
 
 

 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2022 PROGRAMSOROZAT 

TÖBB INTÉZMÉNNYEL KÖZÖS FELMÉRÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

AJÁNLAT 

Az ajánlat olyan intézményeknek, szervezeteknek szól, akik a Múzeumok Éjszakája 2022 

programsorozatban szervezőként vesznek részt. A felmérés lényege, hogy minden intézmény 

(Megrendelő) ugyanazokat a kérdéseket teszi fel a látogatóinak egy előre elkészített A5 formátumú 

nyomtatott kérdőív segítségével. A Megrendelő ezzel lehetőséget kap, hogy visszajelzést gyűjtsön az 

ország legnagyobb múzeumi eseményén részt vevő látogatóktól és egy elemzést is kap a beérkezett 

válaszok alapján. 

 

Az ajánlat tartalma, részvételi feltételek: 
 A felmérésben több intézmény (Megrendelő) vesz részt egyszerre – az ajánlat minimum 10 

intézmény jelentkezése és fizetése esetén érvényes. 

 Minden Megrendelő azonos kérdéseket tesz fel a látogatóinak, amelyeket a Megbízott (Mácsai 

Ágnes Erzsébet) állít össze. A kérdések a látogatásra vonatkoznak és tartalmaznak demográfiai 

kérdéseket is. 

 Adatgyűjtési eszköz: nyomtatott A5 formátumú egy oldalas kérdőív (150 db/Megrendelő) a 

megrendelő logójának feltüntetésével. 

 Az ár tartalmazza a kérdőívek kérdéseinek összeállítását, szerkesztését, nyomtatását és az 

intézményeknek való eljuttatását. 

 A Megrendelő vállalja, hogy az átadott 150 db kérdőívet egy helyszínen tölteti ki a látogatókkal, 

azokat nem osztja szét több tagintézménye között (amennyiben vannak ilyenek). 

 A kérdőív kitöltését a helyszínen az intézmények koordinálják, biztosítják a kitöltéshez 

szükséges feltételeket (tárgyi és személyi). 

 A kitöltött kérdőív visszaküldéséről az intézmény maga gondoskodik a saját költségén. 

 Az ajánlat tartalmazza a visszaküldött kérdőívek feldolgozását, értékelését. 

 Az ár maximum 150 db kitöltött kérdőív feldolgozására érvényes. Amennyiben ennél kevesebb 

számú kérdőív érkezik vissza, akkor az kerül feldolgozásra. A hiányosan vagy rosszul kitöltött 

kérdőívekért a Megrendelő vállal felelősséget. 

 A feldolgozás és értékelés után a Megrendelő írásos beszámolót kap, amely tartalmazza a 

Megrendelőtől származó egyedi adatokat és egy összesítést minden beérkezett válaszról. 

 A Megrendelő a beszámolóban csak a saját adatait és az összesítést kapja meg, a többi 

Megrendelő részletes adatait nem. A beszámolóban feltüntetésre kerül, hogy a felmérésben, 

mely intézmények vettek részt, mivel ez segíti az adatok értelmezését. 

 A beszámoló pdf formátumban kerül elküldésre a Megrendelő számára. 

 

 

 



 
 

Ár és fizetési feltételek: 
Az ajánlott szolgáltatás ára: bruttó 50.000 Ft (a számla kiállítója alanyi adómentes) 

Fizetés: a megrendelést követően egy összegben átutalással, számla ellenében 

Fizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 nap 

 

Ajánlat érvényessége/Jelentkezési határidő: 2022.05.25. 

A kérdőív kiküldésének vállalt határideje: 2022.06.14. 

 

A kérdőív kitöltésének ajánlott feltételeiről 2022.06.15-én online megbeszélést tartunk a megrendelő 

intézmények képviselőivel. Az ár tartalmazza ennek a konzultációnak az árát is. Ezen a részvétel nem 

kötelező, de segíti az adatfelvételt. 

A kitöltött kérdőívek visszaküldését az intézmények maguk végzik, a kérdőívek visszaküldési 

határideje: 2022.07.05. Ezt követően kezdődik meg az adatok feldolgozása és értékelése. Amennyiben 

egy intézmény nem juttatja el a Megbízotthoz a kapott válaszokat, így az ő adatai nem kerülnek 

feldolgozásra. 

A beszámoló elkészítésének vállalt határideje: 2022.07.31. 

 

A MEGRENDELÉS a következő űrlap kitöltésével lehetséges: Kulturális értékelés - Múzeumok Éjszakája 

2022 felmérés - MEGRENDELÉS 

A megrendeléssel a Megrendelő a jelen ajánlatban leírtakat fogadja el. 

Az ajánlat minimum 10 intézmény részvételénél érvényes, mert ez biztosít már kellő nagyságú mintát 

és a fenti ár így tartható. 

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre. 

Remélem, ajánlatom elnyeri tetszésüket és együtt ismerhetjük meg az idei Múzeumok Éjszakája 

programsorozat látogatóit. 

 

Üdvözlettel: 

Mácsai Ágnes 

látogatókutató, értékelő 

agnes@kulturalisertekeles.hu 

www.kulturalisertekeles.hu 

+36 20 775 3546 

 

Budapest. 2022. április 20. 
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