
 

A Városi Könyvtár Minőségirányítási Tanácsának (MIT) 

Ügyrendje 

 

A Minőségirányítási Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező, döntés-előkészítő, 

véleményező, tanácsadó testület. Célja a VK minőségirányítási rendszerének felelősségteljes 

működtetése és fejlesztése, az intézmény minőségirányítás tevékenységével kapcsolatos 

feladatok elvégzése, koordinálása. A Tanács tagjai a minőségügyi vezető irányításával 

elkészítik az intézmény minőségirányítási programját, figyelemmel kísérik a célkitűzések 

megvalósulását. 

 

1. A Minőségirányítási Tanács tagjai és tevékenysége 

 

1.1. A Minőségirányítási Tanács tevékenysége: 

 

- elősegíti a könyvtár minőségpolitikai nyilatkozatának megvalósítását. 

- segíti az intézményi minőségügyi folyamatában részt vevő kollégák képzését 

- felülvizsgálja, és szükség szerint javítja az önértékeléshez szükséges dokumentumokat 

- a minőségirányítási hiányosságokra és fejlesztésekre vonatkozó javaslattétel 

- minőségirányítási feladatok koordinálása 

- minőségüggyel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, véleményezése 

 

A Minőségirányítási Tanács tagválasztása: 

A VK minden közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott könyvtáros munkatársa 

automatikusan tagja a Tanácsnak. 

 

1.2.A Minőségirányítási Tanács személyi összetétele, feladat- és jogköre: 

A Városi Könyvtár Minőségirányítási Tanácsa a szervezet 2015. január 28-i 

munkaértekezletén alakult. 

 

Vezető:  Szloszjár Edit  

Tagok:  Baginé Tóth Erika 

Erdélyi Tibor 

Fabó Lászlóné 

Harencsárné Liska Mária 

  Kovácsné Timár Ildikó 

  Sárközi Józsefné 



A MIT vezetőjét a könyvtárvezető kéri fel. 

A Minőségirányítási Tanács vezetőjének feladatai: 

 a Tanács megbeszéléseinek előkészítése 

 az emlékeztetők írására felkér egy munkatársat 

 az elkészült dokumentumok archiválása, közzététele 

 a belső képzések megszervezése, feltételeinek megteremtése 

 egyes munkafolyamatok tervezése, koordinálása, követi a feladatok teljesülését, 

gondoskodik a határidők pontos betartásáról, 

 tagok tájékoztatása a minőségbiztosítási folyamat egyes lépéseiről 

 segítségnyújtás a tagoknak a feladatmegoldásokban 

 a havonta megrendezésre kerülő munkaértekezleten beszámol a kollégáknak az 

aktuális minőségbiztosítási feladatokról, elkészült munkákról 

 az alkalmazotti kör bármely tagját felkérheti valamely minőségi körben való 

munkavégzésre. 

 

A Minőségirányítási Tanács tagjainak jogai és kötelezettségei: 

 minőségirányítási munkafolyamatokban való részvétel 

 a Tanács ülésein való részvétel 

 észrevételek, javaslatok tétele a Tanács működésével kapcsolatban 

 felvilágosítás kérése a MIT feladataival összefüggő kérdésekben 

 hozzászólás a MIT ülésein a napirendi pontokhoz 

 javaslattétel MIT rendkívüli összehívására 

 szavazati jog 

 beszámolás a MIT-ban vállalt feladatok végrehajtásáról szóban és írásban 

 minőségbiztosítási képzéseken részvétel. 

 

1.3.A Minőségirányítási Tanács tagságának megszűnése: 

Megszűnik a tagság, amennyiben a: 

− a tag közalkalmazotti munkaviszonya megszűnik. 

 

2. A Tanács működési szabályai: 

− a Minőségirányítási Tanács az intézkedési terv ütemezéséhez igazodva szervezi 

munkáját, 

− a Tanácsot a minőségügyi vezető hívja össze, az időpontot a tagokkal történő szóbeli 

egyeztetéssel határozza meg, 

− a témák, feladatok meghatározása közösen történik, 

− A Tanács döntésképes, ha legalább 4 fő jelen van. A döntéseket nyíltszavazással, 

egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a könyvtárvezető dönt. 

− a munkaülést a minőségügyi vezető irányítja, a megbeszélésről emlékeztető készül, 

− a megbeszélésekről készült emlékeztetőket a számítógépes hálózaton a 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS mappában helyezik el, illetve nyomtatott formában, 

dossziéban lefűzik, a vezető irodában tárolják. 

 

 

 



3. A minőségirányítási rendszer dokumentumainak kezelése 

 

 A minőségirányítási rendszer dokumentumainak kezeléséért, naprakész nyilvántartásáért, 

frissítéséért a MIT vezetője felelős. A Tanács feladata a Minőségügyi Kézikönyv 

összeállítása, amelyet elektronikus adathordozón, ill. szükség szerinti darabszámú másolatban 

készít el. A kézikönyv kivonatos változatát folyamatosan elérhetővé tesszük az intézmény 

számítógépes hálózatán.  

A dokumentumok meghatározott helyen és formában minden munkatárs számára 

hozzáférhetőek: a belső számítógépes hálózaton elektronikus formában és nyomtatott 

formában a vezetői irodában. Kivételt képeznek a bizalmasan kezelendő anyagok (pl. kitöltött 

kérdőívek), ezeket két évig őrizzük meg, majd megsemmisítjük. 

A Minőségügyi Kézikönyv, az intézményi folyamatok, azok mellékletei, felmérések 

eredményei, kérdőívek kereshetőségéről a MIT vezetője gondoskodik, átlátható és könnyen 

kezelhető rendszerben teszi hozzáférhetővé, gondoskodik az archiválásról. 

 

Szarvas, 2017. május 10. 

 

 

      …………………………………………. 

                          könyvtárvezető 


