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A könyvtári folyamatok 
hatékonyabbá tételének 

lehetőségei



Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
(DEENK) 

"Amit nem tudsz megmérni, azt nem is tudod menedzselni.” 
Robert S. Kaplan - David P. Norton

• 2001. január 1-jén alakult az egyetemi integráció eredményeként

• a Debreceni Egyetem központi Szolgáltató és Igazgatási Egysége

• terület: üzemeltetési 13.820 m2;  olvasói 5.122 m2, 1.183 férőhely; raktári 6.203 m2 

• 8 könyvtári egység, 6 telephely, Debreceni Egyetemi Kiadó

• nemzeti és egyetemi könyvtári funkció

• 2017-ben Könyvtári Minőségi Díj: 

• PDCA szemlélet

• folyamatszemlélet

• hatékonyságvizsgálatok

• teljesítménymérés

• sorbanállási elmélet

• idővezérelt tevékenység alapú költségszámítás - TD ABC



A DEENK gazdálkodása

• költségvetésünket központilag tervezik

• 85.000 eFt speciális programok között nemzeti könyvtári feladatok ellátására

• az üzemeltetési költségek a költségvetésben 214.801 eFt, mellyel az egyetem gazdálkodik

• statisztikai állományi létszáma 2017. december 31. 121 fő, 118,6 FTE, ami nemzeti, 

egyetemi, saját bevételes és pályázat forrásból finanszírozott



Módszer

• Egyszerű, mivel az erőforrásokhoz mindössze két paraméter meghatározására van
szükség:

• az erőforrás egy időegységre eső költségére, valamint

• az adott erőforrás időigényére.

• Mivel a tevékenységek költségének legmeghatározóbb tényezője a ráfordított idő.

lépései:

1. lépés: A szolgáltatások vagy tevékenységek azonosítása

2. lépés: Az egyes erőforráscsoportok összköltségének meghatározása

3. lépés: Az egyes erőforráscsoportok effektív időtartamának becslése

4. lépés: Az egyes erőforráscsoportok egységköltségének kiszámítása 

5. lépés: Az egyes tevékenységek becsült idejének meghatározása

6. lépés: Az egyes erőforráscsoportok egységköltségét szorozzuk meg a tevékenység becsült 

időtartamával



Kölcsönzés vizsgálata

• személyi: FTE arány, tényleges munka, átlagfizetés

• IKR, gépek: tényleges költségek

• közvetett költségek felosztása: közvetett gépköltségek hozzáadódnak a gépek közvetlen  

költségeihez és az integrált könyvtári rendszer költségeihez, míg a személyzethez 

kapcsolódó általános költség hozzáadódik a személyi költségekhez.



Kölcsönzés vizsgálata 2.



A szabadpolcos kölcsönzés folyamatábrája



A visszavétel folyamatábrája



A kölcsönzési 

folyamat 

résztevékenységei



A visszavételi folyamat időegyenlete könyvbedobóval vonalkódos esetben = 1 + 0,13 x (példányok száma) +0,08 x (példányok száma) + 0,11 x 

(példányok száma) + 0,25 + 5

A visszavételi folyamat időegyenlete könyvbedobóval RFID-s esetben = 0,17 x (példányok száma) + 1 + 0,08 x (példányok száma) + 0,25 + 5

A pultban visszavételi folyamat időegyenlete vonalkódos esetben = 0,13 x (példányok száma) + 0,08 x (példányok száma) + (0,66 +( 0,33 {ha 

nyugtaírás van} + 0,66 {ha számlaírás van}){ha tartozás van}) + 0,11 x (példányok száma) + 0,25 + 5

A pultban visszavételi folyamat időegyenlete RFID-s esetben = 0,08 x (példányok száma) + 0,08 x (példányok száma) + (0,66 +( 0,33 {ha 

nyugtaírás van} + 0,66 {ha számlaírás van}){ha tartozás van}) + 0,25 + 5

A visszavételi folyamat résztevékenységei



Folyamatok számokban
kölcsönzés visszavétel



Eredmények
RFID és vonalkódos rendszer közötti különbségek:
• pultban 1 példány kölcsönzése esetén 11%-os megtakarítás az RFID-vel
• önkölcsönző esetén 28 %-os költségcsökkenés az RFID-vel
• visszavétel esetén is van költségcsökkenés az RFID-vel, de ez csekély
• a raktárból kölcsönzésnél esetén is csekély megtakarítás érhető el az RFID-vel
• több példány kölcsönzése esetében is az RFID megtakarítást eredményez, a pultban 5%, míg 

az önkölcsönző esetén 30%-a

Az emberi erőforrás és az automatizálás közötti különbségek:
• a vonalkódos önkölcsönzők használata 37%-kal drágább, mint a pultban való kölcsönzés
• az RFID-s önkölcsönző használata 10%-kal drágább, mint a pultban való kölcsönzés
• vonalkódos pultban való kölcsönzésről RFID-s önkölcsönzésre való áttérés 2%-os 

költségcsökkenéssel jár
• visszavételnél a pultban való visszavétel gazdaságosabb, RFID-nél 17%-kal, vonalkódnál 

15%-kal
• több példány kölcsönzése esetén az RFID-s önkölcsönzés a legköltséghatékonyabb, míg a 

vonalkódos a legkevésbé az



Következtetések és javaslatok

• Kevesebb költségmegtakarítás érhető el Magyarországon, az olcsó 
munkaerő miatt

• fontos szempont a felhasználói elégedettség, a sorbanállás csökkentése, 
nyitvatartáson túli szolgáltatások bevezetése

• tevékenységek gyorsításával költséghatékonyság érhető el

• szoftverfejlesztéssel tovább javítható az RFID-s rendszer hatékonysága

• marketing lehetőségek alkalmazása a késedelmek megelőzésére

• UniPass kártyás fizetés

• szabadpolcos állomány optimalizálásával a raktári kölcsönzések 
csökkentése, így költségcsökkenés érhető el 
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