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A kérdőívek felépítése, módszertana 
 

A külföldi hallgatók elégedettségének mérése 2017-ben, valamint 2021-ben történt meg. A két 

mérés összehasonlítása jelentős áttekintési lehetőséget biztosít a jövőbeni könyvtári működés 

kapcsán. 

A kérdőíveket Google űrlapon keresztül tudták kitölteni. 2017-ben 71 hallgatóból 9 fő, 2021-

ben 519 hallgatóból 23 fő töltötte ki. Bizonyos mértékben nőtt a kitöltési kedv, ugyanakkor a 

hallgatói arányszámokat tekintve: 2017-ben mintegy 13 %-os, 2021-ben csak 4,5 %-os volt a 

válaszadási arány. 

A nemzetköziesítés következtében az elmúlt években a Széchenyi István Egyetemen 

ugrásszerűen növekedett a külföldi hallgatók száma, ezért fontos, hogy nyomon kövesse az 

EKL is a felmerülő igényeket, véleményeket. 

Elsősorban skálakérdéseket kaptak a hallgatók, amelynek során 1-től 5-ig terjedő értékeléssel 

fejezhették ki véleményüket: 1-es egyáltalán nem elégedett, 5-ös teljes mértékben elégedett. 

Bizonyos esetben Nem tudom jelölésre is volt lehetőségük. 

Feleltválasztós kérdések alkalmával többféle válaszlehetőséget is meg tudtak jelölni a kitöltők. 

ahol különböző lehetőségeket adtunk, vagy gyakoriságra kérdeztünk rá. 

A hallgatóknak lehetőségük volt szabadszavas válaszban, észrevételeiket megfogalmazni. 

Korcsoport: Mind a két évben a kérdőívet kitöltők életkora általában 18-28 év közötti volt. 

2021-ben 30 feletti, 40 év feletti kitöltő is akadt. Az országok változatosak voltak mind a két 

időszakban, de elsősorban európai, ázsiai régió volt jellemző. A nemek arányát tekintve a 

válaszadók között 2017-ben és 2021-ben egyaránt nagyobb arányban szerepeltek a férfiak. 

A kérdőívek a két vizsgált évben részben hasonlóak voltak. Az összehasonlítás alkalmával a 

megegyező kérdések kerültek összevetésre.

Összehasonlító elemzés 
 

Skálakérdések 
2017-es kérdőíveknél a százalékértékekből egyértelműen kiderül, milyen véleménnyel voltak a 

külföldi hallgatók. Az egyes értékekhez (1-től 5-ig) kerültek jelzésre oszlopdiagramm 

formájában a százalékértékek. 

2021-ben a diagrammokon a következő színjelölés látható. 

Sötétkék szín: 1-es érték 

Piros (narancssárga): 2-es 

Sárga: közepes 

Zöld: 4-es érték 

Lila: 5-ös érték 

Halványkék: Nem tudom 

Bizonyos kérdéseknél Halványkék színnel a Tudok róla, de nem használom jelölés volt látható, 

valamint rózsaszínű volt a Nem tudom válasz 
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Mennyire elégedett a könyvtár környezetével? (klíma, világítás, IT eszközökkel, könyvtári terek 

elérhetőségével a számítógépek működési sebességével, WIFI-vel, online katalógussal, 

nyomtatással, szkenneléssel, fénymásolással) 1 egyáltalán nem elégedett; 5 teljes mértékben 

elégedett. 

2021-ben egy kérdésen belül több könyvtári eszközzel, térrel kapcsolatos lehetőséget tettünk 

fel. Ezzel szemben 2017-ben még külön kérdésekbe foglaltuk például a világítással és IT 

eszközökkel kapcsolatos kérdéseket. 

2017       2021 

  

2017-ben a számítógépek számával kapcsolatban 78%-os elégedettség volt tapasztalható. 2021-

ben, mint multimédia lehetőségekkel kapcsolatban tettük fel a kérdést. Itt is nagy többségben 

válaszoltak közel teljes, vagy teljes elégedettséggel a hallgatók, de ez inkább a 60%-ot 

közelítette. A fennmaradó válaszok 1-3-as értékű elégedettséget mutattak, vagy a „Nem tudom” 

jelölést fedték le. 

Az elmúlt években a felgyorsuló technikai kihívásokhoz képest már kezd elavulttá válni a 

számítógépparkunk, így nem csak a számok, de a minőség növelése is szükségessé vált. 

 

A könyvtár környezete, klímája, világítása, terek elérhetőségével kapcsolatosan 2021-ben az 

alábbiakban látszik milyen válaszokat kaptunk. 

Látható, 2021-ben, hogy mintegy 90%-ban 4-es, vagy 5-ös értékkel jelezték a válaszadók, hogy 

elégedettek. 
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2017-ben elsősorban a hőmérséklettel kapcsolatban voltak megosztóak a válaszok. Ekkor csak 

60%-ban voltak közel teljesen elégedettek. A világítással is 66%-ban teljes elégedettséget 

jeleztek a diákok. 

 

 

 

 

Elmondható, hogy alapvetően 2021-ben és 2017-ben is elégedettek voltak külföldi diákjaink a 

könyvtár alapvető tereivel, berendezéseivel, lehetőségeivel. A hőmérséklet az, ami kritikus 

lehet, hiszen a klímaberendezés nem mindig nem megfelelően működik. Ezért tapasztalható 

ebben az esetben elégedettlenség. Ezt a visszatérő problémát lehetőségekhez mérten az 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár igyekszik orvosolni. 
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A wifi, és a számítógépek működési sebessége is szerepelt a kérdőíven. 

 

2017 

 

 

2021 

 

2017-ben mind a két kérdést tekitve 55%-ban elégséges, vagy közepes elégedettség volt 

mérhető. 2021-ben szintén a válaszadók mintegy fele 2-es, 3-as, vagy „Nem tudom” választ 

jelölt meg a számítógépek működési sebessége tekintetében. A WIFI működésében 

tapasztalható 2021-ben némi előrelépés, hiszen a zöld és lila oszlopok nagy fokú elégedettséget 

mutatnak, mintegy 74%-osat. 

Az elavult számítógépparkot az előző összehasonlításban is jeleztem, mint probléma, így a 

számítógépekkel kapcsolatos működési sebességgel kapcsolatos elégedetlenség indokolt. A 

WIFI esetében javolú a tendecia. Erre igyekszünk figyelni, mert így hatékonyabban tudják a 

diákok saját eszközeiket is használni az EKL-ben. 
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Mennyire elégedett a nyitva tartási idővel, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos várakozási 

idővel? 

2017-ben 55%-ban szinte teljes elégedettség volt tapasztalható a nyitva tartási időt tekintve, 

azonban 45 % egyáltalán nem, kevésbé, vagy közepesen voltak elégedettek. 2021-ben 11 

válaszadó közel teljes elégedettséggel reagált ugyanerre a kérdésre. Azonban 5 válaszadó a 23 

– ból egyáltalán nem volt elégedett, 7 fő pedig kevésbé, vagy csak közepes mértékben fejezte 

ki elégedettségét.  

A nyitva tartási idő a külföldi hallgatók esetében mindig sarkalatos kérdés, mivel ők saját 

hazájukban az egyetemi könyvtárak esetén hosszú, vagy éjjel-nappali nyitva tartást szoktak 

meg. Ez látszik a kérdőívek eredményeinél is. Lényegében mind a két évben hasonló 

válaszokkal számoltunk. Megoldást csak részben találtunk eddig, mivel korábban nyitunk, de 

éjjeli nyitva tartást egyelőre még nem tudunk biztosítani. 

 

2021 

 

 

2017 
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A várakozási idővel kapcsolatban az előzőekben megtalálható 2021-es diagrammon külön a 

tájékoztató szolgáltatások, valamint a kölcsönzés, regisztráció során felmerülő idővel 

kapcsolatos elégedettséget is mértük. A lila és zöld sávok mutatják a 4-es és 5-ös elégedettségi 

szintet. 65%-ban így, mintegy teljes elégedettség jött ki eredményként. 21% kevésbé, vagy 

közepesen elégedett a várakozási idővel. A fennmaradó 14% „Nem tudom jelölést alkalmazott. 

Felhasználó szempontjából azt is jelentheti ez utóbbi eredmény, hogy nem regisztrált, vagy nem 

kölcsönzött könyveket, csupán a könyvtár tereit használhatta. A tájékoztató 

információszolgáltatással kapcsolatosan 70%-ban voltak közel teljesen elégedettek 

válaszadóink. A fennmaradó 30 % kevésbé volt elégedett, közepesen, vagy szintén a „Nem 

tudom” jelölést alkalmazta. 

Az alább látható 2017-es évben átfogó kérdés keretében kérdeztük a diákokat a könyvtári 

szolgáltatásokkal kapcsolatos várakozási időt érintő elégedettséget tekintve. Egész jó 

eredménnyel zártunk: 78%-ban szinte teljes mértékben elégedettek voltak a hallgatók. Csupán 

22 % volt kevésbé, vagy közepesen elégedett a várakozási idővel. 

2021-ben kisebb romlás tapasztalható, de az is igaz, hogy ekkor részletesebben kérdeztük meg 

az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos várakozási időt. Összességében jó eredményt értünk el, 

de a várakozási időn a könyvtárosok nyelvi felkészültsége is javíthatna a jövőben. 

2017 

Mennyire elégedett a kölcsönzési határidővel, valamint a hosszabbítási lehetőséggel? 

2021-es esztendőben mind a két kérdés esetében mintegy 56%-os közel teljes elégedettség volt 

mérhető.  22% kevésbé volt elégedett. A fennmaradó 12% „Nem tudom” lehetőséget jelölte. 

2021
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2017-ben a kölcsönzési időszak hosszát illetően 77%-ban szinte teljes elégedettség volt 

mérhető. A fennmaradó 23% közepesen volt elégedett. Szintén hasonló arányszám mutatkozott 

a hosszabbítási lehetőséggel kapcsolatban. 

 

2017 

 

 

2017-ben tehát még nagyobb elégedettség volt tapasztalható a kölcsönzési idővel és a 

hosszabbítási lehetőséggel kapcsolatban. Az igények  évről-évre változhatnak, hiszen egyre 

több hallgató tanul egyetemünkön egyre hosszabb ideig, így előfordulhat, hogy bizonyos 

dokumentumokra hosszabb távon van szükségük.  A 28 napos kölcsönzési határidőn nem 

valószínű, hogy változtatni fogunk, ez általában elegendő idő szokott lenni, hiszen ha nincs egy 

adott dokumentumra előjegyzés, akár ezt az időszakot még meg is tudja hosszabbítani a 

hallgató. A pár napos kölcsönzési határidővel kapcsolatban előfordulhat elégedetlenség. Mivel 

bizonyos szakkönyvek kis példányszámban elérhetők, ezért az ilyen esetekben alkalmazzuk a 

rövid kölcsönzési időt. A jövőben igyekszünk a fontosabb szakirodalomból több példányszámot 

beszerezni, így orvosolható ez a  probléma is. 

 

Mennyire elégedett a könyvtárossal? (segítőkészségével, nyelvi készségeivel)  

2017-ben a segítőkészséggel mintegy 89%-ban elégedettek voltak a diákok. 2021-ben 70%-ban 

volt tapasztalható nagymértékű elégedettség. 2017-ben 11% jelezte, hogy kevésbé elégedett. 

2021-ben 26 % kevésbé, vagy közepesen volt elégedett. 1fő „Nem tudom” lehetőséggel felelt. 
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A nyelvi képességekkel kapcsolatban már megosztóbb eredményeket lehetett tapasztalni. 2017-

ben 55 % volt elégedett, 45% egyáltalán nem, kevéssé, vagy közepesen volt elégedett. 2021-

ben csupán 31% fejezte ki elégedettségét. 52% csupán egyáltalán nem, kevéssé, vagy 

közepesen volt elégedett. 17 % „Nem Tudom” lehetőséget jelölte. 

 

2017 

 

 

 

2021 
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 Látható, hogy mind a két évben a könyvtárosok angol nyelvtudásával kapcsolatban 

fogalmazódtak meg hiányosságok. 

2021-ben szélesebb spektrumú kérdéseket tettünk fel a könyvtárosokkal kapcsolatban, de a 

2017-es kérdőívvel a fentebb kifejtett kategóriák voltak összehasonlíthatók. 

 

Feleletválasztós kérdések 
A feleltválasztós kérdések alkalmával elsősorban adott szolgáltatások használatával 

kapcsolatos kérdéseket tettünk fel. A jelmagyarázatok az egyes diagrammok mellett láthatók. 

Milyen gyakran használja a kölcsönzést? 

2017-ben 33%-ban dominált a havonta egyszeri kölcsönzés. A fennmaradó 56 % nem 

kölcsönöz könyveket, illetve 11 % félévente kölcsönöz csupán könyveket. 

2021-ben 21%-ban választották azt a lehetőséget, hogy hetente, vagy havonta kölcsönöznek. 

17%-ban ettől is kevesebbszer használják a kölcsönzést. A fennmaradó 62% „Nem használja”, 

vagy „Nem tudom” jelölést alkalmazott. 

Összességében elmondható, hogy a kölcsönzés nem feltétlenül a legkedveltebb szolgáltatás a 

külföldi hallgatók körében. Ez a tény azzal is magyarázható, hogy kevés az az angol nyelvű 

szakirodalom, ami számukra elérhető. Sokszor inkább tanulásra, pihenésre, vagy 

fénymásolásra/szkennelésre/nyomtatásra használják a SZE EKL-t. 

2017 

 

2021 
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Milyen gyakran használja a következő szolgáltatásokat, lehetőségeket?  

Az adatbázishasználat és fénymásolás/szkennelés/nyomtatás használatának gyakorisága is 

jelentős kérdés volt.  

2017-ben az adatbázishasználat elég gyér, összesen 44%-ban havonta, vagy félévente 

használták. 2021-ben 39% használta naponta, hetente, vagy havonta az adatbázisokat. 8% ettől 

ritkábban, de használta. A fennmaradó 43%, vagy tud róla, de nem használta, vagy a „Nem 

tudom” jelölést használta.  

A fénymásolás tekintetében látható, hogy 2017-ben 88% naponta, vagy havonta 2-3 

alkalommal, havonta egyszer vagy félévente egyszer használta a szolgáltatást. A maradék 22 

% a „Nem használom” lehetőséget jelölte. 2021-ben 47% naponta, hetente, havonta, vagy 

ritkábban, de használta a fénymásolás, szkennelés, nyomtatás lehetőségét. 43% vagy nem 

használja, vagy nem tudom jelölést alkalmazott. 

 

2017 
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 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fénymásolást igény szerint használják a külföldi hallgatók is. Az elmúlt években előfordult 

meghibásodás. Korábban kártyán feltöltve egyszerűen tudták használni a szolgáltatást, azonban 

az utóbbi időben ez kicsit nehézkesebb lett, illetve a COVID helyzet miatt sem tudták 

rendszeresen használni a hallgatók ezt a lehetőséget. 

Az adatbázishasználat is változó volt, nem túl jelentős mértékű. Ez köszönhető annak is, hogy 

általában alapképzéses hallgatók vannak nagyobb arányban külföldről, akik még nem 

feltétlenül sajátították el az adatbázis-használatot. Azonban külön órákat tartunk számukra is, 

így a lényegesebb adatbázisainkról, használati-, keresési módokról alapvető ismereteket tudnak 

szerezni. A többi rajtuk áll, illetve a feladataikon, hogy mennyire használják. 

 

Milyen gyakran használja az OPAC-ot?  

2017-ben elég gyakran, mintegy 55%-ban használták naponta a katalógust, 2, vagy 3 

alkalommal 11%. A fennmaradó 34% is havonta egyszer használta. 2021-ben 48%-a a 

felhasználóknak jelölte, hogy naponta, hetente, vagy ritkán használja az online katalógust.  A 

maradék diák „Nem tudom” vagy „Nem használom” lehetőséget választotta.  

2017 
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2021 

  

 

Látható, hogy 2017-ben tevékenyebbek voltak a külföldi hallgatók online katalógus- 

használatban. Cél az, hogy a hallgatók továbbra is tudják és merjék használni a katalógust. A 

tájékoztatásban érdemes nagyobb figyelmet fordítani erre és felhívni a külföldi diákok 

figyelmét az OPAC használatára. Igaz, hogy kevés az angol tárgyszó és az angol nyelvű 

szakirodalom az elektronikus katalógusban, de fontos, hogy tudják a felhasználok, mit és 

hogyan lehet keresni. 

 

Honnan, hol találja meg az információkat könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatban? (Több 

válasz megjelölése is lehetséges volt) 

2017-ben elsősorban a hallgatótársaktól és a könyvtár honlapjáról tájékozódtak a külföldi 

hallgatók. Hasonló volt a 2021-es felmérés eredménye is, annyival kiegészülve, hogy a 

Neptunon keresztül is kapnak már tájékoztatást a könyvtárról. A közöségi oldalról kevesebben 

tájékozódtak 2017-ben és 2021-ben is, ezért erre a felületre érdemes a jövőben nagyobb 

figyelmet fordítani, hiszen angolul nagyon kevés tartalmat osztunk meg. 

 

2017 
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2021 

 

 

Szabadszavas válaszok, vélemények összevetése 
 

A két vizsgált évben általánosságban a nyitva tartási idő, hőmérséklet, valamint a szakirodalom 

hiányosságával kapcsolatosan voltak kisebb-nagyobb mértékben panaszok. Így elmondható, 

hogy ezekre a területekre érdemes nagyobb energiát fektetni. Az új szolgáltatások bevezetésétől 

sem zárkóznának el a hallgatót, akár fizetős szolgáltatást is igénybe vennének. A 

számítógépekkel kapcsolatos probléma, belépési nehézségek, lassúság merült fel hiányzó 

elemként. Továbbá a könyvtárosok angol nyelvtudását is hiányolják sok esetben. 

Ezeken kívül általában véve pozitív véleményük volt a külföldi diákoknak a SZE-EKL-ről. 

 

Összegzés, következtetések 
 

A két kérdőív elkészítése, valamint az eredmények kiértékelése, összevetése hasznos 

információkkal, konklúziókkal párosult. Nagyobb arányszámú kitöltést lényeges a jövőbeni 

kérdőívek esetén elérni. Továbbá érdemes megtartani a Google űrlapos kitöltési lehetőségeket. 

Mivel már két felmérés készült, így egyértelművé vált, hogy a jövőben milyen kérdéseket 

érdemes feltenni, ami könnyen összevethető a korábbi évek kérdőíveivel. 2021-ben 

természetesen a COVID helyzettel kapcsolatosan is feltettünk kérdéseket.  

Sajnos, mivel korlátozottan volt a könyvtár 2020-ban és 2021-ben elérhető, így ez a válaszokon 

is tükröződött. Azonban nagy eltéréseket a 217-es és 2021-es kérdőívek válaszaiban nem 

lehetett tapasztalni. Kisebb-nagyobb elmozdulások voltak mérhetők.  

 

Összességében megállapítható, hogy elégedettek a hallgatók, főként a tágas terekkel, 

tanulószobákkal. A szolgáltatásainkat igaz még kevésbé ismerik, vagy használják, de szívesen 

járnak a könyvtárba. Hasznos ötleteket is megfogalmaztak, így a jövőben ezeket is tudjuk 

használni új szolgáltatások kialakításánál. Cél, hogy a külföldi hallgatók is minden 

felületünkről tudjak tájékozódni, naprakészek legyenek a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel, és 

bátran tudjanak kommunikálni a könyvtásokkal. 


