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HAVI RENDSZERESSÉGGEL ELŐFORDULÓ KIADÁSOK EGÉSZ HÓNAPRA VONATKOZÓ ADATAI
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Mennyit fizetett 
érte? 

(Forint)

10
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Ingatlan (építmény) adó, kommunális adó

Mennyit vett? l     l     l     l     l     l

Csatornadíj

18

19

Tűzifa      (kérjük karikázza be a 
mértékegységet )  

01

02

03

04

05

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ ELŐTAKARÉKOSSÁG

LAKÁSHITELEK ÉS RÉSZLETRE VÁSÁROLT TERMÉKEK HAVI TÖRLESZTÉSE

Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések 

Életbiztosítás (Ha önnek balesetbiztosítása van, akkor azt ne ide, hanem a napló 7-33. oldalára írja be!)

Mennyit vett? l     l     l     l     l     l08

15

Szén        (kérjük karikázza be a 
mértékegységet) 

Vízdíj (és vízóra leolvasás díja)

mázsa  -  kg

09

Gáz, palackos, tartályos

Gáz, vezetékes 

Villany 

Hány 
hó-

napra 
fizette?S
or

sz
ám Mire mennyit költ Ön az adott hónapban?

Kérjük a teljes hónapra gondoljon, és akkor is jegyezze fel ide a kiadásait, ha azt nem a naplóvezetés 2 
hetében fizette, de az az aktuális hónapra vonatkozik.

06

07 m3  -  erdei m3  -  mázsa  -  kg

EZEN A LAPON CSAK A REZSI (illetve havi rendszerességű) KIADÁSOK SZEREPELNEK.

Kérjük, ezeket akkor is írja be ide, ha nem a naplóvezetés két hetében fizették ki azt, de az adott 
hónapban ki fogják fizetni, illetve már kifizették!

Ha egy tételt több, mint 1 hónapra fizetett, akkor kérjük az utolsó oszlop "hány hónapra fizette" oszlopába írja be a hónapok 
számát! Ilyen lehet például a vízdij, ha Ön is csak 2 havonta kell fizeti, akkor az utolsó oszlopba írjon be egy "2"-est.

A NAPLÓBA EZEKET A TÉTELEKET NEM KELL MÉG EGYSZER BEÍRNIA!

Lakbér, lakásbérleti díj, albérleti díj 

Társasház közös költsége  

Központi fűtés, távhő díja, melegvíz hődíj 

Csak a fehéren hagyott részt kell a háztartásnak kitölteni!

LAKÁSFENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS HAVI KIADÁSOK
(ha több saját vagy bérelt lakást (saját nyaralót) tart fent a háztartás, kérjük az összesített rezsiköltségeket írja be)

Emésztőgödör-szippantás

Szemétszállítás díja

Ingatlanbiztosítás 

Kitöltött sorok száma (SOR1):  

COICOP:l    l     l     l     l     l     l

COICOP:l    l     l     l     l     l     l
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Árukölcsön törlesztése 2:
(kérjük írja be, hogy mit vásárolt!)
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Nyugdíjbiztosítás

Lakáshitel-törlesztés összege (banki vagy munkahelyi kölcsön)

16

Árukölcsön törlesztése 1:
(kérjük írja be, hogy mit vásárolt!)

Személyi kölcsön törlesztése

20
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HSOR

1
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 MUNKAHELYI, ISKOLAI, ÓVODAI, BÖLCSŐDEI ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS ÖSSZEGEI

Bölcsődei étkezés

Távolsági buszbérlet 

Ha egy tételt több, mint 1 hónapra fizetett, akkor kérjük az utolsó oszlop "hány hónapra fizette" oszlopába írja be a hónapok 
számát! 

A NAPLÓBA EZEKET A TÉTELEKET NEM KELL MÉG EGYSZER BEÍRNIA!

TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS HAVI KIADÁSOK: BÉRLETEK

S
or

sz
ám

24

Kérjük, ezeket a havi rendszerességű kiadásokat akkor is írja be ide, ha nem a naplóvezetés két 
hetében fizették ki azt, de az adott hónapban ki fogják fizetni, illetve már kifizették!

Hány 
hó-

napra 
fizette?

Mennyit fizetett 
érte? 

(Forint)

TV és internet közös csomagban fizetett díja

TV, telefon, internet, közös csomagban fizetett díja

Kábeltévé előfizetési és beszerelési díja (ha külön TV előfizetése van)

Mobiltelefon előfizetési díja
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30

35

39

40

37

38

31

32
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TV, telefon, közös csomagban fizetett díja

Munkahelyi étkezés (menzán, előfizetéses, "a la carte")

Iskolai étkezés 
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GÉPJÁRMŰVEL, PARKOLÁSSAL  KAPCSOLATOS HAVI KIADÁSOK

CASCO gépjárműbiztosítás 

Kötelező gépjárműbiztosítás 

Óvodai étkezés (ha magánóvodába járnak, kérjük a gondozási díjból csak az étkezés díj részt írja ide be)
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34

Telefon, internet közös csomagban fizetett díja
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47 Kitöltött sorok száma (SOR2): 
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43

44
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Vezetékes telefon (ha nem csomagban, hanem külön fizeti)

26 Benzin üzemanyag

23

Csak a fehéren hagyott részt kell a háztartásnak kitölteni!

27 Dízel üzemanyag 

Bérlet helyi tömegközlekedésben (pl.: BKK, DKV, TÜKE BUSZ stb.) 

Bérlet vonatra

Mire mennyit költ Ön az adott hónapban?
Kérjük a teljes hónapra gondoljon, és akkor is jegyezze fel ide a kiadásait, ha azt nem a naplóvezetés 2 

hetében fizette, de az az aktuális hónapra vonatkozik.

Szociális étkezés

Internet előfizetés (ha nem csomagban, hanem külön fizeti)

Gépjárműadó (régebben súlyadó)

Parkolási díj a lakóhelyén, garázs, teremgarázs bérlet, őrzött parkoló, parkolóbérlet díja. 
(Kérjük ide csak a lakásánál fizetett díjat írja be!)

Autópálya díj, parkolási díj a munkahelyénél, és egyéb helyeken pl. vásárláskor. 

TELEFON, INTERNET, KÁBELTÉVÉ HAVI DÍJA

Mobiltelefon feltöltőkártya díja

Ha Ön a telefont, internetet és TV díjat csomagban fizeti, kérem válassza ki az alábbiak közül, hogy 
milyen csomaggal, milyen előfizetéssel rendelkezik : 
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