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1.1 Könyvtárak – Libraries 

1.1.1 a) Könyvtárak száma – Number of libraries  
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1.1.2 b) Könyvtári állomány, ezer – Total stock of library units, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 

inhabitants 

1.1.3 a) Kölcsönzött könyvtári dokumentumok, ezer – Library units lent, thousands 

1.1.3 b) Kölcsönzött könyvtári dokumentumok, ezer – Library units lent, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 

inhabitants 

1.1.4 a) Könyvtári beiratkozott olvasók, ezer – Number of registered users, thousands 

1.1.4 b) Könyvtári beiratkozott olvasók, ezer – Number of registered users, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 

10 000 inhabitants 

1.1.5 a) Könyvtári látogatók, ezer – Number of visitors, thousands 

1.1.5 b) Könyvtári látogatók, ezer – Number of visitors, thousands 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

1.2 Múzeumok – Museums 

1.2.1 a) Múzeumok száma – Number of museums 

1.2.1 b) Múzeumok száma – Number of museums 100 000 lakosra jutó – Per 100 000 inhabitants 

1.2.2 a) Múzeumi kiállítások – Exhibitions 

1.2.2 b) Múzeumi kiállítások – Exhibitions 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 
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2. Művészeti intézmények területi adatai – Regional data of arts institutes 

2.1 Színházak – Theatres  

2.1.1 a) Színházak száma – Number of theatres 

2.1.1 b) Színházak száma – Number of theatres 1 millió lakosra jutó – Per 1 million inhabitants 

2.1.2 a) Színházi előadások száma – Number of performances 

2.1.2 b) Színházi előadások száma – Number of performances 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

2.1.3 a) Színházi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands 

2.1.3 b) Színházi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands 1 lakosra jutó – Per inhabitants 

2.2.1 a) Mozitermek száma – Number of cinemas 

2.2.1 b) Mozitermek száma – Number of cinemas  100 000 lakosra jutó – Per 100 000 inhabitants 

2.2.2 a) Mozi előadások száma – Number of performances 

2.2.2 b) Mozi előadások száma – Number of performances 1 000 lakosra jutó – Per 1 000 inhabitants 

2.2.3 a) Mozi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands 

2.2.3 b) Mozi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands 1 lakosra jutó – Per inhabitants 

2.2.3 c) Mozi előadások nézőinek száma, ezer – Number of attendances, thousands Átlaglétszám –  Average number 

 

3. Közművelődési intézmények területi adatai – Regional data of public cultural institutes 

3.1 a) Közművelődési intézmények száma – Number of public cultural institutes 

3.1 b) Közművelődési intézmények száma – Number of public cultural institutes 100 000 lakosra jutó – Per 100 000 

inhabitants 

3.2 a) Alkotó művelődési közösségek száma – Number of creative cultural communities  

3.2 b) Alkotó művelődési közösségek száma – Number of creative cultural communities 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 

inhabitants 

3.3 a) Klubok, körök, szakkörök száma – Number of clubs, circles, study circles 

3.3 b) Klubok, körök, szakkörök száma – Number of clubs, circles, study circles 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

3.4 a) Rendezvények száma – Number of programmes 

3.4 b) Rendezvények száma – Number of programmes 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

3.5 a) Kiállítások száma – Number of exhibitions 

3.5 b) Kiállítások száma – Number of exhibitions 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

3.6 a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények száma – Number of educational lectures and other educational programmes 

3.6 b) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények száma – Number of educational lectures and other educational programmes 

10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

3.7 a) Tanfolyamok száma– Number of courses 

3.7 b) Tanfolyamok száma – Number of courses 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

3.8 a) Képzések száma – Number of training 

3.8 b) Képzések száma – Number of training 10 000 lakosra jutó – Per 10 000 inhabitants 

3.9 a) Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma, ezer – Members of creative cultural communities, thousands 

3.9 b) Alkotó művelődési közösségek átlagos taglétszáma, ezer – Average number of members of creative cultural 

communities, thousands 

3.10 a) Klubok, körök, szakkörök tagjainak száma, ezer – Members of clubs, circles, study circles, thousands 

3.10 b) Klubok, körök, szakkörök átlagos taglétszáma, ezer – Average number of members of clubs, circles, study circles, 

thousands 

3.11 a) Rendezvények résztvevőinek száma, ezer – Number of programme participants, thousands 

3.11 b) Rendezvények résztvevőinek átlaglétszáma, ezer – Average number of programme participants, thousands 

3.12 a) Kiállítások látogatóinak száma, ezer – Number of exhibition visitors, thousands  

3.12 b) Kiállítások látogatóinak átlaglétszáma, ezer – Average number of exhibition visitors, thousands 

3.13 a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények résztvevőinek száma, ezer – Number of participants of educational lectures 

and other educational programmes, thousands 

3.13 b) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények résztvevőinek átlaglétszáma, ezer – Average number of participants of 

educational lectures and other educational programmes, thousands 

3.14 a) Tanfolyamok résztvevőinek száma – Number of participants of courses 

3.14 b) Tanfolyamok résztvevőinek átlaglétszáma – Average number of participants of courses 

3.15 a) Képzések résztvevőinek száma – Number of participants of training 

3.15 b) Képzések résztvevőinek átlaglétszáma – Average number of participants of training 
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