
Elõadásomban az ELTE Egyetemi
Könyvtári Szolgálat (EKSZ) minõség-
irányítási rendszerének egy központi 
kérdésérõl, az intézményi folyamatok
menedzselésrõl szeretnék beszélni. A mi-
nõségirányítási rendszerek folyamat-
szemléletû megközelítésébõl kiindulva
ismertetem a folyamatmenedzsment he-
lyi rendszerének összetevõit. Az ELTE
Könyvtári Tanácsa által nemrég elfoga-
dott Minõségirányítási kézikönyv alapján
bemutatom egyrészt a már megvalósított
eredményeket és tapasztalatokat, más-
részt pedig a jövõre vonatkozó terveket.
Foglalkozom a projekt folyamatirányítá-
si munkacsoportjának tevékenységével,
valamint az általa kialakított folyamat-
menedzsment-ûrlappal és -útmutatóval,
amely az EKSZ közös folyamatainak le-
írásához készült. Végül pedig néhány
mondat erejéig kitérek azokra a technikai
jellegû kérdésekre is, amelyek az EKSZ
minõségfejlesztési tevékenységének in-
formatikai hátterét adják.

Folyamatszemléletû megközelítés

Ahogyan a mindennapi tevékenységein-
ket átszövi a folyamatok egymásba kap-
csolódó hálózata, ugyanígy kapcsolód-
nak egybe a könyvtár szolgáltatásait lét-

rehozó folyamatok és tevékenységek so-
rozatai is. Mint egy puzzle, amelynek
minden darabja meghatározott kapcsolat-
ban áll a körülötte lévõ elemekkel, és
amely önmagában nem, csak kapcsolatai
révén képes a teljesség megteremtésére.

A könyvtári szolgáltatások teljességé-
nek kulcsa a tudatos munkaszervezés, a
szolgáltatásokat létrehozó folyamatok
menedzselése. Ahhoz, hogy a dinamiku-
san változó környezet ellenére a könyvtár
mindig azonos színvonalon és minõség-
ben tudjon megfelelni a felhasználók igé-
nyeinek és elvárásainak, kiemelt figyel-
met kell fordítani a folyamatok helyi
rendszerének minden elemére. A folya-
matok rendszerében való gondolkodás, a
folyamatszemléletû megközelítés alapel-
ve, hogy a szervezet mûködésének sike-
ressége és hatékonysága az intézményen
belüli folyamatok eredményeként alakul
ki.1

A szolgáltatások hatékonyságának és
minõségének fejlesztése úgy érhetõ el, ha
a tevékenységeinket jól áttekinthetõ fo-
lyamatokra bontjuk, és azokat megfelelõ
módon szabályozzuk. A mûködés szabá-
lyozása és fejlesztése érdekében minde-
nekelõtt a folyamatokat kell rendszerbe
foglalni, tudatossá, átláthatóvá tenni, így
válik lehetõvé a hibák idõbeni kikü-
szöbölése (még a lehetséges bekövetke-
zésük elõtt), a kompetenciahatárok pon-
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tos meghúzása és a felelõsségek megál-
lapítása.2 A folyamatok szabályozásának
végsõ célja pedig a szolgáltatási folya-
matok egységesítése, a felhasználók által
is érzékelhetõ egységes mûködés, illetve
szolgáltatási kínálat létrehozása.

A minõségirányítási rendszerek szer-
ves része az intézményi folyamatok sza-
bályozása. A folyamatok megszervezése,
sikeres mûködtetése komoly körültekin-
tést kíván, mivel a folyamatok szoros
kölcsönhatásban állnak egymással, ösz-
szetett rendszert alkotnak, mely igen ér-
zékenyen reagál a környezet minden vál-
tozására, a várt és nem várt eseményekre
egyaránt. Az EKSZ minõségirányítási
rendszerének kialakításakor nem kizáró-
lag az egyik vagy a másik nagy minõség-
irányítási rendszer elõírásait és javaslata-
it vettük figyelembe, hanem törekedtünk
arra, hogy a lehetõ legteljesebb, az EKSZ
mûködésének minden területét átfogó
szabályozás szülessen. A TQM elveit
szem elõtt tartva nagy hangsúlyt fektet-
tünk a hálózat munkatársainak bevonásá-
ra, képzésére, megszámlálhatatlan trénin-
get és konzultációs alkalmat tartottunk,
hogy gyarapodó tudása által mindenki
részt vehessen a rendszer kialakításában,
mûködtetésében és fejlesztésében egy-
aránt. Az EKSZ minõségirányítási rend-
szerébõl nem hiányzik az ISO-ra, a szab-
ványos minõségirányítási rendszerre 
jellemzõ minõségpolitika, a mérhetõ és
számon kérhetõ minõségcélok, a megfe-
lelõ szervezeti keretek, valamint a jól
strukturált és megfelelõen kialakított do-
kumentációs rendszer sem.

K21 projekt folyamatirányítási 
munkacsoportja

Az EKSZ folyamatszabályozási rendsze-
rének kialakításában vezetõ szerepet töl-
tött be az ELTE EKSZ K21 minõségfej-
lesztési projektjének (K21 projekt) 4-es
számú folyamatirányítási munkacsoport-
ja, szoros együttmûködésben természete-
sen a projekt többi munkacsoportjával,
külsõ szakértõkkel és nem utolsó sorban
a projekt vezetésével. A csoport munkája
valódi PDCA-körként (tervezés-megva-
lósítás-ellenõrzés-beavatkozás) írható le
leginkább, újra és újra, meghatározott
idõközönként ismétlõdõ ciklusok soroza-
taként. A munkacsoport feladata, hogy a
tagkönyvtárak közlései alapján évente
számba vegye az ELTE EKSZ folyama-
tait. Az összegyûjtött folyamatok közül, a
stratégiai céloknak megfelelõen, kijelöli
a közös kulcsfontosságú szolgáltatás-
nyújtási folyamatokat, majd a közös fo-
lyamatok birtokában megrajzolja és
évente felülvizsgálja az EKSZ folyamat-
térképét. Gondoskodik a tagkönyvtárak
által beküldött folyamatleltárak össze-
gyûjtésérõl és archiválásáról. A csoport
feladata volt a folyamatleírás módszeré-
nek és kritériumainak meghatározása is,
mely alapján elkészítette azt a folyamat-
menedzsment-ûrlapot és -útmutatót,
amely az EKSZ közös folyamatainak le-
írásához használható. A folyamatszabá-
lyozás egységes dokumentációs rendsze-
rének kialakítása érdekében mindként
dokumentumot az EKSZ Minõségirányí-
tási kézikönyvében tette közzé. A csoport
a projekt kezdete óta a tagkönyvtárak ré-
szére közvetlen módszertani és gyakorla-
ti segítséget is nyújt. Az elõttünk álló 
feladatok közül a legmeghatározóbb a
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tagkönyvtárak által elkészített folyamat-
leírások és folyamatábrák alapján az
EKSZ közös folyamatainak standardizá-
lása lesz, majd pedig az EKSZ standard
kulcsfolyamatok gyûjteményének közre-
adása.

A folyamatszabályozás helyi 
rendszerének kialakítása

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tag-
könyvtáraiban elõforduló folyamatok
azonosítása 2012 márciusában kezdõdött
meg. Az azonosítás az intézményi folya-
matok összegyûjtését és a közöttük lévõ
kapcsolatok meghatározását, valamint a
megfelelõ folyamatkategóriába való be-
sorolását foglalta magába. A tagkönyvtá-
rak munkáját jelentõsen megkönnyítette
az Egyetemi Könyvtár által közreadott
folyamatleltár, amely mindvégig vezér-
fonalként szolgált.

A folyamatok számbavételének ered-
ményét, az intézményi folyamatleltárakat
az EKSZ tizenkét tagkönyvtára elektro-
nikus úton juttatta el a K21 projekt fo-
lyamatirányítási munkacsoportjához. 
A folyamatleltárak feldolgozása és ter-
minológiájuk összehangolása igazi kihí-
vást jelentett, mivel a viszonylag 
alacsony létszámú munkacsoportnak
hozzávetõlegesen tizenkétszer száz, azaz
közel ezerkétszáz folyamat összevetését
és egyeztetését kellett elvégeznie, rövid
idõ alatt. A folyamatleltárak hálózati
szintû egyeztetését és a közös, valamint a 

kulcsfolyamatok kiemelését követõen el-
készült az EKSZ folyamatleltára, amely
összesen hatvan közös folyamatot tartal-
maz.

A folyamatok osztályozása 
és hierarchiája

A folyamatokról való gondolkodás és ke-
zelésük megkönnyítése érdekében az
összegyûjtött folyamatokat különbözõ
szempontok szerint kategóriákba rendez-
tük. Figyelembe véve a téma szakiro-
dalmát3, a következõ hat folyamatkate-
góriát alkalmaztuk:

A fõ- és alfolyamatok megkülönböz-
tetése a folyamatok egymásba épülésén
alapszik. A legtöbb esetben az intézmény
mûködésén belül definiált folyamatok
nagyobb egységeit, az intézmény alapte-
vékenységéhez kapcsolódó folyamatokat
nevezhetjük fõfolyamatoknak, amelyek
további részfolyamatai az alfolyamatok.
További csoportosítási lehetõséget ad a
vezetési, az alap- és a támogató folyama-
tok megkülönböztetése.

A vezetési folyamatok az intézmény
hosszú távú terveinek kialakításához,
stratégiájának meghatározásához kap-
csolódnak, irányítják a szervezetet. Meg-
határozzák az elvégzendõ tevékenysége-
ket, biztosítják és elosztják a folyamatok-
hoz szükséges erõforrásokat; gondoskod-
nak a folyamatok végrehajtásáról, irányí-
tásáról és szabályozásáról a vonatkozó
tervek, leírások alapján4; mérik továbbá
az elvégzett tevékenységek eredményes-
ségét, hatékonyságát, minõségét; és 
gondoskodnak a felmerült problémák
megoldásáról, szükség esetén a tervek
módosításáról. Vezetési folyamatként ve-
hetõ számba többek között a vezetõi el-
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lenõrzés, értékelés, a stratégiai tervezés,
az éves beszámolók elkészítése, az éves
költségvetés megtervezése, ellenõrzése,
módosítása, valamint az éves munkater-
vek készítése is.

Az alapfolyamatok döntõ fontosság-
gal bírnak a szolgáltatások nyújtása
szempontjából, mivel a könyvtár alapte-
vékenységéhez kapcsolódó folyamatok-
ról van szó. Az EKSZ tagkönyvtáraiban
alapfolyamatnak tekinthetõ például a
gyûjteményszervezés, a dokumentumok
feltárása, a felhasználóképzés, a helyben
használat, a kölcsönzés (saját állomány-
ból, illetve könyvtárközi kölcsönzésbõl),
az online és elektronikus szolgáltatás, va-
lamint a tájékoztatás is.

A támogató folyamatok nem kötõd-
nek szorosan a könyvtár alaptevékenysé-
géhez, sokkal inkább az intézmény mû-
ködéséhez, a szolgáltatások nyújtásához
szükséges forrásokat biztosítják. A támo-
gató folyamatok közé tartozik például 
az épület-karbantartás és -üzemeltetés, az
iratkezelés, az iktatás, a postázás, az in-
formatikai rendszerek üzemeltetése, a
HR és a munkaügy, a statisztikakészítés,
a mérés, elemzés, értékelés.

Az utolsó – ám a könyvtári önértéke-
lés szempontjából elsõdleges – folyamat-
kategória a kulcsfolyamatok, amelybe a
folyamatok nem nagyságuk, hanem az
intézmény céljainak elérése szempontjá-
ból megállapított fontosságuk alapján 
kerülhetnek. A kulcsfolyamatok az intéz-
ményi stratégiában megfogalmazott 
célrendszer megvalósítását biztosító fo-
lyamatok, amelyek köre a célrendszer
változásának megfelelõen idõrõl idõre át-
alakulhat és az intézmény más-más 
folyamatai kerülhetnek a figyelem kö-
zéppontjába.

A kulcsfontosságú folyamatok azono-
sítása során figyelembe kell venni, hogy
melyek azok a szolgáltatások, amelyek a
partnereink számára a legfontosabbak, és
ezeket mely folyamatok állítják elõ. A ki-
választásnál fontos szempont lehet, hogy
melyek azok a folyamatok, amelyek leg-
nagyobb hatással vannak a partnerek 
által megfogalmazott igényekre, és me-
lyekkel találkoznak a használók legin-
kább. Szempont lehet továbbá az is, hogy
mely folyamatokban rejlenek a legerõ-
sebb javítási lehetõségek.5 A kulcsfolya-
matok jelentõségét tovább növeli az a
tény, hogy a könyvtár szervezeti önérté-
kelésekor a különbözõ folyamatok közül
csak a legfontosabbak, a kulcsfolyama-
tok képezik az önértékelés tárgyát. 
A Könyvtári közös értékelési keretrend-
szer kritériumait és megállapításait kizá-
rólag ezekre a folyamatokra vonatkozóan
kell vizsgálni és értékelni. Az ELTE
EKSZ jelenleg huszonegy kulcsfolya-
mattal rendelkezik, melybõl hat vezetési,
négy támogató és tizenegy alapfolyamat.

A folyamatok leírásának szempontjai

A folyamatközpontú mûködés megvaló-
sításának következõ lépése az azonosított
folyamatok szabályozása. „A szabá-
lyozás egy adott tevékenységsorozat
megvalósítási módjának és megvalósítási
feltételeinek a megtervezését és írásban
történõ rögzítését jelenti. A leírás során
meg kell határozni a folyamat lépéseit, a
szükséges erõforrásokat, az idõszükség-
letet és a határidõket. Fontos továbbá 
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a felelõsségek és a hatáskörök kijelölése,
az ellenõrzési és a beavatkozási pontok
megadása. Lényeges a felhasználók ré-
szére biztosított visszajelzési lehetõségek
megadása, illetve a folyamat mûködésé-
hez kapcsolódó – használandó és kelet-
kezõ – dokumentumok összegyûjtése.”6

Folyamatmenedzsment-ûrlap 
és kitöltési útmutató

A felsorolt szempontokat egyesíti magá-
ban az a folyamatmenedzsment-ûrlap és
a kitöltési útmutató, amelyet a K21 pro-
jekt folyamatirányítási munkacsoportja
dolgozott ki az EKSZ közös folyamatai-
nak leírásához. Az ûrlap segítségével az
EKSZ minden közös folyamatát egy egy-
séges szempontrendszernek megfelelõen
lehet körülírni, amely magában foglalja a
folyamat szöveges leírását és lépéseinek
grafikus ábrázolását, a folyamatábrát
egyaránt. A folyamatleírás részletességét
tekintve az EKSZ folyamatmenedzsment-
ûrlapja jelenleg tizenhét rovatot számlál.

A rovatok négy tematikus csoportba
sorolhatók. Az elsõ csoportban a folya-
mat azonosítására, felelõsére, a folyama-
tok hierarchiájában elfoglalt helyének je-
lölésére szolgáló adatok kaptak helyet:

• a folyamat megnevezése
• a folyamat kódja
• a folyamat típusa
• a fölérendelt folyamat kódja
• folyamatgazda
A második tematikus egységbe a fo-

lyamat mûködésének központi elemei
kerültek:

• a folyamat célja
• a folyamat részletes leírása, folya-

matábra
• a folyamat kölcsönhatásai (bemene-

tek és kimenetek)
• erõforrások, feltételek
• kritikus pontok
• dokumentálás (használandó és ke-

letkezõ dokumentumok)
A harmadik csoportba azok a rovatok

tartoznak, amelyek a folyamat mûködé-
séhez kapcsolódó könyvtárpolitikai do-
kumentumokat, valamint a mérési és ér-
tékelési rendszer elemeit tartalmazzák:

• a folyamatra vonatkozó jogszabá-
lyok, szabványok, szabályzatok (általá-
nos és helyi szabályozók)

• folyamatindikátorok
• mérés, értékelés
A negyedik tematikus egység pedig

az adminisztratív jellegû adatokat közli:
• a hatálybaléptetés dátuma
• a vezetõ jóváhagyása
• módosítások

A folyamatközpontú mûködés 
bizonyítékai

Az EKSZ folyamatmenedzsment-ûrlapja
és a hozzá tartozó útmutató nemcsak a
minõségirányítási rendszer dokumentálá-
si követelményeit elégíti ki, hanem szer-
vesen illeszkedik az EKSZ szervezeti 
önértékelésében bizonyítékként felhasz-
nálható dokumentumok körébe is. A ki-
töltött folyamatmenedzsment-ûrlapok és
az útmutató a közös könyvtári értékelési
keretrendszerben meghatározott, bizo-
nyítékként felhasználható dokumentum-
kategóriák közül a kötelezõ doku-
mentumok közé tartozik. A kötelezõ 
dokumentumok mellett az EKSZ minõ-
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ségirányítási rendszerének kialakításakor
kellõ figyelmet fordítottunk az alap- és
ajánlott dokumentumok rendszerének ki-
teljesítésére is. A bizonyítékokon alapuló
önértékelés megvalósításához elengedhe-
tetlen azoknak a dokumentumoknak a
meghatározása és összegyûjtése, ame-
lyek a könyvtár mûködésének rendjét
foglalják írásba.

Az alapdokumentumok azok a
könyvtárpolitikai dokumentumok, ame-
lyekre – intézménytõl függetlenül – 
minden könyvtár támaszkodhat. Ide tar-
toznak többek között a könyvtári és 
határterületi törvények, rendeletek, jog-
szabályok, valamint a különbözõ könyv-
tári tevékenységeket szabályozó nemzet-
közi és hazai szabványok, szabályzatok.

Az elõzõ típussal ellentétben a kötele-
zõ dokumentumok minden esetben az
adott könyvtár mûködését tükrözõ, egye-
di elõállítású dokumentumok, mint 
például a könyvtár minõségügyi kézi-
könyve, kulcsfolyamatainak leírásai,
esélyegyenlõségi terve, minõségpolitiká-
ja, a használókat érintõ útmutatók és sza-
bályok, valamint az ezek hozzáférhetõsé-
gét alátámasztó dokumentumok.

Az imént felsoroltakon túl egyéb bi-
zonyítékok is felhasználhatók az önérté-
keléshez, ezek az ún. ajánlott dokumen-
tumok, mint például a használói igény- és
elégedettségfelmérés kérdõívei.

A folyamatmenedzsment technikai
háttere

A folyamatszabályozás helyi rendszeré-
nek kialakításakor a résztvevõk munká-
jának megkönnyítése és hatékony együtt-
mûködésük érdekében több újszerû 
technikai megoldást vezettünk be. A fo-

lyamatmenedzsment-ûrlap folyamatábrá-
inak megszerkesztéshez egy ingyenes
rajzprogramot, a Diagram Designert hív-
tuk segítségül, amellyel vektor alapú di-
agramokat készíthetünk tetszõleges el-
rendezésben. A szoftver által kezelt for-
mátumok között megtalálhatók a jól is-
mert képi formátumok (BMP, JPEG, GIF
stb.). Használatát megkönnyíti, hogy ma-
gyar nyelvû kezelõfelület is beállítható
hozzá.

Az EKSZ minõségfejlesztési projekt-
je már a kezdetektõl nagy hangsúlyt fek-
tet a keletkezõ dokumentumok és közös
fájlok biztonságos archiválására és meg-
osztására. Mindkét funkció megvalósítá-
sához kiváló felületet biztosít az ELTE 
e-learning-rendszere, a Moodle. A minõ-
ségfejlesztési projekt 2008 óta használja
a Moodle-t a programban részt vevõ
munkacsoportok belsõ kommunikációjá-
nak és képzésének támogatására. A tag-
könyvtárak munkatársai saját azonosító-
jukkal belépve bármikor és bárhonnan 
elérhetik ezen a felületen a projekt összes
anyagát és saját dokumentumaikat is. Le-
hetõség van adott témában fórumot indí-
tani, a feltöltött fájlokhoz megjegyzést
fûzni, szótárat összeállítani, valamint
szerkesztõi jogosultság birtokában a részt-
vevõk aktivitásáról statisztikát lekérni.

A folyamatok leírásában részt vevõ
könyvtárak

Az EKSZ folyamatszabályozási rendsze-
rének kialakítása, mûködtetése és fejlesz-
tése elképzelhetetlen lenne a tagkönyv-
tárak elkötelezett és aktív részvétele 
nélkül. A projekt emberi erõforrását te-
kintve, a legfrissebb statisztika szerint,
ötvennégy személy vesz részt a program-
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ban az ELTE könyvtári hálózatából. Az
EKSZ közös folyamatainak leírása 2012
szeptemberében vette kezdetét a tag-
könyvtárak bevonásával. Az EKSZ-ben
azonosított hatvan folyamat arányos el-
osztását követõen egy-egy könyvtárra 
átlagosan öt-hat leírás elkészítésének a
feladata hárul. A folyamatmenedzsment-
ûrlapok kitöltésének tapasztalatait a
munkatársak beszámolónapokon osztják
meg egymással. A résztvevõk egybehang-
zó véleménye szerint ezek a megbeszélé-
sek olyan intenzív tanulási lehetõséget 
jelentenek, amelyre minden folyamatle-
írással foglalkozó kollégának szüksége
van. Jóval eredményesebb a problémák
megoldása így, mintha egymástól elszi-
getelten próbálnák meg elkészíteni a fo-
lyamatleírásokat. Együtt gondolkodva
könnyebb a bizonytalanságok tisztázása
és a felmerülõ új ötletek elemzése.

Közösen, új utakon

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat
tagkönyvtárainak a minõségirányítás he-
lyi rendszerének kialakításában vállalt
együttmûködése egy tanulságos és izgal-
mas utazás. Közös tanulási és fejlõdési
folyamatként éljük meg mindannyian.
Látjuk, hogy a folyamatszemléletû meg-
közelítés alapvetõen változtatja meg a
korábbi rutinszerû munkavégzés kereteit,
amelyet fokozatosan felvált majd a terve-
zés, megvalósítás, ellenõrzés és beavat-
kozás körforgása. Hiszünk benne, hogy a
folyamatmenedzsment teljes eszköztárá-
nak megismerése és alkalmazása révén
az intézményi folyamataink tudatossá,
átláthatóvá válnak, megteremtve az egy-
séges mûködés, illetve szolgáltatási kíná-
lat létrehozásának lehetõségét. Elsõdle-

ges célunk az egyetemi könyvtári hálózat
szolgáltatási színvonalának emelése és a
használók megelégedésének növelése.
Az út, amelyen elindultunk, biztosan
nem lesz zökkenõmentes, idõnként lesz-
nek hullámvölgyek és kisebb-nagyobb
kanyarok is. De azt mindannyian tudjuk,
hogy visszafordulni és letérni róla sosem
fogunk! Bízunk benne, hogy törekvése-
inket a jövõben is támogatja majd mind a
tagkönyvtárak, mind az ELTE vezetése.
Ezt kívánom magunknak! ■
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