Jellege: V = változatlan M = módosított Ú = új
Módja: T = teljes körű M = mintavételes K = kombinált
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A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
a Központi Statisztikai Hivatal által 2017. évre tervezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről
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Központi Statisztikai Hivatal
1539

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

M

M

Havonkénti

a mintába bevont magánháztartások és a
magánháztartásokban élő személyek

12000

350 referencia időszakot követő
hónap 20.

1942
1943

A lakosság utazási szokásai
A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb
kiadásai
Magyar állampolgárság megszerzése

V
V

M
M

Negyedévenkénti
Folyamatos

a megfigyelésbe bevont háztartások
a hazánkat elhagyó külföldiek kiválasztott csoportja

15000
55000

112 a negyedévet követő hó 21.
113 folyamatos

V

T

Negyedévenkénti,
külföldön folyamatos

100000

29 a negyedévet követő hó 20.,
külföldön folyamatos

1961

Életünk fordulópontjai; kapcsolódó "Migrációs
becslés" és "Panel gyermekei itegrációs
átörökítés" modulok

V

M

Többévenkénti évközi

14300

1968

Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel, kiegészítő modul

M

M

Évenként egyszeri

500 Első szakasz: 2016.
december 1 - 2017. február
28., második szakasz: 2017.
március 1 - 2017. április 28.
-- május 10.

2003

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

M

M

Évenkénti

Magyarországon állampolgársági esküt tett
személyek, külföldön magyar állampolgársági esküt
tett személyek
A felvétel előző, 2012-es hullámában felkeresett
mintatagok. A "Panel gyermekei" modulban a
megkérdezett mintatagok 25-32 év közötti
gyermekei
A célsokaságot a magánháztartások, illetve a
magánháztartásokban élő személyek alkotják, az
adatszolgáltatók a kiválasztott háztartásban élő, 16
évesnél idősebb személyek
kijelölt háztartások

2007

A lakosság utazásai külföldön

V

M

Folyamatos

25000

2153

Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel naplóvezetés

V

M

Kéthetenkénti

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

2154

Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel, éves kikérdezés
Felnőttképzési felvétel

M

M

Évenként egyszeri

magánháztartások

Ú

M

Többévenkénti

a mintába bevont magánháztartások és a
magánháztartásban élő személyek

1960

2229

9000

10000

10000

8000
10000

276 május 26.

48 folyamatos
Internetes kikérdezés
esetén:összeírást követő 2.
nap; papír alapú lekérdezés
alapján az összeírást követő
10. nap
április 30.
március 31.
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