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EKE elégedettségi kérdőív 

2019 május 

kiértékelés 

 

Az elektronikusan kitölthető űrlapon 25 válasz érkezett. 

 

A kérdések egy részére a megadott válaszok közül kellett választani, a kérdések másik részénél 

szabadon mondhatta el véleményét a válaszadó. 

 

1. kérdés: 

 

 
 

Az előző felméréssel összehasonlítva: hasonló arányban vannak a válaszadók között az 1994-2000 

között csatlakozott könyvtárak képviselői, és kisebb arányban van a mostani felmérésnél a 2005-

2010 között csatlakozott könyvtár képviselője. 

 

2. kérdés: 

 

 
 

Az előző felméréssel összehasonlítva: A 2010 után bekapcsolódott munkatárs a mostani válaszadók 

között nagyobb arányban van jelen, míg a másik három kategória kisebb arányban, a 2005-2010 

között az egyesülés életébe bekapcsolódott munkatárs pedig sokkal kisebb arányban. 

 

Mióta tagja az EKÉ-nek a 

könyvtára? 

1994-2000 között

2000-2005 között

2005-2010 között

2010 utántól

Ön mikor kapcsolódott be az 

egyesülés munkájába? 

2000 előtt

2000-2005 között

2005-2010 között

2010 után
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A válaszadók 72%-s a 2017 szeptemberében is válaszolt, míg 28 % az előző válaszadásban nem 

vett részt, most töltötte ki először az elégedettségi kérdőívet. 

 

3. kérdés: 

 

 
 

Egyetlen egyéb válasz érkezett: személyes kapcsolatok építése 

Az előző felméréssel összehasonlítva: szinte azonos, 1-1 százalékos eltérések láthatók a 2017-es és 

a mostani válaszok között 

 

 

 

4. kérdés: 

 

Szabad válaszadás volt. 

A beérkezett válaszok kategorizálás után a következő kategóriák születtek. A legtöbb válasz a 

szakmai programokra vonatkozott. 

 

2017-ben kitöltötte-e a kérdőívet? 

igen

nem

Miben látja az egyesülés feladatát, 

célját, munkáját? 

szakmai és érdekképviselet

tájékoztatás szakmai és

szakmapolitikai

információkról
 szakmai kapcsolatok építése

és ápolása

az éves összejövetelek

szervezése

továbbképzések, szakmai

napok, értekezletek

szervezése
egyéb: személyes

kapcsolatok építése
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Kiemelt konferenciák: Szarvas, Nyíregyháza 

Kiemelt szakmai napok: adatvédelmi, GDPR, Habent sua fata libelli, a kismarosi minőségbiztosítási 

tréning, Élő muzeális gyűjtemények 

25 éves ünnepség 

Az előző felméréssel összehasonlítva: ott is a válaszok legnagyobb arányban a programokra 

vonatkoztak, de a 2017-es válaszok között szerepelt az információáramlás, érdekképviselet, 

informatikai fejlesztések témakörök is. 

 

5. kérdés: 

 

 
 

A válaszadók 88%-a válaszolt igennel, azaz kapott segítséget az Egyesüléstől.  

Az előző felméréssel összehasonlítva: az előző válaszadóknak 79%-a válaszolt igennel. 

 

A válaszok kategorizálása után:  

 

Programok 
Konferenciák, éves

találkozók

Szakmai napok

Szomszédolás

Minden hasznos, semmi

sem fölösleges

Mindegyik program és

rendezvény emlékezetes

és hatékony volt

Kapott-e segítséget szakmai 

munkájában az egyesülettől? 

igen

nem
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A válaszok között konkrét szakmai témák is megjelennek. Ezeket is felvettük a válaszok közé. A 

válaszok közül a tájékoztatás, szakmai információ, szaktanácsadás szerepel a legtöbbször. 

Az előző felméréssel összehasonlítva: a szakmaiság, az információ ott is jelent volt. 

 

6. kérdés: 

 

A szabad válaszokból az alábbi kategóriák születtek: 

 

 
 

Egy megjegyzés vonatkozott az életpálya és bérhelyzetre, a válaszadó ebben vár hatékony 

lépéseket, de azzal is tisztában van, hogy ez nemcsak az Egyesülésen múlik, 

Az előző felméréssel összehasonlítva: itt sokkal több téma jelent meg, mint az előző felmérésben. 

Közösek: érdekképviselet, programok,  

7. kérdés: 

 

0 1 2 3 4 5

bemutatkozási lehetőség

felekezetek jobb megismerése

figyelem

ötlet, inspiráció

szakmai kapcsolat

személyes kapcsolat

tájékoztatás, információ, szakmaiság,…

továbbképzés, találkozó, szakmai nap

Állományvédelem, restaurálás

Digitalizálás

Fölöspéldányok

GDPR, Adatvédelem

Könyvtári dokumentáció

Könyvtárközi

Ha igen mit? 

Mit vár az egyesülettől? 
eddigi tevékenység

folytatása
elkötelezettség

kapcsolat, együttműködés

rendvezvények, szakmai

programok
szakmai érdekképviselet

szakmai trendek

tagok tájékoztatása

támogatás, szakmai munka

tapasztalatcsere
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A szakmai kapcsolattartás eszközei, fórumai 

 

 
 

 

A válaszadók 68%-a nagyon elégedett. 

Az előző felméréssel összehasonlítva: 2017-ben csak 58 % volt nagyon elégedett. 

 

 

 
 

A válaszadók 76%-a nagyon elégedett. 

Az előző felméréssel összehasonlítva: nőtt azok száma, akik nagyon elégedettek, csökkent az 

elégedettek száma, és kissé növekedett a nagyon elégedetlenek száma. 

 

Levelezőlista 

1. nagyon elégedetlen

4. elégedett

5. nagyon elégedett

Hírlevél 

1. nagyon elégedetlen

4. elégedett

5. nagyon elégedett
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A válaszadók 36%-a nagyon elégedett, 52%-a elégedett.  

Az előző felméréssel összehasonlítva: Csökkent a nagyon elégedettek száma, és megjelent a 

kevéssé elégedetlen válaszadó, 8%-kal. 

 

 
 

A válaszadók 20%-a nagyon elégedett, elégedett 64%-uk.  

Az előző felméréssel összehasonlítva: árnyaltabb lett a kép, 2017-ben a válaszadók 26%-s volt 

nagyon elégedett, és 74%-uk elégedett. Csökkent a nagyon elégedettek száma, és a most megjelent 

a nagyon elégedetlen és a kevéssé elégedetlen válaszadók kategóriája. 

 

8. kérdés:  
 

Megjegyzések 

6 válasz érkezett, amelyek között 

5-ben található köszönő, jókívánságok tartalmazó üzenet, ezen kívül még tartalmaztak az üzenetek 

egy megjegyzést a facebook és honlappal kapcsolatban, és a kérdőív módszertanával kapcsolatban. 

Honlap 

1. nagyon elégedetlen

2. kevéssé elégedetlen

4. elégedett

5. nagyon elégedett

Facebook 

1. nagyon elégedetlen

2. kevéssé elégedetlen

4. elégedett

5. nagyon elégedett

nincs válasz


