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Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

A lakosság utazási szokásai

A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb
kiadásai
Magyar állampolgárság megszerzése

Háztartási költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel, kiegészítő modul

Statisztikai adatlap az (állandó) tartózkodási 
kártyát vagy letelepedési engedélyt kapott 
külföldi állampolgárokról
Felmérés a háztartások információs és 
kommunikációs technológiai (IKT) eszköz 
használatáról

A lakosság  utazásai külföldön

Lakásviszonyok

Háztartási költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel, havi naplóvezetés

Háztartási költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel, éves kikérdezés

Európai Lakossági egészségfelmérés (ELEF)

a mintába bevont magánháztartásokban élők

a megfigyelésbe bevont háztartások

a hazánkat elhagyó külföldiek kiválasztott csoportja

Magyarországon állampolgársági esküt tett 
személyek, külföldön magyar állampolgársági esküt
tett személyek
A célsokaságot a magánháztartások, illetve a 
magánháztartásokban élő személyek alkotják, az 
adatszolgáltatók a kiválasztott háztartásban élő, 16 
évesnél idősebb személyek
Az állandó tartózkodási kártyát, tartózkodási kártyát
vagy letelepedési engedélyt kapott külföldi 
állampolgárok
kijelölt háztartások

a külföldről hazatérő magyarok kiválasztott 
csoportja
A népszámlálási mintából kijelölt lakások és lakóik

A célsokaságot a magánháztartások, illetve a 
magánháztartásokban élő személyek alkotják, az 
adatszolgáltatók a kiválasztott háztartásban élő, 16 
évesnél idősebb személyek
A célsokaságot a magánháztartások, illetve a 
magánháztartásokban élő személyek alkotják, az 
adatszolgáltatók a kiválasztott háztartásban élő, 16 
évnél idősebb személyek
a 15 éves és idősebb, nem intézményekben élő 
lakosság reprezentatív mintája
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