
Csak a fehéren hagyott részt kell a háztartásnak kitölteni!

02 Vezetékesgáz-költség

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

LAKÁSFENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS HAVI KIADÁSOK

Mire mennyit költ az Önök háztartása az adott hónapban? Forint

01 Villanyköltség

Mennyit 

vett?  l     l     l     l     l     l

Mennyit 

vett?  l     l     l     l     l     l

CIMAZ

2018. 

HAVI RENDSZERESSÉGŰ, REZSIKIADÁSOK EGÉSZ HÓNAPRA VONATKOZÓ ADATAI

Kérjük, az olyan kiadásokat jegyezze fel ide, amelyek az AKTUÁLIS HÓNAPBAN esedékesek, de azokat nem a 

naplóvezetés két hetében fizetett ki!

05
Tűzifa 
(Kérjük, jelölje a mértékegységet! )  

m
3
  -  erdei m

3
  -  mázsa  -  kg

Mennyit 

vett?  l     l     l     l     l     l

HSOR

03 Palackos-, tartályosgáz-költség

14 Ingatlan- (építmény-) adó, kommunális adó

Helyi buszbérlet, buszjegy

16 Távolsági vonat közlekedésre bérlet, vonatjegy

17 Kombinált bérlet helyi tömegközlekedésben (pl. BKK, DKV, ÉNYKK, MVK ...)

18

13 Társasház közös költsége  

22 Vezetékestelefon-díj (Ha nem csomagban, hanem külön fizeti)

19 Vonaljegy villamosra, metróra, HÉV-re, fogaskerekűre

20 Helyi személyszállítás taxival, bérautóval

 A naplóba NEM KELL MÉG EGYSZER BEÍRNIA az ITT BEJEGYZETT KIADÁSOKAT!

(Ha több saját vagy bérelt lakást, vagy saját nyaralót is fenntart a háztartás, kérjük, az összesített rezsiköltségeket írja be!)

KÖZLEKEDÉSI BÉRLETEK, JEGYEK, TAXI

15 Távolsági buszbérlet, buszjegy

10 Emésztőgödör-szippantási díj

08 Vízdíj (vízóra-leolvasás, vízmérő- felszerelés, -csere, -hitelesítés díja is!)

09 Csatornadíj

07
Brikett, koksz, faszén        
(Kérjük, jelölje a mértékegységet!) 

mázsa  -  kg

06
Szén (kivéve brikett)       
(Kérjük, jelölje a mértékegységet!) 

mázsa  -  kg

04 Központi fűtés, távhő díj, melegvíz hődíj

24

23

12 Lakbér-, lakásbérleti díj, albérleti díj 

11 Szemétszállítási díj

TELEFON-, INTERNET-, KÁBELTÉVÉ-, MOBILTELEFON-HASZNÁLAT HAVI DÍJA

21 Csomagban fizetett tv-, telefon-, internetdíj (Ha legalább kettőt használ)

Internetelőfizetési díj (Ha nem csomagban, hanem külön fizeti)

Kábeltévé-előfizetés, -beszerelés díja (Ha nem csomagban, hanem külön fizeti)

25 Mobiltelefonelőfizetési díj

26 Mobiltelefon feltöltőkártya díj

Forint

KITÖLTÖTT SOROK SZÁMA: ÖSSZES KIADÁS:  SUMZOLDFT1SOR1

L

1



Nyugdíjbiztosítás

Tankönyv, jegyzet (pl. egyetemi jegyzet)

Kérjük, az olyan kiadásokat jegyezze fel ide, amelyek az AKTUÁLIS HÓNAPBAN esedékesek, de azokat nem a 

naplóvezetés két hetében fizetett ki!

02 Általános iskolai kiadások (pl. alapítványi tandíj, osztálypénz, osztálykirándulás díja)

03 Középiskola kiadások (pl. alapítványi tandíj, osztálypénz, osztálykirándulás díja)

14 Sport (pl. foci, úszás, karate stb. ), zene, tánctanfolyam díja

Iskolai füzetek, rajzlap, jegyzettömb, csomagoló papír stb.

06 Átképző tanfolyam, felnőttoktatás díja

07

05

04

19 Utas- és poggyászbiztosítás

15

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

 A naplóba NEM KELL MÉG EGYSZER BEÍRNIA az ITT BEJEGYZETT KIADÁSOKAT!

Csak a fehéren hagyott részt kell a háztartásnak kitölteni!

OKTATÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

Mire mennyit költ az Önök háztartása az adott hónapban? Forint

BIZTOSÍTÁSOK

16 Életbiztosítás (A balesetbiztosítás nem tartozik ide!)

Ingatlanbiztosítás 

10

01 Óvodai gondozás díja, étkezési díj nélkül (pl. magánóvoda díja)

13 Szakkönyv, szótár, kotta

Felsőoktatási szakképzés, OKJ-képzés stb. díja

Főiskola, egyetem, PHD-képzés tandíja

Nyelvtanfolyam, szervezett formában, nyelviskolában

08 Nyelvóra díja, óraadó magántanárnál

09 Magántanár, korrepetítor, házi tanító díja (pl. matematika tanár)

26
Árukölcsön törlesztése 2:

(Kérjük, írja be, hogy mit vásárolt!)

COICOP-

kód  l     l     l     l     l     l

25
Árukölcsön törlesztése 1:

(Kérjük, írja be, hogy mit vásárolt!)

COICOP-

kód  l     l     l     l     l     l

24 Személyi kölcsön törlesztése

23 Lakáshitel-törlesztés összege (banki vagy munkahelyi kölcsön)

NYUGDÍJ- ÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ELŐTAKARÉKOSSÁG

21 Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések 

KITÖLTÖTT SOROK SZÁMA: SOR2

22 Önkéntes egészségpénztári befizetések 

ÖSSZES KIADÁS:  SUMZOLDFT2

LAKÁSHITELEK ÉS RÉSZLETRE VÁSÁROLT TERMÉKEK HAVI TÖRLESZTÉSE

20

Forint

18 Kötelező egészségbiztosítás (TB-ellátás költsége, ha nincs munkahelye)

17 Baleset-, betegség-, nem kötelező egészségügyi biztosítás

11 Toll, ceruza, vonalzó, festő és rajzeszközök, tolltartó, ragasztó stb.

12

 2


