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A felmérések tárgya, módszertana 

A SZE EKL a 2017-es, majd 2021-es évben felmérte egy szűkebb használói csoportjának 

elégedettségét. Ez a kör a fogyatékkal élő hallgatókat fedte le. A két évben eltérő létszámban 

vettek részt a hallgatók a számukra készült kérdőívek kitöltésében. 

Mind a két esetben Google űrlap segítségével, valamint az egyetemen a Fogyatékkal élő 

hallgatókat képviselő munkatás közbenjárásával juttattuk el az űrlapot a kitöltőknek. 

2017-ben 13 válasz, 2021-ben 3 válasz érkezett. 2017-ben 18-23 év közötti korosztály, 

elsősorban nőneműek töltötték ki az űrlapot, de 2021-ben külön korosztályra, nemre vonatkozó 

kérdést nem tettünk fel. Összességében a fogyatékkal élő hallgatói létszámhoz viszonyítva 

2017-ben 11%-os, 2021-ben csupán 2,5%-os kitöltöttséggel számolhattunk. 

Kérdéstípusok: elsősorban skálakérdéseket kaptak mind a két felmérésénél a hallgatók. 1-től 5-

ig terjedően tudták értékelni, hogy mennyire elégedettek adott lehetőséggel, szolgáltatással. 1: 

egyáltalán nem elégedett; 5: nagyon elégedett. 

Feleltválasztós kérdéseket is kaptak a felhasználók, ahol  általában 2-3 lehetőség közül tudtak 

választani. 

Összehasonlító elemzés 

Skálakérdések összehasonlítása 
Mennyire elégedett a könyvtárosok segítőkészségével? Ezzel kapcsolatosan majdnem teljes 

elégedettség volt tapasztalható mindkét évben. 

 

2017-es elégedettségmérés 

2021-es elégedettségmérés 
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Ön szerint mennyire megfelelő az épület akadálymentesítettsége és mennyire elégedett a felvonó 

rendelkezésre állásával? 

Alapjában véve a döntő többség mind a két esetben 4-es, vagy 5-ös elégedettségi szinttel felelt. 

Kisebb eltérések voltak tapasztalhatók. Összességében elmondható, hogy alapjában véve 

rendbe működnek. Kari Könyvtárak esetén kérdésesebb az akadálymentes környezet és a 

megfelelő felvonó. 

Akadálymentesítettség: 

2017-ben      2021-ben 

 

Felvonó rendelkezésre állása   2017-ben 

 

 

2021-ben 
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A könyvtári terek megközelíthetősége is hasonló jellegű kérdés volt. 

1 válaszadó, volt aki 2021-ben 4-es értékelést adott, de 2017-ben és 2021-ben a többi válaszadó 

kivétel nélkül 5-ös értékeléssel válaszolt. 

2017   2021 

 

Elégedett-e a szabadpolcos állomány elhelyezésével?  

Ebben az esetben 2017-ben még feleltválasztós kérdés formájában válaszolhattak a fogyatékkal 

élő hallgatók. 2021-ben már skálakérdésként tettük fel ugyanezt. 2017-ben, azok akik 

használták (válaszadók 70%-a) teljes elégedettségüket fejezték ki. Páran jelezték, hogy nem 

használják a szabadpolcos lehetőséget. 2021-ben teljes elégedettség mutatkozott ebben a 

tekinteten. 

2017      2021 
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Feleletválasztós kérdések 

Feleletválasztós kérdések alkalmával nem kellet skáláznia a válaszadóknak az elégedettségi 

szintjüket, hanem konkrét szolgáltatásokra, lehetőségekre kérdeztünk rá mind a két vizsgálati 

évben. 

A lehetséges válaszok általában: Igen, Nem, Nem ismerem (nem tudok róla) opciók voltak. 

Akadálymentesített mosdó, weblap és katalógus tekintetében is kíváncsiak voltunk a 

fogyatékkal élők válaszaira. A kérdés azzal volt kapcsolatos, hogy egyáltalában véve igénybe 

vette e a felhasználó ezeket a lehetőségeket. 

 Igénybe vette-e már a könyvtár akadálymentesített weblapját? 

 

2017       2021   

  

Ennél a kérdésnél mind a két évben mintegy 70 %-ban vagy a „Nem ismerem”, vagy a „Nem” 

válasz dominált. 

2017-ben a válazsadók közel 10 %-ban jelezték, hogy használják az akadálymentesített 

honlapot.  Mivel külön a fogyaték típusára nem kérdeztünk rá egyik esetben sem, így 

bizonytalan, hogy egyáltalán a válaszadók mindegyikének szükséges lenne ez a lehetőség. A 

„Nem ismerem” jelölés is sokatmondó. 

Összességében, tehát a weblap látássérültek számára elérhető verziójára a jövőben 

erőteljesebben érdemes felhívni a figyelmet. Továbbá, amennyiben nem sértünk vele 

személyiségi jogokat a jövőbeni kérdőíveknél érdemes megkérdezni, hogy milyen 

fogyatékosággal rendelkezik a válaszadó hallgató. 

 A Könyvtár akadálymentesített katalógusa 

Mintegy 70-70%-ban mind a két vizsgálati időszakban „Nem ismerem” vagy „Nem tudok 

aszolgáltatásról” lehetőséget kaptuk eredményként. A következtetés hasonló, mint az előző 

kérdésnél. Elképzelhető, hogy vannak olyan fogyatékkal élők, akiknek erre a lehetőségre nincs 

szükségük, vagy nem látássérültek, így az alap katalógust is tudják használni. 
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2017 

 

2021 

 

 

 Akadálymentesített mosdó 

A jövőben szintén érdemes megkérdezni, hogy ki-milyen fogyatékkal él. Akadálymentesített 

mosdó használatára elsősorban a mozgássérülteknek van szükségük. 2017-ben mintegy 70%-

ban jelezték, hogy hagyományos mosdót használtak. 23% jelezte, hogy akadálymentesített 

mosdóba járt. A fennmaradó 10% pedig Nem használ ilyen mosdót. 2021-ben több, mint 65%-

ban „Nem” választ jelölték meg az akadálymentesített mosdó tekintetében. A fennmaradó, 

mintegy 35 % pedig a „Nem ismerem” jelölést alkalmazta. 

2017      2021

 

 

A könyvtár katalógusának, felolvasógépének és médiatárának használatát is mind a két évben 

megkérdeztük. 
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 Milyen gyakran használja a könyvtár katalógusát? 

2017-ben árnyaltabb válaszadási lehetőségeket, adtunk, mint 2021-ben, de az eredmények így 

is beszédesek. 2017-ben mintegy 45% rendszeresen, vagy hetente használta a katalógust. 2021-

ben 33 % használta gyakran. a „Nem használom”, vagy „Nem ismerem” jelölést 2017-ben 30%-

ban, 2021-ben 33%-ban jelezték a válaszadók.  Az arányok hasonlóak. Látható módon kisebb-

nagyobb gyakorisággal javarészt használják a fogyatékkal élő hallgatók a katalógusunkat, de 

ez még nem elegendő. A célzott segítségnyújtás, reklám a jövőben iránymutató fejlesztési 

terület. 

2017 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

Használta-e már a könyvtár médiatárát?  

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 2017-ben 13 válaszadóból 23% „Igen” választ adott meg. Ezzel 

szemben 2021-ben egyetlen egy „Igen” válasz sem született. Azonban 2021-ben csupán 3 

válasz érkezett. 2017-ben a nagy többség a „Nem”, 2021-ben a „Nem ismerem” jelölést 

használták. A 2021-es év visszaesést mutat tájékozottság szempontjából, igaz a merítés is 

kisebb. Mindenképpen érdemes a Médiatár lehetőségeire is felhívni a fogyatékkal élők 

figyelmét. 
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2017 

 

2021 

 

Használta-e már a felolvasógépet? 

A válaszok itt is eltérőek a két időszakban. 2017-ben „Nincs rá szükségem” lehetőséget jelölték, 

így egyértelműen kiderült, hogy a válaszadók , mintegy 70%- nak ez nem szükséges. „Igen” 

jelölést senki sem alkalmazott.  2021-ben a nagy többség a „Nem ismerem” opciót választotta, 

továbbá a „Ne” lehetőséget. 

Valószínűsíthető, hogy sokaknak tényleg nincs rá szüksége, vagy nem is tud ilyen lehetőségről. 

Speciális ez a szolgáltatás, hiszen a látássérültek számára nyújt segítséget. Mindenképpen 

levonható következtetés, hogy a célzott tájékoztatás ezen a területen sem elhanyagolható. 

2017        2021 
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Összegzés, következtetések 

A fogyatékkal élők csoportjának feltett kérdések mind a két vizsgált évben hasonlóak voltak. 

Sajnos a válaszadási arány 2021-es évben elég alacsony, így nem teljesen nevezhető 

reprezentatívnak a minta. A jövőben érdemes még több kitöltési értesítést küldeni a 

hallgatóknak. 

Ugyanakkor elmondható, hogy a fogyatékkal élő réteg alapvetően elégedett a SZE-EKL 

nyújtotta lehetőségekkel. Néhány szolgáltatásunkról például akadálymentes katalógus, vagy 

felolvasógép kevésbé tudnak, vagy nincs rájuk szükségük. Jövőben, sokkal célravezetőbb 

eredményeket lehet kinyerni, amennyiben arra is rákérdezünk, hogy milyen fogyatékkal él egy 

adott személy.  

A kérdőívek, eredmények összehasonlítás alapvetően jó kiindulási pontot adott arra, hogy 

láthatóvá váljanak bizonyos időszakok közötti eltérések, hasonlóságok. 

Irányadó, hogy a jövőben erre a célcsoportra is figyelni szükséges, valamint célzottabb 

szolgáltatásokat, lehetőségeket, illetve programokat érdemes létrehozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


