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Az előadás fő pontjai
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A Tudásmenedzsment Stratégia (TMS) elkészítése
az Információ- és tudásmenedzsment ig. (ITMI) átszervezése
a szakkönyvtári szolgáltatások kiszervezése
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Stratégia elkészítése 1.

..Cél

Tudásmenedzsment rendszer felépítése az NHH-ban – amelynek a Szakkönyvtár 

alapeleme

Kiinduló állapot felmérése

Az ITMI szervezetének és működésének átvilágítása

Az ITMI NHH-n belüli pozíciójának felmérése

Kapcsolódási pontok feltérképezése

Kapcsolatépítés, folyamatos konzultáció a társterületekkel: humánerőforrás, 

informatika, kommunikáció és szakmai területek

Kapcsolódó részterületek stratégiájának figyelembe vétele
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Stratégia elkészítése 2.
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Szervezeti modernizáció végrehajtásának folyamata 1.

..Személyi állomány fejlesztése

• Könyvtár kiszervezése – közbeszerzési eljárás

• Munkaköri leírások hozzáigazítása a megváltozott feladatokhoz és 

követelményekhez, egyes munkakörök összevonása, szerződéses partnerek 

egységesítése

• Csapatépítés

• Belső fejlesztés

Infrastruktúra fejlesztése

• Szakkönyvtári helyiségek közösségi tér dominanciájú átrendezése

• Munkafeltételek optimalizálása, egységes belső terek kialakítása
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Szervezeti modernizáció végrehajtásának folyamata 2. 

..
Könyvtári szolgáltatások kiszervezése

• A kiszervezés során a szolgáltatói szemlélet, a szolgáltatói színvonal fejlesztése állt a 

középpontban

• Szoros együttműködésben történt a humánerőforrás és a jogi szakterületekkel

• A folyamatot tudatos kommunikáció, tájékoztatás kísérte

• A döntést átgondolt közbeszerzés követte

• A teljes körű átadás-átvételt követően a vonatkozó belső szabályozók illesztése is 

megtörtént

Az eredmény: a feladatot az INFODOK Kft. vette át, magasabb szolgáltatási színvonallal, 

alacsonyabb költséggel
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A Szakkönyvtár működtetésének és igénybevételének 
szabályozása

A szolgáltatás nyújtásának szabályozása
• Közbeszerzési szerződés a Szolgáltatóval - SLA
• Szabályzatok a munkafolyamatokra

ISO folyamatok
Adatbeviteli szabályzat
Belső szabályzatok alkalmazása

Az igénybevétel szabályozása a munkatársak számára
Belső szabályzat kiadása a szolgáltatások igénybevételéről főigazgatói 
utasítás formájában

Ügyfélkapcsolati felületek kiépítése
Fórum a szabályzatról és a szolgáltatásokról
Belső portálon való megjelenés
Saját elektronikus postaláda
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A Szakkönyvtár igénybevételének szabályozása 1.

..



10

A Szakkönyvtár igénybevételének szabályozása 2.

..
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Ügyfélkapcsolat 1.

..
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Ügyfélkapcsolat 2.
A Szakkönyvtár megjelenése az NHH belső portálján 1.
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Ügyfélkapcsolat 3.
A Szakkönyvtár megjelenése az NHH belső portálján 2.
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Ügyfélkapcsolat 4.
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A közeljövő fejlesztései

Szolgáltatások bővítése
• E-learning segédanyagok a könyvtárhasználat témakörében

• Lapszemlékre történő feliratkozás automatizálása

• Témafigyelés, irodalomkutatás archívum kereshető megjelenítése 
a belső portálon

Könyvtárosok kompetenciáinak bővítése
Lotus Notes csoportmunka sablonok felhasználói Help Desk 
szolgáltatásának nyújtása

Szolgáltatói elégedettségmérés bevezetése több területtel együttműködve 
(HR, IT)
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Köszönöm  a figyelmet!

Fehér Ágota
tudásmenedzsment munkatárs

Nemzeti Hírközlési Hatóság
Információ- és Tudásmenedzsment Igazgatóság

E-mail: feher.agota@nhh.hu
Web: www.nhh.hu
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