
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 

magánháztartások

ban 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

1942
A lakosság utazási 

szokásai
M M Negyedévenkénti

a megfigyelésbe 

bevont háztartások
15000 135

január 21., 

április.28.,      

július 21.                    

október 21.

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 Folyamatos

a hazánkat 

elhagyó külföldiek 

kiválasztott 

csoportja

55000 113 folyamatos 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);

1968

Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, 

kiegészítő modul

M M Évenként egyszeri

Magánháztartások 

és benne élő 16 

éves és idősebb 

személyek

7000 április 8.

2019/1700 

2020/256

2020/1721

2021/466

(1) Kiegészítő modul évente változó tematikával;

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

12000 320 július 1.

2019/1700/EU 

2019/2181/EU 

2021/1223/EU 

2021/1898/EU

(1)  Alapinformációk (demográfiai jellemzőkkel és az európai 

minimális egészségmodul elemeivel együtt);

(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: A tárgyak internete;

(7)  F Modul: Zöld IKT avagy környezetvédelem az 

infokommunikáció területén;

(8)  Kiegészítő digitális ismereti modul;

(9) Kiegészítő háztartási kérdés;

2007
A lakosság 

utazásai külföldön
V M Folyamatos

a külföldről 

hazatérő 

magyarok 

kiválasztott 

csoportja

15000 73 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

Háztartási 

költségvetési és 

életkörülmény 

adatfelvétel, éves 

kikérdezés

M M Évenként egyszeri

magánháztartások 

és a benne élő 16 

éves és idősebb 

személyek

7000 április 8.

2019/1700/EU 

2020/258

2021/466

(1) Személyi és háztartási jövedelmek jövedelemforrások szerint;

(2) A háztartástagok demográfiai, gazdasági aktivitási, 

iskolázottsági jellemzői;

(3) Szegénység, társadalmi kirekesztődés;

(4) Szubjektív jóllét

2440 PIAAC adatfelvétel V M Többévenkénti

16-65 éves, nem 

intézményben élő 

magánszemélyek

6000
2022. augusztus-

2022. december

(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.

2546
Életkörülmény 

adatfelvétel
M M Folyamatos

magánháztartások 

és a benne élő 

személyek

6000 folyamatos

(1) Háztartások életszínvonaláról, jóllétéről, illetve fogyasztási 

kiadásairól gyűjtött adatok

2547
Felnőttképzési 

felvétel-AES Grant
Ú M Egyszeri

18 évesnél 

idősebb népesség
14 300 100

2022. június 3. - 

2022. november 

30.

(1) A természetes személyekre vonatkozó: cím, háztartásnagyság, 

háztartás típus, családi- és utónév, nem, születési idő, 

állampolgárság, lakóhely, családi állapot, családi állás, iskolába 

járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági 

aktivitás, foglalkozás, bevétel, az országban tartózkodás ideje, 

formális képzések, nem formális képzések

8008
Időmérleg 

próbafelvétel
Ú M Egyszeri

10 éves vagy 

idősebb 

magánháztartások

ban elő népesség

500 2022. február 28. 

(1) Személyi és háztartási kérdőív

8055 HBS alkalmazás Ú M Egyszeri
18 éves és idősebb 

lakosság
500

2022. január 1.- 

2022. január 31.
(1) Lakossági fogyasztás

2021.november 8. 

- 2022. április 10.

(1) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/1700 (2019.

október 10.), valamint a Bizottság (EU) 2019/2240 rendeleteiben 

                                                                                                                                  A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása

 Jellege: V = változatlan M = módosított Ú = új                                           Központi Statisztikai Hivatal által 2022. évre tervezett  

Módja: T = teljes körű M = mintavételes K = kombinált                             önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

8056
Munkaerőfelvétel - 

PILOT
Ú M Évenként kétszeri Magánháztartások 17500 500


