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Bevezetés 
 

A szervezeti kultúra a szervezet alapvető értékeinek, működési rendszerének összessége, amelyek 

segítségével meghatározzuk környezetünket és önmagunkat, a szervezetben elfoglalt helyünket. 

A Minőségügyi Kézikönyvben előírtak szerint az Egyetemi Könyvtár szervezeti kultúrájára vonatkozó 

felmérést 2 évente ismételni kell. Ennek eleget téve készítettük el a 2017-es felmérést, melynek központi 

kérdésköre a könyvtári integráció szervezeti kultúrára gyakorolt hatása volt. A felmérésre beérkezett 

válaszokat próbáltuk ennek tekintetében vizsgálni.  

Csakúgy, mint a 2 évvel ezelőtti alkalommal: fő célunk egy tudatos szervezeti kultúra kialakítása, ahol 

minőségi munkavégzés folyik az erőforrások hatékony kihasználásával és természetesen a kari 

könyvtárak teljes bevonásával.  

A 2017-es kérdőívben 95%-ban kérdőívhez hasonló kérdések szerepeltek, néhány kérdést 

átfogalmaztunk annak érdekében, hogy az integráció hatásait jobban megvizsgálhassuk, s ezáltal 

pontosabb képet kaphassunk arról, hogy mind szervezeti szinten mind pedig a humánerőforrás 

szempontjából, mennyiben befolyásolja a könyvtári tevékenységet a központi és a kari könyvtárak 

összevonása.  

A kérdőívben egy ötfokú skálán kellett válaszolni a feltett kérdésekre (1= a legkevésbé ért egyet vele, 5 

= teljes mértékben egyetért vele.) 

A kérdőívet összesen 24 kolléga töltötte ki.  
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1.  Könyvtári stratégia, menedzsment 
A szervezeti kultúra kérdőív legelső része a könyvtári stratégia, menedzsment kérdéskörével 

foglalkozik. Mivel a kérdőív elkészítésének fő motivációja az volt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a 

központi könyvtár és a kari könyvtár integrációja hogy hat a szervezeti kultúra alakulására, így a kérdőív 

elemzése során ezek a kérdések kerülnek majd leginkább előtérbe. Az első három kérdés esetében a 

válaszok eléggé egybehangzónak bizonyultak, szinte mindenki egyetért a könyvtári stratégiával és 

szinte majdnem a könyvtári dolgozók 100%-a tesz is azért, hogy megvalósuljanak a stratégiában 

megfogalmazott célkitűzések.  A Központi Könyvtár Stratégiai tervének kidolgozásakor ugyan még 

nem ment végbe az integráció, de a könyvtár vezetése kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a távlati 

célkitűzések között szerepeljenek az integráció utáni feladatok, követelmények is. Dicséretes, hogy így 

vélekednek a kari könyvtár kollégái is, hogy egy a célkitűzésünk és a stratégiánk. Az előző felméréshez 

képest is pozitívabb válaszok érkeztek a könyvtári stratégiát illetően, pedig 2014-ben még nem volt szó 

integrációról.   

A válaszadók nagy aránya gondolja úgy, hogy a könyvtár vezetése figyelembe veszi a kari könyvtárak 

sajátos igényeit, feladatait. (4. kérdés) Óriási pozitívum, hogy a dolgozók így látják a helyzetet, mivel a 

Mosonmagyaróvári Kar és az Apáczai Kar könyvtárában is nagyon nagy változások történtek az 

integráció hatására. A MÉK-ben főként szakmai szinten történt változás (Pl. huntéka bevezetése, 

állomány apasztása, gépi feldolgozása stb.), az Apáczai Karon pedig humánerőforrás változások 

történtek.  

2 fő semleges választ adott, de a nagy többség egyetértett abban, hogy a könyvtár vezetése meghallgatja 

a munkatársak elképzeléseit új tervekkel kapcsolatban (5. kérdés), és amennyire lehetőség engedi az új 

elképzelések megvalósítását is támogatja.  
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Arra a kérdésre, hogy a felettesem támogatja-e a szakmai fejlődésemet (8. kérdés), 1 fő kivételével, aki 

semleges ebben a kérdésben, többnyire egyöntetű a válasz, hogy igen támogatja a vezetőség a szakmai 

továbbképzést. A mai változó világban elengedhetetlen, hogy lehetőséget biztosítson a könyvtár 

vezetése a továbbképzésekre, szakmai programok (Vándorgyűlés, szakmai konferenciák, NetWorkshop, 

OKJ-s képzések stb.) látogatására. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az itt dolgozó 

könyvtárosokban mennyi hajlandóság van ezeken részt venni, és az eredmények azt mutatják, hogy a 

munkatársak szívesen részt vesznek, szakmai továbbképzéseken elismerik ezek fontosságát. Tehát mind 

lehetőség mind hajlandóság van rá, ez a két összetevő rendkívül fontos ebben a kérdéskörben. Az előző 

kérdőívhez képest szintén jobb eredményeket kaptunk az idei kérőívben.  

Nagyon megoszlik a vélemény arról, hogy a könyvtár munkatársai milyen mértékben működnek együtt 

a kitűzött célok elérésében (11. kérdés). Ez azért furcsa, mivel a 3. kérdésnél teljes mértékben és 

többnyire egyetértettek a kollégák abban, hogy mindenki mindent megtesz a stratégiai célok 

megvalósításáért. 1 fő volt, aki nem ért egyet a munkatársak közötti együttműködéssel, emellett 5 fő, 

aki semlegesen áll a témához, míg 7 és 11 fő, akik egyetértenek és törekednek az együttműködésre. 

Talán ebben a kérdésben azért oszlanak meg ilyen mértékben a válaszok, mert a távolság miatt nehezebb 

megoldani az együttműködést, pl. belváros, Mosonmagyaróvár, kevesebb lehetőség jut a személyes 

kapcsolattartásra, ellenőrzésre, személyesen feltenni a kérdéseket a működéssel kapcsolatban. Az 

együttműködéssel kapcsolatban lehetne mit javítani, tehát valamilyen módon ki kellene deríteni, hogy 

miért nem működnek együtt a kollégák és arra is ki kellene dolgozni egy tervet hogy hogyan lehetne 

hatékonyabb az együttműködés.  
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2. Könyvtári szolgáltatások használói elégedettség 
Többnyire mindenki egyetért, 1 fő semleges, 1 fő pedig nem ért egyet abban, hogy a munkakörök 

nincsenek egymástól mereven elhatárolva (12. kérdés).  

Elég nehéz lenne mereven elkülöníteni a munkaköröket, hiszen kevesen vagyunk, így gyakran előfordul, 

hogy be kell ugrani másik kolléga helyére, így jó, ha a több kolléga ismeri a könyvtári 

munkafolyamatokat és tudják helyettesíteni egymást. Ez nemcsak a központi, de a kari könyvtárakra is 

igaz.  

A munkatársak nagy többsége fontosnak tartja, a szolgáltatások minőségének javítását (15. kérdés). Ez 

abból a szempontból is fontos, hogy nemcsak a Központi Könyvtár szolgáltatásait kell figyelembe 

vennünk, hanem a Kari könyvtárak szolgáltatásának magas szintű minőségét is biztosítani kell. 

Pozitívumnak tekinthető, hogy ilyen elhivatottak a kollégák az összes intézményben.  

A friss kutatásunkban 2 fő nem ért egyet és 2 fő semlegest jelölt ennél a kérdésnél, így a 2014-es 

kérdőívhez hasonló eredményt kaphattunk. Azonban érdemes lenne utánanézni hogy a kollégák vajon 

miért jelölték ezt a választ, mi oka van annak hogy kevésbé tartják fontosnak a szolgáltatás minőségének 

javítását. Kérdés hogy, hogyan lehetne jobb ez az arány?  

 

Többnyire egyetértenek a kollégák abban, hogy szívesen ellátnak más munkaköri feladatokat is (16. 

kérdés). Az elmúlt években szükség volt arra, hogy egymást tudják helyettesíteni az egyes munkakörök 

ellátásában.  Mindez egy kicsit vissza is utal az előző kérdésre, hogy mennyire mereven különülnek el 

a munkakörök egymástól.  Sajnos humánerőforrás szempontjából még most sem állunk jól, de a 

könyvtárosok segítőkész hozzáállása lehetővé teszi, hogy minőségi szolgáltatásokat nyújtsunk mind a 

központi, mind pedig a kari könyvtárakban. 



 

8 
 

A kollégák nagy százalékban egyetértettek abban, hogy lehetőségük van a munkájukat maguknak 

beosztani, tervezni (17. kérdés). Ebből a szempontból rugalmasság jellemzi a könyvtári feladatköröket, 

de gyakran előfordul, hogy határidős munkák vannak, vagy pedig a létszám hiány miatt be kell ugrani 

esetleg helyettesíteni. Mindenkinek sokféle munkája van, amit mindenki magának oszt be, ez a fajta 

rugalmasság véleményem szerint nem sok munkahelyen lehetséges. 

A szervezeti kultúra kérdőívben arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak a könyvtári dolgozók 

arról, hogy az integráció kinek milyen módon befolyásolta a munkáját (18. kérdés). Erről a kényes 

kérdésről eléggé megoszlanak a vélemények. Nyilván az integráció egy eleve eldöntött dolog volt, 

amibe a munkatársaknak nem volt beleszólásuk, kész tények elé voltak állítva, emiatt kaphattuk ezeket 

a véleményeket: 1 fő egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy pozitívan befolyásolta az integráció a 

munkáját, a nagy többség többnyire, illetve teljesen egyetért azzal, hogy pozitív módon befolyásolta, 

míg 7 fő semlegesen vélekedik erről a kérdésről. A békesség miatt, tartózkodtak, inkább nem akartak 

nyilatkozni erről a témáról. Az integráció során fellépő változások: új pozíciók, beosztások, 

munkakörök, többlet feladatok okozhattak problémát a kollégák számára.    
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3. Motiváció, elégedettség: 
Nagyon megoszlanak a vélemények arról, a kérdésről hogy a bérek megfelelnek-e a végzettségnek (21. 

kérdés). Itt elég szubjektív lehet a megítélés, hiszen a szakma megbecsülése, országos szinten sem a 

legjobb. Sajnos az integráció is negatív hatással volt a bérekre, hiszen egyetemi szinten kellett 

egységesíteni a különbségeket, máskülönben bérfeszültség alakult volna ki a kollégák között.  Az 

integrációból és a humánerőforrás hiányából fakadó többlet feladatok és ezzel szemben a bérek negatív 

irányú változása okozhatja a munkatársak elégedetlenségét. Az előző kérdőívhez hasonló eredményeket 

kaptunk, de igazából nem is várhattunk mást, hiszen a bérezés helyzete sajnos nem változott ez idő alatt 

sem.  

 

A válaszadó könyvtárosok 100%- a szívesen ellát plusz feladatokat (24. kérdés), ennek eredménye szinte 

teljesen egyezik az, arra a kérdésre adott válasszal, hogy ha szükséges szívesen ellátnak más munkaköri 

feladatokat. A fenti válaszok alapján látszik, hogy a kollégák elkötelezettek a könyvtár iránt, igyekeznek 

a lehetőségekhez mérten minőségi szolgáltatásokat nyújtani és ebben segítségére is vannak egymásnak.  

A munkatársak közül 6 fő semlegesen vélekedik arról, hogy erkölcsileg motiválhatóak lennének (22. 

kérdés), 1 fő többnyire nem ért egyet ezzel a fajta motiválással, a maradék 17 fő pedig motiválhatónak 

érzi magát. Nekik a szóbeli dicséret, elismerés is sokat jelent. Itt felmerülhet a kérdés, hogy kinek 

mennyi dicséret elég, de ebben az egyéni különbségek nagyok lehetnek. Illetve az, hogy ki mennyire 

veszi magára a dicséretet, ki mennyire veszi egyáltalán észre a dicséretet.  

A munkatársak közül 2 fő semlegesen áll ahhoz a kérdéshez, hogy szükségesnek tartja-e a folyamatos 

tanulást (25. kérdés). A nagy többség, azaz, 22 fő, fontosnak tartja a szakmai munkájához a legfrissebb 

tudás megszerzését. A világ változása, a szakmai újítások az informatika folyamatos fejlődése a 

könyvtáros szakmát kiemelten érinti, elengedhetetlen tehát, hogy mi könyvtáros szakemberek is tovább 

képezzük magunkat, nyitottak legyünk az újdonságokra. Ezáltal minőségi, modernebb szolgáltatásokat 

tudunk nyújtani és nem utolsó sorban a hallgatói igényeket is sokkal hatékonyabban ki tudjuk elégíteni. 
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Fontos hogy ne ragadjunk meg a hagyományos könyvtári szerepek között, hanem nyissunk az újra, 

ehhez pedig a könyvtárosok továbbképzése elengedhetetlen. 

4. Kommunikáció 
Változatos válaszokat kaptunk arra a felmérés során, hogy megfelelő-e a kommunikáció a könyvtárban 

(27. kérdés). A kérdésfelvetés természetesen arra vonatkozott, hogy a központi könyvtárban illetve a 

kari könyvtárakban mennyire működik jól az információáramlás. Az elemzés során mégis arra 

következtethetünk, hogy sokan valószínűleg az egyetem és a könyvtár közötti kommunikációt is 

belevehették a kérdésbe, mert ezen a szinten valóban hagy némi kívánni valót maga után az 

információáramlás. Az is felmerült,  hogy lehet, hogy a válaszadók arra gondoltak, hogy Kari könyvtári 

és Központi könyvtári szinten nem működik rendesen a kommunikáció esetleg úgy vélik, hogy fontos 

hírek késve jutnak el. Ezt a kérdéskört esetleg érdemes lenne egy munkatársi értekezlet kapcsán kicsit 

boncolgatni. Érdemes lenne az okokat feltárni, többek között azért is, mert az előző kérdőívhez képest 

valamivel jobb eredményeket kaptunk, még így is hogy a kari könyvtárak is csatlakoztak, de még mindig 

megoszlanak a vélemények a kérdést illetőn. A 2014-es kérdőívben 5,8% egyáltalán nem ért egyet, 

23,5% nem ért egyet és 11,8% semleges választ jelölt a kommunikáció hatékonyságát illetően.   

 

A 28-as kérdésben található állítás: A munkámhoz minden szükséges információt megkapok összevetve 

a 14-es kérdéssel, nagyjából hasonló a válaszok aránya. Az információ megvan, de nem  jut el időben 

mindenkihez. Ennek okai lehetnek: a túlterheltség, sok feladat, esetleg elmarad (elfelejtődik) az 

információ továbbítása. 

1 semleges válasz érkezett arra a kérdésre, hogy rendelkeznek-e a munkához szükséges információval 

a könyvtáros kollégák. A többség, 23 fő, az vallja, hogy rendelkezik a megfelelő mennyiségű 

kommunikációval. Könnyen elképzelhető, hogy itt a válaszadó, aki semleges választ adott a kérdésre,  
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arra gondolt, hogy kommunikációs zavar is  felléphet,  esetleg elfelejtődik valami fontos információ 

vagy nem adják tovább a kollégák egymásnak vagy nem olvassák el a kommunikációs csatornákon a 

legfrissebb híreket.  
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5. Munkatársi kapcsolatok, viszonyok 
Ha valakinek sokat kell dolgoznia a többiek segítenek neki (30. kérdés). Erre a kérdésre 16 fő azt 

válaszolta, hogy szívesen segít, míg 7 fő semlegest jelölt, tehát ha nagyon muszáj vagy esetleg igazgatói 

utasítás érkezik, akkor segítene, de magától nem biztos, míg 1 fő azt jelölte, hogy többnyire nem segít.  

 

Arra a kérdésre, hogy elfogadjuk egymás gyengeségeit, korlátait (31. kérdés), nagyon sokféle válasz 

érkezett, ez szubjektív megítélésen alapul, hogy ki kinek segít szívesen. Az is kérdés hogy kinek a 

szemében gyengeség vagy erősség valami, ami egyikünknek gyengeség nem biztos, hogy a 

másikunknak is az. Véleményem szerint ez tolerancia kérdése, valakinél elfogadom, hogy olyan amilyen 

így arra a tevékenységre nem kérem meg, hogy segítsen, mert képességeihez mérten esetleg nem tud 

úgy segíteni. De másban viszont szívesen kérem a segítségét, mert ahhoz esetleg jobban ért. A 

munkatempó kérdése is különbségre adhat okot, valaki gyorsabb, de pontatlanabb valaki, lassabb, de 

pontosan dolgozik pl. ebben az esetben a lassúság lehet gyengeség, de erősség is hiszen pontosabban 

dolgozik és nem kell mondjuk kétszer javítani utána.  A válaszadók közül ketten többnyire nem értettek 

egyet abban, hogy elfogadják mások gyengeségeit, 5 fő semleges, tehát  nem akart sem igent, sem nemet 

válaszolni a kérdésre, míg a nagy többség azt mondhatjuk, hogy elfogadóbban áll a témához ez összesen 

17 fő.  A friss kutatásban jobb eredményt kaptunk, mint az előzőben, de annyit hozzá kell tenni hogy 

lényegesen változott a munkaerő összetétele, sokan elmentek, sokan visszajöttek GYES-ről, illetve új 

munkatársak is vannak, az integráció hatására, tehát 100%-osan nem tudjuk összemérni az 

eredményeket. A 2014-es vizsgálat során 6 fő nem igazán fogadta el a másik gyengeségeit, itt pedig, 

csak 2 munkatárs, az akik kevésbé toleránsak a többiekkel szemben. Ez hatással lehet nemcsak a munka 

hatékonyságára, hanem a munkahelyi légkörre is, ami tehát lényegesen jobb.    
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Az imént felsorolt válaszokhoz képest ellentmondást kapunk az arra kérdésre adott válaszok alapján, 

hogy a munkatársak 100% gondolja úgy hogy szívesen segít a többieknek. Már korábbi kérdésnél is 

ehhez hasonló választ kaptunk miszerint a munkatársak szívesen kisegítik egymást és közösen küzdenek 

a kitűzött célokért (33. kérdés).  

Mások panaszkodnak ahelyett, hogy dolgoznának (34. kérdés) kérdésre, igencsak megoszlanak a 

válaszok. A válaszadók nagy többsége: 8 fő semleges választ jelölte, 9 fő többnyire egyetért, 2 fő 

egyáltalán nem ért egyet, 3 fő pedig többnyire nem ért egyet a kérdésben. A válaszok talán azért ennyire 

különbözőek, mert előfordulhat, hogy egy egy sűrűbb időszakban valóban többen panaszkodnak a 

munka miatt, vagy egyéb más magánéleti probléma miatt kevésbé hatékonyan tudnak dolgozni.  
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Az ismerem a könyvtár valamennyi szolgáltatását (36. kérdés): a nagy többség 22 fő azt válaszolta, hogy 

ismeri a szolgáltatásokat, 1 fő semleges a kérdést illetően, 1 fő többnyire nem ért egyet, tehát nincs 

teljesen tisztába a szolgáltatásokkal. A kérdés egyébként a kari könyvtárak szolgáltatásainak ismeretére 

is kíváncsi, hogy ezt milyen mértékben ismerik a kollégák. Egy-egy speciális, a kari könyvtárra jellemző 

szolgáltatással lehet, hogy nincs mindenki tisztában. 

A konfliktushelyzeteket számomra elfogadható módon oldják meg (38. kérdés), szintén nagyon 

megoszlanak a válaszok. 11 és 5 fő tehát a többség azt a választ jelölte, hogy egyetért, tehát számukra 

elfogadható módon kezelik a konfliktusos helyzeteket. 5 fő semleges választ adott, 1 fő egyáltalán nem 

ért egyet, míg 2 fő pedig többnyire nem ért egyet. Itt valószínűleg egy- egy szubjektív negatív tapasztalat 

okán kaphattuk ezeket a válaszokat.  
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A könyvtáros kollégák közül 20 fő úgy gondolja, hogy lehetősége van őszintén beszélni a felmerülő 

problémákról. 3 fő semleges 1 fő pedig többnyire nem ért egyet. Összességében elmondhatjuk, hogy a 

munkatársak pozitívan vélekednek ebben a kérdésben (39. kérdés).  

Változatos válaszokat kaptunk arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a kollégák milyen kapcsolatba állnak 

egymással, kizárólag munkára vonatkozik a kapcsolat vagy a munkahelyen kívül is tartják-e a 

kapcsolatot (40. kérdés). 3 fő egyáltalán nem ért egyet, 9 fő többnyire nem ért egyet, tehát ők nemcsak 

munkaidőben tartják a kapcsolatot, hanem szívesen töltik szabadidejüket is együtt. 7 fő a semleges 

választ jelölte, míg összesen 5 fő egyetért abban, hogy a kollégákkal csak kizárólag munkakapcsolata 

van.   

Az előző felméréshez képest pozitívabb eredményt kaphatunk erre a kérdéskörre, pedig többen lettünk 

és helyileg más más helyen kell helyt állni, de ennek ellenére úgy vélik a kollégák hogy nemcsak 

munkatársi, hanem baráti viszony is van köztük.  
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Arra a kérdésre, hogy szívesen járok be dolgozni többnyire egységes válaszokat kaptunk (41. kérdés). 

20 fő szívesen jár be, 3 fő semleges 1 fő pedig nem szívesen jár dolgozni. A kérdés szólhat a munkahelyi 

légkörre vonatkozóan, illetve az elvégzendő munkáról is. Lehet, hogy valaki szívesen jár be, mert jó a 

légkör, kellemes a társaság, míg a munka vagy bizonyos munkafolyamatok nem annyira jók. Vagy 

esetleg van olyan időszak, amikor annyira sok a munka, hogy megfeszítettebb a munkatempó esetleg 

több a stressz és a feszültség, ilyen esetben valóban nem mindig jár be az ember annyira szívesen 

dolgozni.  

 

Arra a kérdésre, hogy a szabályok és rendelkezések miatt nincs lehetőség a kreativitásra, azt a választ 

adták a legtöbben, hogy nem értenek egyet, tehát 12 fő úgy érzi, hogy igenis lehetőség van kreatívnak 

lenni, ötleteket megvalósítani a munkahelyen. 4 fő semleges választ adott, míg 8 fő úgy érzi, hogy nem 
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annyira lehet teret engedni a kreativitásnak. Ez igazából munkakörtől illetve feladatoktól is függ. 

Természetesen, aki olyan munkakörben dolgozik, hogy szigorú szabályok vannak, amiket be kell tartani 

ott valóban nehéz kreatívnak lenni és kevésbé van lehetőség másképpen csinálni a munkát, mint ami az 

előírásban benne van (43. kérdés).  

Az utolsó kérdésre (48. kérdés), vannak, akik nem adnak bele mindent a munkába: Eléggé megoszlanak 

a vélemények. 1 fő egyáltalán nem ért egyet, 3 fő nem ért egyet, 6 fő semleges választ adott, míg 14 fő 

egyetért abban, hogy vannak olyan kollégák, akik nem adnak bele mindent a munkába. Összességében 

jó a csapat, elhivatott, elkötelezett a munkát illetően.   
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6. Összegzés 
 

Összességében pozitívan értékelném a kérdőívet, egyrészt mindenki fontosnak tartotta, hogy kitöltse 

tehát 100 %-os a lefedettség a válaszok tekintetében, másrészt pedig a végső következtetések 

levonásakor az szűrhető le, hogy a munkatársak egymással kedvesek, segítőkészek, együttműködőek, a 

könyvtár stratégiai céljait a minőségi szolgáltatások nyújtását szem előtt tartják. Nyitottak az 

újdonságokra és szívesen tanulnak is.  

Segítőkészek, ha helyettesítésről van szó, illetve sokoldalúak, ami a munkaköri szempontokat illeti.  

Amiben fejlődnünk kell még az az intézményi kommunikáció, mind új információk szempontjából mind 

a konfliktuskezelés szempontjából. De erre kiválóan alkalmasak a szakmai napok, értekezletek, amikor 

minden egyéb munkát félretéve meg tudjuk beszélni a felmerülő gondokat.  

A 2014-es kérőívvel összevetve, pozitívabb eredményt kaphattunk, vannak olyan kérdések, amikben 

fejlődtünk az évek során még így is, hogy nagy változások mentek végbe. Amiben hasonlóan kevésbé 

jó eredményt értünk el az a kommunikáció és a konfliktuskezelés kérdésköre, itt szükség lenne 

cselekvési tervre. 

Abban is fejlődhetünk, hogy pozitívan fogjuk fel az integrációt: mivel az integrált könyvtár egy sokkal 

erősebb biztosabb lábakon álló intézményrendszer. Próbáljuk előnyeit tekinteni, hiszen ebbe egyéb 

beleszólásunk úgysincs, de talán az elmúlt időszakban már bebizonyosodott, hogy jól működik a 

rendszer. Hatékony a munkavégzés és egymás segítése jellemző.  

Úgy vélem, hogy az előző kérdőívben megfogalmazott pozitívumok most is érvényben vannak,  tehát a 

„projektekhez kialakult teamek jól tudnak együttműködni. Jellemző a közös feladatmegoldás és 

összetartó a csapat.” 

„Törekedünk kell arra, hogy a munkatársak érezzék azt, hogy a szervezet biztonságot ,stabilitást nyújt, 

ahol mindenki megállja  a helyét.” 


