
Nyilvántartási 

szám
Cím Jelleg Mód Gyakoriság Adatszolgáltatók meghatározása

Adatszolgáltatók 

száma

Adat-

helyek 

száma

Az adatszolgáltatás 

beérkezési határideje

Irányadó uniós 

jogszabály
Adatkörök

1539
Munkaerő-felmérés és 

kiegészítő felvételei
M M Havonkénti

a mintába bevont magánháztartások 

és a magánháztartásokban élő 

személyek

12000 460
referencia időszakot követő 

hónap 20.

2019/1700/EU 

2019/2240/EU 

2020/1642 EU

(1) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/1700 (2019. október 10.), valamint a 

Bizottság 2019/2240 rendeleteiben szereplő, a munkaerőpiac  megfigyelésére irányuló 

felmérési jellemzők;

(2) A Bizottság (EU) 2020/1642 végrehajtási rendeletében (2020. november 5.) 

meghatározott 2022. évi ad hoc modul "szakmai készségek" megfigyelésére irányuló 

felmérési jellemzők.

1711 Időmérleg felvétel M M Többévenkénti Magyarország 15 év feletti népessége 10000 500
2023. szeptember- 2024. 

augusztus

(1) Háztartási kérdőív;

(2) Személyi kérdőív;

(3) Időmérleg napló.

1942 A lakosság utazási szokásai V M Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont háztartások 15000 135

január 22., április.30.,      

július 23.                    

október 22.

2019/1681 

692/2011/EU

(1) A turisztikai utazáson résztvevők neme, kora, iskolai  végzettsége, gazdasági aktivitása;

(2) A lakosság egynapos turisztikai utazásainak száma és az ezekhez kapcsolódó költés; 

(3) A lakosság többnapos turisztikai utazásainak jellemzői ( úti cél, időszak, tartózkodási 

idő,  motiváció, valamint a belföldi utak esetében a közlekedési eszköz- illetve a 

szálláshely típusa és foglalása, az utazás szervezettsége, költés).

1943
A külföldiek magyarországi 

turisztikai és egyéb kiadásai
M M     Havonkénti a hazánkat elhagyó külföldiek 40000 113

folyamatos, Kérdezési 

naptár szerint, megadott 

határátkelőkön vagy annak 

közelében  

692/2011/EU

(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
V T

Negyedévenkénti, 

külföldön 

folyamatos

Magyarországon állampolgársági 

esküt tett személyek, külföldön 

magyar állampolgársági esküt tett 

személyek

12000 29
a negyedévet követő hó 20., 

külföldön folyamatos

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

előző állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség, foglalkozás).

2003

Felmérés a háztartások és az 

egyének információs és 

kommunikációs technológiai 

(IKT) eszköz használatáról

M M Évenkénti
megfigyelésbe bevont 16-74 éves 

személyek és háztartásuk
12100 327  július 1.

2019/1700/EU 

2019/2181/EU 

(1)  Alapinformációk  (demográfiai jellemzőkkel együtt);

(2)  A modul: IKT eszközökhöz való hozzáférés;

(3)  B Modul: Internet használat;

(4)  C Modul: e-Közigazgatás használata;

(5)  D Modul:  Az elektronikus azonosítás (eID) használata;

(6)  E Modul:  Az e-Kereskedelem használata;

(7)  F Modul: Digitális készségek;

(8)  G modul: Magánélet és a személyes adatok védelme;

(9) Kiegészítő Kiegészítő digitális ismereti modul;                                                                                                                                                  

(10) Kiegészítő háztartási kérdés.

2007 A lakosság utazásai külföldön V M       Havonkénti
a külföldről hazatérő magyarok 

kiválasztott csoportja
12000 137 folyamatos

2019/1681 

692/2011/EU

(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 

utazásszervezése, a foglalás módja, az utazók költése itthon és külföldön).

2154
Európai Jövedelmi és 

Életkörülmény Felvétel
M M Évenként egyszeri

magánháztartások és a benne élő 

teljes népesség
16000 április 8.

2019/1700/EU 

2020/258

2021/466

2020/256

2021/2052

(1) Személyi és háztartási jövedelmek jövedelemforrások szerint;

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

(3) Szegénység, társadalmi kirekesztődés;

(4) Szubjektív jóllét;

(5) Kiegészítő modul évente változó tematikával.

2229 Felnőttképzési felvétel V M Többévenkénti

a mintába bevont magánháztartások 

és a magánháztartásban élő 

személyek

8000 március 31.
1175/2014/EU

452/2008/EK

(1) Alapadatok (demográfiai háttér, munkaügyi státusz, foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

alapadatok, szülő gondviselő tanulmányai, születési helye);

(2) Megszakított tanulmányok;

(3) Iskolarendszerű oktatásban való részvétel;

(4) Egyéb iskolarendszeren kívüli oktatásban való részvétel;

(5) Oktatásban képzésben való részvételt akadályozó tényezők;

(6) Informális tanulás;

(7) Nyelvismeret.

2441

Háztartások pézügyeire és 

fogyasztására vonatkozó 

európai adatfelvétel(Miből 

élünk?)

M M Három évenkénti
magánháztartások és a benne élő 

teljes népesség
15000 2023. december 31.

(1) hitelek;

(2) befektetések;

(3) jövedelem;

(4) fogyasztás;

(5) demográfia.

2546 Életkörülmény adatfelvétel M M Negyedévenkénti
magánháztartások és a benne élő 

teljes népesség
6000 folyamatos

(1) Háztartások életszínvonalával, fogyasztásával, pénzügyi tudatosságával kapcsolatos 

adatok.
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