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.                      A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
        a Központi Statisztikai Hivatal által 2016. évre tervezett 
          önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről
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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

Felmérés a háztartások információs és 
kommunikációs technológiai (IKT) eszköz 
használatáról

A lakosság  utazásai külföldön

Háztartási költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel naplóvezetés

Háztartási költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel, éves kikérdezés

Szubjektív jóllét (Mikrocenzus kiegészítő 
felvétele)

Többdimenziós rétegződés (Mikrocenzus 
kiegészítő felvétele)

Társadalmi foglalkozási presztizs 
(Mikrocenzus kiegészítő felvétele)

Egészségproblémából fakadó akadályozottság
(Mikrocenzus kiegészítő felvétele)

Nemzetközi vándorlás (Mikrocenzus 
kiegészítő felvétele)

a mintába bevont magánháztartások és a 
magánháztartásokban élő személyek
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
kijelölt háztartások

a külföldről hazatérő magyarok kiválasztott 
csoportja
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 Mikrocenzus almintája, 16 éves és idősebb 
népesség

A Mikrocenzus almintája, 15 éves és idősebb 
népesség

A Mikrocenzus almintája, 15 éves és idősebb 
népesség

A Mikrocenzus almintája, magánháztartásokban 
élő személyek

A Mikrocenzus almintája, nemzetközi vándorlásban
érintett személyek
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referencia időszakot követő 
hónap 20.
a negyedévet követő hó 21.
folyamatos

a negyedévet követő hó 20., 
külföldön folyamatos

május 10.

május 24.

folyamatos

Internetes kikérdezés 
esetén:a hó 16-a és a 
naplóvezetést követő hó első 
napja; papír alapú lekérdezés 
alapján az összeírást követő 
10. nap
április 30.

Mikrocenzus ütemezése 
szerint október 1. és 
november 8. között
Mikrocenzus ütemezése 
szerint október 1. és 
november 8. között
Mikrocenzus ütemezése 
szerint október 1. és 
november 8. között
Mikrocenzus ütemezése 
szerint október 1. és 
november 8. között
Mikrocenzus ütemezése 
szerint október 1. és 
november 8. között
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