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A KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

SZERVEZETI EGYSÉGE 

 

 A Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár szervezeti egysége 

2016. április 1-jén jött létre. A többfunkciós intézmény közművelődési egysége 2014-

ben már sikeresen elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, 

munkatársaink és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának elvárása, hogy a Városi 

Könyvtár, mint tagintézmény a közeljövőben szintén rendelkezzen a minősítéssel. 

Kiskunmajsa város kulturális életében aktív értékközvetítő könyvtári 

szerepvállalásainkat célunk a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével letérképezni, e 

szempontból többszintű visszacsatolásként dokumentálni használóink, a fenntartó és 

közvetlen – tágabb környezetünk irányában is. A használóink, olvasóink 

elégedettségének növelésével igazi minőségben végezni, magasabb minőségre felemelni 

a már most nagy hatékonysággal működő tevékenységeinket. 

A VÁROSI KÖNYVTÁR TAGINTÉZMÉNY BEMUTATÁSA* 

Út a könyvtárig - kezdetek 

Kiskunmajsán az első kulturális egyesület 1871-ben alakult meg Polgári 
Olvasókör néven. Feladatának az "olvasás általi művelődést" tekintette. Önálló 
könyvtára is volt saját szervezeti szabályzattal, 58 rendes taggal. 1875-ben alakult meg 
az Olvasóegylet, valószínűleg a Polgári Olvasókörből fejlődött ki. Sajnos működéséről 
nincsenek emlékeink. A két világháború között működött az ún. Úri Kaszinó. 50 taggal 
működött, akik helyi vezetők, tisztviselők, kereskedők és értelmiségiek voltak. Székhelye 
az egykori Rádóczi-féle vendéglő volt. A kaszinó gyakran hívott meg vitadélutánjaira 
előadókat irodalmi, mezőgazdasági, közegészségügyi témában. 
Könyvtárának gazdag könyvanyaga volt. 1930-ban Deák István, a polgári fiúiskola 
igazgatója szervezett egy gyűjtést, így 192 kötettel kezdhetett működni a könyvtár. Fő 
adományozók: Dr. Fábián Lajos orvos, Dr. Bulyovszky Gyula orvos, Névy 
Gyula ügyvéd, Hegyi Imre mérnök. A könyvtáros Dr. Rácz Alajos tanár volt. Csak a 
tagok vehették igénybe a könyvtárat, díjtalanul, kéthetes kölcsönzéssel. Az állomány 
fokozatosan elérte az 1000 kötetet. 1936-38-ban a Misszió Rt. papír- és 
írószerboltja is foglalkozott kölcsönzéssel. A könyveket csak az üzletben vásárlók 
kölcsönözhették ki. Az olvasók kb. 300 kötetből válogathattak. A kölcsönzés díjtalan és 
határidő nélküli volt. A kölcsönzést Bodor Balázsné vezette 1942-ig, a részvénytársaság 
felszámolásáig. A tulajdonos Kulcsár József volt. 1942-től 1948-ig Terbe Fülöp trafikos 
kb. 400-500 kötetnyi magánkönyvtárát helyezte át a trafik helyiségébe, ahol papír-
írószerboltot is nyitott. Itt pár fillér volt a kölcsönzési díj. 
 

 
 

* Forrás: http://www.vkmajsa.hu/koenyvtarunkrol.html 
2017. június 22. 
 

http://www.vkmajsa.hu/koenyvtarunkrol.html
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A mai könyvtár krónikája 

Kiskunmajsán a Népkönyvtár 1950. május 1-jétől kezdte meg működését. A 
kecskeméti megyei könyvtár és a kiskunfélegyházi járási könyvtár letétbe helyezett az 
iskolaépületben 1035 könyvet. Még ebben az évben elindult egy olvasómozgalom, ami 
kiterjedt az egész községre. Vezetője Borbély Jánosné tiszteletdíjas pedagógus 
volt. 1954. április 4-én a majsai könyvtár függetlenné vált a járási könyvtártól, s 
megkezdte működését a Fő u. 78. (akkor Tanácsköztársaság út) alatt. Az állomány ekkor 
1392 db könyvből állt. A kölcsönzés egyetlen helyiségben történt, a berendezés, az 
állványok, a a raktár hiánya miatt a könyvek "ömlesztve" várták az olvasókat.  
A berendezés mindössze 2 használt könyvszekrény, 1 régi üzleti pult, 1 asztal, 1 szék. 
Fűtés nem volt, az épület folyamatosan beázott. Ilyen mostoha körülmények között 
kezdte meg munkáját az első könyvtáros, Bodor Balázsné. A fejlődést nagyban gátolta, 
hogy a könyvtár 10 év alatt tizenháromszor költözött egyik helyről a másikra. A nehéz 
körülmények ellenére az olvasók száma meghaladta az ezret. 
 
 
 
1964-ben végre végleges elhelyezést nyert a könyvtár, s mai helyére, a Fő u. 62. (akkor 
Tanácsköztársaság út) szám alá költözhetett. Az 50-es években itt működött a Magyar 
Helyőrségi Tisztiklub és annak könyvtára. A helyőrség megszűnése után könyvtári 
állományának bizonyos részét a könyvtárnak adományozta. Mivel az épület eredetileg 
magánlakásnak épült - Dr. Molnár Lajos orvos és családja lakott itt - az épületet 
átalakították, és könyvtári célokra berendezték. Különvált a felnőtt kölcsönző, az 
olvasóterem, az ifjúsági részleg és a feldolgozó helyiség. 

    

    
Az épület udvari szárnyában kaptak helyet a KIOSZ és az MHSZ irodái is. Az állomány 20 
000 kötet fölé emelkedett. A könyvtári munkát Dobó Irén irányította, majd a 
vezetésben 1970. július 1-jétől Hodossy Iván váltotta fel. 1970. április 3-án 
Kiskunmajsát nagyközséggé nyilvánították. Az addigi Községi Könyvtár a Nagyközségi 
Könyvtár elnevezést kapta. Mivel Kiskunmajsa és körzete igen nagy területet foglal el, 
az iskolákban letéti könyvtárakat hoztak létre. A könyvtár módszertani irányítását 
1970-ben a kiskunhalasi járás vette át. 1975-től új vezetője lett a 
könyvtárnak, Zadravecz Istvánné, az első szakképzett könyvtáros.  

  
  

 

http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/1.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/2.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/3.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/4.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/5.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/6.jpg
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Ekkor kezdődött el az állomány feltárása raktári és betűrendes katalógusok szerint. 
Időközben a könyvállomány bővülésére való tekintettel a fenntartó az egész épületet a 
könyvtár rendelkezésére bocsátotta. 1977. február 28-án Dr. Vedres Ferencné 
vezetésével megalakult a Természetbarát Szakosztály Könyvbarát Klubja. Ezzel a 
közélet aktív központjává válik a könyvtár: sok rendezvény, író-olvasó találkozó, 
kiállítás gazdagítja a község életét. 1981-ben alakult meg a könyvtárban a 
Könyvklub, amely az olvasóköri mozgalom hagyományait elevenítette fel. Olyan írókat, 
költőket, politikusokat hívtak meg rendezvényeikre, akik "első kézből" informálták az 
embereket az ország gondjairól. Az akkori politikai viszonyok azonban hosszú távon 
nem tűrték el az ilyen típusú önszerveződéseket, s 1985-ben a klubot feloszlatták. A 
rendszerváltás után, 1991-ben a klubot ismét megszervezték. 
 
  Amikor 1984-ben a járások megszűntek, a település városi jogú nagyközséggé vált. 
Ennek értelmében a könyvtár Városi Jogú Nagyközségi Könyvtár elnevezést kapott. A 
városi rangra emelkedést követően pedig 1989. március 1-jétől viselheti az 
intézmény Városi Könyvtár nevet. A 90-es években a könyvtár dinamikusan fejlődött: a 
könyvállomány gyarapodása mellett a hangzóanyagok, videókazetták és a CD-ROM-ok 
száma is ugrásszerűen növekedett. A fénymásológép és a számítógépek használata 
növelte a szolgáltatások színvonalát. A Katona József Megyei Könyvtár segítségével a 
BÁCSKIR program keretében a majsai könyvtárban is megkezdődött a számítógépes 
adatszolgáltatás. 
 
 

   

  

   

  

 
 Egy súlyos gátló tényező maradt: az épület nagysága és állaga miatt alkalmatlanná vált a 
feladatok ellátására. 1997-ben az Önkormányzat tulajdonilag is megszerezte az 
épületet az államtól, majd 14 millió Ft-os címzett támogatás elnyerésével 1998-ban 
felújították és kibővítették a könyvtárat. Így már 422 m2-en 47 413 dokumentum 
várja a megszépült könyvtárban az olvasókat.  
 
 

http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/9.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/10.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/11.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/12.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/13.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/14.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/15.jpg
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A szolgáltatások fejlesztésére a könyvtár rendszeresen pályázik. Először a 
Szerencsejáték Alaptól nyert támogatást 1982-ben. Az utóbbi években a sikeres 
pályázatok eredményeként a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma támogatásában részesült. 2004-ben eMagyarország pont lett a könyvtár, 
célunk a minőségi szolgáltatást nyújtó közösségi Internet-hozzáférés. 

   

    

  

    

    
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után az európai uniós rendezvények 
helyi bázisa lett könyvtárunk. A kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár Európai 
Információs Pontjával együttműködésben számos játékot, vetélkedőt, továbbképzést 
szerveztünk/szervezünk az Európai Unióról, igyekezve minden korosztályt bevonni az 
ismeretszerzésbe. 2006-tól 2008-ig könyvtárunk - az országban egyedülálló módon – 
az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) küldő-fogadó szervezete volt. Francia és német 
önkéntesünk jelenléte különleges színfolt volt a városban, és majsai fiatalok is kijutottak 
közvetítésünkkel külföldi önkéntes munkára. 2004/05-ben alapfokú 
internethasználati képzéseket szerveztünk a Nemzeti Kulturális Alapprogram 
"Tanfolyamok szervezése a lakosság Internet és elektronikus szolgáltatások 
ismereteinek elsajátítására" című nyertes pályázatunknak köszönhetően. 
  
Rendszeresen bekapcsolódunk az Internet Fiesta, az Országos Könyvtári Napok, és 
2008 óta a Népmese Napja, 2012 óta a Magyar Kultúra Napja programjaiba. Helyi 
kezdeményezés volt a 2007-ben útjára indított Olvasó Sarok programunk, amely 
átalakult 2009-ben Helyi Alkotók és Bemutatjuk (2011) sorozattá. 2010 óta 
nyaranta olvasótáborokat szervezünk, 2012-ben útjára indult Babakuckó családbarát 
programsorozatunk, valamint környezetvédelmi neveléshez kapcsolódó Zöld Napok 
Óvodásoknak foglalkozások. A népszokások megismertetése kiemelt szerepet kap a 
gyermekfoglalkozásokon. 

http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/17.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/18.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/19.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/20.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/21.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/22.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/23.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/24.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/25.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/26.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/27.jpg
http://www.vkmajsa.hu/images/stories/Konyvtarunk_tortenete/Kronika/28.jpg
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2005 óta minden évben versmondó versennyel ünnepeljük a Költészet Napját, a régi 
hagyományú mesemondó verseny mellett 2014 óta prózamondó versenyeket is 
szervezünk a Kiskunmajsán és körzetében élő fiatalok számára. Fontos változás volt az 
intézmény életében, hogy 2009. október 2-tól Györffy Gabriella vette át a könyvtár 
igazgatását. Zadravecz Istvánné nyugdíjba vonulása és munkája elismeréséül Bács-
Kiskun Megye Közművelődési Díját kapta. 
  
 A könyvtár életébe ritmusváltást hoztak az európai uniós pályázatok. A TIOP-1.2.3-
08/1-2008-0025, TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0038, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-
0039 pályázatok segítségével a könyvtár nagyobbik raktárhelyiségét sikerült szolgáltató 
térré alakítani, ahol az informatikai részleg és a helyismereti gyűjtemény kapott helyet.  
 
Az új számítógépeken alapfokú internet használati képzések valósulhattak meg, 
valamint elkészült a könyvtár honlapja pályázati forrásból. Országos és nemzetközi hírű 
vendégeket hívhattunk érdeklődő olvasóinknak, valamint az oktatás területéhez 
kapcsolódva szövegértés-fejlesztő foglalkozásokat tartottunk. A támogatásnak 
köszönhetően megkezdődött a zenei dokumentumok és a régi helyi lapok feltárása, 
aprónyomtatványok archiválása.  
 
 A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Márai-programban bővül a 
könyvállományunk, és az NKA folyóirat-támogatást is igénybe vesszük. 2014 
őszén Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatásával a homlokzati ablakok 
cseréje valósulhatott meg. 
2016. április 1-jével a Városi Könyvtár beolvadt a Konecsni György Kulturális Központ és 
Tájházba. A Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi 
Könyvtár vezetője Vadkerti-Tóth Rita, a könyvtári tagintézmény vezetője Koncz-
Balog Kata lett. 
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A SZAKMAI INNOVÁCIÓS PROJEKT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ALÁTÁMASZTÁSA, 

KÖVETELMÉNYEK BEMUTATÁSA 

A minőségirányítás a hazai jogszabályokban** 

A könyvtári szakmai területen a jogszabályalkotás kötelező elveket fogalmaz meg, mely 

a minőségirányítás rendszerének bevezetését sürgeti tagintézményünk számára is. 

A minőségirányítás bevezetésével, alkalmazásával célunk a könyvtárhasználói és olvasói 

igények magasabb szinten, minőségi elveken alapuló kiszolgálása. 

A magyarországi jogszabályok, melyek e területet koordinálják a következő pontokban: 

14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet a szakfelügyeletről 2. par. (1) i 

12/2010. (III.22.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról 

1997. évi CXL. tv. 55. par. (1) k) 

„szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi” 

120//2014. (IV.8.) Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak vezetéséről 2. par. 2) e) 

„ A könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapon közzé teszi” 

120/2014. (IV.8.) Kormányrendelet 2. par. 3) f) 

 „A könyvtár a Minősített Könyvtár Cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról 

szóló rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait 

figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit.” 

Európai Uniós követelmények*** 

A könyvtár, mint intézmény vezetésében a minőség stratégiai elemként kell, hogy 

megjelenjen – a versenyképesség eszközeként, biztosítva a használói elégedettséget 

Nyilatkozat a Városi Könyvtár intézményegység kötelezettségére vonatkozóan 

A pályázatunk benyújtása időpontjában többfunkciós kulturális intézményünk 

vezetősége nyilatkozatot tett, melyben megfogalmazott feltételek alapján három éven 

belül pályázatot nyújtunk be a Minősített Könyvtár Cím elnyerésére, mint könyvtári 

tagintézmény.

 

** - *** Forrás: Dr. Skaliczki Judit: Bevezetés a minőségirányításba – Minőségirányítás a 

könyvtárban akkreditált tanfolyam / tananyag (Kecskemét, 2017. május 29.) 
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AZ INNOVÁCIÓS PROJEKTBEN FELKÉRT SZAKÉRTŐ, A KÉPZÉSEKET MEGVALÓSÍTÓ 

SZAKEMBER BEMUTATÁSA 

 

Szakmai képzésünket 6 fő könyvtárszakmai munkatársunk részére Vidra Szabó Ferenc 

minőségmenedzser tartotta meg, aki a Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagja – 

2014-től újabb 4 éves Emberi Erőforrások Minisztériuma által történt 

megbízással. 

Szakértőnk és előadónk rövid bemutatása Vidra Szabó Ferenc: Határmezsgyék 

vándorai trilógia c. kötet fülszövege alapján: 

Vidra Szabó Ferenc 1948-ban született. Pszichopedagógus, szociológus. Korábban 

nevelőtanárként, hivatásos pártfogóként dolgozott, az utóbbi időben 

könyvtárszociológiával, szervezetfejlesztéssel foglalkozik, tréningeket, önismereti 

pszichodráma csoportokat vezet. Publikációi, többek között, a Valóságban, az Élet és 

Irodalomban, a Mozgó Világban jelentek meg. Szakmai publikációi könyvtárszociológiai, 

könyvtári minőségmenedzsment témakörökben jelentek meg. 

1974-től több műve – a meseregénytől a szociográfiáig -  jelent meg Magyarországon. 

A minőségmenedzsment hazai fémjelzett szakembere. Ebben a témában országosan 

elismert előadó és szakértő, tevékenységével e területet segíti magasabb, hatékonyabb 

minőségi szintre emelni a könyvtári rendszer több működési pontján. 
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A SZAKMAI INNOVÁCIÓS PROJEKT SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA A SZAKMAI 

KÉPZÉSI NAPOKON MEGVALÓSULT TEMATIKA ALAPJÁN 

 

Pályázati program fő szerkezete  

A minőségfejlesztés követelményeit, dokumentumait ismerteti a felkért előadó 5 

alkalommal, valamint a „Minősített könyvtári cím” pályázati anyag elkészítésére készíti 

fel 6 fős szakmai csapatunkat. Szakértői tevékenységet folytat, az elméleti anyaghoz 

kapcsolódó, hallgatók által elkészített dokumentumokat elbírálja. 

 

A pályázat szakmai megvalósításának időtartama:  

2017. február 01 - 2017. június 30. 

A megvalósított 5 alkalmas szakmai képzési sorozat időpontjai: 

1. 2017. február 6.  

2. 2017. március 6.  

3. 2017. április 3.  

4. 2017. május 8. 

5. 2017. június 12. 

A képzési napok hétfőnként valósultak meg, amikor a Városi Könyvtár tagintézmény 

nyitva tartása szünetel. 
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Az 1. képzési nap tematikájának bemutatása az elkészült, megújult dokumentumok 

alapján 

 

Előadó: VIDRA SZABÓ FERENC minőségmenedzser Budapest – a Könyvtári Minőségügyi 

Bizottság tagja (2014-től újabb 4 éves EMMI – megbízással) 

Jelenlévők: a jelenléti ív alapján 

Időpont: 2017. február 6. 

Időtartam: 8 óra 

 

A szakmai képzés 1. napja az alábbi témakörök köré épült: 

 

A Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata és jövőképének (újra fogalmazása) 

 

A kiskunmajsai Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata (újra fogalmazása) 

 
A könyvtárunk dokumentációs és archiváló központként fontos, innovatív szerepet 

vállal az információ és a kultúra közvetítésében, az olvasás népszerűsítésében. 

Szakképzett, elhivatott könyvtárosaink biztosítják a közösségi színtereket minden 

korosztály számára az esélyegyenlőség elvét követve. Aktív szerepet vállalunk a tanulás, 

önművelődés területén, támogatjuk a szabadidős tevékenységeket a XXI. század 

elvárásainak megfelelően.  

Intézményünk a város és a járás életében aktív értékközvetítő és szerepvállaló. 

A kiskunmajsai Városi Könyvtár jövőképe (újra fogalmazása) 

 
Tágas, korszerű épületben, családbarát intézményként, korszerű eszközparkkal 

minőségi szolgáltatásokat nyújtunk a partnerközpontúság jegyében. 

Amit nyújtunk: rekreációs övezetek, találkozási- közösségi színterek, szellemi- és kreatív 

műhelyek, több funkciós termek és korszerű informatikai eszközpark, 

dokumentumállományunk naprakész gyarapodása. 
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Szolgáltatásaink folyamatos megújulása a megfelelő humán erőforrás biztosításával 

történik. 

 

Megalakul a könyvtárunkban a Minőségirányítási Tanács (MIT) 

 

A kiskunmajsai Városi Könyvtár Minőségirányítási Tanácsára érvényes ügyrend 

megalkotása az alábbi pontok alapján: 

A MIT feladata 

A MIT hatásköre 

A MIT tagsága 

A MIT tagjainak jogai és kötelezettségei 

A MIT vezetője, feladatai 

A MIT határozathozatala 

A MIT üléseinek menete 

A MIT kommunikációja 

A minőségügyi adatlap pontjainak, mint elvárásoknak táblázatba foglalt 

megismerése 

 
A Városi Könyvtár tagintézmény 6 könyvtárszakmai munkatárssal működik. A 6-11 

fővel rendelkező intézmények számára a minőségbiztosítás bevezetését követően 

(3 éven belül) a kötelezően elkészítendő dokumentumok, mint indikátorok a 

következők lesznek szükségesek: 

1. Küldetésnyilatkozat 

2. Jövőkép 

3. SWOT elemzés 

4. PGTTJ elemzés 

5. Stratégiai terv 

6. Cselekvési terv 

7. Partnerlista 
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8. Minőségüggyel foglalkozó munkatárs 

9. Használói igényfelmérés és a megtett intézkedések 

10. Használói elégedettségmérés és a megtett intézkedések 

11. Panaszkezelés 

12. Folyamatleltár 

13. Folyamatleírások 

14. Folyamatábrák 

15. Minőségpolitikai nyilatkozat 

• A kötelezően elkészítendő dokumentumok alapvető megismerése – felsorolás 
szinten az előadó irányításával értelmezésre kerültek.  
 

• Az egyes feladatokhoz példák, javaslatok, ötletek, tervek, kérdőívek készültek 
csoportmunka keretében, benchmarking módszerrel. 
 

 
Összefoglaló hangzott el Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser szakértő előadásában. 

Hozzászólások: a MIT minden tagja véleményezte a szakmai napot. 

A képzési napról jegyzőkönyv és jelenléti ív készült, mely elfogadásra került. 

A 2. képzési nap tematikájának bemutatása az elkészült, megújult dokumentumok 

alapján 

 

Előadó: VIDRA SZABÓ FERENC minőségmenedzser Budapest – A Könyvtári Minőségügyi 

Bizottság tagja (2014-től újabb 4 éves EMMI – megbízással) 

Jelenlévők: a jelenléti ív alapján 

Időpont: 2017. március 6. 

Időtartam: 8 óra 

 

A szakmai képzés 2. napja az alábbi témakörök köré épült: 

Az intézmény dolgozóinak – az előző alkalommal - kiadott feladat, a PGTTJ 
ellenőrzése, elemzése. 
 
A Stratégiai terv felépítése, más intézmények - nyilvánossá tett - munkáinak 
áttekintése. 
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Átfogó célok, kiemelt kulcsterületek meghatározása. 
 
Csoportmunkában a SWOT analízis Erősségek - Gyengeségek részének 
kidolgozása. 
 
Az előadóval közösen a jelenleg érvényes Stratégiai terv 2008-2013 áttekintése, 
elemzése. 
 
A SWOT analízis Lehetőségek-Veszélyek részének közös kidolgozása. 
 
Az intézmény Stratégiai terv 2017-2021 vázlatának, tartalomjegyzékének 
elkészítése, az átfogó stratégiai célok közös megtervezése.  
 
 A Minőségfejlesztés, az Épület, a Munkatársak, a Benchmarking és a Minősített 
könyvtár cím pályázat elkészítése, benyújtása részek megírása. 
 
A következő alkalomra (2017. április 3. ) a MIT számára feladat: a Stratégiai terv 
2017-2021 elkészítése. 
Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser szakértő összefoglalója a szakmai napról.  
 
Hozzászólások: a MIT minden tagja véleményezte a szakmai napot. 

 

Az 3. képzési nap tematikájának bemutatása az elkészült, megújult dokumentumok 

alapján 

Előadó: VIDRA SZABÓ FERENC minőségmenedzser Budapest – A Könyvtári Minőségügyi 

Bizottság tagja (2014-től újabb 4 éves EMMI – megbízással) 

Jelenlévők: a jelenléti ív alapján 

Időpont: 2017. április 3. 

Időtartam: 8 óra 

 

A szakmai képzés 3. napja az alábbi témakörök köré épült: 

A Stratégiai terv Címlapra és a Módosítások jegyzékére vonatkozó szabályainak 
áttekintése. 
 
Az Átfogó célok rész ismételt átnézése, a Minőségfejlesztés rész kiegészítése. 
 
Az Eszközpark fejlesztése és a Stratégiai tervezés célja részek megírása 
csoportmunkában. 
 
A Záró rendelkezések elkészítése. 
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A 2017-re vonatkozó Cselekvési terv megírása: a Stratégiai tervben kiemelt célok 
közül az idei évre vonatkozó célok meghatározása határidők, felelősök, 
közreműködők nevének feltüntetésével.  
 
 
 
A Folyamatszabályozás, problémamegoldás című prezentációs előadás 
megtekintése. Az előadás kitért a  

folyamatszabályozás céljára,  
sokszínűségére,  
kapcsolatára többek között a TQM-mel, a vezetéssel, a partnerséggel és a 
szolgáltatásokkal.  

 

Szó volt a kulcsfontosságú folyamatok  

azonosításáról,  
menedzseléséről,  
a folyamatleírás, a folyamatábra fontosságáról és szerkesztési lehetőségeiről,  
a folyamatleltárról, 
a hibafajtákról, 
az FMEA-ról (Hibamód és hibahatás elemzés). 

 
Feladat: a Stratégiai terv 2017-2021 és a Cselekvési terv egységesített formájának 
elkészítése, lezárása 2017. április 3-i dátummal, a dokumentum jóváhagyatása. 
 
Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser szakértő összefoglalója a szakmai napról.  
 
Hozzászólások: a MIT minden tagja véleményezte a szakmai napot. 

 

A 4. képzési nap tematikájának bemutatása az elkészült, megújult dokumentumok 

alapján 

Előadó: VIDRA SZABÓ FERENC minőségmenedzser Budapest – A Könyvtári Minőségügyi 

Bizottság tagja (2014-től újabb 4 éves EMMI – megbízással) 

Jelenlévők: a jelenléti ív alapján 

Időpont: 2017. május 8. 

Időtartam: 8 óra 

 

A szakmai képzés 4. napja az alábbi témakörök köré épült: 

Az elkészült Stratégiai terv 2017-2021 és Cselekvési terv 2017 közös áttekintése. 
A negyedévenként felülvizsgálatot igénylő, aktuális Partnerlista átnézése, gyakorlati 
tanácsok rögzítése. 
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A Partneri elégedettségmérés mérési rendszerének kidolgozása, kérdőív 
elkészítése. 
Csoportmunkában a könyvtári folyamatok, munkafolyamatok összegyűjtése. 
A fejlesztendő, szabályozandó folyamatok kiválasztása és azonosítása, az 
intézmény tevékenységleltárának elkészítése. 
 
 
 
Folyamatgazdák kijelölése az alábbi tevékenységekhez:  
 

Felszólítások – Mózer Gyuláné 
Belső kommunikáció – Dr. Török Lászlóné 
Ellenőrzés, értékelés – Koncz-Balog Kata 
Honlapszerkesztés – Tóth-Müller Márta 
Dokumentum-beszerzés – Györffy Gabriella 
Archiválás – Ladányi Ágnes. 
 

A Belső kommunikáció folyamatábrájának elkészítése közös munkában, 
ismerkedés a yED Graph Editor programmal.  
 
A Belső kommunikációs terv készítésének szabályai. 
 
A Cselekvési terv 2017 már megvalósított feladatait dokumentáló Beszámoló 
átnézése. 
 
Feladat: A Belső kommunikáció erősségei és gyengeségei SWOT analízis 
elkészítése, a Partneri elégedettségmérés kérdőíveinek kitöltetése a partnerekkel. 
 
Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser szakértő összefoglalója a szakmai napról. 
Hozzászólások: a MIT minden tagja véleményezte a szakmai napot. 

 

Az 5. képzési nap tematikájának bemutatása az elkészült, megújult dokumentumok 

alapján 

Előadó: VIDRA -  SZABÓ FERENC minőségmenedzser Budapest – A Könyvtári 

Minőségügyi Bizottság tagja (2014-től újabb 4 éves EMMI – megbízással) 

Jelenlévők: a jelenléti ív alapján 

Időpont: 2017. június 12. 

Időtartam: 8 óra 

 

A szakmai képzés 5. napja az alábbi témakörök köré épült: 

A Cselekvési terv 2017 már megvalósított feladatait dokumentáló Beszámoló 
átnézése. 
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Partneri elégedettségmérés – a kérdőívkitöltés szakaszának lezárása, további 
teendők megbeszélése a Cselekvési terv 2017 dokumentum alapján. 
 
Az elkészült Belső kommunikációs terv és a benne szereplő SWOT analízis 
szerkezetének átbeszélése, részletes elemzése, javítása, kiegészítése.   
 
A Belső kommunikáció – igazgatótól érkező információk kezelése 
folyamatábrájának ismételt átnézése, módosítása. A szolgáltatási előírás 
szabályainak megbeszélése. 
Folyamatgazdák kijelölése az alábbi tevékenységekhez:  
 

Közösségi oldal szerkesztése – Mózer Gyuláné 
Rendezvényszervezés – Dr. Török Lászlóné 
Intézményi képviselet – Koncz-Balog Kata 
Selejtezés – Tóth-Müller Márta 
Könyvajánlók – Györffy Gabriella 
Kölcsönzés – Ladányi Ágnes 
 

A Kockázatelemzés szabályainak megbeszélése, ismerkedés az adatlappal, összesítő 
lappal. 
 
A további témakörök, feladatok megtervezése. 
 
Feladat: Tevékenységleltárban előző alkalommal már kijelölt 5 kulcsfolyamat 
folyamatábrájának elkészítése. 
 
Záróebéd.  
 
Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser szakértő összefoglalója a szakmai napról. 
Hozzászólások: a MIT minden tagja véleményezte a szakmai napot. 
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ZÁRÓ ÖSSZEGZÉS 
 

A JÖVŐ MOST KEZDŐDIK címet viselő szakmai innovációs pályázat, a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával magas értéket jelent szakmai csapatunk számára a minőségbiztosítás és gyakorlati 

alkalmazása, megismerése útján. 

Vidra Szabó Ferenc szaktudása és gyakorlati ismerete segítséget jelent kollektívánknak a könyvtári 

intézményegységben a vezető és a munkatársak számára egyaránt. 

A Minőségirányítási Tanács létrejöttével a minőségszemléletű szakmai gondolkodás, tervezés és 

megvalósítás magasabb szintjére tudunk lépni. Elsajátíthattuk a minőségpolitika alapjait, a Teljes 

körű Minőségirányítás, a TQM szempontjait, eszközeiről gyakorlati és elméleti ismereteket 

szereztünk – elindultunk a szakmai minőségi önértékelés útján. 

A pályázat megvalósítását tovább segíti a Városi Könyvtár intézményegység tagintézmény-

vezetőjének szakmai továbbképzése, a Minőségirányítás a könyvtárban 4 modulos 120 órás 

akkreditált tanfolyam elvégzése, melyet a Katona József Megyei Könyvtár Kecskeméten valósít 

meg, 2017. május 29-től 2018. február 1-jéig. 

A tagintézmény-vezetőt munkájában, a minőségpolitikai elveinek és céljainak megvalósításában e 

képzéssorozat jelentősen segíti, hiszen a szakmai munkatársak felkészültek lesznek, képessé vállnak 

a minőségbiztosítás feladatrendszerének elvégzésére – a minőségalapú gondolkodást elsajátították. 

 

 Összegzésként szakmailag köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti Kulturális Alap felé a forrás 

biztosításáért, mely lehetővé tette szakmai fejlődésünket és a tényleges minőségbiztosítási 

önértékelési gyakorlat elsajátítását. 

Továbbá köszönetünket fejezem ki szakértőnknek, többfunkciós intézményünk igazgatójának, 

szakmai munkatársaimnak, pályázati munkatársunknak, akik nélkül e pályázat nem valósulhatott 

volna meg. 

 

Koncz-Balog Kata 

tagintézmény-vezető 

 


