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OMMIK Informatikai Rendszere         MuzeumStat

• 2012. Rendszer kiépítés, migrálások, adatkoherencia megteremtése az 
éves statisztikai jelentések között 

• 2013. Adatbevitel (működési engedélyek tartalmi feldolgozása, 
intézményhez rendelése; szakfelügyeleti jelentések); éves migrálások

• 2014. Adatkoherencia megteremtése a működési engedélyek adatai és a 
statisztikai intézményadatok között; adatbevitel (múzeumok elérhetőségi 
adatainak felülvizsgálata az ommik.hu-ra; nyertes projektek adatai), éves 
migrálások

• 2015. Nyilvános adatszolgáltatás kiépítése: MuzeumStat; adatbevitel 
(intézményi hálózat és ingatlanok GPS adatai az Alapító Okiratok alapján)

Feladat: statisztika, működési engedélyek, szakfelügyelet egy rendszerbe



Muzeális 
intézmények

3177 település éves 
statisztikai adata 
(2008-2014)

50 pályázat, 295 
fejlesztési projekt 

(2004-2014)

1142 muzeális 
intézmény éves 
statisztikai adata 
(2003-2014)

759 intézmény 
alapadata az 

ommik.hu oldalra

2023 működési 
engedély 

(1972.12.01-
2015.11.16.)

100 Alapító okirat 
(2009-2014)

695 Szakfelügyeleti 
jelentés

(Szakfelügyeleti 
vizsgálatok 

ügyviteli modul)

1330 ingatlan adat 
GPS koordinátákkal

Leltárkönyvek



Környezeti adatok:
3177 település éves, a muzeális intézmények működési környezetét leíró 
statisztikai adatai
(2008-2014)

• Népességi adatok, mobilitás

• Önkormányzati költségvetés

• Idegenforgalmi adatok

• Közoktatási és felsőoktatási adatok (intézmények, pedagógusok, 
gyerekek/hallgatók száma)

• Kulturális intézmények, rendezvények

• Munkanélküliségi adatok

• Vállalkozások száma (idegenforgalom, informatika/kommunikáció, 
tudományos/műszaki, oktatás, művészet/szórakoztatás nemzetgazdasági  
ágakban)

• Környezeti fenntarthatósági adatok



• Intézményi adatlapok (éves szakmai 
statisztikák, települési környezeti 
adatok, ingatlanok, projektek)

• Országos és megyei összesített 
adatlapok (éves szakmai statisztikák, 
projektek)

• Települési adatlapok (éves statisztikák)

• Intézményi hálózat (gráfos és térképes 
megjelenítés, jelenlegi rendszer, volt 
megyei rendszer intézményi hálózata)

• Látogatottsági adatok (térképes 
megjelenítés, intézményi, települési és 
megyei keresés)

• Fejlesztési projekt adatok (keresés: 
időszak, téma, operatív program; 
kiírások, projektleírások, térképes 
megjelenítés elnyert támogatási összeg)

muzeumstat.hu



• Múzeumi statisztikai adatok

• Múzeumi elérhetőségek

• Múzeumi ingatlanadatok

• Környezeti statisztikai 
adatok

• Fejlesztési adatok

naponta automatikus adatfrissítés

korrigált adatok (működési 
engedély)

ommik.hu

OMMIK Informatikai Rendszere 
(Itself Frame Keretrendszerben)
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Keresési statisztikák

MuzeumStat-ban
szolgáltatott adatok az 
OMMIK rendszeréből:

http://muzeumstat.hu/
http://muzeumstat.hu/
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