Az adatszolgáltatás a 388/2017.(XII.13.) Korm.
rendelet alapján kötelező!
Nyilvántartási szám: 1438
Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra
történik. Az adatok kizárólag statisztikai célra
használhatóak fel.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valamint a
késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági
eljárást, a valótlan adatok közlése közigazgatási
hatósági eljárást, a hivatalos személy által elkövetett
hamis statisztikai adatszolgáltatás szabálysértési
eljárást von maga után!

Adatgyűjtő szervezet: Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Nemzeti Művelődési Intézet
Adatszolgáltató: valamennyi alapfeladatként
közművelődési tevékenységet folytató
- költségvetési szerv
- civil szervezet (civil társaság, egyesület alapítvány),
közalapítvány
- gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni vállalkozás
Az adatszolgáltatás határideje: 2022. március 1.
Beküldendő interneten: Kultstat Kulturális Statisztikai
Rendszer
https://kultstat.oszk.hu

JELENTÉS
a 2021. évben
folytatott közművelődési tevékenységekről
Az adatszolgáltató adatai
Az adatszolgáltató szervezet teljes neve
Irányítószám
Székhelye

Helység
Utca, házszám

Vezetőjének neve
Telefon (körzetszám is)
Fax (körzetszám is)
E-mail cím
Honlap cím
Kitöltő neve
Kitöltő telefonja (körzetszám is)
A jelentésben a továbbiakban csak a közművelődési tevékenységet ellátó adatait szerepeltetheti!
A közművelődési tevékenységet ellátó szervezet, vagy szervezeti egység (telephely) adatai (amennyiben nem
azonos az adatszolgáltatóval) neve
Címe

Irányítószám
Helység
Utca, házszám
Vezetőjének neve
E-mail cím
Telefon (körzetszám is)

Honlap cím
Fax (körzetszám is)

Közművelődési szakember (közművelődési tevékenységet szervező) munkatárs neve, telefonszáma (körzetszám is)

Szervezet típusa

 közművelődési intézmény

 közművelődési közösségi színtér

 egyéb

Közművelődési intézmény típusa
 művelődési ház  művelődési központ  kulturális központ  többfunkciós közművelődési intézmény
 népfőiskola  népi kézműves alkotóház  gyermek-, illetve ifjúsági ház  szabadidőközpont
Speciális formájú közművelődési intézmények
◻ integrált kulturális intézmény ◻ többcélú intézmény: általános művelődési központ - közművelődési
intézményegysége
 területi (fővárosi, megyei, országos szintű) közművelődési szakmai szolgáltató szervezet
Közművelődési tevékenység területi kiterjedése
◻ településrész ◻ kerület ◻ település ◻ több, egymással határos község ◻ járás
◻ több, egymással határos járás ◻ megye ◻ több, egymással határos megye ◻ országos
◻ országos közül nemzetközi

Funkció

 székhely
 telephely
 működő
Működés módja
 szünetelő
 megszűnt
 új  újra működő
Az egész évben működők közül a működési, nyitvatartási

 egész
Működés jellege
időszakosan
idő heti óraszáma 
évben
Gazdálkodási módja  önálló
 nem önálló
 fővárosi
 nemzetiségi
 központi költségvetési szerv
önkormányzat
önkormányzat
 alapítvány
 települési önkormányzat
 egyház
(közalapítvány)
Fenntartó típusa
 gazdasági társaság
 egyéb (pl. egyesület, szakszervezet, vállalkozó)
 önkormányzati társulás
A fenntartó megnevezése:…………………………………………………………………………………………...
A fenntartó címe:……………………………………………………………………………………………………
A kitöltésre fordított idő:…… perc
A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok.

2.

A tevékenységet ellátó szervezet adatai (Jelöljön be egyet, a többit kérjük üresen hagyni!)
Tevékenységet ellátó szervezet adószáma (első 8 számjegye)

1.

1. A tevékenységet ellátó szervezet
1. települési önkormányzat - közművelődési közösségi színteret működtet



2. közművelődési intézmény, mely önállóan működik és gazdálkodik



3. közművelődési intézmény, mely önállóan működik



4. többfunkciójú/integrált intézmény szervezeti egysége



5. civil szervezet



6. gazdasági szervezet, egyéni vállalkozás



7. nemzetiségi önkormányzat



1.1. Közművelődési alapszolgáltatások
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
1.
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
2. közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése




3. egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása



4. hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása



5. amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása



6. tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása



7. kulturális alapú gazdaságfejlesztés



2. A gazdálkodás jellemzője a meghatározó támogatási források szerint
1. állami/önkormányzati fenntartói támogatással



2. állami/önkormányzati/Európai Uniós pályázati támogatással



3. közművelődési megállapodás keretében; részben önkormányzati támogatással



4. egyéb állami, önkormányzati finanszírozással



5. állami/önkormányzati támogatás nélkül



2.1. A feladatot közművelődési megállapodás, közfeladat ellátási szerződés keretében
látja el
1.

A feladatot közművelődési megállapodás keretében látja el

◻

2.

A feladatot közfeladat ellátási szerződés keretében látja el

◻

3. A közművelődési tevékenységet ellátó szervezet helyiségei
3.1. A tevékenységet ellátó helyiségeinek száma

1.

1. Közművelődési tevékenységre használható helyiségek száma

3.2. A tevékenységet ellátó összes helyiségeiből a speciális funkciójú
helyiségek száma
1. Térségi fejlesztési iroda
2. Klubhelyiség
3. Helytörténeti és egyéb gyűjtemény
3.

1.

4. Kiállító helyiség, galéria
5. Tornaterem, balett terem
6. Turisztikai létesítmény, szálláshely, tábor
7. Információs, tanácsadó iroda
8. Népi kézműves műhely
9

Összesen

4. A tevékenységet ellátó szervezet székhelyének,
telephelyénekcímén bejegyzett, vagy ott működő intézmények,
társadalmi, gazdasági szervezetek (az adatszolgáltató önmagát
ne jelölje)

Száma
Foglalkozik
közművelődésse
l
1.

1.

Költségvetési szerv

2.

Egyesület

3.

Alapítvány, közalapítvány

4.

Gazdasági szervezet

2.

5.1. Az épület hasznos alapterülete (m2-ben)
1.
2.

1.

A tevékenységet ellátó szervezet működtetésében és használatában lévő közművelődési
célú épületek alapterülete
- ebből közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterület

5.2. Közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterületből
tartós, kizárólagos használatra átengedett terület (m2-ben)
1.

Nem
foglalkozik
közművelődéss
el

Közművelődési
tevékenységre

Egyéb
tevékenységre

1.

2.

Közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterületből tartós
használatra átengedett terület (m2-ben)

6. Nemzetiségi közművelődési feladatok (Jelöljön be egyet, vagy többet, a végzett
tevékenység(ek)nek megfelelően! )
1. bolgár

1.



2.

roma



3.

görög



4.

horvát



5.

lengyel



6.

német



7.

örmény



8.

román



9.

ruszin



10. szerb



11. szlovák



12. szlovén



13. ukrán



4.

7. Munkaügyi létszámadatok (A „Részmunkaidősök” oszlopok kitöltéséhez és teljes munkaidőre történő átszámításához figyelmesen olvassa el az útmutatót!)
Munkakör

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók
RészTeljes
Rész- ebből
munkaidős
Együtt
munkaidős munkaidős
vezető
átszámítva
1.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

2.

3.

4.=1.+2.

5. (4.-ből)

közművelődési
szakember
szakirányú
végzettséggel
közművelődési
szakember
Felsőfokú
közművelődési
végzettséggel
munkát
rendelkezők
közvetlenül
szakmai
munkakörökben segítők
közművelődési
munkát segítő
egyéb
Együtt
(1.+2.+3+4.)
közművelődési
szakember
szakirányú
végzettséggel
közművelődési
szakember
Felsőfokú
végzettséggel
közművelődési
nem rendelkezők munkát
szakmai
közvetlenül
munkakörökben segítők
közművelődési
munkát segítő
egyéb
Együtt
(6.+7.+8.+9.)
Szakmai
Összesen
munkakörben
(5.+11.)
gazdasági,
ügyviteli
Egyéb (nem
alkalmazott
szakmai)
munkakörökben műszaki,
fenntartási

5.

Vállalkozók

Önkéntes
segítők,
egyéb

Összesen

4. oszlopból
közalkalmazott

8. oszlopból nő

6.

7.

8.=4.+6.+7.

9.

10.

egyéb
Együtt
15.
(12.+13.+14.)
16. Mindösszesen (11.+15.)
14.

17.

- ebből közalkalmazott

18.

- ebből közfoglalkoztatott

6.

8. Pénzügyi adatok

1. (E Ft-ban)

Működési bevétele

1.

- ebből jegy-, részvételi-, tagdíj-bevétel

2.
3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

5.
6.
7.
8.

Bevételek

- ebből (4. sorból) irányító, fenntartó szervtől kapott támogatás
. – ebből (4. sorból) központi költségvetési támogatás
- ebből (4. sorból) pályázati támogatás
= ebből (7. sorból) EU-s forrásból kapott támogatás

9.

Egyéb bevételek

10.

Bevételek összesen (1.+3.+4.+9.)

11.

Személyi juttatások

12.

Munkaadókat terhelő járulékok

13.

Dologi kiadások

14.

Kiadások Felújítási kiadások

15.

Felhalmozási kiadások

16.

Egyéb kiadások

17.

Kiadások összesen (11.+12….+16.)

18.

- a kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások

8.2 Tárgyévi pénzmaradvány

1. (E Ft-ban)

1.

7.

A tevékenység adatai
Rendszeres művelődési formák
Tagok éves átlagos száma összesen

10. Művelődő közösségek

Művészeti csoportok
1.

Színjátszó-, drámacsoport,
vers- és prózamondó csoport

2.

Bábcsoport

5.

Klasszikus- és moderntánccsoport, társastánc
Képző- és iparművészeti
csoport
Fotó-, film-, egyéb
mozgóképes csoport

6.

Kórus, énekkar

7.

Könnyűzenei együttes

3.
4.

8.
9.
10.

Közösségek
száma

1.

15 év 15-16 17-29 30-54
alatti éves éves éves

2.

3.

4.

5.

55 év
fölötti

Összesen

6.

7.=2+..+6.

Foglalkozások
száma
(összesen)

Bemutatkozások
száma
(összesen)

8.

9.

Komolyzenei együttes
(szimfonikus, fúvós, kamara,
egyéb)
Egyéb amatőr művészeti
csoport
Művészeti csoportok
összesen
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)

Népművészeti csoportok
Előadó-művészet

11.

Hangszeres népzenei csoport

8.

Online
foglalkozások száma
(8.
oszlopból
kiemelt adat
)
10.

Online
bemutatkozá
-sok száma
(9.
oszlopból
kiemelt adat)
11.

12.

Népdalkör, pávakör

13.

Néptáncegyüttes

14.

Hagyományőrző együttes,
csoport

15.

Egyéb
Népi előadó-művészeti

16. csoportok összesen
(11.+12.+13.+14.+15.)

Tárgyalkotó népművészeti csoportok
17.
18.

Fazekas
Faragó (kéreg, fa, szaru, csont,
népibútor-készítés, egyéb)

19.

Bőrműves

20.

Fonható szálas anyagmegmunkálók (vessző, csuhé,

21.

gyékény, szalma)
Textil (szövés, nemezelés,
csipkeverő, hímző)

22
23.

Egyéb komplex népi
tárgyalkotó csoportok
Tárgyalkotó népművészeti
csoportok összesen
(17.+18.+19.+20.+21.+22.)

24.

Mindösszesen (10.+16.+23.)

9.

10.1. Egyéb amatőr művészeti csoportok felsorolása (a 10. tábla 9. sorból)
1.
2.
3.

10.2. Egyéb népi előadó-művészeti csoportok felsorolása (a 10. tábla 15. sorból)
1.
2.
3.

10.3. Egyéb komplex népi tárgyalkotó csoportok felsorolása (a 10. tábla 22. sorból)
1.
2.
3.

11. Klubok, körök,
szakkörök
1.

Nyugdíjas

2.

Ifjúsági

3.

Gyermek

4.

Családi

5.

Egyéb, érdeklődési kör
szerinti

6.

Összesen (1.+2.+3.+4.+5.)

Csoportok száma

Tagok éves átlagos
száma összesen

Foglalkozások
száma összesen

Online foglalkozások száma (3.
oszlopból kiemelt
adat)

1.

2.

3.

4.

11.1. Egyéb, érdeklődési kör szerinti klubok, körök, szakkörök felsorolása (a 11. tábla 5. sorból)
1.
2.
3.

10.

Képzések
Beiratkozottak száma
27. Tevékenységet ellátó által szervezett saját
képzések

Csoportok
száma

1.
1.

művészeti

2.

sport, erőnléti, rekreációs
természetgyógyászati,
ezoterikus

3.
4.

Egyéb képzés

5.

helytörténeti, honismereti

7.

egyéb

8.

Együtt (1+2+3+4+5+6+7)

9.

OKJ-s szakképesítést adó
Szakmai

15-16
éves

17-29
éves

30-54
éves

55 év
feletti

2.

3.

4.

5.

6.

személyiségfejlesztő
egészségvédelmi,
mentálhigiénés

6.

10.

15 év
alatti

egyéb szakmai képzés
Szakmai együtt (9+10)

11.
12.

Nyelvi

13.

Saját képzések mindösszesen (8+11+12)

14.

Fentiekből online formában megvalósult összesen
(13. sorból kiemelt adat)

11.

Beiratkozottak
mindösszesen

7.=2+3+4+5+6.

Alkalmak
száma

A
képzések
óraszáma
összesen
(órában)

A képzést
tárgyévben
befejezők
száma

8.

9.

10.

14. Együttműködő partnerrel
közösen szervezett oktatás, képzés
(nem terembérlet)
Iskolarendszerű képzések
1.

Csoportok
száma

Résztvevők
száma

Alkalmak
száma

A képzések
óraszáma
összesen
(órában)

A képzést
tárgyévben
befejezők
száma

1.

2.

3.

4.

5.

Iskolai rendszerű képzés összesen

Iskolarendszeren kívüli képzések
2.

Szakképesítést nyújtó

3.

Egyéb szakmai képzés

4.

Egyéb képzés

5.

Nyelvi képzés

6.

Iskolán kívüli képzés összesen
(2.+3.+4.+5.)

Képzések mindösszesen
7.

(27. tábla 13. sor és 14. tábla 1.+6. sor
összege)

8.

Együttműködő partnerrel közösen
szervezett oktatásból, képzésből
onlineformában megvalósult
összesen (1. és
6. sorokból kiemelt adat)

9.

Online képzések mindösszesen (27.
tábla 14. sor és 14. tábla 8. sor
összege)

15. Rendszeres művelődési formák

1.

Csoportok,
közösségek száma
összesen

Résztvevők,
beiratkozottak, tagok
száma összesen

Foglalkozások,
alkalmak száma
összesen

1.

2.

3.

Rendszeres művelődési formák
összesen (10. tábla 24. sor, 11. tábla 6. sor
és 14. tábla 7. sor összege)

Nem rendszeres művelődési formák

16. Ismeretterjesztés

Résztvevők száma
összesen

Foglalkozások,
alkalmak száma
összesen

1.

2.

1. Tudományos, ismeretterjesztő előadás
2. Konferencia, tanácskozás
3. Ismeretterjesztés mindösszesen (1.+2.)
Fentiekből online formában megvalósult
4.
összesen (3. sorból kiemelt adat)

12.

17. Táborok
(nemzetközi táborok
kivételével)

Ifjúsági
táborok
résztszáma
vevők

Gyermek
táborok
résztszáma
vevők
1.

2.

3.

4.

Felnőtt
táborok
résztszáma
vevők
5.

6.

Vegyes
táborok
résztszáma
vevők
7.

8.

1. Összesen
Fentiekből online
2. formában
megvalósult összesen (1.
sorból kiemelt adat)

18. Kiállítások, műsorok, rendezvények
(Csak a saját szervezésű rendezvényeket kérjük feltüntetni!)
Kiállítások
1.

Képző- és iparművészeti

2.

Fotó

3.

Népművészeti

4.

Helytörténeti

5.

Műszaki, természettudományi

6.

Egyéb

7.

Kiállítások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

Művészeti események
8.

Előadó-művészeti és egyéb művészeti rendezvények

9.

Film- és videofilm-vetítés

10.

Népművészeti rendezvények

11.

Művészeti események összesen (8.+9.+10.)

Szórakoztató rendezvények
12.

Előadó-művészeti és műsoros rendezvények

13.

Táncos rendezvény (bál, diszkó)

14.

Szórakoztató rendezvények összesen (12.+13.)

Közösségi rendezvények
15.

Társadalmi rendezvény, ünnep

16.

Játszóház, kézműves foglalkozás

17.

Kulturális célú kirándulás

18.

Kézműves és egyéb vásár, bemutató

19.

Közösségi rendezvények összesen (15.+16.+17.+18.)

20.

Kiállítások, műsorok, rendezvények mindösszesen
(7.+11.+14.+19.)

21.
22.
23.

- A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, falunapok
keretében megvalósuló (a 20. sorból kiemelt adat)
- A közösségi rendezvényekből fesztiválok keretében
megvalósuló (a 20. sorból kiemelt adat)
Fentiekből online formában megvalósult összesen
(20. sorból kiemelt adat)

13.

Alkalmak száma
összesen

Látogatók / nézők száma
összesen

1.

2.

Igénybevevők száma
1.

19. Szolgáltatások
1.
2.

Tanácsadás, információs
szolgáltatás

3.

Alkalmak száma
2.

Felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatás
Közművelődési szakmai
tanácsadás, szolgáltatás
Egyéb tanácsadás, információs
szolgáltatás

4.

Rendezvény-, kiállítás szervezés

5.

Tanulmányutak, szakértők, delegációk fogadása

6.

Közös programok, projektek előkészítése, megvalósítása

7.

Egyéb

8.

Szolgáltatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7)

9.

Fentiekből online formában megvalósult összesen
(8. sorból kiemelt adat)

28. Az adatszolgáltató szakmafejlesztési aktivitása
Helyi társadalomba ágyazottság, helyi fejlesztés

1.

Részt vett-e a tevékenységellátó
az alábbi szerveződések
munkájában?

Települési, tájegységi, megyei,
ágazatiértéktár bizottság
Közművelődési Kerekasztal

◻

◻

Részt vett-e a tevékenységellátó
az alábbi fejlesztési
tevékenységekben?
Tevékenység ellátó saját
szervezetfejlesztési lépései

Helyi akciócsoport (a közösségi
szintenirányított helyi
fejlesztésekért (CLLD)
Település-térség fejlesztési
programjánakvéleményezése,
kidolgozása
Szervezetfejlesztési csoportot
működtet, melyben az igénybevevők
(véleményvezérei) is helyet kaptak
Közművelődési minőségfejlesztés
alapelvei szerint fejleszti a szervezetet

7.

Panaszkezelési rendszert működtet

◻

8.

Új szolgáltatást, programot,
rendezvénytindított a helyi
igényekre támaszkodva
A helyi igényekre támaszkodva –
jelentősebb mértékben – módosította
szolgáltatását (egy részét)
A szervezet bejelentkezett az
önkéntes törvény szerinti fogadó
szervezetek nyilvántartásába
A szervezetnél voltak önkéntes
jogviszonyban álló személyek

◻

A szervezet tevékenységét
alkalomszerűen önkéntes személyek
segítették
A szervezet az iskolai közösségi
szolgálatfogadó
intézménye/szervezete volt

◻

1.
2.
3.

4.

5.

6.

9.

10. Önkéntesség

11.
12.

13.

14.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

20. Külső szervek tevékenysége
(pl. terembérletben vagy térítésmentesen
megvalósuló)

Csoportok száma

Alkalmak száma

Közönség létszáma,
résztvevők
száma

1.

2.

3.

Rendezvények

1.

Rendszeres és nem rendszeres művelődési
formák, szolgáltatások (nem azonos a 18.
táblázat adataival)

Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuló)
2.

Iskolai rendszerű képzések

3.

Iskolarendszeren kívüli képzések

4.

Oktatás, képzés összesen (2.+3.)

4+ Oktatás, képzés összesen*
* (Alkalmak száma osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevők számával.)

21. A tevékenységet ellátó által
külföldiek részvételével szervezett
programok Magyarországon

Közreműködők száma
- összesenből külföldi
Európai
.- ebből
Többi
Unió
határon túli
országból
országaiból
magyarok

Alkalmak
száma

Közönség
létszáma,
résztvevők
száma

Közreműkö
dők száma
összesen

1.

2.

3.

4. (3.-ból)

Összesen

Európai
Uniós
országban

Többi
országban

Kiutazók
száma
összesen

Európai
Uniós
országba

Többi
országba

1.

2. (1.-ből)

3. (1.-ből)

4.

5. (4.-ből)

6. (4.-ből)

(kiemelt adat a 10-19. táblázatokból)

5. (3.-ból)

6. (4-5.-ből)

A tevékenységet ellátó által
1. külföldiek részvételével szervezett
programok Magyarországon
Fentiekből testvérvárosi
2. (testvérkapcsolati) kulturális csere
keretében megvalósult
Alkalmak száma

22. A tevékenységet ellátó
részvételével külföldön rendezett
programok

Kiutazók száma

A tevékenységet ellátó
1. részvételével külföldön rendezett
programok
Fentiekből a testvérvárosi
2. (testvérkapcsolati) kulturális csere
keretében megvalósult

23. Összlátogató, résztvevő létszám

1.

1.

Rendszeres művelődési formák* (15. tábla 1. sor)

2.

Ismeretterjesztés összesen (16. tábla 3. sor)

3.

Táborok összesen (17. tábla 1. sor)

4.

Kiállítások, műsorok, rendezvények (18. tábla 20. sor)

5.

Szolgáltatások (19. tábla 8. sor)

6.

Külső szervek tevékenysége (20. tábla 1+4. sorok)

7.

Mindösszesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

* (Alkalmak száma osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevők számával.)

15.

24. A tevékenységet ellátó által kiadott
közművelődési ismerethordozók
1.

Újság, hírlevél (papíralapú)

2.

Újság, hírlevél (elektronikus)

3.

Könyv

4.

Egyéb alkalmi kiadvány

5.

E-könyv

6.

Audio CD

7.

Multimédiás CD, DVD

8.

Szórólap, meghívó

9.

Plakát

Címek száma/Megjelenések
száma

Összes példányszám

1.

2.

10. Műsorfüzet
11 Online videó
12 Online elérhető film

25. A tevékenységet ellátó informatikai ellátottsága
Internetkapcsolat technológia (1: Nincs; 2: ISDN; 3: Kábelmodem, valamilyen DSL
1. technológia;4: Optikai kábel; 5: Vezeték nélküli (mobilnet, WiFi, műholdas net)
Internetkapcsolat sávszélesség (1: Nincs; 2: Keskeny sávszélesség; 3: Aszinkron (csak
2. letöltésnél)szélessávú; 4: Szinkron (feltöltésnél is) szélessávú adatátvitel
Van-e saját honlapja (1: Nincs; 2: Egyszerű struktúra, statikus adattartalom, 3:
3. Összetettebb
struktúra, rendszeresen frissülő tartalom, 4: Portálszerű szolgáltatások, naponta
többször frissülőtartalom; 5: Több önálló domain néven különböző internetes tartalmat
szolgáltat)
4. Van-e belső hálózata (LAN)?
5. Hálózatba kötött munkaállomások (számítógépek) száma
6. Nyilvános Internet-terminálok száma
7. Szolgáltat nyilvános Internet elérési pontot (pl WiFi Hotspot)?
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis (1: Nincs, 2: Van, csak
helybenelérhető, 3: Van, on-line elérhető)
Rendelkezik-e informatikai szakszemélyzettel? (1: Nincs, 2: Informatikai szervezeti
egység, 3:Informatikus/rendszergazda/üzemeltető, 4: Szerződés alapján, kiszervezve)
Honlap(jainak) (össz)látogatottsága (egyedi látogató/nap): (1: 0-100, 2: 101-500, 3: 5011000,
4:1001-3000, 5: 3001-5000, 6: 5001 felett)
Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)? (1: Nem; 2: Igen,
kormányzatiajánlás szerint; 3: Igen, WAI ajánlások szerint; 4: Igen, egyéb ajánlás
szerint)
Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e mobiltelefonra optimalizált verziója? (1:
Nem; 2:Igen)
Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak publikálására szolgáló mobil
alkalmazással? (1: Nem; 2: Igen, iOS operációs rendszeren; 3: Igen, Android operációs
rendszeren; 4: Igen, mindkétplatformon)

16.

1.

25.1. Honlap használat

1.

1.

Saját honlapról tárgyévi információ-letöltések száma

2.

Saját honlapról tárgyévi információ-letöltések gigabyte-ban (GB)

25.2 Közösségi oldal használat
1.

1.

Rendelkezik közösségi oldalon saját profillal (1: Nem; 2:Igen)

25.3 Közösségi oldal használat
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rendelkezik-e a Facebookon saját profillal (1: Nem; 2:Igen)
Facebook követők száma: (1: 0-100, 2: 101-500, 3: 501-1000,
4:1001-3000, 5: 3001-5000, 6: 5001
felett)
Rendelkezik-e az Instagramon saját profillal (1: Nem; 2:Igen)
Instagram követők száma: (1: 0-100, 2: 101-500, 3: 501-1000,
4:1001-3000, 5: 3001-5000, 6: 5001
felett)
Rendelkezik-e a Youtubeon saját profillal (1: Nem; 2:Igen)
Youtube követők száma: (1: 0-100, 2: 101-500, 3: 501-1000,
4:1001-3000, 5: 3001-5000, 6: 5001
felett)
Rendelkezik-e egyéb közösség oldalon saját profillal (1: Nem;
2:Igen)
Egyéb közösségi oldal követők száma: (1: 0-100, 2: 101-500, 3: 5011000, 4:1001-3000, 5: 3001-5000, 6: 5001
felett)

17.

30. Fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférhetősége
1.
2.
3.

Az épület akadálymentes
megközelítése érdekében
rendelkezésre áll

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Épületen belüli
közlekedés

Belső helyiségek

Weboldal

Szolgáltatások
fogyatékos személyek
számára

rámpa
lépcsőlift
lift
van a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek
számára jelzett parkoló
az ajtók belmérete min. 0,90 m
a folyosók szélessége min. 1,20 m
látássérült személyek számára vezetősáv van
az emeletek felvonóval elérhetőek
van kiépített mosdó mozgáskorlátozott személyek számára
van hallássérült személyek számára indukciós hurok
elhelyezve
van látássérült személyek számára vezetősáv
W3C ajánlásnak megfelel (WCAG 2.0 szabvány)
jelnyelvi összefoglalót tartalmaz
van könnyen érthető információ a weboldalon
akadálymentes a weboldal
a dolgozók felkészítése megtörtént
segítőkutyát beengedik az intézménybe
van információs anyag fogyatékos személyek számára
vannak tapintható/Braille feliratok látássérült személyek
számára
jelnyelvi tolmács/Kontakt tolmácsszolgáltatás igénybe vehető
információs táblák, piktogramok fogyatékos személyek
számára elhelyezésre kerültek

18.

1.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

