
SZERVEZETI ÖNÉRTÉKELÉS 2017 

Nem oktató / kutató dolgozók 

 

1 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

A 2013-2017-es időszakra vonatkozó akkreditációs előkészületeknek része a Miskolci Egyetemen 

meglévő minőségbiztosítási rendszer részeként a szervezeti önértékelés, mely 2017.10.20. és 

2017.12.04. között zajlott.  

A dolgozók közében két kérdőív történt kiküldésre. Egyik kérdőív az oktató/kutató státuszban lévők 

véleményét kérdezi meg, a másik a nem oktató/kutató státuszban lévő dolgozók véleményének 

megismerését tűzte ki célul.  

A felmérés során lehetőség nyílt a kérdőívet online és papír alapon is kitölteni. 

A nem oktató/kutató beosztásban lévő dolgozók esetében az online kérdőívet 168 fő töltötte ki, papír 

alapú kitöltést 71 fő választott. A feldolgozás után 213 értékelhető válasz érkezett vissza. A mintából 

kiszűrésre került 6 olyan válasz is, melyben minden kérdésre 100%-ban azonos értékelés érkezett (0, 3 

vagy 5 érték). 

A 213 főből átlagosan 153 kérdésre válaszoltak, bár ez az érték nagy szórást mutat az egyes kérdésekre 

vonatkozóan (minimum: 92; maximum: 180 válasz/kérdés). 

A kérdőív a Miskolci Egyetemen alkalmazott és a szervezethez adaptált EFQM modell következő 

szempontjainak értékelésére szolgál: Vezetés, Stratégia, Munkatársak irányítása, Erőforrások, 

Folyamatok, Munkatársak elégedettsége. Az egyes szempontokon belül a kérdőív rendre 10, 8, 10, 10, 

22 és 13 kérdést tartalmaz, melyek közül a legtöbb 1-től 5-ig terjedő skálán történő értékelést, a 

folyamatokon belül az utolsó bináris (igen-nem) értékelést tesz lehetővé. 

 

1. ábra. A vizsgált szempontok átlagai intézményi szinten 

A vizsgált hat szempont esetén a válaszadók az 1. ábrán bemutatott átlagos értékeléseket adták. A 

Vezetés szemponton belül az értékek szórása egy-egy kérdés vonatkozásában 0,9 és 1,3 közötti. A 

Stratégia szempont esetén 1 és 1,4 közötti, a Munkatársak irányítása szempont esetén 1 és 1,4 közötti, 

az Erőforrások szempont esetén 1 és 1,3 közötti, a Folyamatok szempont esetén 0,9 és 1,3 közötti és a 

Munkatársak elégedettsége szempont esetén 1 és 1,5 közötti. A válaszok szórását illetően az a legkisebb 

mértékben a Folyamatok és a Vezetés szempontok esetén jelentkezik, bár megjegyzendő, hogy éppen 

ezen két szempont esetén a legmagasabbak az értékelések átlagai. A viszonylag nagy szórásértékek a 
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Munkatársak elégedettsége szempont esetén tapasztalhatók. A nagy szórások a vélemények viszonylag 

erős eltéréseire utalnak. Látható, hogy a legmagasabb átlagértékkel a Folyamatok (átlag: 3,53) és 

Vezetés rendelkezik és Stratégia vonatkozásában ítélik meg a munkatársak az Egyetem működését a 

legborúsabban (átlag: 3,7). Megjegyzendő, hogy nincs lényegesen kiugró átlagos értékkel rendelkező 

szempont, ami azt sejteti, hogy az Egyetemen nincs olyan terület a vizsgált szempontok között a 

válaszadók átlagos megítélése szerint, ami szélsőségesen rossz vagy kiemelkedő lenne. 

A kérdőívhez a válaszadók nyitott kérdések formájában is javaslatokat fogalmazhattak meg. Ezeket a 

mellékletben gyűjtöttük össze. 

2 VEZETÉS 

A vezetés megítélése során a válaszadók ötfokú skálán összességében 4,1-re értékelték a vezetést, mint 

funkciót, és minden kérdés esetében átlagosan 3-as feletti értéket adtak. A különböző kérdések 

megítélésében viszonylag alacsony a szórás. A nem oktató vagy kutató dolgozók jónak minősítik a 

vezetést. 

 

2. ábra. A Vezetés szempont kérdéseinek átlagos értékei 

1. táblázat. A Vezetés szempont kérdései 

Ssz. Kérdés 

2.1 

A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli (1-2 év) irányvonalakat fogalmaznak meg - 

ideértve az intézményfejlesztési stratégia célkitűzéseit - a személyi állomány számára a 

munkavégzés minőségének fejlesztése érdekében? 

2.2 
A vezetők által kialakított szervezeti struktúra és működési rend megfelelően szolgálja-e a 

jövőbeli irányvonalak megvalósítását? 

2.3 A vezetők törekednek saját személyes teljesítményük javítására, továbbképzés útján? 

2.4 
A vezetők arra serkentik-e a munkatársaikat, hogy folyamatosan javítsák teljesítményüket, és 

jutalmazzák a teljesítményt javító fejlesztéseket? 

2.5 A vezetők példát mutatnak-e a munkatársak számára? 

2.6 A vezetők meghallgatják-e mások ötleteit; és segítik-e azok megvalósulását? 

2.7 A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki a munkatársakkal? 

2.8 A vezetés megfelelően képviseli-e az intézményt és annak érdekeit? 

2.9 
A vezetők képesek-e a hozzáigazítani a külső változásokhoz az intézmény jövőképét és 

értékrendjét, illetve képesek-e a korrekciók végrehajtására? 
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3 STRATÉGIA 

A stratégia megítélése során a válaszadók ötfokú skálán összességében átlagosan 3,7-re értékelték a 

kérdéscsoportot. Az egyes kérdések átlagos értékei 3,4 és 4,1 között ingadoznak, amiből arra lehet 

következtetni, hogy viszonylag eltérő témákra kérdez rá a kérdőív, de összességében megállapítható, 

hogy a megkérdezettek véleménye ezen különböző témákban nem egységes. A stratégia megítélésének 

ez egyik sajátossága lehet. 

 

3. ábra. A Stratégia szempont kérdéseinek átlagos értékei 

2. táblázat. A Stratégia szempont kérdései 

Ssz. Kérdés 

3.1 
A vezetés figyelemmel kíséri-e a külső/belső változásokat és a változásoknak megfelelő 

intézkedéseket vezet be? 

3.2 
Létezik-e az Ön szervezete által ismert stratégia-alkotási, intézményfejlesztési tervezési 

rendszer, módszertan? 

3.3 
A vezetők megfogalmaznak-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára konkrét fejlesztési 

feladatokat, terveket? 

3.4 A vezetés bevonja-e a munkatársakat a stratégia elfogadásába, támogatásába? 

3.5 
A vezetők biztosítják-e azt, hogy a célokat mindazok megismerjék, akiknek szerepük van a 

végrehajtásban? 

3.6 A célok és a napi feladatok időbeli ütemezése megfelelő-e? 

3.7 A vezetők informálják-e a munkatársakat a célok elérése érdekében? 

3.8 Biztosított-e az, hogy az Ön fejlődése, teljesítménye erkölcsi és anyagi elismeréssel jár? 

 

A stratégia megítélése során a megkérdezettek átlagosan 4-esre vagy annál is jobbra értékelte a 

következő szempontokat:  

 a vezetés figyelemmel kíséri a külső/belső változásokat és a változásoknak megfelelő 

intézkedéseket vezet be, 

 a vezetők biztosítják azt, hogy a célokat mindazok megismerjék, akiknek szerepük van a 

végrehajtásban. 

A többi kérdés esetében sincsen sehol átlagosan 3-as alatti érték.  
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4 MUNKATÁRSAK IRÁNYÍTÁSA 

A munkatársak irányítása megítélése során a válaszadók ötfokú skálán összességében átlagosan 3,9-re 

értékelték a kérdéscsoportot. Ebben a kérdéscsoportban sincsen átlagosan 3-as érték alatti értékelés, sőt 

tízből öt kérdés esetében legalább 4-esre értékelik átlagosan a kérdéseket. Az egyes kérdéseket illetően 

itt is kismértékű ingadozás figyelhető meg. 

 

4. ábra. A Munkatársak irányítása szempont átlagos értékei 

3. táblázat. A munkatársai irányítása szempont kérdései 

Ssz. Kérdés 

4.1 
A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény 

elvárásokat? 

4.2 
A vezetés rendszeresen elemzi-e az emberi erőforrás-igényt annak érdekében, hogy az ön 

szervezete eredményesen működhessen? 

4.3 A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelősségét? 

4.4 
A teljesítmény értékelés alapján a vezető kezdeményez-e változásokat a szervezet 

működésében és humánerőforrásaiban? 

4.5 
Az Ön szervezete mennyire veszi figyelembe teljesítménye értékelése eredményeit, az anyagi 

és erkölcsi elismeréskor? 

4.6 A vezetés megfelelő munkafeltételeket biztosít-e a szervezetben? 

4.7 Az Ön szervezete támogatja-e a kommunikációt a szervezeten belül? 

4.8 Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval? 

4.9 A vezetés mennyire fejleszti, erősíti az Ön szervezetében a  munkaerő megtartását? 

4.10 Az új alkalmazottak számára mennyire mutatnak példát? 

 

A munkatársak irányításának megítélése során a megkérdezettek átlagosan 4-esre vagy annál jobbra 

értékelték a következő szempontokat:  

 a vezetés meghatározza a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat, 

 a vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelősségét, 

  a vezetés megfelelő munkafeltételeket biztosít a szervezetben, 

 a szervezet támogatja a kommunikációt a szervezeten belül, 

 az új alkalmazottak számára példát mutatnak. 
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5 ERŐFORRÁSOK 

Az erőforrások kiértékelése során a válaszadók ötfokú skálán összességében átlagosan 3,9-re értékelték 

a kérdéscsoportot. Ebben a kérdéscsoportban sem fordult elő átlagosan 3-asnál rosszabb értékelést 

kapott kérdés.  

 

5. ábra. Az Erőforrások szempont kérdéseinek átlagos értékei 

4. táblázat. Az Erőforrások szempont kérdései 

Ssz. Kérdés 

5.1 Megfelelő szintű-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? 

5.2 
Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten 

tartása? 

5.3 Biztosított-e a zavartalan működés feltétele? 

5.4 
Biztosított-e a szakmai szervezetekkel való kapcsolatépítés, -fenntartás és szándék az 

együttműködés kialakítására? 

5.5 Biztosított-e az intézményen belül a kari, oktatási szervezetekkel való együttműködés? 

5.6 
Biztosított-e az egyetemen belül más szolgáltató vagy infrastrukturális tevékenységet végző 

szervezetekkel való együttműködés? 

5.7 Folyamatosan figyelemmel kíséri-e a szervezet a tevékenységének költségalakulását? 

5.8 A szervezet a pénzügyi erőforrásokat költséghatékony módon használja-e fel? 

 

Az erőforrások kiértékelése során a megkérdezettek átlagosan 4-esre vagy annál is jobbra értékelte a 

következő szempontokat:  

 Biztosított-e az intézményen belül a kari, oktatási szervezetekkel való együttműködés? 

 Biztosított-e az egyetemen belül más szolgáltató vagy infrastrukturális tevékenységet végző 

szervezetekkel való együttműködés? 

 A szervezet a pénzügyi erőforrásokat költséghatékony módon használja-e fel? 

6 FOLYAMATOK 

A folyamatok kiértékelése során a válaszadók ötfokú skálán összességében átlagosan 4,28 értékkel 

jellemezték a kérdéscsoportot. A kérdéscsoportban nem fordult elő átlagosan 3-asnál rosszabb értékelést 

kapott kérdés. 
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6. ábra. A Folyamatok szempont kérdéseinek átlagos értékei 

5. táblázat. A Folyamatok szempont kérdései 

Ssz. Kérdés 

6.1 Van-e a stratégiaalkotásnak szabályozott folyamata? 

6.2 Van-e az Ön munkájához folyamat-előírás? 

6.3 Van-e az Ön munkájához feladatköri leírás? 

6.4 Dokumentált-e az Ön munkarendje? 

6.5 Dokumentált-e az Ön munkavégzése? 

6.6 A vezető biztosítja-e a feladatok elláthatóságát? 

6.7 Rendszeres-e a szervezet teljesítményértékelése? 

6.8 Felhasználja-e a szervezet a teljesítményértékelés eredményeit? 

6.9 
Egyértelműek-e a felelősségi viszonyok az Ön feladatait és az azokhoz kapcsolódó 

folyamatokat illetően? 

6.10 Van-e rendszeres információ áramlás a változások meghatározása érdekében? 

6.11 Szabályozott formában történik-e a változtatások kidolgozása és bevezetése? 

6.12 Megfelelő-e a változtatások értékelése, elemzése? 

 

A „Folyamatok” szemponton belül a következő kérdések a karbantartási, üzemzavar-elhárítási, valamint 

a munka-, tűzvédelmi, baleset bejelentésével kapcsolatos tevékenység folyamatát vizsgálják. 

6. táblázat. A „mennyire ismeri a következő folyamatokat?” kérdésre adott válaszok értékelése 

 

Válaszok alapján számított 

átlagérték 

Karbantartási, üzemzavar-elhárítási folyamat 3,87 

Munka-, tűzvédelmi, baleset bejelentésével kapcsolatos tevékenység 

folyamata 
4,2 

 

7. táblázat. A „minősítse az előző pontban felsorolt folyamatokat abból a szempontból, hogy 

megfelelő-e azok szabályozottsága!” kérdésre adott válaszok értékelése 

 

Válaszok alapján számított 

átlagérték 

Karbantartási, üzemzavar-elhárítási folyamat 3,92 

Munka-, tűzvédelmi, baleset bejelentésével kapcsolatos tevékenység 

folyamata 
4,19 
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A két adatból súlyozott számtani átlag számolható, ahol a súlyt az képezi, hogy mennyire ismerik a 

megkérdezettek az adott folyamatot: 1 érték esetén a súly 0; 2 érték esetén 0,25; 3 érték esetén 0,5, 4 

érték esetén 0,75 és 5 érték esetén 1. Ennek megfelelően a „Karbantartás, üzemzavar-elhárítási 

folyamat” minősítésének átlagos értéke 3,1; a „Munka-, tűzvédelmi, baleset bejelentésével kapcsolatos 

tevékenység folyamatok” minősítése pedig 3,49 átlagos értékű. 

A válaszadók átlagosan a 8. táblázatban foglaltak szerint értékelik az egyes szervezeti egységek 

szolgáltatásait: 

8. táblázat. A szervezeti egységek szolgáltatásainak megítélése 

Szervezeti egység 
Válaszok alapján 

számított átlagérték 

Rektori Hivatal 
4,34 

Kancellária 
4,47 

Oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási feladatokat ellátó rektorhelyettesi 

titkárság 
4,37 

Tudományos és nemzetközi feladatokat ellátó rektorhelyettesi titkárság 
4,46 

Intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettesi 

titkárság 
4,47 

Minőségbiztosítási Csoport 
4,3 

Gazdasági Igazgatóság 
4,16 

Üzemeltetési Igazgatóság 
3,96 

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság (Titkárság, Bolyai Kollégium, 

Hallgatói Központ, Sport Központ) 
4,16 

Központi Könyvtár, Levéltár, Múzeum 
4,47 

Informatikai Szolgáltató Központ 
4,29 

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete 
3,85 

 

Az értékek között nem található jelentős mértékben kiugró. 

Módszertani megjegyzés: az eredmények összesített eredmények, az egyes szervezeti egységek 

megjelenése a mintában nem arányos. Tekintettel arra, hogy feltételezhetően a megkérdezettek jobban 

rálátnak a saját szervezeti egységük munkájára, másokra pedig kevésbé, szétválasztandó a saját 

egységre, illetve az egyéb egységekre vonatkozó értékelés. A jövőben az adatok feldolgozási módszere 

(Evasys technikai beavatkozás szükséges) módosítandó, hogy ebből a fent leírtaknak megfelelően 

pontosítható legyen az eredmény. 

A megkérdezettek közül többen is válaszolták, hogy részt vesznek valamilyen munkájukhoz kapcsolódó 

szakmai szervezet, egyesület vagy társaság munkájában. A 7. ábra ezen részvételek számát mutatja be. 



 

7. ábra. Részvétel szakmai szervezetek munkájában 

7 MUNKATÁRSAK ELÉGEDETTSÉGE 

A válaszadók a munkatársi elégedettségének mérését ötfokú skálán összességében átlagosan 3,9-re 

értékelték. Egy kérdés esetében sem figyelhetünk meg átlagosan 3-as eredmény alatti értéket. A 

válaszadók átlagosan legalább 4-esre értékelték a szervezet összteljesítményét, a munkához való 

kötődést, a szervezet változáshoz való hozzáállását, a munkahely kialakítását, a bánásmódot és a 

szervezet személyügyi problémához való hozzáállást. A különböző kérdések viszonylag eltérő 

megítélésű témákra kérdeznek rá, ezért a válaszok átlagaiban látható ingadozás tapasztalható. 

 

8. ábra. A Munkatársak elégedettsége szempont kérdéseinek megítélése 
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9. táblázat. A Munkatársak elégedettsége szempont kérdései 

Ssz. Kérdés 

7.1 Milyennek értékeli a szervezetének teljesítményét? 

7.2 
Hogyan minősíti a munkatársak bevonását a szervezet működésébe és küldetésének 

megvalósításába? 

7.3 Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását? 

7.4 Mennyire kötődik Ön a munkájához? 

7.5 Milyennek ítéli a szervezet változáshoz való hozzáállását? 

7.6 Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája? 

7.7 Milyen az Ön munkahelyének kialakítása? 

7.8 Tisztességes bánásmód jellemzi-e az Ön szervezetét? 

7.9 Hogyan értékeli a szervezet személyügyi problémákhoz való hozzáállását? 

7.10 Rendszeresen értékeli-e a szervezet vezetője az Ön munkáját, tevékenységét? 

7.11 összhangban vannak-e az értékelések az anyagi elismeréssel, erkölcsi megbecsüléssel? 

7.12 Jellemző-e, hogy támogatják az Ön továbbképzését, szakmai fejlődését? 

7.13 Bevonják-e Önt a szervezet problémáit és az Önöket érintő döntésekbe? 

7.14 
Hogyan minősíti a szervezethez köthető társadalmi, szakmai, kulturális eseményeken való 

részvételt? 

 

 

 

  



MELLÉKLET 

1. Dolgozói észrevételek a kitöltők részéről a humánerőforrás gazdálkodás javítására: 

 

 Teljesítmény alapján a bérek differenciált emelése, hogy legalább megközelítse pl. a közoktatásban 

dolgozó hasonló végzettségűek bérezését 

 A nem oktatók gyakorlatilag minimálbéren vannak képzettségtől és képességtől függetlenül. Az 

állomány egyre idősebb, a fiatalok nem maradnak meg. Aki tehette már elment. Ha nem változik a 

bérpolitika a műszaki területek összeomlása elkerülhetetlenül be fog következni 5-10 éven  belül, 

mert nem lesz ember. 

 Több státuszra lenne szükség és az iparral versenyképes fizetésre. 

 Nagyobb önállóság a gazdálkodási egység számára. 

 Az üres pozíciókat amennyiben belülről nem tudják felölteni, úgy a külső munkaerőpiacról tegyék 

azt meg, hirdessék meg az álláslehetőséget 

 Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni mind az anyagi, mind az erkölcsi elismerésre. 

 Szükséges lenne még néhány munkatárs a projectfeladatok ellátására. 

 Növelni a létszámot és korrekt béreket biztosítani! 

 Amit javasolnék azt nem a közvetlen vezetőmnek kellene megoldani, hanem globálisan egyetemi 

szinten. 

 Magasabb bérek a munkaerő megtartása érdekében 

 Az adminisztratív munkaerő minimálbéren van, érezhető a városi munkahelyek elszívó erejének 

erősödése: legalább cafetéria kellene, mert az egyetemen semmiféle nincs. 

 Az ÁJK-n 5 intézet működik 3 adminisztrátorral. Az ÁJK  Dékáni Hivatalának komoly problémái 

vannak az adminisztratív feladatok ellátásában 4 fő + 2 fő kisegítő személyzet áll a rendelkezésre. 

 Amennyiben a munkatársakat az Egyetem nem tudja motiválni a piaci bérekhez közelítő keresettel, 

el fogjuk veszíteni a minőségi Kollégákat, és megmaradnak a motiválatlan, alacsony kvalitású, az 

egyetemi állás biztonságosságát mindennél többre értékelő (nem sokat) dolgozók! 

 Sajnos egyre kevesebb az oktató az egyetemen, a nyugdíjba vonulók helyére nincs rendesen 

utánpótlás. Ez kb. 80 %-ban a pályán időegység alatt elérhető fizetés alacsony volta miatt van. Sem 

a hallgatói tanulmányi ösztöndíjak nem sarkallnak ittmaradásra, sem pedig a 3-5-8 év (Bsc-től 

Phd-ig) tanulás, kutatás után elérhető fizetések. 

 Megüresedett státuszokra munkaerő felvétel engedélyezése 

 Nincsenek új alkalmazottak, túlterheltség van. Új, fiatal, több szempontból képzett munkaerőre 

volna szükség több területen is. 

 Létszám bővítés szükséges. 

 Teljesítményértékelési rendszer bevezetése 

 Jobb belső kommunikáció 

 Az alkalmazottak túlterheltségének megakadályozása érdekében kellő létszám biztosítása a 

feladatmennyiség elvégzéséhez, valamint a létszám  mellett a megfelelő szakképzettséggel 

rendelkező humánerőforrás biztosítása. A szervezet nehezen tolerálja a betanítási-betanulási időt, 

akkor hasznos egy új munkatárs a szervezet számára, ha azonnal érdemi munkát tud végezni. 

Fontos továbbá a túlmunka szabályozása, milyen munkakör milyen óradíj elszámolásával végez 

túlmunkát. 

 Szükséges lenne még 1,2 további munkatárs felvétele. 

 Meg kellene becsülni a régi dolgozókat anyagilag is. Aki tanult és régen itt dolgozik az egyetemen 

sajnos azt tapasztalja, hogy már 9. éve semmit nem javult a diplomával rendelkező nem oktatói 

státuszban dolgozók bére. Ez oda vezet, hogy aki csak teheti, hiába szereti a munkáját, előbb utóbb 

arra a döntésre jut, hogy új munkahely után nézzen, vagy mihamarabb, ha teheti el menjen 

nyugdíjba. Sajnos, ha egy szervezeti egységnél megüresedik egy állás, (valaki nyugdíjba megy, 

máshova megy dolgozni, gyesen van, vagy nagyon szomorú, de meghal még fiatalon), helyette nem 



vesznek fel új embert. Így takarékoskodnak. Az itt maradt dolgozóknak az addig ott dolgozók 

munkáját is át kell venni, az addigi bérükkel, semmi pluszt nem kapnak a többlet munkáért. Így 

előbb utóbb elfogy a dolgozó, a mai fiataloknak nem biztos, hogy perspektíva idejönni. Amikor egy 

bolti dolgozó  alacsonyabb iskolai végzettséggel is több juttatást kap mint itt egy nem oktatói 

státuszban dolgozó diplomás, nagyon el lehet gondolkodni, hogy diplomával hol dolgozzon az 

ember.  Régen, ha valaki többletmunkát végzett, valakit helyettesített pl. betegség miatt, a beteg 

dolgozó munkabérének terhére kapott valami kiegészítést. A munkáltatóknál az volt a gyakorlat, 

hogy tehetséges fiatalokat felvettek az adott szakmára, munkakörre még addig, amíg az idősebb, 

régi dolgozók is ott voltak. Mellettük beletanulhattak az adott munkakörbe, hogy mire valaki 

nyugdíjba ment, akkorra már megtanulta az adott munkakörre vonatkozó feladatokat, és 

könnyebben tudta folytatni az adott munkakörben a munkát. Nem hirtelen magától kellett mindenre 

rájönnie. (Itt pl. egy vagy esetleg két hónap is elég lenne, a betanulásra.) Esetleg, ha már valaki 

nyugdíjas, arra az időre visszahívni, amíg betanítja az utána következő dolgozót.  Nem csak 

erkölcsileg ismerték el az emberek munkáját, hanem anyagilag is. Az egyetemen sok régi juttatás 

megszűnt. (Jutalmazás, 13. fizetés, ebéd támogatás, üdülési támogatás - csereüdültetések más 

egyetemekkel, egyetemi busz igénybevétele tanulmányi kirándulásokhoz). Ezen is el lehetne 

gondolkozni, hogy legalább ebből valamit visszahozni. Dolgozóként azt lehet érezni, hogy mindent 

elvonnak. Sajnos az egyetemek kiszolgáltatottak abban hogy központilag szabják meg a béreket és 

juttatásokat. De a helyi vezetésnek kellene találnia rá módot, hogy az emberek érezzék, hogy 

megbecsülik őket. Például a leendő dolgozókat fel lehetne venni normális bérért közmunkásnak, és 

később véglegesíteni őket. Esetleg, ha a béren nem tudnak emelni, akkor felajánlani, hogy 

ugyanazért a bérért rövidebb munkaidőben dolgozzon valaki. Ha van olyan időszak, amikor 

kevesebb a munka pl. a nyári oktatási szünetben, amikor nincsenek hallgatók, vagy amikor rektori 

vagy dékáni szünet van, akkor rugalmas munkabeosztást alkalmazni, esetleg a dolgozóknak se 

kellene ezeken a napokon dolgozni. Ha több munka van akkor úgy is túlórázik az ember és elvégzi 

a munkáját.  

 Státusz helyett szükséglet alapú humánerőforrás tervezés!! -az alacsony bérszínvonal közelítése a 

piaci igényekhez, főleg a szakmunkások tekintetében mert nehéz illetve nehéz lesz az elmenő 

szakembereket pótolni 

 Amennyiben egy főnök nem saját erőforrást birtokol, addig nem lesz képes a feladatok teljes 

mértékben ellátni. Az közalkalmazottok, akik nem minimálbéren dolgoznak, mikor volt utoljára 

béremelés.  Prémium már csak a mesemondó. Akkor, hogyan lehet utánpótlást nevelni, ha az 

iparban a többszörös keresnek?   A klíma javítása - gép és embernek egyforma fontos - már lassan 

1 év fordulót ünnepelhet.    Sok minden a pénz rendelkezésérétől függ.   

 Sajnos a munkámhoz 12 év után kaptam egy laptopot,de az asztali gépem már szintén 12 éves .Az 

asztali gép cseréje már régen megérett, hiszen az adat szolgáltatás a hatóság felé ezen keresztül 

történik.A kollégák gépeit kicserélték csak az enyémet nem. 2013 év óta nem történt meg az 

átsorolásom, hiszen 3 diplomával rendelkezem 2 tanári  és egy okl.környezetmérnöki diplomával.  

a 4. diploma megszerzése 2018. januárban szakmérnöki diploma .nincs kockázat értékelő 

programunk, ami van az 1998-as fel lett frissitve 2003as ra de ez már elavult. Miért nem lehet ha 

valaki érti a munkáját hátrányt szenved a besorolással kapcsolatban. Mikor lehet már orvosolni, 

hiszen két szakvizsgával leszek gazdagabb. A munkakör számítógépes fejlesztése esetemben 

felülvizsgálat szükséges. 

 Teljesítmény-alapú értékelés személy-alapú értékelés helyett, ez alapján anyagi és erkölcsi 

elismerés  

 Komoly bérfejlesztést javasolok minden egyetemi dolgozóra kiterjedően a munkaerő elvándorlás 

megállítására. 

 Időközönként munkatársi kerekasztal megbeszélések az elmúlt időszak és a soron következő időszak 

feladatairól, eredményeiről, tapasztalatairól. 

 Néhány új státusz biztosítása. 



 

2. Dolgozói észrevételek a kitöltők részéről az erőforrásokkal való gazdálkodás és a partnerkapcsolatok 

fejlesztésére: 

 

 Kell egy olyan gazdálkodási környezet, mely lehetővé teszi az erre képes szervezeti egységeknek a 

piaci szerepvállalást. Kommersz munkákat nem szabad elvállalni, mert úgysem tudunk az erre 

szerveződött vállalkozásokkal versenyezni, az nem feladat és nem is lehet cél. Az viszont reális 

elvárás, hogy a munkából ne csak az egyetemnek és a vezetőknek legyen haszna, hanem az abban 

résztvevő technikai személyzetnek is. Ez olyan rendszerszintű probléma, amire vagy lesz megoldás, 

vagy néhány éven belül összeomlik a műszaki terület és elenyésznek a még meglévő kapacitások. 

 Nagyobb önállóság a gazdálkodási egység számára. 

 Nincs kari gazdálkodás, egyetemi gazdálkodás van! 

 Éves szinten nagyon kevés a rendelkezésre álló összeg, ami a dologi kiadásokat érinti... egyetlen 

számítógépet nem áll módunkban vásárolni. A számítógéppark elavult és bármikor felmondhatja a 

szolgálatot, akár egy monitor, akár egy számítógép, de ezek javítása is meggondolandó... Személyi 

kifizetés pedig nincs. 

 Tisztességes fejlesztésre nincs megfelelő keret biztosítva. Technikai berendezések, informatikai 

infrastruktúra fejlesztése rendkívül fontos lenne a legtöbb intézetben, tanszéken. 

 Az 5.2-es pont zavartalan megvalósulása érdekében is munkaerőfejlesztésre volna szükség. Az 5.5. 

javítása kétoldalú kapcsolatokat feltételez, sokszor egyoldalúnak tűnik a javításra törekvés. 

 Továbbképzés kell. 

 Költség? Ki tervezi? Ki adja a pénzt?  

 Sajnos a környezetvédelemre nem fordítanak semmilyen forrást. Veszélyes hulladék elszállítása 

intézetek esetében nem tudnak kigazdálkodni megfelelő összeget. Nem kérnek javaslatot az érintett 

osztály a hatékonyabb infrastruktúra feljesztésére. Körleveles információ megküldése az érintett 

személynek történő továbbítása nehezen , vagy nem megy.  

 Az erőforrások mibenléte nem nyilvános. A partnerkapcsolatok a szokásos (kötelező) fórumokon  

 Kiszámíthatóbb gazdálkodási rendszer bevezetése. 

 

3. Javaslatok a folyamatok fejlesztésére: 

 

 A piaci megjelenés feltétele az akkreditáció, ez egyre kevésbé megkerülhető. Annak pedig 

pénzügyi feltételei vannak, amit a fenntartó szemmel láthatóan figyelmen kívül hagy. A 

műszereket nem csak megvenni kell tudni, hanem rendszeresen használni, fenntartani, kalibrálni 

és hitelesíteni is. 

 A karbantartás működése lehetne gördülékenyebb. A bejelentett probléma megoldása is jó lenne. 

 Én még csak pár hete dolgozom itt, de a rendszer működését szimpatikusnak találom az eddigi 

rálátásom, tapasztalataim alapján. 

 Erkölcsi és/vagy anyagi elismerést. 

 Üzemeltetési Igazgatóság: betört/összeroppant ablaküveg fél éve nem került kicserélésre, 

bármikor valakinek a nyakába eshet...A/6. ferde ablak 

 Az összes feladatkört írásban kell rögzíteni. 

 Több kérdésre azért nem válaszoltam, mert nincs hozzá megfelelő informácóm. 

 A különféle dokumentumtípusokra vonatkozóan konkrétabb folyamatleírásokra van szükség, ami 

az adminisztrátorok munkáját nagyban megkönnyítené. A pontos aláírási sorrendekkel 

elkerülhető lenne az iratok felesleges küldözgetése. Az egyes változásokról hivatalos formában 

kellene értesíteni a munkatársakat, ne szájhagyomány útján értesüljenek róluk. (Eddig ez nem így 

volt.) 

 A karbantartással kapcsolatos elektronikus munkalap mielőbbi feldolgozása és a kért 

hibaelhárítás mielőbbi elvégzése. (Jelenleg hetek telnek el az üzemzavar elhárításáig.) 



 Megszűnt a NIIF,HBONE aktivitást, ahol ország szinten összejöttünk, Az új KIFÜ nem elérte meg 

a szintet.  

 Szerintem nem  a munkaköri leírás szabja meg hogy valaki érti e a feladatát vagy a sem .Ha 

valaki a  tudja és van hozzá abszolvált iskolája pl. nekem munkavédelemi szakmérnöki ,akkor 

lehessen a munkavédelmet is gyakorolni. 

 Információ áramlás, valamint a szervezeten belüli és kívüli kommunikáció javítása, bekért 

információkra vonatkozó határidők be nem tartásának szankcionálási lehetőségének 

megteremtése, szabályzatokba foglalása. 

 


