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I. A LEKÉRDEZÉS 

Az intézményi kérdőíves felmérés online formában 2022. február 2. és 

február 21. között zajlott. Az online kérdőív linkjét az önkormányzat e-

mailben juttatta el a város intézményeihez. A rendelkezésre álló 

időintervallum alatt 17 szolgáltató töltötte ki a kérdőívet. (Az intézményi 

kérdőív sablonját a III.1. melléklet tartalmazza.) 

II. A KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE 

II.1. A szervezetre vonatkozó általános kérdések 

A kérdőívet kitöltő intézmények és szervezetek többsége az oktatás-

nevelés területén tevékenykedett. A megkérdezett intézmények összesen 

több mint 900 főt foglalkoztatnak, akiknek döntő többségük alkalmazotti 

státuszban van, nagyságrendileg harmaduk felsőfokú, 45%-uk középfokú és 

20%-uk alapfokú végzettséggel rendelkezik. 

II.1-1. ábra: A kérdőívet kitöltő intézmények főbb tevékenység szerinti 
megoszlása 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

II.2. Az intézmények fejlesztési szükségletei 

A kérdőívet kitöltő intézmények 94%-a fogalmazott meg a következő 5-7 

évre vonatkozóan jövőképet, 29%-uk pedig jelezte, hogy rendelkezik 

intézményi, illetve szervezeti szintű fejlesztési tervvel. A kérdőívet kitöltő 

intézményeknek kivétel nélkül vannak infrastruktúra fejlesztési 

elképzeléseik (főként az épületek korszerűsítését, karbantartását, valamint 

az intézmények új funkcióval, terekkel történő bővítését célzóak), továbbá 

döntő többségüknél a digitális és nem digitális eszközök fejlesztésének 

igénye is megfogalmazódott. Utóbbiak közül kiemelendő, hogy valamennyi 

kérdőívet kitöltő óvodában lenne igény az udvari játékok bővítésére, 

cseréjére. Továbbá több intézmény jelezte a működésükhöz bútorok, 

illetve gépek beszerzésére is szükségesség lenne. A digitális eszközök közül 

számítógépekre, laptopokra, nyomtatókra, projektorokra, valamint 

hangosító eszközökre mutatkozik leginkább igény. A kérdőívet kitöltő 

általános iskolák digitális táblákkal bővítenék digitális eszközállományukat. 

A Futura Élményközpont és Rendezvényház digitális megoldásokkal a 

látogatói fogadórendszerét és a kiállítási anyagát is tervezi fejleszteni.  

II.2-2. ábra: Fejlesztési elképzeléseket megfogalmazó intézmények aránya 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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A humán erőforrással kapcsolatos fejlesztési elképzelések között a 

különböző továbbképzések (egy intézmény kifejezetten a digitális 

kompetenciáit fejlesztené a dolgozóknak) mellett 3 intézmény említette a 

rendelkezésre álló státuszok feltöltésének szándékát. A kapcsolati hálózat 

fejlesztésében az intézmények főként helyben, megyén belül, illetve a 

társ/testvérintézmények vonatkozásában gondolkodnak (testvéróvodák 

közül több külföldön található). Szervezetfejlesztési elképzelést a kérdőívet 

kitöltő intézmények kevesebb, mint 50%-a jelzett, nevesített elképzeléseik 

több esetben kapcsolódnak a humán erőforrás fejlesztéséhez (például 

vezetői tréning).  

Fejlesztési céllal az eddigiekben főként önkormányzati-állami (11 

intézmény) és európai uniós (4 intézmény) forrásokat használtak az egyes 

intézmények, továbbá önerős beruházásokat valósítottak meg (7 

intézmény, közülük több intézményi alapítványi forrásból). A kérdőívben 

jelzett újszerű fejlesztési elképzelések megvalósításában partnerként 

többen nevezték meg az önkormányzatot, illetve különböző, a térségben 

található szereplőket (pl. Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karát 

2 óvoda is).  

II.3. Az intézmények digitális helyzete 

A kérdőívet kitöltő valamennyi intézmény rendelkezik nyomtatóval, 

fénymásolóval és helyi wifivel, valamint asztali számítógéppel vagy 

laptoppal. Ugyanakkor a digitális eszközállomány bővítésére, illetve az 

elavult eszközök cseréjére szinte mindegyik intézménynél mutatkozik 

igény. Az IKT-eszközök legalább egy része az intézmények döntő részénél 

hálózatba kapcsolt. Az intézmények alaptevékenységük és adminisztrációs 

tevékenységük során is használják az IKT-eszközöket és ennek megfelelően 

keletkeznek náluk adatok is. Az intézmények többségénél az 

alaptevékenységük során keletkező adatokat megjelenítik belső 

használatra, továbbá feldolgozzák az adatokat, amivel az intézmények 

napi szintű működését támogatják. Az alaptevékenység során keletkező 

adatok legalább egy részét az intézmények többsége saját adatbázisban 

tárolja. 

A kérdőívet kitöltő intézmények többsége a belső és a külső (fenntartó, 

intézmények, ügyfelek stb. felé) kommunikációban e-mailt és telefont 

használ. Az Aqua Szolgáltató Kft. és a VÁR.FOG-ADÓ Kft. mobiltelefonos 

applikációt is használ a külső kommunikációban. Az intézmények 71%-ának 

van honlapja, amelyen az esetek többségében egyoldalú információközlés 

történik. A honlappal rendelkező intézmények 83%-a jelezte, hogy 

valamilyen egyoldalú információközlésre használják a honlapot és 

mindössze 25%-uk, hogy kétoldalú információcserére (is). A kérdőívet 

kitöltő intézmények közül óvodák nem rendelkeznek honlappal (6-ból 

mindössze 1 óvodának van honlapja), ugyanakkor körükben elterjedt, hogy 

a szülőkkel történő kapcsolattartásra zárt Facebook-csoportokat 

használnak. A honlap hiányának okaként valamennyi érintett óvodánál 

probléma, hogy nincs megfelelő szakértelem a honlap gondozásához, 

60%-uknál pedig elegendő időt sem tudnának erre fordítani. 

Az intézmények 76%-ánál végeztek igényfelmérést vagy elégedettség 

vizsgálatot az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Amennyiben 

lenne rá lehetőség, akkor egy városi mobil telefonos applikációban az 

intézmények 76%-a jelenítene meg alapinformációkat szolgáltatásaikról.  

Az intézmények által használt épületekről CAD formátumú adatállomány az 

Aqua Szolgáltató Kft. és a VÁR.FOG-ADÓ Kft. esetében érhető el, papír 

alapú tervek digitalizált változata pedig összesen 5 intézménynél. Az 

épületekben okos eszközöket és rendszereket leginkább a biztonság 

fenntartása érdekében használnak (10 intézmény, például riasztó-, illetve 

térfigyelőrendszert, tűzjelzőt). Kifejezetten energetikai célú projekt (pl. 

szigetelés, napelemek telepítése) 9 intézménynél, IKT-fejlesztést vagy azt is 

célzó projekt (pl. wifi kiépítése) 6 intézménynél valósult meg az elmúlt 10 
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évben. Az okos eszközök és rendszerek fejlődését, illetve használatuk 

elterjedését leginkább a forráshiány akadályozza (ezt 13 intézmény 

jelezte), de jelentős korlátozó tényezőként értékelhető az alkalmazottak, 

illetve munkatársak egyéni kompetenciáinak hiánya (ezt 8 intézmény 

jelezte), továbbá előfordul az alkalmazottak, illetve munkatársak egyéni 

ellenállása is (erről 2 intézmény számolt be). A saját alkalmazottai számára 

3 intézmény szervezett már IKT kompetenciák erősítését célzó 

tanfolyamot, illetve képzést. A többi intézménynek a 29%-ában jelezték a 

kollégák, hogy részt vennének IKT kompetenciák erősítését célzó 

tanfolyamon, illetve képzésen.  

5 intézményben foglalkoztatnak IKT-val kapcsolatos szakirányú 

végzettséggel rendelkező kollégát; informatikus, valamint térinformatikus 

az Aqua Szolgáltató Kft.-nél tevékenykedik. 15 intézmény számolt be arról, 

hogy létezik olyan személy, aki az informatikai hálózat karbantartását, 

illetve felügyeletét végzi, jellemzően 1-3 fő igény szerint vagy napi 

rendszerességgel.  Az informatikai hálózat karbantartásában, illetve 

felügyeletében az intézmények többségében szerződött cég vesz részt. 
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III. MELLÉKLETEK 

III.1. Az intézményi kérdőív sablonja 

III.1.1. Intézmény / szervezet neve 

III.1.2. Általános fejlesztési szükségleteket felmérő kérdéscsoport 

1. Mi szervezetének 5-7 évre vonatkozó jövőképe? 

b.) Ennek alapján milyen változtatásokat terveznek a működésben az 

elkövetkező években (profil bővítés vagy szűkítés, szervezeti 

átalakítás, finanszírozás átalakítása stb.)? 

c.) Rendelkeznek intézményi /szervezeti szintű fejlesztési tervvel? Ha 

igen, mikor készült és mi a címe? 

2. Milyen konkrét fejlesztésekben (projektekben) gondolkodnak, 

amelyek a célok megvalósítását szolgálják vagy egyszerűen 

szükségessé váltak a működéshez? Kérjük, fejtse ki röviden a 

fejlesztési elképzeléseiket (projekteket) egyenként a tartalom és 

indoklás megjelölésével. Kérjük NE csak az infrastrukturális, hanem a 

tartalmi, szervezeti fejlesztéseket is ossza meg. Fontos: a fejlesztési 

elképzelések megfontolásánál a finanszírozási korlátokat NE vegyék 

figyelembe, mivel a stratégiai tervezés feladata a jövőbeni források 

feltárása/feltérképezése is. Kérjük, bővítse sorokkal a táblázatot 

amennyiben szükséges.  

a.) infrastruktúra fejlesztés (épületkarbantartás, bővítés, ingatlan 

vásárlás és fejlesztés, összevonás, ingatlan értékesítés stb.)  

b.) eszközfejlesztés (nem digitális)  

c.) eszközfejlesztés (digitális)  

d.) szervezetfejlesztés  

e.) humán erőforrás állomány fejlesztési  

f.) kapcsolati hálózatok fejlesztése (helyi, hazai, külföldi) 

g.) Az eddigiekben pontosan milyen forrásokat használtak fejlesztési 

céllal? Kérjük, alább kategóriánként pontosítsa ezeket.  

• önkormányzati:  

• Európai Uniós: TOP egyéb Operatív Program; közvetlen 

brüsszeli program   

• állami: célprogramok / céltámogatás  

• önerős beruházás: 

3. Milyen, a korábbiakhoz képest áttörő, újszerű fejlesztési elképzelései 

vannak az intézményével / szervezetével kapcsolatban? Kik a 

partnerei ebben? 

III.1.3. Digitális átállás menetrend helyzetértékelő részét támogató 

kérdéscsoport 

1. Információs és kommunikációs technológiák (IKT), adatvagyon és 

okos eszközök (ellátottság – felszereltség) 

a.) Hogyan jellemezhető az intézmény / cég IKT ESZKÖZÁLLOMÁNYA 

• IKT eszközállomány tételesen az ALAPTEVÉKENYSÉGBEN, db 

o asztali számítógép (PC) 

o laptop 

o adattároló szerver 

o szerverszoba (külön helyiség)  

o működéshez kapcsolódó többfunkciós okos telefon 

o nyomtató 

o fénymásoló  

o helyi vezetékes hálózat (LAN) 

o helyi wifi 

o egyéb 
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• IKT eszközállomány tételesen az ADMINISZTRÁCIÓS 

TEVÉKENYSÉGBEN, db 

o asztali számítógép (PC) 

o laptop 

o adattároló szerver 

o szerverszoba (külön helyiség)  

o működéshez kapcsolódó többfunkciós okos telefon 

o nyomtató 

o fénymásoló  

o helyi vezetékes hálózat (LAN) 

o helyi wifi 

o egyéb 

• HÁLÓZATBA vannak kapcsolva az IKT eszközök? Kérjük, húzza 

alá! 

o igen  

o nem  

o csak bizonyos eszközök, nevezetesen: …………………(pl. 

személyi számítógépek és nyomtatók) 

• ITK eszközök milyen alaptevékenységet támogatnak és 

milyen fejlesztések történtek eddig? 

• Milyen IKT fejlesztést vagy azt is célzó projektjei vannak, ill. 

voltak az intézménynek / cégnek az utóbbi 10 évben? Kérjük 

sorolja fel. (Minden esetben kérjük: projekt címe, finanszírozó 

konstrukció, konkrét projekt outputok) 

• Milyen kifejezetten energetikai célú projektek valósultak meg 

és milyen tartalommal? (Minden esetben kérjük: projekt 

címe, finanszírozó konstrukció, konkrét projekt outputok 

(különös tekintettel az IKT elemekre)) 

• Konkrétan előkészítés alatt álló (tervezett) vagy értékelés 

alatt álló projektek: (Minden esetben kérjük: projekt címe, 

finanszírozó konstrukció, konkrét projekt outputok (különös 

tekintettel az IKT elemekre)) 

• Milyen AKADÁLYOKAT kell még leküzdeni az intézményen 

belül az okos eszközök és rendszerek fejlődése és használatuk 

elterjedése érdekében? Kérjük, húzza alá! Több válasz is 

lehetséges. 

o az alkalmazottak / munkatársak egyéni ellenállása  

o az alkalmazottak / munkatársak egyéni kompetenciáinak 

hiánya  

o eszközök beszerzését akadályozó forráshiány  

o szervezeti akadályok  

o egyéb, nevezetesen:……………… 

b.) Milyen DIGITÁLIS ADATVAGYONNAL rendelkezik az intézmény / 

cég? 

• Adminisztratív és pénzügyi adatok: igen / nem 

• Alaptevékenységhez kapcsolódó adatok: igen / nem 

• Rendelkeznek nyílt adatbázissal? igen / nem 

• Mi történik az alaptevékenység során keletkezett digitális 

adatokkal? Kérjük, húzza alá! 

o csak digitális adattárolás történik, feldolgozás nincs  

o adatfeldolgozás a napi szintű működést támogatja  

o megjelenítés belső használatra pl. feldolgozás jelentések 

készítéséhez, prognózishoz  

o bizonyos típusú alaptevékenységhez kapcsolódó adatok 

nyilvános megjelenítése (pl. honlapon a közszolgáltatást 

igénybe vevők felé)  

o egyéb (kérjük részletezze): 

• Hol kerülnek tárolásra az alaptevékenységhez kapcsolódó 

adatok? Kérjük, húzza alá! 

o saját adatbázisban (szerver)  
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o saját adatfelhőben 

o központi adatbázisban (szerver)  

o központi adatfelhőben 

o harmadikfél-szolgáltató rendszerében 

c.) A KOMMUNIKÁCIÓ módja és eszközei: 

• Milyen módszereket használnak a belső (intézményen/cégen 

belüli) kommunikációhoz? Kérjük, húzza alá! (több válasz is 

lehetséges) Kérjük, tegyen egy X jelet oda, amelyik a 

legjellemzőbb. 

o digitális zárt / belső posta, „üzenőfal” 

o e-mail  

o telefon  

o chat  

o egyéb, nevezetesen: ……………………… 

• Milyen módszereket használnak a külső (fenntartó, 

intézmények, ügyfelek stb. felé) kommunikációhoz? Kérjük, 

húzza alá! (több válasz is lehetséges) Kérjük, tegyen egy X 

jelet oda, amelyik a legjellemzőbb. 

o • ügyfélszolgálat  

o • hirdetőtábla  

o • üzenőtábla 

o • normál postai levél  

o • e-mail  

o • telefon  

o • mobiltelefonos applikáció (mobilapp) 

o • egyéb, nevezetesen: …………………… 

• Mi az intézmény honlapjának elérhetősége?  

• Mióta rendelkeznek honlappal?  

• Ha nem rendelkezik honlappal, annak mi az oka? Kérjük, 

húzza alá! 

o hiányzó idő  

o hiányzó szakértelem 

o a szolgáltatás célcsoportja ismeretük szerint nem igényli  

o egyéb, nevezetesen: ………………… 

• Hogyan jellemezné a honlap tartalmát és működtetésének 

célját? Kérjük, húzza alá (több válasz is lehetséges) 

o egyoldalú információközlés történik (statikus pl. 

intézmény leírása)  

o egyoldalú információközlés történik (dinamikus pl. napi 

aktualitások, hírek) 

o egyoldalú információközlés történik 

(formanyomtatványok letölthetők)  

o kétoldalú információcsere történik pl. rendelés leadása a 

felületen  

o kétoldalú információcsere történik pl. hibabejelentés, a 

szolgáltatásban jelentkező problémák jelzése  

o többoldalú információcsere történik pl. vélemények, 

igények megosztása, viták kezdeményezése  

o egyéb: …………………….. 

• Az ügyfelekkel / a szolgáltatást igénybe vevőkkel való 

kapcsolattartásban milyen internetes kommunikációs 

felületeket használnak? 

o honlap  

o applikáció  

o nem használunk ilyet 

• Ha nem használnak ilyet, annak mi az oka?  

• Történt-e bármilyen IGÉNYFELMÉRÉS vagy ELÉGEDETTSÉG 

VIZSGÁLAT az Önök által nyújtott szolgáltatásokkal 

kapcsolatban a szolgáltatást használók / ügyfelek körében? 

Kérjük, húzza alá! igen / nem 
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• Ha volna rá lehetőségük szolgáltatásukat milyen tartalommal 

és funkciókkal jelenítenék meg egy VÁROSI MOBIL telefonos 

APPLIKÁCIÓ-ban. 

o alapinformációk közlése 

o interaktív felület pl. rendelés leadás 

o figyelmeztetés: pl. valamilyen helyi közszolgáltatásokat 

érintő lakossági határidőkre - lomtalanítás) 

o Időpont foglalási lehetőségek 

o direkt kommunikációs felület a helyi lakosokkal 

o lakossági bejelentések fogadása és kezelése 

o egyéb:……………….. 

d.) FENNTARTÁST SEGÍTŐ OKOS ESZKÖZÖK és rendszerek 

• Milyen, az épületek és az érintett terület működési / 

fenntartási jellemzőit (biztonság, hőmérséklet, 

energiafogyasztás, vízfogyasztás stb.) érzékelő SZENZOROK 

vannak az intézményben / telephelyen? Kérjük, sorolja fel és 

jellemezze azokat. pl. hová futnak be az adatok 

o biztonság:  

o energetikai jellemzők:  

o fogyasztás (villamos energia, víz, gáz stb.) 

o egyéb: 

• Használnak-e bármilyen, a MŰKÖDÉST/FENNTARTÁST / 

KARBANTARTÁST SEGÍTŐ OKOS MEGOLDÁST az 

intézményben / telephelyen, amelyek elősegítik a 

létesítmény működtetését ill. fenntartási költségeinek 

csökkentését? (pl. okos beléptető rendszer, okos fűtési, 

szellőztetési rendszer stb.) Kérjük sorolja fel és adjon egy 

rövid technológiai és funkcionális leírást! 

• Használnak ÉPÜLETÜZEMELTETÉST / 

HELYISÉGGAZDÁLKODÁST TÁMOGATÓ INFORMATIKAI 

RENDSZERT/SZOFTVERT? igen / nem 

• Milyen ADATÁLLOMÁNY áll rendelkezésre az ÉPÜLETEKRŐL? 

Kérjük, húzza alá! 

o papír alapú tervek 

o papír alapú tervek digitalizálva (pdf formátum) 

o CAD formátum 

o BIM modell 

2. Humán erőforrás felkészültsége az okos eszközök (IKT) és rendszerek 

használatára 

• Személyi állomány összesen, fő: 

• Státusz szerinti megoszlás, fő: 

o alkalmazottak száma: 

o szerződött (nem alkalmazotti státuszú) kollégák száma: 

o egyéb: 

• A személyi állomány legmagasabb iskolai végzettség szerinti 

megoszlása: 

o felsőfokú: 

o középfokú:  

o alapfokú: 

• IKT-val kapcsolatos szakirányú végzettséggel rendelkező 

kollégák száma, fő:  

• Milyen státuszban dolgoznak ők?  

• Milyen feladatkörben dolgoznak ők? 

• Létezik az informatikai HÁLÓZAT karbantartását, felügyeletét 

ellátó személy (kb. rendszergazda) ha igen hány fő? igen / 

nem 

• Milyen gyakorisággal végzi feladatát? Kérjük, húzza alá! 

o napi 
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o heti  

o havi  

o igény szerint  

o egyéb, nevezetese: …………….. 

• Milyen formában látják el az informatikai hálózat 

karbantartását, felügyeletét? Kérjük, húzza alá! 

o alkalmazott  

o szerződött cég  

o szerződött egyéni vállalkozó  

o a fenntartó biztosítja  

o egyéb, nevezetesen: ……………….. 

• Az Önök intézménye / cége hány alkalmammal szervezett IKT 

kompetenciák erősítését célzó tanfolyamot / képzést stb. 

saját alkalmazottjaik számára? Események száma, db: 

Egyéb IKT kompetenciák erősítését célzó tanfolyamok, képzések, 

továbbképzések (Amennyiben háromnál több ilyen esemény volt kérjük, 

bővítse a táblázatot sorok beszúrásával!) 

• A képzés /tanfolyam  

o száma:  

o részvevők száma: 

o a részvétel finanszírozója: 

• Ha egyik formában sem voltak képzések ill. képzésen 

résztvevők jeleztek a kollégák IGÉNYT ilyen témájú 

ismeretszerzésre? Kérjük, húzza alá! 

 

III.2. melléklet: Az intézményi kérdőívet visszaküldő 

szervezetek listája 

Szervezet neve Besorolása 

Huszár Gál Városi Könyvtár kulturális 

Futura Élményközpont és Rendezvényház kulturális 

Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet rendészet 

Városi Rendőrkapitányság rendészet 

Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda oktatás-nevelés 

Mosonmagyaróvári Bóbita Óvoda oktatás-nevelés 

Mosonmagyaróvári Kékcinke Óvoda oktatás-nevelés 

Mosonmagyaróvári Lurkóvár Óvoda oktatás-nevelés 

Mosonmagyaróvári Őzikés Óvoda oktatás-nevelés 

Majoroki Óvoda oktatás-nevelés 

Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola oktatás-nevelés 

Ujhelyi Imre Általános Iskola oktatás-nevelés 

Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézménye szociális 

Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. szociális 

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény szociális 

Aqua Szolgáltató Kft. közmű 

VÁR.FOG-ADÓ Kft. egészségügy 
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III.3. melléklet: Az intézményi kérdőív egyes 

eredményeinek részletes bemutatása 

III.3-1. ábra: Különböző digitális eszközökkel rendelkező intézmények aránya 
(Városi Rendőrkapitányság adatai nélkül – utóbbiak nem publikusak) 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

III.3-2. ábra: Az alaptevékenység során keletkező adatok hasznosítása az 
intézményeknél 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

III.3-3. ábra: Az alaptevékenység során keletkező adatok tárolásának módja az 
intézményeknél 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nyomtató

fénymásoló

helyi wifi

asztali számítógép (PC)

laptop

helyi vezetékes hálózat (LAN)

működéshez kapcsolódó
többfunkciós okos telefon

adattároló szerver

szerverszoba (külön helyiség)

0 2 4 6 8 10 12

egyéb

bizonyos típusú alaptevékenységhez
kapcsolódó adatok nyilvános…

megjelenítés belső használatra pl.
feldolgozás jelentések készítéséhez,…

adatfeldolgozás a napi szintű működést
támogatja

csak digitális adattárolás történik,
feldolgozás nincs

0 2 4 6 8 10 12

saját adatfelhőben

központi adatfelhőben

harmadikfél-szolgáltató rendszerében

központi adatbázisban (szerver)

saját adatbázisban (szerver)
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III.3-4. ábra: A belső kommunikáció módja az intézményeknél 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

III.3-4. ábra: A külső kommunikáció módja az intézményeknél 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

III.3-5. ábra: Városi mobil telefonos applikációban megjelenítendő tartalmak és 
funkciók az egyes intézmények kapcsán, amennyiben lenne rá lehetőség 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

III.3-6. ábra: Az informatikai hálózat karbantartásának, felügyeletének ellátási 
formája az intézményekben 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

egyéb

digitális zárt / belső posta, „üzenőfal”

chat

e-mail

telefon

0 2 4 6 8 10 12 14 16

egyéb

ügyfélszolgálat

hirdetőtábla

mobiltelefonos applikáció (mobilapp)

normál postai levél

telefon

e-mail

0 2 4 6 8 10 12 14

egyéb

figyelmeztetés: pl. valamilyen helyi…

interaktív felület pl. rendelés leadás

Időpont foglalási lehetőségek

direkt kommunikációs felület a helyi…

alapinformációk közlése

0 2 4 6 8 10

egyéb

a fenntartó biztosítja

szerződött egyéni vállalkozó

alkalmazott

szerződött cég


