
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

(1) A Tanács 577/98/EK rendeletében illetve módosításaiban szereplő, a munkaerőpiac      

     megfigyelésére irányuló felmérési jellemzők;

1711 Időmérleg felvétel

(1) Háztartási kérdőív;

(2) Személyi kérdőív;

(3) Időmérleg napló;

1755 Népszámlálási próbafelvétel

(1) lakásokra vonatkozóan: természetbeni cím, rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg, 

     helyiségeinek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség, építési év, falazat;

(2) a természetes személyekre vonatkozóan: családi- és utónév, nem, születési idő,    

     állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve 

     született gyermekek száma, születési ideje, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, 

     nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, 

     munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, nemzetiség, anyanyelv, családi, 

     baráti közösségben beszélt nyelv, vallás, egészségi állapot, fogyatékosság;

1942 A lakosság utazási szokásai
(1) A lakosság utazásainak jellemzői;

1943 A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb kiadásai

(1) A Magyarországra érkező külföldiek turisztikai és egyéb jellemzői (látogatók száma,  

      neme, korcsoportja, tartózkodási ideje, kiadásai, utazási célja, szálláshely típusa, a 

      kiadások szerkezete);

1960 Magyar állampolgárság megszerzése

(1) A magyar állampolgárságot szerzők demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, előző 

     állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség, foglalkozás);

1968 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, kiegészítő modul
(1) Kiegészítő modul évente változó tematikával;

2003
Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz 

használatáról

(1)  Alapinformációk a háztartásról;

(2)  A modul: IKT eszközökhöz való hozzáférés;

(3)  B Modul: Internet használat;

(4)  C Modul: e-Közigazgatás;

(5)  D Modul: e-Kereskedelem;

(6)  E Modul: Magánélet és személyes adatok védelme;

(7)  F Modul: Bizalom, biztonság, magánélet, és okostelefon biztonság;

(8)  Z Modul: A tárgyak internete;

(9)  Kiegészítő digitális ismereti modul;

(10) Kiegészítő háztartási kérdés;

2007 A lakosság utazásai külföldön

(1) Külföldre utazó magyarok (a meglátogatott országok, az eltöltött éjszakák száma, az 

     utazás célja, típusa, az igénybe vett szálláshely típusa, az utazók kora és neme, az utazás  

     szervezése, a foglalás módja, az utazók költése itthon és külföldön);

2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel naplóvezetés

(1) A háztartások fogyasztási színvonala és szerkezete a COICOP nemzetközi nomenklatúra 

     4 számjegyű részletes csoportja szerint;

2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés

(1) Személyi és háztartási jövedelmek jövedelemforrások szerint;

(2) A háztartástagok demográfiai, gazdasági aktivitási, iskolázottsági jellemzői;

(3) Tartós javak állománya, ház/lakás felszereltsége;

(4) Fogyasztási adatok a COICOP nomenklatúra 4 számjegyű bontása szerint;

2441
Miből élünk? Háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai 

adatfelvétel

(1) Magánháztartásokban élő személyek személyi és háztartási jövedelmei, háztartások   reáleszközei, 

háztartástagok demográfiai jellemzői, foglalkozásuk, munkáltatójukkal kapcsolatos jellemzők

2510 Felmérés a szellemi termékek gazdasági tulajdonlásáról

(1)  Ásványkincsek feltárási költségei

(2)  Saját előállítású számítógépes szoftver

(3)  Vásárolt számítógépes szoftver;

(4)  Apportba vagy térítésmentesen kapott számítógépes szoftver;

(5)  Saját előállítású számítógépes adatbázis;

(6)  Vásárolt számítógépes adatbázis;

(7)  Apportba vagy térítésmentesen kapott számítógépes adatbázis

(8)  Saját vállalkozásban előállított szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti 

       példányai

(9)  Vásárolt szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai

(10) Apportba vagy térítésmentesen kapott szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások 

       eredeti példányai

(11) Saját védjegy, márkanév

(12) Vásárolt védjegy, márkanév

(13) Apportba vagy térítésmentesen kapott védjegy, márkanév

(14) Saját találmány, szabadalom, ipari minta

(15) Vásárolt találmány, szabadalom, ipari minta

(16) Apportba vagy térítésmentesen kapott találmány, szabadalom, ipari minta

(17) Saját know how, gyártási eljárások

(18) Vásárolt know how, gyártási eljárások

(19) Apportba vagy térítésmentesen kapott know how, gyártási eljárások

(20) Egyéb szellemi termékek

2518 Háztartások fogyasztói szokásai (1) Attitűd-jellegű információk, illetve információk a háztartások kiadásairól, fogyasztási jellemzőiről

8032 PIAAC próbafelvétel

(1) A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) a  

     felnőttek készségeit méri, információkat gyűjt a munkahelyen szükséges készségekről, a 

     válaszadók képzettségéről, munkájáról, az infokommunikációs technológiák használatáról. 

     A felmérés a szöveghasználati, a hétköznapi matematikai, valamint aproblémamegoldó 

     készségeket méri.;
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