt 

szolgáltatásokkal, ez alól leginkább az utolsó „egyszeri hosszabbítás lehetősége” a kivétel, 

mivel itt a „Nem tudom” opciót is sokan választották, emellett az 1-2-es válaszok aránya is 

magasabb. (17-18. ábra)  
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17. ábra: Mennyire elégedett Ön a könyvtár nyitvatartási idejével;  

a beiratkozás, kölcsönzés igénybevételéhez szükséges várakozási idővel;  

a tájékoztatás igénybevételéhez szükséges várakozási idővel? 

 

18. ábra: Mennyire elégedett Ön a felszólítót megelőző emlékeztető küldésével;  

a kölcsönzési határidővel,  

az egyszeri hosszabbítás lehetőségével? 

 

Az időkeretekkel kapcsolatos második kérdés a könyvtárhasználók tájékozódási szokásait 

mérte. A „Honnan tájékozódik?” kérdésnél a könyvtári honlap (72,3 %) és a Neptun üzenet 

(45,1 %) volt abszolút többségben, de nyilvánvalóan vannak akik a különböző Közösségi 

oldalakról (21,8 %),  barátoktól (20,9 %), vagy éppen a könyvtárosoktól (16 %) tájékozódnak. 

Saját válaszként leginkább a fotocellás ajtón lévő kiírásokat, illetve a könyvtárban található 

táblákat említették meg. (19-20. ábra)    
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19. ábra: Honnan tájékozódik Ön a könyvtár nyitvatartásáról, szolgáltatásairól,  

aktuális eseményeiről?  

 

 

20. ábra: Honnan tájékozódik Ön a könyvtár nyitvatartásáról, szolgáltatásairól,  

aktuális eseményeiről? (szófelhő) 

 

Amennyiben a kérdésekre kapott válaszok (1, 2, 3, 4, 5) átlagát vesszük megállapíthatjuk, 

hogy egyetlen szolgáltatás sem kapott 4-es alatti átlagot. (21. ábra) 

 

 



HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2021 

 

14  

 

21. ábra: A kapott válaszok átlaga 

 

2.3. Szolgáltatások 
 

A következő kérdéscsoportban az EKL szolgáltatgatásaival kapcsolatban tettünk fel 

kérdéseket. Az első kérdés a könyvtári katalógusra vonatkozott. Az OPAC használatával 

kapcsolatos tájékoztatással kapcsolatban a válaszadók (54,8 %) elégedett volt, ezzel 

ellentétben 17 % egyáltalán nem találta megfelelőnek az elektronikus katalógus használatával 

kapcsolatos tájékoztatást, ami számunkra is egy negatív visszajelzés, amin a jövőben 

javítanunk kell. (22. ábra) Az (1, 2, 3, 4, 5) válaszok átlaga: 3,58. 

 

 

22. ábra: Kap-e megfelelő tájékoztatást a könyvtári elektronikus katalógus használatával 

kapcsolatban? Kérjük, értékeljen 1-5-ig terjedő skálán!  

(1: nagyon elégedetlen, 5: nagyon elégedett) 
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Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt szolgáltatásokat? Az Önre legjobban jellemzőt 

jelölje!  

 

 Kölcsönzés  

 Hosszabbítás  

 Előjegyzés  

 Könyvtárközi kölcsönzés  

 Online tájékoztató szolgáltatás  

 MTMT (publikáció feltöltés, képzés, konzultáció)  

 Európai Dokumentációs Központ  

 Könyvtári honlap  

 Közösségi oldal (Facebook, Instagram) 

 

A 23-25. ábrákon láthatjuk, hogy a válaszadók naponta, illetve hetente használják az EKL 

közösségi oldalait és a honlapját. Havonta, vagy ritkábban veszik igénybe többek között a 

kölcsönzést és a hosszabbítást. Meglepő, hogy az előjegyzést, a könyvtárközi kölcsönzést és 

a közösségi oldalakat a kitöltők többsége ugyan ismeri, de nem veszi igénybe, míg legtöbben 

az MTMT (publikáció feltöltés, képzés, konzultáció) és az Európai Dokumentációs Központ 

szolgáltatásait nem ismerik a kitöltők. Mivel a válaszadók több mint 70 %-a hallgató, ezért 

magától értetődő, hogy még nem találkoztak az Magyar Tudományos Művek Tárával, hiszen 

ez az adatbázis elsősorban az oktatókat, kutatókat célozza meg, ugyanakkor az EDK ilyen 

magas szintű ismeretlensége aggodalomra adhat okot. (23-25. ábra) 

 

 

 

 

23. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe: Kölcsönzés; Hosszabbítás; Előjegyzés  
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24. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe: Könyvtárközi kölcsönzés;  

Online tájékoztató szolgáltatás; MTMT (publikáció feltöltés, képzés, konzultáció);  

Európai Dokumentációs Központ  

 

25. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe:  

Könyvtári honlap; Közösségi oldal (Facebook, Instagram)  

 

A soron következő kérdésben szintén, a már említett szolgáltatásokat kellet értékelniük a 

válaszadóknak abból a szempontból, ha igénybe veszik, akkor mennyire elégedettek vele. 

(Ezt egy 1-5-ig terjedő skálán kellett értékelniük.)   

 

Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele? Kérjük, értékeljen 1-5-ig terjedő skálán! 

(1: nagyon elégedetlen, 5: nagyon elégedett)  

A 26-28. ábrákról leolvasható, hogy a legmagasabb pontszámot a kölcsönzés, a hosszabbítás 

és a könyvtári honlap kapta. Örömünkre szolgál, hogy 1-2-es minősítések egyik szolgáltatás 

esetében sem érkeztek jelentős mértékben. Az „Ismerem, de nem veszem igénybe”, illetve 

„Nem ismerem” az előző kérdéshez hasonlóan szinte azonos arányban van jelen. (26-28. ábra) 
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26. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Kölcsönzés; Hosszabbítás; Előjegyzés 

 

 

27. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Könyvtárközi kölcsönzés; Online tájékoztató szolgáltatás;  

MTMT (publikáció feltöltés, képzés, konzultáció) 

 

 

28. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Európai Dokumentációs Központ;  

Könyvtári honlap; Közösségi oldal (Facebook, Instagram)   
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Amennyiben a kérdésekre kapott válaszok (1, 2, 3, 4, 5) átlagát vesszük megállapíthatjuk, hogy 

egyetlen szolgáltatás sem kapott 4-es alatti átlagot. (29. ábra) 

 

29. ábra: A kapott válaszok átlaga 

 

Előző kérdésekhez hasonlóan, most a helyben használatos szolgáltatásokat vettük górcső alá 

kértük a válaszadókat, hogy jelöljék meg, hogy milyen gyakran veszik igénybe őket.  

 

Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt (helyben használatos) szolgáltatásokat? Az Önre 

legjobban jellemzőt jelölje! 

 Könyvek  

 Folyóiratok  

 Hagyományos szakdolgozatok  

 E-szakdolgozatok  

 Médiabox  

 Számítógép/ internet használat  

 Adatbázis használat  

 Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás  

 Tanulóbox használata  

 Tájékoztatás  

 Katalógushasználat  

 Elektronikus ZH, vizsga  

 Könyvtárhasználati óra  
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 Kutatásmódszertani óra  

 Adatbázis használati óra  

 PATLIB központ (iparjogvédelmi tanácsadás)  

 Európai Dokumentációs Központ  

 Gyermekkuckó  

 Terembérlés  

 Egyéb (könyvbemutató, kiállítás, stb.) 

 

A 30-35. ábrákról leolvasható, hogy a 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. Az „Ismerem, de nem 

veszem igénybe” lehetőségnél nagyszámban érkeztek válaszok a folyóiratokra, hagyományos 

és elektronikus szakdolgozatokra, a médiaboxokra, de szinte valamennyi felsorolt helyben 

használatos szolgáltatásnál megfigyelhető, hogy sokan választották ezt a válaszlehetőséget. 

Elgondolkodtató, hogy miért van így? Megfigyelhető, hogy a „Nem ismerem” oszlop nagyon 

magas a különböző könyvtári (könyvtárhasználati, kutatásmódszertan, adatbázis használati) 

órákra, továbbá a már említett Európai Dokumentációs Központ, illetve a PATLIB központra 

vonatkozólag. Az MTMT-hez hasonlóan a PATLIB központ szolgáltatásai is elsősorban az 

oktatók/kutatók részére szólnak. (30-35. ábra) 

 

 

30. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt (helyben használatos) 

szolgáltatásokat: Könyvek; Folyóiratok; Hagyományos szakdolgozatok 

 

 



HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2021 

 

20  

 

31. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt (helyben használatos) 

szolgáltatásokat:  

E-szakdolgozatok; Médiabox; Számítógép/ internet használat; Adatbázis használat  

 

 

 

32. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt (helyben használatos) 

szolgáltatásokat: Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás; Tanulóbox használata;  

Tájékoztatás; Katalógushasználat 

 

33. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt (helyben használatos) 

szolgáltatásokat: Elektronikus ZH, vizsga; Könyvtárhasználati óra;  

Kutatásmódszertani óra; Adatbázis használati óra 
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34. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt (helyben használatos) 

szolgáltatásokat: PATLIB központ (iparjogvédelmi tanácsadás);  

Európai Dokumentációs Központ; Gyermekkuckó  

 

35. ábra: Milyen gyakran veszi igénybe a felsorolt (helyben használatos) 

szolgáltatásokat:  

Terembérlés, Egyéb (könyvbemutató, kiállítás, stb.) 

 

A következő kérdésben újfent felsoroltuk a már említett helyben használatos 

szolgáltatásainkat és kértük a válaszadókat, hogy 1-5-ig terjedő skálán értékeljenek. 

Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele? Kérjük, értékeljen 1-5-ig terjedő skálán! 

(1: nagyon elégedetlen, 5: nagyon elégedett) 

 

A 36-42. ábrákon láthatjuk, hogy a legtöbb 4-5-ös osztályzatot a könyvek, a számítógép 

(internethasználat), tanulóbox használat, a tájékoztatás és a katalógushasználat kapták.  

Ezzel ellentétben a legtöbb 1-2-es osztályzatot a számítógéphasználat és az elektronikus ZH 

kapta. (Már korábban is utaltunk rá, hogy az EKL-ben található vékonyklienses terminálok 

nem nyújtanak teljes körű felhasználói élményt, illetve gyakran lefagynak. Az elektronikus 

ZH-k negatív értékelésére minden bizonnyal a válaszadók ZH-ra kapott érdemjegye is 

kihatással volt.) Az „Ismerem, de nem veszem igénybe” és a „Nem ismerem” válaszok az 

előző kérdés eredményéhez hasonló arányt mutatnak. (36-42. ábra)  
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36. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Könyvek; Folyóiratok; Hagyományos szakdolgozatok 

 

37. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

E-szakdolgozatok; Médiabox; Számítógép/ internet használat 

 

 

38. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Adatbázis használat; Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás; Tanulóbox használata 

 



HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2021 

 

23  

 

39. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Tájékoztatás; Katalógushasználat; Elektronikus ZH, vizsga 

 

 

40. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Könyvtárhasználati óra; Kutatásmódszertani óra; Adatabázis használati óra 

 

 

41. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

PATLIB központ (iparjogvédelmi tanácsadás);  

Európai Dokumentációs Központ; Gyermekkuckó 
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42. ábra: Ha igénybe veszi, akkor mennyire elégedett vele:  

Terembérlés; Egyéb (könyvbemutató, kiállítás, stb.) 

 

Amennyiben a kérdésekre kapott válaszok (1, 2, 3, 4, 5) átlagát vesszük megállapíthatjuk, hogy 

egyetlen szolgáltatás sem kapott 4-es alatti átlagot. (43. ábra) 

 

 

 

43. ábra: A kapott válaszok átlaga 

 

4,57

4,39

4,39

4,31

4,43

4,07

4,29

4,48

4,60

4,49

4,57

4,23

4,54

4,51

4,50

4,48

4,36

4,63

4,62

4,42

3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70

Könyvek

Folyóiratok

Hagyományos szakdolgozatok

E-szakdolgozatok

Médiabox

Számítógép/ internet használat

Adatbázis használat

Fénymásolás, szkennelés, nyomtatás

Tanulóbox használata

Tájékoztatás

Katalógushasználat

Elektronikus ZH, vizsga

Könyvtárhasználati óra

Kutatásmódszertani óra

Adatbázis használati óra

PATLIB központ (iparjogvédelmi tanácsadás)

Európai Dokumentációs Központ

Gyermekkuckó

Terembérlés

Egyéb (könyvbemutató, kiállítás, stb.)



HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2021 

 

25  

A soron következő kérdésben, felsoroltunk néhány lehetséges jövőbeli szolgáltatást és arra 

kerestük a választ, hogy melyiket látnák szívesen az EKL szolgáltatási palettáján.  

A válaszdók több választ is megjelölhettek, illetve lehetőségük volt saját ötleteket is beírni. 

Az eredményekből látható, hogy a legtöbben a „Szakdoga para” és a „Családfakutatást” 

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

sarok” is. Fontolóra vesszük ezen szolgáltatások jövőbeni bevezetését.  

(44-45. ábra) 

 

 

44. ábra: Igénybe venné-e Ön az alábbi tervezett új szolgáltatásainkat / szabadidős 

programjainkat? 

 



HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2021 

 

26  

 
45. ábra: Igénybe venné-e Ön az alábbi tervezett új szolgáltatásainkat / szabadidős 

programjainkat? (szófelhő) 

 

 

2.4. Az EKL állománya 
 

A következő kérdés a könyvtár állományára fókuszált. Mennyire elégedett a könyvtárban 

fellelhető dokumentumtípusok, elektronikus és egyéb (szakirodalmi) források választékával? 

Kérjük, értékeljen 1-5-ig terjedő skálán! (1: nagyon elégedetlen, 5: nagyon elégedett)  

(46-49. ábra) 

 nyomtatott szakkönyv  

 elektronikus szakkönyv  

 nyomtatott magyar nyelvű folyóirat  

 nyomtatott idegen nyelvű folyóirat  

 hazai adatbázis  

 nemzetközi adatbázis  

 nyomtatott szakdolgozat  

 elektronikus szakdolgozat  

 elektronikus tananyag  

 PhD dolgozat 
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46. ábra: Mennyire elégedett a könyvtárban fellelhető dokumentumtípusok, elektronikus 

és egyéb (szakirodalmi) források választékával: nyomtatott szakkönyv; elektronikus 

szakkönyv; nyomtatott magyar nyelvű folyóirat 

 

47. ábra: Mennyire elégedett a könyvtárban fellelhető dokumentumtípusok, elektronikus 

és egyéb (szakirodalmi) források választékával: nyomtatott idegen nyelvű folyóirat; 

hazai adatbázis; nemzetközi adatbázis 

 

 

48. ábra: Mennyire elégedett a könyvtárban fellelhető dokumentumtípusok, elektronikus 

és egyéb (szakirodalmi) források választékával: nyomtatott szakdolgozat; 

elektronikus szakdolgozat; elektronikus tananyag 



HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 2021 

 

28  

 

49. ábra: Mennyire elégedett a könyvtárban fellelhető dokumentumtípusok, elektronikus 

és egyéb (szakirodalmi) források választékával: PhD dolgozat 

 

A 46-49. ábrákról leolvasható, hogy a válaszadók elégedettek a könyvtári állománnyal, 

ugyanakkor szembetűnő, hogy szinte az összes diagramnál nagyon magas (több helyen a 

legmagasabb) az „Ismerem, de nem veszem igénybe” válasz, illetve a hazai és a nemzetközi 

adatbázisoknál a „Nem ismerem” választ is sokan megjelölték. Ezek mindenképpen 

elgondolkodtató eredmények. Ha ismerik az adott forrást, miért nem veszik igénybe?  

 

Amennyiben a kérdésekre kapott válaszok (1, 2, 3, 4, 5) átlagát vesszük megállapíthatjuk, hogy 

egyetlen szolgáltatás sem kapott 4-es alatti átlagot. (50. ábra) 

 

 

50. ábra: A kapott válaszok átlaga 
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2.5. Az EKL munkatársai 
 

Az EKL hálózatában dolgozó kollégákkal kapcsolatos volt a következő kérdéscsoport.  

Mennyire elégedett Ön a könyvtáros...? Kérjük, értékeljen 1-5-ig terjedő skálán! (1: nagyon 

elégedetlen, 5: nagyon elégedett) (51. ábra) 

 

 

 

51. ábra: Mennyire elégedett Ön a könyvtáros szakmai felkészültségével; 

segítőkészségével; udvariasságával; nyelvtudásával? 

 

A 51. ábrán látható, hogy a válaszadók elégedettek az EKL munkatársainak szakmai 

felkészültségével; segítőkészségével; udvariasságával. Ez egy örömteli mutató. A kollégák 

nyelvtudásával kapcsolatban a kitöltők többsége nem rendelkezik információval. A kérdésekre 

kapott válaszok (1, 2, 3, 4, 5) átlaga is mutatja a könyvtárhasználók eredményét, hiszen 

valamennyi érték közelít 4,5-höz, vagy fölötte van. (52. ábra) 

 

52. ábra: A kapott válaszok átlaga 
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2.6. Kérdések a koronavírussal kapcsolatban 
 

Az utolsó kettő kérdést a Koronavírussal kapcsolatban tettük fel. (53-54. ábra) 

Mennyire volt elégedett a rendkívüli zárvatartás ideje (COVID-19) alatt nyújtott 

szolgáltatásainkkal? Kérjük, értékeljen 1-5-ig terjedő skálán! (1: nagyon elégedetlen, 5: 

nagyon elégedett) 

 

53. ábra: Mennyire volt elégedett a rendkívüli zárvatartás ideje (COVID-19) alatt 

nyújtott szolgáltatásainkkal? 

 

 

54. ábra: A SZE-EKL hálózat mely szolgáltatása hiányzott Önnek a leginkább a 

rendkívüli zárvatartás ideje alatt? 

 

A 53-54. ábráról leolvasható, hogy a kitöltők egy jelentős, 38,8 %-a a „Nem tudom” 

válaszlehetőséget választotta. Többen meg is jegyezték, hogy a vírushelyzet és a zárvatartás 
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ideje alatt nem jártak az EKL hálózat épületiben, ezért választották ezt a választ. A legtöbben 

a kölcsönzést és érthető okokból a személyes jelenlétet hiányolták. Az (1, 2, 3, 4, 5) válaszok 

átlaga 4,08. 

 

2.7. Tagkönyvtárak 
 

A felmérés elején említettük, hogy kértük a kitöltőket, hogy az EKL könyvtári hálózat arra 

könyvtárára vonatkozólag töltsék ki a felmérést, ahová a legtöbbet járnak és melynek a 

szolgáltatásait igénybe veszik. A legtöbb kitöltést 13,1 %-kal (27 fő) az Apáczai Csere János 

Kar Könyvtára (AKK) kapta, míg a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar Könyvtára (MÉKK) 3,9 %-ot, (8 fő) a Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kar Könyvtára (DFJKK) 1,9 %-ot (4 fő) kapott. Az Öveges Kálmán Gyakorló 

Általános Iskola Könyvtárával, és a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális 

Szakgimnázium és Szakközépiskola Könyvtárával kapcsolatban nem érkezett válasz. 

Összességében elmondható, hogy a tagkönyvtárak esetében is elégedettetek voltak a kitöltők. 

Ugyanakkor érkezett néhány a negatív visszajelzés is elsősorban az informatikai rendszerre és 

a wifi szolgáltatásra. A mosonmagyaróvári tagkönyvtár esetében többen panaszkodtak a 

könyvtári terek megközelíthetőségére, ami érthető is, hiszen jelenleg egy nagy átalakítás, 

felújítás zajlik.  
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3. Összegzés 
 

Ugyanúgy, mint a korábbi elégedettségmérések, számunkra ez a felmérés is nagyon sok 

tanulsággal szolgált. Első kézből kaphattunk visszajelzéseket a szolgáltatásainkról, mindennapi 

munkánk hatékonyságáról, minőségéről. Összességében pozitív visszajelzéseket kaptunk és 

elégedettek lehetünk az eredményekkel. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltári hálózatban minden 

nap azon dolgozunk, hogy megismerjék, használják a szolgáltatásainkat, melyeket a felmérések 

alapján továbbfejlesztünk. Köszönjük a visszajelzéseket, számunkra minden visszajelzés 

fontos. Van, ami megerősít bennünket, és rávilágítanak olyan problémára, ami a szolgáltatások 

színvonalas végzésében nagyon fontos.. A Központi Könyvtárban az első emeleten a 

tájékoztató asztalnál elhelyezett kívánságdobozba bedobhatják kéréseiket, javaslataikat, vagy a 

honlapon található munkatársak e-mail címére is megírhatnak.  

 

A 2021-es felmérésünk után 3 intézkedési tervet dolgoztunk ki:  

 Az EKL honlapjának módosítása a könnyebb eligazodást segítve  

 Az EKL szolgáltatásainak még szélesebb körű megismertetése 

 A kérdőívben felsorolt új szolgáltatások bevezetése  

 

Kérjük Önöket, hogy segítsék munkánkat a továbbiakban is hasznos tanácsaikkal, ötleteikkel! 


