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A 2016. évi mikrocenzus, 

„kis népszámlálás”

Célja, hogy két népszámlálás között a társadalmi 

változásokat jobban lehessen követni. 

Magyarországon 1963 óta ez lesz a 7. mikrocenzus.

Kérdőív: a 2011. évi népszámlálási program, kiegészítve a felhasználói 

vélemények alapján aktuális témákkal:

- lakásfelújítás, korszerűsítés

- a lakás tulajdonosa külföldi vagy magyar

- migráció: a korábban külföldön élők milyen munkát végeztek

- szakképzettség: iskolarendszeren kívüli képzettségek is

- szenzitív kérdések: nemzetiség, egészségi állapot.



A 2016. évi mikrocenzus

jellemzői

• Nagyméretű minta (a lakások 10 százaléka és a benne 

élők): 2148 településen, 440 102 magánháztartás és 

500 intézet, 

• az alapkérdőívekhez ötféle kiegészítő felvétel 

kapcsolódik,

• az adatfelvétel papírkérdőív nélkül, internetes 

önkitöltéssel és kézi elektronikus eszközös interjúval 

történik,

• eszmei időpont: 2016. október 1., pontosan öt évvel a 

2011. évi népszámlálás után.



A 2016. évi mikrocenzus

jogi alapja

- 2015. évi X. törvény a népesség személyi, családi és 

lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi 

felméréséről

- 65/2015 (III.25) számú kormányrendelet a népesség 

személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján 

történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes 

feladatokról

- 1065/2015 (II.25) számú kormányhatározat 



A kijelölt települések és 

lakóegységek aránya megyénként
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A kijelölt települések



Kiegészítő felvételek

1. Szubjektív jóllét 

Célja feltérképezni a lakosság megélt életminőségét, 

közérzetét. 

Módszer: önbevallásos, szubjektív kérdésekből álló kérdőív skálát 

alkalmazó kérdésekkel.

2. Foglalkozási presztízs

Célja országosan reprezentatív foglalkozási presztízs 

rangsor előállítása, a rangsor mögött meghúzódó társadalmi 

különbségek felderítése. A hatalom, pénz, tudás, hasznosság 

dimenzióival való kapcsolat szorosságának mérése.

Módszer: a válaszadóknak fejenként 15 foglalkozást kell sorba 

rendezniük presztízs illetve még egy kiválasztott szempont alapján.



Kiegészítő felvételek

3. Társadalmi rétegződés

Célja feltérképezni a magyar társadalom rétegszerkezetét több dimenzió 

mentén (anyagi-, kulturális-, társadalmi tőke, társadalmi státus, valamint 

szubjektív önbesorolás szerint)

Módszer: önbevallásos, helyettesítő válaszadás nem lehetséges.

4. Nemzetközi vándorlás

Célja, hogy pontosabb képet kapjunk a Magyarországot érintő 

nemzetközi vándorlási folyamatokról. Időszerű információkat gyűjt a 

Magyarországról elvándorolt, a visszavándorolt, vagy az éppen 

kivándorolni szándékozó magyar állampolgárokról, illetve a 

hazánkban életvitelszerűen tartózkodó külföldi állampolgárokról. 

Módszer: az érintetteknek csak a rájuk vonatkozó kérdőívblokkot kell 

kitölteniük.



Kiegészítő felvételek

5. Egészségproblémából fakadó akadályozottság 

• Célja: egyrészt módszertani kísérlet, mivel a Washington 

Group nemzetközileg jóváhagyott, tesztelt kérdéseit 

alkalmazza. A válaszok alapján a fogyatékosság 

különböző fokozatait lehet elkülöníteni. 

• A fogyatékosság fajtái, súlyossága – illetve az 

előfordulási gyakoriságok országos szintű becslése, a 

nemzetközi összehasonlítás érdekében. 

• A szociális ellátások igénybevételénél mely területeken 

nem egyeznek az igények a lehetőségekkel, a segítségre 

szorulók és a segítséggel élni tudók életkörülményei, 

demográfiai és területi jellemzői. 

Módszer: az akadályozott vagy segítője válaszol a kérdésekre.



Milyen információk keletkeznek az 

önkormányzatok számára?

Járásonként

• Friss adatok a lakosság demográfiai jellemzőiről (kor, nem, 

gazdasági aktivitás, iskolai végzettség)

• Lakásállomány jellemzői

Megyénként, régiónként, országosan

• Belföldi és nemzetközi vándorlás aktuális adatai

• Családi állapot, állampolgárság

• Iskolai végzettség, szakképzettség változása

• Foglalkoztatottak, munkanélküliek, inaktívak számának változása, 

jellemzői

• Nemzetiségenkénti megoszlás

• Fogyatékossággal élők száma

• Háztartások, családok száma és összetétele

• Lakásállomány felújítása, karbantartása



Hogyan tudják az önkormányzatok 

támogatni a mikrocenzust?

 A lakosság tájékoztatásával

(plakátokat biztosítunk)

 A polgármesteri hivatalok munkatársai 

munkavállalásának (számlálóbiztos) 

támogatásával

 Az internetes önkitöltés támogatásával

Jogi kötelezettségük a végrehajtásban nincs.



A szegregátumokról



Településnél kisebb területre 

vonatkozó adatok előállítása

A települések megrendelésére a népszámlálási adatok 

alapján előállítjuk a szegregátumok, szegregációval 

veszélyeztetett területek, valamint a fejlesztések 

akcióterületeinek adatait és térképeit.

Az országos szegregátum térkép (OSZA) valamennyi 

település szegregáció szűrésének eredményét tartalmazza, 

a TEIR rendszerben lesz hozzáférhető a tervek szerint 

2016. második félévben. 

Célja a hátrányos helyzetű térségekben élők társadalmi 

felzárkóztatását célzó uniós és hazai fejlesztési programok 

és szakpolitikai intézkedések tervezése, monitorozása.



Szegregátum áttekintő térkép

Békés

35% felett

szegregált

terület

30-35% 

veszélyeztetett 

terület

30% alatt 

szegregációval 

nem érintett 

terület

14



Szegregátumról készült felvétel 
(Google Street View)



Szegénység térkép I.



Szegénység térkép II.


