A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
Központi Statisztikai Hivatal által 2021. évre tervezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

Jellege: V = változatlan M = módosított Ú = új
Módja: T = teljes körű M = mintavételes K = kombinálta
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1-Munkaerő tárgykörben végzett mintavételes felmérés AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2019/1700 RENDELETE (2019. október 10.) és A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2240 VÉGREHAJTÁSI
RENDELETE (2019. december 16.) az (EU) 2019/1700 szerint;

1-A lakosság utazásainak jellemzői;

1-A Magyarországra érkező külföldiek turisztikai és egyéb jellemzői (látogatók száma, neme,
korcsoportja, tartózkodási ideje, kiadásai, utazási célja, szálláshely típusa, a kiadások szerkezete);

1-A magyar állampolgárságot szerzők demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, előző
állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség, foglalkozás);
1-Kiegészítő modul évente változó tematikával;
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;
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
költésejövedelmek
itthon és külföldön)
;
1-Személyi
és háztartási
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;

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.;

1-Organisation of a sample survey in the labour force domain in accordance with REGULATION (EU)
2019/1700 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 October 2019 and
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/2240 of 16 December 2019;

1-Characterisics of the trips of population;
1-Tourism and other characteristics of the foreigners coming to Hungary (the number of visitors,
gender, age group, length of stay, the expenditure of foreigners in Hungary, purpose of travel, type of
accomodation, the expenditure structure);

1-Demographic data of naturalized persons (gender, age, marital status, country of previous
citizenship, country of birth, place of residence, education, occupation);
1-Ad hoc module thats content changes annually;
1-Socio-demographic background information;
2-Access to Information and Communication Technologies;
3-Use of the Internet;
4-Use of e-government;
5-Use of e-commerce;
1-Hungarians travelling abroad (the visited countries, number of nights, purpose of the trip, type of
the trip, type of accommodation, age and gender of travellers, mode of organised of the trip, mode
of reservation,
in Hungary
and abroad);
1-Personal
and expenditures
household incomes
by income
sources;
2-Households? members characteristics by demography, economic activity, educational level;
3- Stock of consumer durable;
4-Consumption data according to international COICOP classification on 4 digit level;

1-The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) assesses the level
and distribution of adult skills, collects information on skills required in the workplace, participants?
educational backgrounds and professional attainments, and their ability to use information and
communications technology. PIAAC includes an assessment of cognitive skills to measure
participants? general levels of literacy and numeracy and problem solving skills.;

