A Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatása a
Központi Statisztikai Hivatal által 2021. évre tervezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésről
Adatkörök
Nyilván-tartási
szám

1539

1942

Cím

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

A lakosság utazási szokásai

1943

A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb kiadásai

1960

Magyar állampolgárság megszerzése

1968

Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, kiegészítő modul

2003

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

2007

A lakosság utazásai külföldön

2154

8032

Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés

PIAAC próbafelvétel

Adatkörök
(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;
(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)
(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;
(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: Digitális készségek;
(7) F Modul: Magánélet és a személyes adatok védelme;
(8) Kiegészítő digitális ismereti modul;
(9) Kiegészítő háztartási kérdés;
(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);
(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;
(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.;

