A Központi Statisztikai Hivatal Tájékozatása a
a Központi Statisztikai Hivatal által 2019. évre tervezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésről
Adatkörök
Nyilvántartási
szám

Cím

Adatkörök

1539

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

(1)

1942

A lakosság utazási szokásai

(1)

1943

A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb kiadásai

(1)

1960

Magyar állampolgárság megszerzése

(1)

1968

Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
kiegészítő modul
Felmérés a háztartások információs és kommunikációs
technológiai (IKT) eszköz használatáról

(1)

A Magyarországra érkező külföldiek turisztikai és egyéb jellemzői (látogatók száma, neme, korcsoportja,
tartózkodási ideje, kiadásai, utazási célja, szálláshely típusa, a kiadások szerkezete)
A Magyarország állampolgárságot szerzők demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, előző állampolgárság,
születési ország, lakóhely, iskolai végzettség, foglalkozás)
Kiegészítő modul évente változó tematikával

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Alapinformációk a háztartásról
A modul: IKT eszközökhöz való hozzáférés
B Modul: Internet használat
C Modul: e-Közigazgatás
D Modul: e-Kereskedelem
E Modul: Digitális készségek
F Modul: Internet biztonság

2007

A lakosság utazásai külföldön

(1)

2153

Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel
naplóvezetés
Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
éves kikérdezés

(1)

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF)

(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)
A háztartások fogyasztási színvonala és szerkezete a COICOP nemzetközi nomenklatúra 4 számjegyű részletes
csoportja szerint
Fogyasztási színvonal szerkezet a COICOP nemzetközi nomenklatúra 4 számjegyű részletes csoprotja szerint,
személyi és háztartási jövedelmek, háztartástagok demográfiai, gazdasági aktivitási, iskolázottsági jellemzők,
tartós javak állománya, ház/lakás felszereltsége, állpota
A lakosság egészségi állapota és az azt meghatározó tényezők. Betegségek, balesetek, táplálkozás, testmozgás,
alkoholfogyasztás, dohányzás, egészségügyi ellátórendszer igénybevétele, elégedettség.

2003

2154

2201

(1)

A Tanács 577/98/EK rendeletében illetve módosításaiban szereplő, a munkaerőpiac megfigyelésére irányuló
felmérési jellemzők
A lakosság utazásainak jellemzői

A Központi Statisztikai Hivatal Tájékozatása a
a Központi Statisztikai Hivatal által 2019. évre tervezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésről
Adatkörök
Nyilvántartási
szám

Cím

8005

Agrárcenzus, 2020, próbaösszeírás

8008

Időmérleg próbafelvétel

Adatkörök
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)

A gazdaság azonosító adatai
A gazdaságban munkát végzők jellemzői
A földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, jogcímei
A gazdaság állatállománya
Háztartási kérdőív
Személyi kérdőív
Időmérleg napló

