
A

z 

2017. 

HAVI RENDSZERESSÉGGEL ELŐFORDULÓ

 ÉS REZSIKIADÁSOK EGÉSZ HÓNAPRA VONATKOZÓ ADATAI.

Kérjük, az olyan kiadásokat is jegyezze fel ide, 

amelyeket nem a naplóvezetés kéthetében fizetett ki, de az AKTUÁLIS HÓNAPBAN esedékesek!

Ha több kiadása is volt egy tételből, kérjük összesítse azokat!

 A NAPLÓBA NEM KELL MÉG EGYSZER BEÍRNIA AZ ITT BEJEGYZETT KIADÁSOKAT!
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Vezetékes gáz költsége

Palackos, tartályos gáz költsége

02

04 Központi fűtés, távhő díja, melegvíz hődíja 
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Tűzifa      (kérjük, karikázza be a 

mértékegységet )  
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Szén        (kérjük, karikázza be a 

mértékegységet) 
mázsa  -  kg

 l     l     l     l     l     l

Mennyit 

vett?

Mennyit 

vett?

10 Szemétszállítás díja

Csak a fehéren hagyott részt kell a háztartásnak kitölteni!

LAKÁSFENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS HAVI KIADÁSOK

(ha több saját vagy bérelt lakást (saját nyaralót) tart fenn a háztartás, kérjük, az összesített rezsiköltségeket írja be)
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m 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 

kéthetében fizette, de az az aktuális hónapra vonatkozik.

Mennyit fizetett 

érte? 

(Forint)

01 Villany költsége

11 Lakbér-, lakásbérleti díj, albérleti díj 

12 Társasház közös költsége  
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08

Vízdíj (és vízóra leolvasás díja)

Csatornadíj

09 Emésztőgödör-szippantás díja

15 Bölcsődei étkezés

16 Óvodai étkezés (Ha magánóvodába járnak, kérjük a gondozási díjból csak az étkezési díj részt írja ide be!)

17 Iskolai étkezés

13 Ingatlan- (építmény-) adó, kommunális adó

MUNKAHELYI, ISKOLAI, ÓVODAI, BÖLCSÖDEI, SZOCIÁLIS ÉTKEZÉSEK

14 Ingatlanbiztosítás díja 

COICOP-

kód

 SOR1

23
Árukölcsön törlesztése 2:

(Kérjük, írja be, hogy mit vásárolt!)  l     l     l     l     l     l

24 Kitöltött sorok száma:  

21 Személyi kölcsön törlesztése

22
Árukölcsön törlesztése 1:

(Kérjük, írja be, hogy mit vásárolt!)  l     l     l     l     l     l

18 Munkahelyi étkezések (menzán, vagy előfizetéses, "a la carte")

LAKÁSHITELEK ÉS RÉSZLETRE VÁSÁROLT TERMÉKEK HAVI TÖRLESZTÉSE

20 Lakáshitel-törlesztés összege (banki vagy munkahelyi kölcsön)

19

COICOP-

kód

Szociális étkezés (időseknek, rászorultaknak)

CIMAZ HSOR
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Forint

Önkéntes egészségpénztári 

befizetések 

21

22

23

24

Autópályadíj
Számlavezetés, bankkártya, 

átutalások, pénzfeladás, hitelek díjai

Kitöltött sorok száma :  SOR2

38

Parkolási díj a lakóhelyén, (garázs,  

őrzött parkoló)  Csak a lakásánál! 

Önkéntes nyugdíjpénztári 

befizetések 
36
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Kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás, CASCO 

Balesetbiztosítás

Gépjárműadó (Teljesítményadó, 

súlyadó)

Nyugdíjbiztosítás

34

35

Parkolási díj lakóhelyen kívül (vásár-

láskor, munkába járáskor, ügyintézésnél) Banki szolgáltatások

Forint

Sport (pl. foci, úszás, karate stb.) , zene, 

tánctanfolyam díja

Életbiztosítás 
(A balesetbiztosítás nem tartozik ide!)

Gépjárművel kapcsolatos havi kiadások

Kötelező egészségbiztosítás (TB-

ellátás költsége, ha nincs munkahelye)

32

33

Iskolai füzetek, rajzlap, jegyzettömb, 

csomagoló papír stb.

Mobiltelefon-használat díja

Toll, ceruza, vonalzó, festő és rajz- 

eszközök, tolltartó, ragasztó stb.

Mobiltelefon-előfizetés díja30

31

Tankönyv, jegyzet (pl. egyetemi 

jegyzet)

Mobiltelefon feltöltőkártya díja

Szakkönyv, szótár, kotta

Biztosítások, nyugdíj-előtakarékosság

Forint

Forint

Magántanár, korrepetítor, házi tanító 

díja (pl. matematika tanár)

Internet-előfizetés  díja (Ha nem 

csomagban, hanem külön fizeti)

Átképző tanfolyam, felnőttoktatás 

díja

Kábeltévé-előfizetés, beszerelés 

díja (Ha nem csomagban, hanem külön 

28

29

Megnevezés Megnevezés

Általános iskolai kiadások
(Pl. alapítványi tandíj, osztálypénz)

Távolsági buszbérlet és buszjegy

Oktatásra fordított kiadások Közlekedési bérletek, jegyek

Kérjük, az olyan kiadásokat is jegyezze fel ide, amelyeket nem a naplóvezetés kéthetében fizetett ki, de az aktuális 

hónapban esedékes!

Ha több kiadása is volt egy tételből, kérjük összesítse azokat!

A NAPLÓBA NEM KELL ÚJRA BEÍRNIA AZ ITT BEJEGYZETT KIADÁSOKAT!

Csak a fehéren hagyott részt kell a háztartásnak kitölteni!

Forint Forint

Középiskola kiadások 
(Pl. alapítványi tandíj, osztálypénz)

Távolsági vonat közlekedésre 

bérlet és jegy

Bölcsődei gondozás díja 

Étkezési díj nélkül (pl. játszócsoport)

Kombinált bérlet helyi tömegközle-

kedésben (pl. BKK, DKV, ÉNYKK, MVK ...)

Óvodai gondozás díja 

É tkezési díj nélkül (pl. magánóvoda díja)
Helyi buszbérlet, buszjegy

Nyelvtanfolyam szervezett 

formában, nyelviskolában

Csomag-, tv-, telefon-, internetdíj 

(Ha legalább  kettőt használ)

Nyelvtanulás óraadó magántanárnál

Vezetékes telefon díja (Ha nem 

csomagban, hanem külön fizeti)
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Felsőoktatási szakképzés, OKJ-

képzés, stb díja

Vonaljegy villamosra, metróra, HÉV-

re, fogaskerekűre

Főiskola, egyetem, PHD-képzés 

tandíja
Telefon, internet, kábeltévé havi díja
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Forint

2


