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Ruházkodási kiadások

Kérjük, mondja meg, hogy vásárolt-e az elmúlt évben az alábbiak közül valamit!

Kérjük, mondja meg, hogy leggyakrabban hol vásárolnak ruhát, cipőt az egész család részére!

a) ruhát HOLRUH

b) cipőt HOLCIP

Szolgáltatások

 

dbFérfinadrág, -zakó031214

127042
Tagdíjak és adományok: kamaráknak, valamely pártnak, szakszervezeti 

tagdíj, alapítványnak adomány, egyháznak adót

Lábbeli 3 év alattiaknak 032133

032131

127020
Jogi és könyvelői szolgáltatások: ügyvédi költség, adótanácsadás, bírósági 

eljárási illeték stb.

126210

127010

124032

124033

127030

Banki szolgáltatások: számlavezetési díj, átutalás, hitelek költségei stb.

Temetkezési szolgáltatás

Fogyatékkal élők képzése, oktatása, intézményben való elhelyezése

Fizetett alkalmazott: takarítónő, kertész, házvezetőnő stb.

Gyermekfelügyelet (babysitter)

Háztartási szolgáltatások (ablaktisztítás, rovarirtás stb.)

Adminisztratív díjak: hatósági okmányok, személyigazolvány, útlevél, 

anyakönyvi kivonatok stb.

Otthoni szociális szolgáltatás, házi gondozás

032121

056211

056212

056290

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben igénybe vett-e az alábbi szolgáltatások közül valamelyiket, és ha igen, mennyit 

fizetett érte!

db

pár

VÁSÁROLT FOGYASZTÁS

Gyermek utcai cipő, csizma 3–14 éveseknek

üzletben (bevásárló központban) (1), piacon, utcai árustól (2), 

használt ruha,cipő üzletben (turkáló) (3), interneten (4) nem tudom (-

8), nem válaszolok (-9)

pár

Férfi utcai cipő, csizma pár

Ruházat 3 év alattiaknak 

Női utcai cipő, csizma

031231 Gyermekkabát (bunda, télikabát) 3–14 éveseknek db

032111

031236

031223 Női ruha, kosztüm db

031224 Női szoknya, blúz, nadrág

031213 Férfiöltöny db

db

031221 Női téli-, átmeneti kabát db

A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy 2015-ben mit, és milyen összegben vásároltak az Önök 

háztartásában élők. Kérjük, ha valamilyen terméket ajándékba vásároltak, akkor is írja ide be! Ha nem tudja 

pontosan, kérjük, becsülje meg!

Kifizetett éves

összeg 2015-ben, Ft

EVM EVF

031211 Férfikabát, téli, átmeneti  (bunda, dzseki) 

Mennyi-

ség
Kód M. e.Megnevezés
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Lakásfenntartás, háztartási energia

EVF

Parkolási díj munkába járáskor, vásárláskor stb. autópályadíj072420

Vezetékes gáz045210

045500

041220

045100 Elektromos energia

045410

Másodlakás bérleti díja: egy családtag részére bérelt lakás, (pl. ha egy másik 

városban élő egyetemista gyermeküknek lakást bérelnek)
041210

044301

Emésztőgödör-szippantás

Kód Megnevezés
Kifizetett éves

összeg 2015-ben, Ft

041100 Lakbér

Központi fűtés, távhő, készenléti díj, melegvízhődíj

044410 Társasház közös költsége 

044100 Vízdíj (vízóravétel, leolvasás költsége is)

Társasházi biztonsági, felügyeleti szolgálat, portaszolgálat, üdülőfelügyeleti díj044420

044200 Szemétszállítás

Csatornadíj

044302

Tűzifa

045220 PB-gáz (palackcsere és -szállítás, tartály bérlése) 

Parkolási díj lakóhelyen (garázs, teremgarázs bérlet stb)

VÁSÁROLT FOGYASZTÁS (folytatás)

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben összesen, éves szinten mennyit költöttek az alábbiakra!

044490
Egyéb lakásszolgáltatás: lépcsőház takarítás, pince vagy tárolóhely bérlése, 

kéményseprési díj

Szén 

045491 Brikett, koksz

045492

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben igénybe vett-e az alábbi szolgáltatások közül valamelyiket, és ha igen, mennyit 

fizetett érte!
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Lakásvásárlás, építkezés, korszerűsítés, karbantartás

KARBALA

KORSZLA

EPITLA

VÁSÁROLT FOGYASZTÁS (folytatás)

Volt-e az Önök lakásában/házában az elmúlt évben?

Kód Megnevezés
Kifizetett éves

összeg 2015-ben, Ft

200110 Lakás, ingatlant vásárlása

200120 Földterület, üres telek vásárlása

Karbantartás, javítás (az épület mérete, jellege nem változik)
igen (1), nem (2), nem tudom (-8), 

nem válaszolok (-9)

043100 Anyagköltség

043210 Víz- és gázvezeték szerelési munka díja

043220 Villanyszerelési munka díja

043230 Fűtés, fűtési rendszerek szerelési díja

043240 Külső-, belső festés díja

043250 Ácsmunkák

043290 Egyéb más szolgáltatások

Korszerűsítés  (pl: nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, falak 

áthelyezése, szigetelés stb)

igen (1), nem (2), nem tudom (-8), 

nem válaszolok (-9)

200310 Anyagköltség

200320 Víz- és gázvezeték szerelési munka díja

200330 Villanyszerelési munka díja

200340 Fűtés, fűtési rendszerek szerelési díja

200350 Külső-, belső festés díja

200360 Ácsmunkák

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben igénybe vett-e az alábbi szolgáltatások közül valamelyiket és ha igen, mennyit fizetett 

érte!

200370 Egyéb más szolgáltatások

Építkezés (új építés, átépítés, a meglévő épület alapterületének 

megnövelésével)

igen (1), nem (2), nem tudom (-8), 

nem válaszolok (-9)

200210 Anyagköltség

200220 Víz- és gázvezeték szerelési munka díja

200230 Villanyszerelési munka díja

200270 Egyéb más szolgáltatások

200240 Fűtés, fűtési rendszerek szerelési díja

200250 Külső-, belső festés díja

200260 Ácsmunkák
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Lakberendezés, háztartási gépek

EC EDH

Egészségügy

053121

Hűtőszekrény, fagyasztó053110

Mosogatógép

062324 Hálapénz mentősnek, ápolónak

VÁSÁROLT FOGYASZTÁS (folytatás)

062322 Mentőszolgálat (megrendelt szállítás díja)

062202 Hálapénz fogorvosnak

062310 Laboratóriumi és röntgen vizsgálatok (CT, MRI, ultrahang stb.)

062122 Hálapénz szakorvosnak

062201 Fogászati ellátás

062112 Hálapénz háziorvosnak

062121 Szakorvosi ellátás

062111 Háziorvosi ellátás

Kód Megnevezés

055111 Elektromos és motoros szerszámok

Kérjük, mondja meg, hogy az elmúlt évben mennyit költöttek az alábbi egészségügyi kiadásokra!

EVF

053192
Egyéb tartós cikk: lakásriasztó, széf, 

szagelszívó, víztisztító stb.

053133 Kombinált tűzhely (villany/gáz)

Porszívó, takarítógép053150

053141

 Kifizetett éves

összeg 2015-ben, Ft 

Konyha- és egyéb bútor

051111

Mosógép, szárítógép 

053131

Villanytűzhely

Kód Megnevezés

EA

Szobabútor

051112

Fűtőberendezések, bojler, konvektor, 

kazán (cirkó)

053122

Gáztűzhely

Ha 2015 előtt vette, ez a mező üres!

053132

Vásárolt-e az elmúlt évben az alább felsorolt tételek közül valamilyen lakberendezési tárgyat, vagy háztartási gépet? Ha igen, kérem azt 

is mondja meg, hogy részletre vásárolta-e, és, hogy mikor történt a vásárlás!

063001 Kórházi szolgáltatás

063002 Hálapénz kórházban

mennyi volt összesen a 2015-ben 

kifizetett összeg

 Ha 2015-ben vásárolta 

mennyi volt a termék teljes vételára? 

(Ft)

hó

053142 Légkondicionáló

Részlet-

re vásá- 

rolta?

igen (1), 

nem (2)

mikor vette?

év

Ha részletre vásárolta, akkor

EDE EVF
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Vásároltak-e az elmúlt évben valamilyen közlekedési eszközt?

EC

Kultúra, szórakozás

092210
Hangszerek: szintetizátor, zongora, gitár 

stb.

072120

091112

092150
Kajak, kenu, szörf, búvárfelszerelés, 

golfkocsi stb. 

Hifiberendezés és tartozékai

092130 Csónak, hajó, motorcsónak

071120 Használt személygépkocsi

091312

072431

Járműfenntartási költség: javítás, 

karbantartás, gumicsere
072300

Laptop

Járművezetői tanfolyam, vizsga

Az elmúlt évben mennyit költöttek az alábbi tételekre?

Digitális és videókamera

Kérjük, adja meg a kultúrára, szórakozásra fordított kiadásaikat!

Új személygépkocsi 

EDE EVF

 Ha 2015-ben vásárolta 

mennyi volt a termék teljes vételára? ( 

Ft)

Részlet-

re vásá- 

rolta?

igen (1), 

nem (2)

EDH

Kód Megnevezés

Kerékpár

Ha igen, akkor

mikor vette?

VÁSÁROLT FOGYASZTÁS (folytatás)

év

071110

EA

Közlekedés, járműfenntartás

Ha 2015 előtt vette, ez a mező üres!

mennyi volt összesen a 2015-ben 

kifizetett összeg
hó

091213 Digitális fényképezőgép

091311 Asztali számítógép

Televíziókészülék

091212

Házimozi, DVD, Blu-ray 091122

091121

091313 Tablet, notebook

Járműalkatrész

071200 Motorkerékpár

071300

082020 Mobiltelefon vásárlása, javítása
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Oktatási kiadások

105004 Magántanár, korrepetitor, házi tanító, egyéb tanfolyam

105003

Felsőfokú oktatás

Nyelvoktatás magántanárnál

Kérjük, adja meg az oktatásra fordított kiadásaik nagyságát!

Nyelvoktatás (szervezett formában tanfolyamon)

104000

101020

102000

VÁSÁROLT FOGYASZTÁS (folytatás)

Kifizetett éves

 összeg 2015-ben, Ft

Kultúra, szórakozás (folytatás)

EVF

093210 Sportszerek: teniszütő, horgászbot, síléc stb

Kód Megnevezés

091330

096010

095120

Külföldi üdülés

Számítógép szoftverek: operációs rendszerek, vírusirtók stb.

112010 Szálláshely: szállodában, hotelben, motelben

Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás

093113

Szálláshely: munkásszállón, kollégiumban, diákszállón

Általános iskolai oktatás tandíj

Középfokú oktatás

112020

105002

Játékkonzol és -szoftver Wii, Xbox, nintento stb. és ezek játékai

Tankönyv, jegyzet

Átképző tanfolyam, felnőttoktatás105001

096020

Belföldi üdülés: szervezett formában, utazás, ellátás, szállás, túravezetés stb. 

közül legalább kétfajta szolgáltatást tartalmaz

112030

Szálláshely: kempingben, táborban, turistaházban

103000
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