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   Százhalombatta Város Önkormányzatának határozatban foglalt kérésére a könyvtár 
felmérést végzett a könyvtár új nyitva tartásáról. A 2016-ban életbelépő városi reorganizáció 
miatt a fenntartó a könyvtár költségvetését több lépcsőben közel 30%-al csökkenti, 3, 5 fő 
elbocsátását írja elő, valamint a nyitva tartását heti 6 órával csökkenteni kívánja.  
   A vizsgálat célja, hogy felmérje a rendszeres és potenciális könyvtárhasználók igényeit a 
városi könyvtár nyitva tartásával kapcsolatban.  
 
 
A könyvtár jelenlegi nyitva tartása 
 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 
FELNŐTTKÖNYVTÁR 10-18 10-18 zárva 10-18 10-18 8-12 
GYERMEKKÖNYVTÁR 10-18 10-18 zárva 10-18 10-18 8-12 
VÁROSI ARCHÍVUM 10-18 10-18 zárva zárva zárva zárva 
 
 
 
   Mivel az új nyitvatartási rendet 2016. január 1-től be kell vezetni, valamint az 
önkormányzat testületi ülése december közepére várható, ezért a felmérésre rendkívül rövid 
idő állt a rendelkezésünkre. A felmérés kérdéseit, illetve a feldolgozás módját a könyvtár 
Minőségirányítási Csoportja határozta meg. 
   A kérdőívek nyomtatott formában hozzáférhetőek voltak a könyvtár kölcsönző pultjainál, 
elektronikus formában a könyvtár honlapján, (www.hbvk.hu) Facebook oldalán, 
Százhalombatta város hivatalos honlapján (www.battanet.hu), valamint kiküldésre került a 
könyvtár hírlevével 1978 email címre. 
   A felmérés hozzáférhető volt 2015.11.30. és 2015.12.09. között.  
 
 
 
 
 
 
A kérdőív 
 
 
 
A Hamvas Béla Városi Könyvtár új nyitva tartása 
 
   A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár 2016 év elejétől új nyitvatartási rendet 
vezet be. A kérdőív célja, hogy felmérje a rendszeres könyvtárhasználók és városlakók 
igényeit a városi könyvtár nyitva tartásával kapcsolatban. 
   A kérdőív kitöltése 3 percet vesz igénybe és személyek azonosítására alkalmas adatokat 
nem tartalmaz. 
 
1. Ön könyvtártag? 
Az elmúlt egy évben beiratkozott a könyvtárba, illetve meghosszabbította tagságát? 
 
�Igen 
�Nem 
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2. Önnek lenne igénye arra, hogy hétköznap este 18 óra után igénybe vegye a könyvtár 
szolgáltatásait? 
 
�Igen 
�Nem 
 
3. Önnek melyik napszak a legmegfelelőbb a könyvtár látogatására? 
 
Délelőtt 
Délután 
 
4. Az Ön számára melyik a legkorábbi időpont, amikor meglátogatná intézményünket? 
 
�8 óra 
�9 óra 
�10 óra 
�11 óra 
 
5. Az Ön neme? 
 
�Férfi 
�Nő 
 
6. Az Ön kora? 
 
�14 éven aluli 
�14-18 év között 
�18-25 év között 
�25—65 év között 
�65 év fölött 
 
7. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége 
 
�Alapfokú végzettség 
�Középfokú végzettség 
�Felsőfokú szakképzettség 
�Felsőfokú végzettség 
 
 
8. A nyitva tartással kapcsolatos közlendőit kérjük, itt tegye meg: 
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Kiértékelés 
 
   A megadott időhatáron belül 300 kérdőív érkezett be. A kiértékelés a Google 
Dokumentumok segítségével történt. 
 

 
   A kérdőívet több mint 90%-ban könyvtártagok töltötték ki, ami nem meglepő. A potenciális 
könyvtárhasználók nagy valószínűséggel a városi honlapon keresztül mondták el 
véleményüket. 

 
 
   A kérdőívet kitöltők harmada igényelné a könyvtár 18 óra utáni nyitvatartását. Különbség 
van azonban a férfiak és a nők válaszai között. A férfiak közel 10%-al többen igényelték a 
későbbi nyitva tartást. Ennek oka valószínűleg az, hogy a hölgyek otthoni teendőik miatt 
kevesebb idejét tudnak este szabadidős tevékenységekre fordítani. 
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   Minimális különbség van a könyvtártagok és a nem beiratkozott olvasók 18 óra utáni 
nyitvatartási igényei között. A nem könyvtártagok (a kérdőívet kitöltők közül összesen 21 fő) 
7%-al többen gondolják azt, hogy a könyvtárnak 18 óra után is nyitva kellene tartania. 
 

 
 
   A délelőtti és délutáni látogatási szokásokra jellemző, hogy délelőtt a nyugdíjasok, a 
kismamák, a munkanélküliek, a szervezett gyermekcsoportok (óvodai, iskolai) látogatják a 
könyvtárat. A kérdőívet kitöltők kétharmada inkább a délutáni látogatást preferálja. 
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   A délelőtti nyitás ideális időpontja a felmérésben résztvevők szerint a 10 óra. 
 

 
 

   A kérdőívet legnagyobb arányban az aktív korosztály töltötte ki, őket követi a nyugdíjas 
korosztály. A legalacsonyabb kitöltési kedv a 18-25 év közötti (felsőoktatásban tanuló 
korosztály) volt. 
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   A 18 óra utáni nyitvatartási igény kormegoszlás szerint is igen markánsan elkülönül. 
A 18-25 év közötti korosztály közel kétharmada igényelné a 18 óra utáni nyitvatartást. Őket 
követi az aktív korosztály közel 30 %-os igénnyel, majd a nyugdíjas korosztály következik, 
ahol csupán 2% igényelné a későbbi nyitvatartást. 
 
 

 
 

 
 
 

   Iskolai végzettség szerint legnagyobb arányban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
vettek részt a felmérésben, őket követték az érettségivel, majd a felsőfokú szakképzettséggel 
rendelkezők. Legkisebb arányban az alapfokú végzettséggel rendelkezők töltötték ki a 
kérdőívet. 
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   Az iskolai végzettség szerint is elkülönülnek a 18 óra utáni nyitvatartási igények. 
Legnagyobb arányban a felsőfokú szakképzettséggel rendelkezők igényelnék a 18 óra utáni 
nyitva tartást, őket követik a diplomával rendelkezők, majd a középfokú végzettségűek. 
Legkisebb arányban z alapfokú végzettséggel rendelkezők igénylik a hosszított nyitva tartást. 
 

 
 
   A kérdőív szöveges válaszadási lehetőséget is biztosított. A szöveges bejegyzések tartalma 
azonban nem csak a nyitva tartással kapcsolatos véleményeket tükrözte.  
A bejegyzések tanúsága szerint a kitöltők közel 37% elégedett a jelenlegi nyitva tartással, 
nem igényli annak változtatását, 27%  szerint változtatni kellene a jelenlegi nyitva tartáson, a 
kitöltők harmada pedig nem a nyitva tartással kapcsolatos véleményét fogalmazta meg. 
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Összességében elmondhatjuk, hogy: 
 

� A kérdőívet 300-an töltötték ki. 
� A kitöltők 92,4 % beiratkozott könyvtártag. A kitölt ők kétharmada nem igényelte 

az este 6 óra utáni nyitva tartást.  
� A kérdőívet 99 %-ban 18 éven felüliek töltötték ki. 73%-uk a délutáni nyitva tartást 

preferálja. 
� Könyvtárunkat a délelőtti órákban a kismamák, nyugdíjasok, munkanélküliek, 

műszakos munkarendben dolgozók látogatják, valamint a szervezett óvodai és iskolai 
csoportok. 2015-ben november végéig a hagyományos gyermekkönyvtár 
használókon kívül több mint 2200 (!) gyermek látogatta meg a könyvtárat 
délelőtti szervezett csoportokban. 

� A mai napon könyvtárunknak 3102 fő beiratkozott tagja van. Az idei évben a 
könyvtárat 93 felsőoktatásban résztvevő olvasó látogatta meg legalább egy 
alkalommal, ez a könyvtári tagság 2,9 %. 

� A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § d.) pontja szerint a könyvtár alapkövetelménye, 
hogy a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tartson nyitva. 

� A 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete IV.1 d) alpontja szerinti a települési 
önkormányzatnak biztosítania kell, a nyilvános könyvtár nyitva tartását a hét valamely 
szabadnapján vagy munkaszüneti napján is. 
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   Jelen felmérés és az ez évi látogatottsági vizsgálatunk tapasztalatai alapján a következő új 
nyitvatartási javaslatokat továbbítottuk az Önkormányzat felé: 
 
  

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 
FELNŐTTKÖNYVTÁR 12-19 10-17 zárva 10-17 12-18 9-12 
GYERMEKKÖNYVTÁR 12-19 10-17 zárva 10-17 12-18 9-12 
VÁROSI ARCHÍVUM 12-19 10-17 zárva zárva zárva zárva 
 
  

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 
FELNŐTTKÖNYVTÁR 12-19 9-16 zárva 12-19 9-16 9-12 
GYERMEKKÖNYVTÁR 12-19 9-16 zárva 12-19 9-16 9-12 
VÁROSI ARCHÍVUM 12-19 9-16 zárva zárva zárva zárva 
 
  

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 
FELNŐTTKÖNYVTÁR 12-19 9-16 zárva 9-16 12-18 9-12 
GYERMEKKÖNYVTÁR 12-19 9-16 zárva 9-16 12-18 9-12 
VÁROSI ARCHÍVUM 12-19 9-16 zárva zárva zárva zárva 
 
 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 
FELNŐTTKÖNYVTÁR 12-18 9-16 zárva 12-19 9-16 9-12 
GYERMEKKÖNYVTÁR 12-18 9-16 zárva 12-19 9-16 9-12 
VÁROSI ARCHÍVUM 12-18 9-16 zárva zárva zárva zárva 
 
Melléklet 
 
A kérdőívben szereplő szöveges bejegyzések (szöveghű, eredeti írásforma) 
 
A nyitva tartással kapcsolatos közlendőit, kérjük itt tegye meg: 
 
Jónak tartom azt, ahogy most van, elégedett vagyok vele és szeretném, ha így maradna! A 
város egyik legfontosabb kulturális intézménye, kell, hogy egész nap nyitva legyen az ajtaja! 
Kérem, ne változtassanak, feltéve, ha 2 növelni akarják a nyitva tartás idejét. 
 
Úgy gondolom nincs szükség az este 6 óra utáni nyitva tartásra, elsősorban figyelembe véve 
az ott dolgozókat. Nekik is van családjuk, őket is ugyanúgy várják haza mint más 
munkahelyeken. Másrészt 2 gondolom,hogy lenne a nyitvatartás módosítására. 
 
Jó így, ahogyan van. 
 
Csak bizonyos napokon tudok a könyvtárba menni, így van, hogy késéssel viszem vissza a 
könyvet. De ha lenne egy postaláda szerűség amibe beletehetném, akkor napokkal előbb 
visszakerülne a könyv a könyvtárba, mint ahogy időm van egy délutáni nap felkeresni. 
 
ahogy oly sokan, én is rendszerint elfelejtem a szerdai zárva tartást... de ez az én bajom. 
Szombat 1 megfelelő a nyitvatartás.Hétköznap délután hat óránál később semmiképpen 2 
mennék könyvtárba.   
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"Teljesen megfelelő volt így, ahogy eddig volt. 
Az egyetemisták, főiskolások inkább azt a könyvtárt használják, ahol suliba járnak. 
A gyermekes szülők, iskolások pedig délután." 
 
Én elégedett vagyok a jelenlegi nyitvatartással 
 
Szeretek a könyvtárba járni, nagyon kedvesek a könyvtárosok, kézségesen kapok segítséget és 
szép tisztaság van. 
 
A jelenlegi nekem megfelelő 
 
Szerintem jó így a nyitvatartás, este már 2 jövök könyvtárba, mert otthon olvasok :-) 
"Megjegyezném még, hogy a szerdai egész napos zárva tartás 2 túl ideális. Jobbnak tartanám, 
ha inkább egyik 1 lenne végig zárva a könyvtár, tekintve, hogy a gyerekek és a fel1ttek zöme 
inkább délután tudja felkeresni a könyvtárat. 
 
Köszönöm a lehetőséget!" 
 
Minket családosan is csak a délutáni időpontok érintenek, amik eddig is voltak. ( A szerdába 
már többször belefutottunk, hogy elmentünk, és ott jöttünk rá, hogy szerda=zárva )  
Azt gondolom elég lenne ha 14 órától lenne nyitva,11 helyett 19ig 
 
Hetente kétszer legalább este 8 óráig, szombaton pedig délután. 
 
"Véleményem szerint a zárva tartást 2 egy egész napra kelle időzíteni, ha2 inkább 2 1re! 
" 
"Szerintem ez idáig nagyon jól működött ahogy volt!!! 
Miért kell a bevált jón folyton változtatni???" 
 
"A gyerekkönyvtár tervezett új nyitvatartásával kapcsolatban az lenne a kérdésem, 
észrevételem, hogy mely korosztály tudja látogatni a könyvtárat a 1i, kora délutáni órákban. 
Az óvodás korú gyerekek ebéd után alszanak, az iskola pedig jellemzően legalább 4 óráig tart. 
Én, mint anyuka csak délután (4 óra utáni) tudom könyvtárba vinni a gyerekemet. 
 
A kérdőív ""legkorábbi időpontra"" vonatkozó kérdése számomra kitöltetlen szeretett volna 
lenni, mert egyik lehetséges válasz sem illeszkedik a könyvtárba járási szokásainkhoz. 
 
A mostani délutáni nyitvatartás (5 munkanapból 4) elérhetővé tette maximálisan a könyvtárat 
számunkra. 
 
További jó munkát kívánok Önöknek ! 
Nekem inkább az lenne az észrevételem, hogy a könyvtár megközelítése babakocsival 
meglehetősen problémás. A fel1tt könyvtárba kocsival lejutni lehetetlen a lépcsők miatt. 
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"Egyetemről hazaérkezve nagyon sok társammal használnánk a könyvtárat. 
A jelenlegi nyitva tartás ezt 2 teszi lehetővé. A szombati napon is kedvezőbb lenne a délutáni 
nyitva tartás, mint más könyvtárakban. Ezzel lehetne a battai fiatalok sikeresebb 
felkészüléséhez hozzájárulni. Ennyit igazán tehetne értük is a városvezetés. " 
 
Jelenlegi nyitva tartás 2 alkalmas a könyvtárhasználatra. 
 
A szombati nyitvatartást nagyon jó dolognak tartom. 
 
"Megfelelő a nyitvatartási idő, mindenki megtalálhatja a neki megfelelő időpontot. 
A könyvtár dolgozói minden időben és napszakban kedvesek, segítőkészek  és udvariasak." 
 
Annyira 2 fontos számomra a változtatás,eddig is tudtam alkalmazkodni az időpontokhoz. 
Hétköznap minden nap legyen nyitva, szombat 2 szükséges, vagy akkor 1.  
 
Nyári hónapokban mindenképp szükséges lenne a könyvtár nyitvatartása. 
 
Tekintettel arra,hogy a fel1tt könyvtár látogatói többségében vélhetően dolgoznak, javaslom a 
szombati nyitvatartás megtartását. 
 
A nyitva tartás eddigi rendje számomra megfelelő volt. 
 
"Bár 2 a nyitvatartáshoz tartozik, de valahol szeretném „beszúrni” – büszkék lehetünk mi, 
battaiak, hogy ilyen városi könyvtárunk van. 
Köszönet érte minden korábbi és mostani Könyvtárosnak!" 
 
"Noha nyugdíjasként tudtam, és tudok alkalmazkodni a most érvényben lévő nyitva tartási 
időhöz, a dolgozók érdekében legalább heti egy alkalommal hosszabb ideig lenne célszerű 
nyitva tartani. Akár úgy is, hogy azon a napon későbbi időpontban nyitnának.  Hozzá 
szoknának az emberek, és szerintem örömmel vennék ezt a változtatást. 
Munkájukat köszönöm, és nagyra értékelem!!!" 
 
"Köszönjük, hogy vannak!!! Gyermekeim 6 és 9 évesek és szeretnek könytárba járni!!! A 
könyvtár a kultúra bölcsője!!!  A legvédendőbb érték Világunkban! 
Dr. Sebes Botond" 
 
Legalább egyszer egy héten jó lenne, ha 19 óráig lehetne menni, (mert 18-ig dolgozom), 
illetve ha szombaton 14-ig akkor számomra elérhetőbb lenne. 
 
"Szombaton szerintem 2 szükséges délig nyitvatartani.  
(Esetleg korábbi kezdés, korábbi befejezés) 
 
Én 8- 16 óráig dolgozok, igy nekem mindegy mikor nyit, azonban ha Én ráérnék 
délelöttönként, valószinüleg örülnék a 8-9 órás nyitásnak." 
 
Köszönöm a mindig kedves , udvarias és segítőkész munkatársak munkáját! 
 
 
"Szerdai nyitva tartásnak örülnék: munkanap, hétköznap. 
Szombaton még 2 voltam Önöknél: szabadnap, pihe1nap." 
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"Kedves Közvélemény kutató! 
 
A könyvtár eddigi munkarendjével és a kiszolgálással meg vagyok elégedve. Változtatást nem 
igényelek. 
 
Nekem az eddigi nyitvatartás is megfelelt. 
 
Nagyon jó lenne este 6 utáni nyitva tartás!  
 
Szerintem 18-ig jó 
 
Számomra tökéletesen megfelelt korábbi nyitva-tartásuk. 
 
"A szerdai szünnapon nem érdemes változtatni, mert ezt már mindenki megszokta és 
általában minden könyvtár zárva van szerdán.  
 
A hétköznapi nyitva tartáshoz annyi észrevételem lenne, hogy én a 10 órát későinek tartom, ki 
lehetne nyitni az intézményt 8kor. Mindemellett át lehetne gondolni, hogy szükséges-e a 
szombati nyitva tartás. Én szombaton még sosem mentem könyvtárba, nem tudom mekkora 
olyankor a forgalom. Ha én lennék a döntéshozó, azt javasolnám, hogy szerda, szombat 
szünnap, hétköznap pedig 8-19-ig legyen nyitva a könyvtár. " 
 
Én 16 óránál előbb nem érek a könyvtárba hétköznap, mert napközben dolgozom. Ezért 
előnyös lenne, ha tovább tartanának nyitva, mint 18. A nyitást illetően mindenesetre komoly 
mentsvárat, felüdülést, szocializációs és közösségi színteret jelenthet a könyvtár a napközben 
nem dolgozók, otthonról dolgozók, gyermeket nevelők, nyugdíjasok számára. 
 
"Jó lenne, ha nem 10 órától lenne nyitva, hogy ha felviszem a gyerekeket ne kelljen még 2-2,5 
órát mászkálnom a városban, mire a könyvtárba is bejutnék. Később meg nem sétálnék újabb 
2x2,5 km-t, hogy visszajöjjek, ezért ritkán jutok el a könyvtárba, pedig sűrűbben lenne rá 
igényünk. 
 
Köszönöm a figyelmet. 
 
javaslat  hétfő,  csütörtök 11-19, kedd,péntek 9-16 
 
A nyitvatartás optimális időpontja naponta 10 18 ora között lenne 
 
Jó lenne, ha szerdán kinyitna a könyvtár, és inkább egy másik napon lenne zárva, valahogy ez 
a hét közepén olyan fura, többször le szerettem volna már menni akkor, de rájöttem, hogy 
zárva. Nekem például a szombati nyitvatartás nem hiányozna, mert csak hétköznap megyek 
be. 
 
Ha esetleg ugy valtozna a nyitvatartas, hogy inkabb a delelottre korlatozodna, akkor legalább 
egy nap jó lenne egy hosszított nyitvatartas, mint pl. a bankokban a hétfő. mondjuk este 19-ig. 
vagy szombaton ne is legyen nyitva a könyvtár. 
 
A jelenlegi nyitvatartási rend számomra megfelel 
 
Az esetleges változtatásokat időben függesszék ki a bejáratra 
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Számomra a kora délutáni időpont a legcélravezetőbb.  
 
Ha este nyuolcig nyitva lennének talán még oda is érnék. 
 
Azért 2 vagyok könyvtárlátogató a Százhalombattai könyvtárban, mert jelenlegi a 
nyitvatartási idő 2 teszi  lehetővé ezt számomra. 
 
Teljesen megfelel úgy, ahogy most van. 
8 után már otthon kell lenni és pihenni. 
 
A jelenlegi nyitvatatás 2 alkalmas arra,hogy munka után igénybe vegyem a könyvtár 
szolgáltatásáait. 
Csak este 6 után érek rá elmenni, illetve szombaton a délután lenne a jobb a könyvtári órákra. 
 
Gyes-en vagyok a gyerekekkel, mindig 1 járunk könyvtárba. Szerintem a 1i nyitvatartás is 
fontos, 2 csak a délutáni.  
2 vagyok könyvtártag, de szerintem jobb lenne ha 1 korábban nyitnának mint most, akkor 
munka előtt is el tudnék menni. 
 
Örülnék, ha megoldható lenne a 19.00-ig tartó nyitva tartás. Esetleg 11.00 órai kezdéssel.( 
Mert ugye a könyvtáros is ember...) 
 
Sokkal jobb lenne, ha inkább a délutáni órákban lenne nyitva a könyvtár 
 
Tetszik a könyvtárosok segítőkészsége, a tisztaság 
Úgy volt jó ahogy volt, maradjon minden így 
 
Nagyon jó így 
Megfelelő, de a nyári rövidítéssel nem értek egyet 
 
Nekem megfelel a jelenlegi időpont is. 
 
A jelenlegi nyitva tartás 2 alkalmas a könyvtárba járásra. Este 20-ig minimum. 
 
"Este 11 után jön a bevásárlás, főzés, egyéb teendők. Úgy gondolom, hogy aki hétköznap 2 
tud elmenni, azoknak ott van a szombat 1. Az egyetemisták 2 városi könyvtárat használnak, 
ha2 az egyetemit, mint még az én időmben. Ha pedig mégis, akkor is a vizsgaidőszakban 
lehet jellemzőbb a megjelenésük.  
Elégedett vagyok mindennel: a könyvkínálattal, a személyzettel is." 
 
délelőtti programok, orvos, gyógyszertár és könyvtár 
 
Sajnos mikor menni tudnék 18 után, már zár van a könyvtár.Ezért nem íratkoztam be edddig. 
Ha ez a nyitvatartási idő megváltozik biztosan a könyvtár látogatója leszek. Szivesen mennék 
szombaton délután is 
 
"Este több idöm lenne járni a könyvtárba a suli után. Azt hiszem ezt az osztályom 90 % 
támogatná. Végre, hogy a városvezetés ránk is gondol, nem csak a nyugdíjasokra. 
Közönöm!!! 
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"A 18.00 óra utáni nyitvatartási időpontot támogatom, mivel Budapesten dolgozom hivatali 
munkaidőben , és este 18.00 óra előtt érkezem haza. Ez által csak a szombat marad a nyugodt 
könyvtár látogatásra. 
Köszönettel  
Bné" 
 
Elégedett vagyok, nincs szükségem változtatásra 
 
"Nekem jó a könyvtár nyitvatartása így, ahogyan jelenleg van. Szeretek ide járni. Jó a 
választék, ha szükség van rá kapok segítséget. Többször kértem olyan könyvet, ami nem 
található meg a könyvtárban és mindíg megkaptam másik könyvtártól kölcsönözve.Jó 
hangulatú, kellemes hely. 
Köszönöm a könyvtárosoknak a sok segítséget és kívánok további sikereket!" 
 
Szombati nyitvatartás talán nem olyan fontos illetve szerdai napon nyitva lehetne a könyvtár.   
 
Egyetemi óráim beosztása miatt legjobb a délelőtti időpont.  
Jelenleg phd hallgató vagyok, a könyvtárosok eddig minden dokumentumot meg tudtak kérni 
nekem amire szükségem volt. 


