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01

ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK

01.1 Élelmiszerek
Az emberi élelmezésre szolgáló, otthoni fogyasztásra vásárolt élelmiszerféleségek.
Nem tartoznak ide az azonnali elfogyasztásra az éttermekben és az egyéb
vendéglátóhelyeken, kávéházakban, bárokban, italboltokban, utcai árusítóhelyeken,
büfékben, szállodákban, étel-ital automatákban stb. árusított élelmiszerek, továbbá a
vendéglátó egységek, a házhoz szállítók elkészített ételei, még akkor sem, ha azokat a
fogyasztónak házhoz szállították (11.1).
Nem tartoznak ide a kórházi szolgáltatások (06.3.1.1), a munkahelyi- és diákétkeztetés
keretében (11.1.2.1) és a szociális intézményekben (12.4.1.1) fogyasztott élelmiszerek
sem. Ugyancsak nem ide tartoznak azok az alkoholmentes italok, amelyek általános
formájukban szeszes italnak minősülnek, pl. alkoholmentes sör (02.1.3.1).
A hobbiállatok élelmezésére árusított speciális termékek a (09.3.4.1) alatt találhatók.

01.1.1 Cereáliák
01.1.1.1 Rizs
01.1.1.1.1. Rizs
Rizs minden formában (hántolt, hántolatlan, előfőzött).
01.1.1.1.2. Tartósított rizses ételek
Hússal, zöldséggel, hallal, más adalékkal dúsított mélyhűtött, alufóliás és egyéb
konzerv, kész- és félkész rizses ételek (pl. mélyhűtött rizses hús).
01.1.1.2 Kenyér, péksütemény, édesipari lisztesáru
01.1.1.2.1 Kenyér
Búza- és rozslisztből, adalékanyagokkal (burgonya, sajt, kukorica, szója, étkezési
korpa, különféle magok stb.) vagy anélkül készített kenyérfélék, franciakenyér,
csomagolt (szeletelt) szendvicskenyér, extrudált kenyér (abonett stb.) is.
01.1.1.2.2 Péksütemény
Zsemle, kifli és a zsemle jellegű termékek (zsemlekenyér, zsúrkenyér, zsemlecipó,
szegedi vágott cipó) és adalékanyagokkal ízesített péksütemény jellegű készítmények
(mélyhűtött is), kalácsok, (töltött is), kuglóf, briós, croissant, puffancs, pogácsa, fánk,
kétszersült, perec, gofri.
01.1.1.2.3 Édesipari lisztesáru
A száraz, hosszabb ideig tárolható készítmények: kimért és csomagolt kekszfélék,
nápolyifélék (csokoládésak is), sós, sajtos és édes teasütemények, pászka, ostyafélék,
sóspálcika, babapiskóta, száraz tortalapok (ostya, szárazpiskóta) mézeskalács,
habcsókok stb.
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01.1.1.3 Tésztafélék
01.1.1.3.1 Száraztészta
Tarhonya, kocka-, cső-, csiga-, kagylótészta, spagetti, makaróni, vékonymetélt és a
különféle ízesítéssel készült egyéb (pl. parajos) száraztészták, a durum lisztből
készültek is.
01.1.1.3.2 Tartósított tésztás ételek
Mélyhűtött, alufóliás és egyéb sütésre, főzésre előkészített tésztafélék, amelyek húst,
halat, vagy zöldséget, túrót, sajtot, lekvárt tartalmaznak (pl. túró-, szilvás gombóc,
réteslap, ravioli, pizza, levelestészta-félék stb.). Egyéb tésztafélék, pl. mélyhűtött
palacsinta, galuska.
Nem tartozik ide: a húspástétom (01.1.2.6.2); halpástétom (01.1.3.4).
01.1.1.4 Cukrászsütemény
Az édesipari lisztesáruhoz nem tartozó, csak rövid ideig tárolható készítmények pl.
tortafélék, linzer és kelt sütemények, gesztenyepüré és -massza, friss tortalap, krémes,
beigli, rétes, pite, sajtos tekercs, bukta, készen vásárolt krémek, pudingok stb. Ide
tartozik még a megsütött pizza feltéttel, feltét nélkül is.
01.1.1.5 Szendvicsek
Mindenfajta szendvics (húsos, sajtos, zöldséges stb.) kerül
élelmiszerboltban vásárolható. (Ezek eddig 01.1.9.4.1-ben voltak)

ide,

amely

01.1.1.6 Egyéb cereáliák
01.1.1.6.1 Liszt, dara
Búza, rozs, kukorica és egyéb gabona lisztek és darák a kenyérsütési célra vásárolt
lisztet is beleértve.
01.1.1.6.2 Egyéb cereáliák
Gabonapehely és -hántolmány, búza- és árpagyöngy, búzacsíra, maláta, malátaliszt,
maláta kivonat, szójaliszt, szójagranulátum, szójakocka, hántolt köles, müzli, müzli
szelet, burgonya- és egyéb étkezési keményítő, zsemlemorzsa, panírpor, süteménypor
stb.
Nem tartozik ide: a hántolt borsó (01.1.7.3.6), a csemegekukorica (01.1.7.3.7), a
burgonyaliszt és -pehely (01.1.7.8).

01.1.2 Hús
Figyelem! A későbbi felhasználásra vásárolt (mélyhűtőben tárolt) termékeket a
vásárláskor kell kiadásként elszámolni.
A saját termelésből származó későbbi felhasználás céljából mélyhűtőben tárolt
húsfélék esetében a fogyasztás időszakában kell az elfogyasztott mennyiséget hetente
számba venni a naplóban.
Nem tartozik ide állatok vásárlása tovább tartásra (hízlalásra, tenyésztésre). Ez
mezőgazdasági termelési ráfordítás.
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01.1.2.1 Marha- és borjúhús
Mindenféle friss, fagyasztott és mélyhűtött szín és csontos nyers marha- és borjúhús,
kolbász készítéséhez vásárolt hús. Nem tartozik ide: a belsőség és a külön vásárolt
csont. (01.1.2.5.4 tételhez soroljuk.)
01.1.2.2 Sertéshús
Mindenféle friss, fagyasztott és mélyhűtött szín és csontos nyers sertéshús, kolbász
készítéséhez vásárolt hús. Nem tartozik ide: a belsőség és a külön vásárolt csont.
(01.1.2.5.4 tételhez soroljuk.).
01.1.2.3 Juh- és kecskehús
Mindenféle friss, fagyasztott és mélyhűtött nyers juh- és kecskehús. Nem tartozik ide:
a belsőség és a külön vásárolt csont (01.1.2.5.4 tételhez soroljuk.). Vásárolt élőállat
vágásakor a mennyiséget vágott súlyban kell közölni.
01.1.2.4 Baromfihús
Minden élve vásárolt, vagy vágott (friss, fagyasztott és mélyhűtött, konyhakész)
baromfihúsféle, az aprólék is. A mennyiséget vágott súlyban kell közölni. Átszámítási
kulcsok a vágott súly élősúlyból történő kiszámításához:
csirke, tyúk: az élősúly 78 %-a
hízott liba, kacsa: az élősúly 86 %-a
sovány liba, kacsa: az élősúly 75 %-a
pulyka: az élősúly 80 %-a
Nem tartozik ide a külön vásárolt belsőség (01.1.2.5.5).
01.1.2.5 Húskészítmény és belsőség
01.1.2.5.1 Szalámi, szárazkolbász, sonka
Valamennyi tartós füstölt és (vagy) főtt készítmény.
01.1.2.5.2 Angol szalonna stb.
Vastag húsrétegű termékek, mint a bacon, a kolozsvári szalonna, császárszalonna
01.1.2.5.3 Egyéb hentesáru
Mindenféle felvágott, párizsi, virsli, krinolin, lecsó-, főzőkolbász, kenőmájas,
hurkafélék, disznósajt.
01.1.2.5.4 Sertés-, marha-, borjúbelsőségek
Marha-, borjú-, sertés-, juh-, és kecske- friss, fagyasztott, mélyhűtött máj, vese, velő,
tüdő, szív, nyelv, pacal, sertésfej, sertésköröm, csülök, kocsonyahús és a külön
vásárolt sertés-, marha- és borjúcsont. A csont mennyiségét is számba kell venni.
Kolbász készítéséhez vásárolt bél (Csomagolt bél súlya: 20 dkg.).
01.1.2.5.5 Baromfi belsőség
Friss, vagy fagyasztott máj, szív, zúza külön vásárolva.
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01.1.2.6 Húskonzerv
01.1.2.6.1 Előkészített hústermékek
Sütésre előkészített (panírozott, mirelit) készítmények, mint a vagdalt, karaj,
bélszínroló. Ide tartozik a húskivonat, húslé is.
01.1.2.6.2 Egyéb húskonzerv
Húsból és belsőségből körítés nélkül készített húskonzerv és mélyhűtött (mirelit)
készítmények (sertéshús, marhahús saját levében, pörköltek, dobozolt sonka,
húspástétom, májkrém, löncs konzervek, szalontüdő stb.). Húsos ételkonzervek is ide,
pl. székely- és töltött káposzta.
Nem tartoznak ide: mélyhűtött (mirelit) szeletelt, csomagolt húsok. Ezeket a
megfelelő, de nem sütésre előkészített nyershúsokhoz kell sorolni. Ugyancsak nem
tartoznak ide a húsból, belsőségből készülő levesporok, leveskockák, leveskonzervek
(01.1.9.3.1).
01.1.2.7 Egyéb hús
Friss, fagyasztott, mélyhűtött vad (szarvas, őz, vaddisznó, fogoly, fácán, fürj, vadnyúl
stb.) húsféle, belsőség. Házinyúl, galamb, ló, strucc, kenguru és a viziemlősök húsa és
belsősége is.
Az ide tartozó termékek mennyiségét vágott súlyban kell közölni (pl. házinyúl vágott
súly = élősúly 72%-a, 1 galamb tisztított súlya kb. 30 dkg).

01.1.3 Hal
01.1.3.1 Hal
Mindenféle friss, fagyasztott és mélyhűtött hal, belsőség is.
01.1.3.2 Rák, kagyló stb.
Egyéb víziállatok (puhatestűek) húsa (friss, fagyasztott és mélyhűtött). Tengeri és
édesvízi rákok, puhatestűek (tintahal stb.), osztrigák, kagylók, tengeri és szárazföldi
csigák, kígyók, békák.
01.1.3.3 Szárított, sózott, füstölt hal
Idetartoznak a hasonló módon feldolgozott puhatestű viziállatok is.
01.1.3.4 Halkészítmények
Hal- és rákkonzervek, ringli, szardellapaszta, halpaprikáskonzerv, kaviár és
készítmények, halpástétom, gyorsfagyasztott halászlé stb.
Nem tartoznak ide: a halból készült levesporok és leveskockák (01.1.9.3.1).

01.1.4 Tej, sajt, tojás
01.1.4.1 Normál zsírtartalmú tej
Tehéntej, juhtej, kecsketej friss, pasztőrözött, sterilizált; zsírtartalma 2,8% vagy annál
magasabb. Aludttejként fogyasztva is ide tartozik.
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01.1.4.2 Alacsony zsírtartalmú tej
Ugyanaz, mint 01.1.4.1, de zsírtartalma 2,8%-nál kevesebb.
01.1.4.3 Tejkonzerv és tejpor
Sűrített, por, illetve liofilizált tejkoncentrátum (cukrozott sűrített tej is). Completa és
egyéb „kávéfehérítő” por is ide.
01.1.4.4 Joghurt és kefir
Natúr joghurt, kefir. Ízesített joghurt is ide.
01.1.4.5 Sajt és túró
01.1.4.5.1 Sajt
Tehén-, juh-, vagy kecsketejből készült ízesített, füstölt, kemény, lágy, ömlesztett és
krémsajtok.
01.1.4.5.2 Túró
Tehén-, juh-, vagy kecsketejből készült túró.
01.1.4.6 Egyéb tejtermék
01.1.4.6.1 Tejföl
01.1.4.6.2 Egyéb tejtermék
Tejszín, tejalapú desszertek, tejes italok (pl. kakaó) és egyéb tejalapú termékek,
cukrozott vagy kakaóval, gyümölccsel ízesített túrókrémek, Túró Rudi, körözött,
ízesített tejitalok, szójából készült tejtermékek (pl. szójatej).
Nem tartoznak ide: a vaj és készítményei (01.1.5.1).
01.1.4.7 Tojás
Baromfi és más ehető tojás, tojáspor.
A keltetésre használt tojást nem itt, hanem termelési költségként vesszük számításba.

01.1.5 Olaj és zsiradékok
01.1.5.1 Vaj, -krém
Mindenféle vaj, vajkrém.
01.1.5.2 Margarin
Diétás margarin is, mogyoróvaj nem tévesztendő össze a Nutellával (01.1.8.3), egyéb
növényi zsiradék.
01.1.5.3 Olíva olaj
01.1.5.4 Étolaj (olíva nélkül)
Az olíva olajon kívüliek: napraforgóolaj, repce, kukorica, gyapotmag, földimogyoró,
tökmag, szójabab, dió étolaj stb.
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01.1.5.5 Állati zsiradék
01.1.5.5.1 Sertés-, baromfi zsiradék
Sertészsír, zsírszalonna, liba- és kacsazsiradék (csak akkor soroljuk ide, ha külön, mint
zsiradékot vásárolják), liba- és kacsatepertő stb.
Nem tartozik ide: angol szalonna, kolozsvári szalonna (01.1.2.5.2), a gyógyászati célú
tőkehal-, illetve csukamájolaj (06.1.1.1).
01.1.5.5.2 Étkezési szalonna
Étkezési, füstölt, pácolt, főtt, abált, nem vastag húsrétegű szalonna, tepertő, pörc (nem
baromfié).

01.1.6 Gyümölcs
01.1.6.1 Citrusfélék
Narancs, citrom, grapefruit, mandarin.
01.1.6.2 Banán
01.1.6.3 Alma
A birsalma is.
01.1.6.4 Körte
01.1.6.5 Csonthéjas gyümölcsök
01.1.6.5.1 Őszibarack
01.1.6.5.2 Sárgabarack
01.1.6.5.3 Cseresznye
01.1.6.5.4 Meggy
01.1.6.5.5 Szilva
01.1.6.5.6 Egyéb csonthéjas gyümölcsök (pl. Olajbogyó)
01.1.6.6 Bogyós gyümölcsök
01.1.6.6.1 Földieper, málna, ribizli
01.1.6.6.2 Szőlő
01.1.6.6.3 Egyéb bogyós gyümölcsök
Például: szeder, egres, csipkebogyó, áfonya, erdei szamóca, erdei som.
01.1.6.7 Egyéb gyümölcsök
01.1.6.7.1 Sárgadinnye
01.1.6.7.2 Görögdinnye
01.1.6.7.3 Egyéb friss gyümölcsök
Naspolya, gesztenye
01.1.6.7.4 Egyéb déligyümölcsök
Ananász, kivi, kókuszdió, avokádó, egyéb trópusi gyümölcsök
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01.1.6.8 Dió, mák, mogyoró, mandula
01.1.6.8.1 Dió, mogyoró, mandula, pisztácia
Héjas és tisztított, az amerikai mogyoró, a pörkölt, sózott mogyoró is.
A mennyiséget tisztított súlyban kell beírni. Diónál, mandulánál és keményhéjas
mogyorónál a tisztított súly = bruttó (héjas) súly 40%-ával, amerikai mogyorónál
70%-ával.
01.1.6.8.2 Mák
01.1.6.8.3 Szárított és aszalt gyümölcsök, magok
Aszalt szilva, körte, alma, kókuszreszelék stb. Aszalt füge, datolya, mazsola.
Magbelek, napraforgómag stb.
01.1.6.9 Gyümölcskészítmények
Gyümölcsalapú adalékanyagok üveges, dobozolt vagy mélyhűtött. Fagyasztott és
egyéb cukor nélkül tartósított gyümölcs és gyümölcs alapú termék.
Nem tartoznak ide a hagyományosan cukorral tartósított gyümölcskészítmények
(befőtt, dzsem, íz, lekvár) (01.1.8.2.1), a cukorban eltett (kandírozott) gyümölcs
(01.1.8.6.2), a gyümölcsszörp és gyümölcslé (01.2.2.3).
Üveges és fémdobozos termékek vásárlása esetén, az üvegen, dobozon feltüntetett (lé
nélküli) töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
Megjegyzés. A friss gyümölcsféléknél kell elszámolni a házi tartósítás (befőzés,
mélyhűtés, illetve fagyasztás, egyéb módon tartósítás) céljára vásárolt – ajándékba
kapott – vagy saját termelésű termékeket a tartósítás időpontjában.

01.1.7 Zöldség és burgonya
01.1.7.1 Leveles, száras zöldségek
01.1.7.1.1 Fejessaláta (db)
01.1.7.1.2 Spenót, sóska stb.
Leveléért, száráért termesztett egyéb zöldségek és zöld fűszerek is, mint a cikória,
salátakatáng, petrezselyemzöldje, endívia, zellerzöld, kapor, rebarbara, tárkony,
lestyánzöld stb.
01.1.7.2 Káposztafélék
01.1.7.2.1 Fejes- és kelkáposzta
01.1.7.2.2 Karfiol, brokkoli
Egyéb káposztafélék, mint a karfiol, kínai kel, kelbimbó, karalábé stb. is.
01.1.7.3 Természöldségek
01.1.7.3.1 Uborka
01.1.7.3.2 Paradicsom
01.1.7.3.3 Zöldpaprika
01.1.7.3.4 Zöldbab
01.1.7.3.5 Zöldborsó
01.1.7.3.6 Szárazhüvelyesek
Bab, lencse, borsó.
01.1.7.3.7 Egyéb természöldségek
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Sütőtök, patisszon, padlizsán, cukkíni, főzőtök (gyalult is) stb. Csemege és morzsolt
kukorica, pattogatott kukoricának való stb.
01.1.7.4 Gyökérzöldségek, gomba
01.1.7.4.1 Gomba
01.1.7.4.2 Sárgarépa, petrezselyemgyökér.
A tisztított állapotban vásárolt leveszöldséget is ide kell kódolni.
01.1.7.4.3 Vöröshagyma A főzőhagyma, újhagyma és a póréhagyma is ide tartozik.
01.1.7.4.4 Egyéb gyökérzöldségek
Paszternák, cékla, retek, spárga, articsóka, zellergumó, torma, egyéb répafélék,
fokhagyma, lestyángumó stb.
01.1.7.5 Szárított zöldségek
Mindenféle szárított zöldségfajta.
01.1.7.6 Fagyasztott zöldségek
Üzletben vásárolt fagyasztott zöldség.
01.1.7.7 Egyéb zöldségkészítmények
01.1.7.7.1 Savanyúság
Csak a készen vásárolt, különféle savanyúságok, a savanyú káposzta kivételével.
01.1.7.7.2 Savanyú káposzta (, -répa)
Csak a készen vásárolt. Ide értendő a hasonlóan tartósított répa is.
01.1.7.7.3 Más módon tartósított zöldségek, zöldségkészítmények
Üvegben, konzervdobozban vásárolt bármilyen zöldségféle, pl.: bab, borsó, gomba,
natúr lecsó stb. Megjegyzés. Üveges és konzervdobozos termékek vásárlása esetén, az
üvegen, dobozon feltüntetett (lé nélküli) töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
Nem tartoznak ide: a paradicsom- és zöldség ivólevek (01.2.2.4).
01.1.7.8 Burgonya
Csak az étkezési célra vásárolt, illetve felhasznált burgonyát soroljuk ide.
01.1.7.9 Burgonyakészítmények
Burgonyából készült liszt, dara, pelyhek, pürék és chipsek, beleértve a fagyasztott
készítményeket is pl. fagyasztott hasábburgonya.
Nem tartozik ide: a burgonya-, tapióka stb. keményítő (01.1.1.5.2).
Megjegyzés: A tisztított állapotban vásárolt friss, csomagolt áruk (pl. tisztított borsó,
tisztított leveszöldség, gyalult tök stb.) mennyiségét eredeti súlyra kell
visszaszámítani. Az átszámítási kulcsszámok:
A tisztított friss zöldség- és főzelékfélék eredeti súlyra való átszámításához
használandó szorzószámok:
Burgonya (új)
1,22
Burgonya (régi)
1,54
Fejeskáposzta
1,32
Karfiol
1,30
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Sárgarépa
1,37
Petrezselyemgyökér
1,37
Tök
1,33
Zeller
1,33
Zöldbab
1,18
Zöldborsó
1,89
A friss zöldségféléknél kell elszámolni a házi tartósítás (befőzés, mélyhűtés, illetve
fagyasztás, egyéb módon tartósítás) céljára vásárolt – ajándékba kapott – vagy saját
termelésű termékeket a tartósítás időpontjában.

01.1.8 Édességek
01.1.8.1. Cukor
01.1.8.1.1 Cukor
Répa-, szőlő- és nádcukor, finomított vagy nem, kristály-, kocka, por- és mokkacukor,
diétás porcukor (Corvital, Glukonon)
Nem tartozik ide a bor cukrozásához vagy szeszfőzéshez felhasznált cukor.
01.1.8.1.2 Mesterséges édesítőszerek
01.1.8.2 Lekvár, befőtt, méz
01.1.8.2.1 Lekvár, dzsem, befőtt
Konzerv, mélyhűtött, üveges, dobozolt, vagy mélyhűtött (mirelit) befőttek,
gyümölcspürék, -sajtok pl.: birsalmasajt, gyümölcszselék és -krémek, lekvárok,
dzsemek stb.
01.1.8.2.2 Méz
Természetes és mesterséges méz.
Megjegyzés. Üveges és fémdobozos konzerv vásárlása esetén az üvegen, dobozon
feltüntetett (lé nélküli) töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
01.1.8.3 Csokoládé
Mindenféle csokoládé és csokoládékészítmény (nugát, Nutella is), kimérve vagy
csomagolva, szeletben, táblában.
Nem tartozik ide: a kakaó- és csokoládépor (01.2.1.3).
01.1.8.4 Cukorka, rágógumi
Cukorka, rágógumi, karamella, drazsé stb.
01.1.8.5 Fagylalt, jégkrém
Mindenfajta fagylalt, parfé, jégkrém.
01.1.8.6 Egyéb édességek
01.1.8.6.1 Desszertek
Díszdobozos és kimért desszert, konyakos meggy, marcipán stb.
01.1.8.6.2 Egyéb édességek
Cukorban eltett (kandírozott) termékek, melasz, cukorszirup, étel adalékanyagok
édességhez, krémporok és pudingporok, fagylalt por.
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Nem tartoznak ide: a maláta készítmények (01.1.1.5.2) és a cukrászsütemények
(01.1.1.4).

01.1.9 Máshova nem sorolt élelmiszerek
01.1.9.1 Mártások, ételízesítők
Mustár, ketchup, majonéz, szójaszósz, Uncle’s Beans, salátaöntet, pritamin, ecetes
vagy tejszínes torma, Vegeta, ecet stb.
Megjegyzés. Üveges és fémdobozos konzerv vásárlása esetén, az üvegen, dobozon
feltüntetett (lé nélküli) töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
01.1.9.2 Fűszerek
Étkezési só, fűszerek, bors, gyömbér, curry, fahéj, szegfűszeg, fűszerpaprika- és
őrlemény, vanília, kakukkfű, rozmaring stb.
01.1.9.3 Bébi és diétás ételek, levesek, élesztő
01.1.9.3.1 Levesek, élesztő
Konyhakész levesek, leveskocka, levesporok (Maggi, Knorr stb.), instant levesek, étel
adalékanyagok, élesztő, pudingpor, sütőpor, vaníliás cukor.
01.1.9.3.2 Bébi és diétás ételek
Megjegyzés. Üveg és konzerv vásárlása esetén, az üvegen, dobozon feltüntetett (lé
nélküli) töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
01.1.9.4 Egyéb fel nem sorolt élelmiszerek
01.1.9.4.1 Hidegkonyhai készítmények
Ide csak a boltokban vásárolt hidegkonyhai készítmények kerülnek (pl: francia és
egyéb saláták, kaszinótojás, sonkatekercs stb.). Nem tartoznak ide a büfében, utcai
árusoknál és vendéglátóhelyeken fogyasztottak (11.1.1).
01.1.9.4.2 Egyéb élelmiszerek
Minden az eddigiekbe be nem sorolható élelmiszer termék, például citrompótló,
limonádépor, étkezési szódabikarbóna, patronok (szóda, habszifon, betétdíj nélkül).

01.2 Alkoholmentes italok
Az otthoni fogyasztásra vásárolt alkoholmentes italok, illetve az ezek készítésére
használt kivonatok és sűrítmények. Nem sorolhatók ide: az olyan alkoholmentes
italok, pl. alkoholmentes sör (02.1.3.1), amelyek általános formájukban szeszes italnak
minősülnek. Ugyancsak nem sorolhatók ide az azonnali elfogyasztásra éttermekben,
illetve egyéb vendéglátóhelyeken (kávéházakban, bárokban, italboltokban, utcai
árusítóhelyeken, szállodákban, étel-ital automatákban stb.) árusított alkoholmentes
italok (11.1).
A visszaváltható üvegben, flakonban vásárolt ital esetében a betétdíjat a vásárláskor
nem szabad elszámolni kiadásként, a visszaváltáskor nem szabad elszámolni
bevételként.
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01.2.1 Kávé, tea, kakaó
01.2.1.1 Kávé
01.2.1.1.1 Kávé
Szemes kávé, pörkölt vagy nyers állapotban, darált kávé, kávékivonat és -sűrítmény,
instant kávé.
01.2.1.1.2 Kávékeverék
Koffeinmentes kávé, kávékeverék, kávépótló (pl. INKA kávé).
01.2.1.2 Tea
Teafű, filteres és instant tea. Gyümölcsteák is.
Nem tartoznak ide a gyógyteák (06.1.1.1).
01.2.1.3 Kakaópor
Édesített vagy nem édesített kakaópor.
Nem tartoznak ide: a csokoládé szeletben vagy táblában (01.1.8.3); a kakaó alapú ételés desszert készítmények (01.1.8.6.1).

01.2.2 Ásványvíz, üdítőitalok, ivólék
01.2.2.1 Ásványvíz
Ásványvíz. Ide tartozik a palackban vagy konténerben értékesített ivóvíz is.
01.2.2.2 Szénsavas üdítőitalok
Alapanyagtól függetlenül ide tartozik minden szénsavval dúsított üdítőital és a
szódavíz.
01.2.2.3 Gyümölcsszörp és gyümölcslé
01.2.2.3.1 Gyümölcslevek
Minden hazai vagy déligyümölcsből készült rostos vagy szűrt természetes lé (alma,
körte, barack, szőlő, narancs, citrom stb.) a koncentráció mértékétől függetlenül. Ice
tea is ide.
01.2.2.3.2 Szörpök, sűrítmények
Szörpök és italkészítésre használt koncentrátumok.
Megjegyzés. Üveges és fémdobozos konzerv vásárlása esetén, az üvegen, dobozon
feltüntetett töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
01.2.2.4 Zöldség ivólé
Mindenféle zöldségből készített ivólevek, keverékek, (paradicsom ivólé, sütőtöklé,
almás sárgarépa stb.)
Megjegyzés. Üveges és fémdobozos konzerv vásárlása esetén, az üvegen, dobozon
feltüntetett töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
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02

SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK

02.1 Szeszes italok
Az otthoni fogyasztásra vásárolt alkoholtartalmú italok. Ide tartoznak azok az alacsony
alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok, amelyek általános formájukban szeszes
italnak minősülnek (például az alkoholmentes sör 02.1.3.1).
Nem tartoznak ide éttermekben, illetve egyéb vendéglátóhelyeken (kávéházakban,
bárokban, italboltokban, utcai árusítóhelyeken, szállodákban, étel-ital automatákban
stb.) árusított alkoholtartalmú italok. (11.1.1).
A visszaváltható üvegben, flakonban vásárolt ital esetében a betétdíjat a vásárláskor
nem szabad elszámolni kiadásként, a visszaváltáskor nem szabad elszámolni
bevételként.

02.1.1 Tömény italok
02.1.1.1 Tömény italok
Pálinka, brandy, finomszesz, rum, egyéb tömény szeszesital, nem bor alapú aperitifek,
mézbor stb.; likőrök.

02.1.2 Bor
02.1.2.1 Bor
Mindenféle szőlőből és egyéb gyümölcsből készült bor (almabor, fügebor, szaké stb.)
és must. A bornak vásárolt szőlőt és cukrot is ennél a tételnél számoljuk el, ha a
háztartásnak nincs saját szőlőtermelése. Bormennyiség = szőlőmennyiség x 0,7.
Megjegyzés: A sajáttermelésű szőlőhöz borkészítéshez kiegészítésképpen vásárolt
szőlő értéke termelési költség.
02.1.2.2 Pezsgő és boralapú aperitifek
Pezsgő és habzóbor, boralapú aperitifek, mint a borvermut, ürmös és hasonlók.

02.1.3 Sör
02.1.3.1 Sör
Mindenfajta világos és barna sör, alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú is.

02.2 Dohányáruk
02.2.1 Dohányáruk (bárhol vásárolt)
02.2.1.1 Cigaretta
02.2.1.2 Szivar
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02.2.1.3 Egyéb dohányáru
Pipadohány, bagó, tubák, cigarettapapír, cigarettadohány stb.
Nem tartoznak ide: a dohányzási cikkek, mint pipa, szipka, tűzkő (12.3.2.2.2).
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03

RUHÁZAT ÉS LÁBBELI

03.1 Ruházat
03.1.1 Ruházati méteráru
03.1.1.1 Ruházati méteráru
Természetes, mesterséges vagy szintetikus szálból, illetve ezek keverékéből készült, a
03.1.2 tételekhez tartozó cikkek készítéséhez vásárolt mindenfajta méteráru.
03.1.1.1.1 Méteráru férfi felsőruhához
Férfi felsőruházathoz tartozó cikkek készítéséhez vásárolt mindenfajta méteráru. A
bélésanyagot, szabókelléket a rövidáru tételhez soroltuk (03.1.3.1.4).
03.1.1.1.2 Méteráru férfi alsóruhához
Férfi alsó és egyéb ruhaféle (ing, alsónadrág, pizsama, hálóing, köntös, tréningruha,
munkaköpeny stb.) készítéséhez vásárolt anyag.
03.1.1.1.3 Méteráru női felsőruhához
Női felsőruházathoz tartozó cikkek készítéséhez vásárolt mindenfajta méteráru.
03.1.1.1.4 Méteráru női alsóruhához
Női alsó és egyéb ruhaféle (munkaruha, munkaköpeny és szabadidőruha, köntös,
otthonka, pongyola, kötény, hálóing stb.) készítéséhez vásárolt anyag.
03.1.1.1.5 Méteráru gyermekruhához
Gyermekruházatnál felsorolt tételek készítéséhez vásárolt mindenfajta méteráru,
kivéve a 3 éven aluliaknak vásároltat (03.1.2.3.6).
Nem ide tartozik a bútorszövet, függöny stb. lakástextil méteráru (05.2.1.1).

03.1.2 Felső- és alsóruházat
Készruha bármely anyagból (textil, bőr, szőrme, műanyag, gumi), mindennapi
használatra, munka vagy sportolási célokra.
A méretre készíttetett felső- és alsóruhák akkor tartoznak ide, ha az anyagot a szabó
adja.
Nem tartoznak ide: a gyógyászati segédeszközök, mint a rugalmas (gumi)-harisnya
(06.1.2.1), a bukósisak (03.1.3.1.1 férfi, 03.1.3.1.2 női, 03.1.3.1.3 gyermek) és a sport
célú védőruházat (09.3.2.1).
03.1.2.1 Férfiruházat
03.1.2.1.1 Férfi téli-, átmeneti kabát
Szövet, bőr, műbőr, téli- és átmeneti dzseki, kabát (felöltő), valódi szőrme és
műszőrme bunda, továbbá meleg béléssel (toll, habszivacs, vatelin béléssel) ellátott
(ún. téliesített) ballon és orkán jellegű anyagból készült dzseki, kabát.
03.1.2.1.2 Férfi ballon, esőkabát
Meleg bélés nélküli ballon- és orkán jellegű anyagból készült dzseki, kabát és
bármilyen anyagú esőkabát.
03.1.2.1.3 Férfi öltöny
Bármilyen anyagból.
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03.1.2.1.4 Férfi nadrág, zakó
Bármilyen anyagból (beleértve a farmer anyagot is) készült nadrág, zakó. Egy nadrág
és egy zakó a mennyiség számbavételénél külön 1-1 darabnak számít.
03.1.2.1.5 Férfi munkaruha és egyéb
Bármilyen munkaruha, munkaköpeny, tréningruha, szabadidőruha, köntös, sportmez,
motorosruha stb.
03.1.2.1.6 Férfi felső kötöttáru
Pulóver, kardigán, mellény.
Megjegyzés: Az egyéb kötöttárut (kesztyű, sál stb.) a divatáru tételhez soroljuk
(03.1.3.1.1). A kötöttárukhoz vásárolt fonalat a rövidáru tételnél kell elszámolni.
(03.1.3.1.4)
03.1.2.1.7 Férfiing
Szövött és kötött rövid és hosszú ujjú férfiing, garbó, pólóing stb.
03.1.2.1.8 Férfi fehérnemű
Alsónadrág, atlétatrikó, pizsama, hálóing stb.
03.1.2.1.9 Férfi harisnya, zokni
03.1.2.2 Női ruházat
03.1.2.2.1 Női téli-, átmeneti kabát
Szövet, bőr, műbőr, téli- és átmeneti dzseki, kabát, szőrme, műszőrme, bunda, bőr- és
műbőr rövidkabát, továbbá meleg béléssel (toll, habszivacs, vatelintöltéssel) ellátott
(ún. téliesített) ballon és orkán jellegű anyagból készült dzseki, kabát.
03.1.2.2.2 Női ballon, esőkabát
Meleg bélés nélküli rövid blézer, kuli, farmer-, ballon- orkán jellegű anyagból készült
dzseki, kabát és bármilyen anyagú esőkabát.
03.1.2.2.3 Női ruha, kosztüm
Női felsőruha, kosztüm, menyasszonyi ruha stb. bármilyen anyagból.
03.1.2.2.4 Női szoknya, blúz, nadrág
Bármilyen anyagból (beleértve a farmer anyagot is) készült szoknya, blúz, nadrág, bőrtextilmellény, pólóing stb.
03.1.2.2.5 Női munkaruha és egyéb
Bármilyen munkaruha, munkaköpeny, szabadidőruha, köntös, otthonka, pongyola,
kötény, tréningruha, sportmez stb.
03.1.2.2.6 Női felső kötöttáru
Pulóver, kardigán, vállkendő, mellény. Megjegyzés: Az egyéb kötöttárut (kesztyű, sál
stb.) a divatáruhoz soroljuk (03.1.3.1.2). A felső kötöttáruhoz vásárolt fonalat a
rövidáru tételnél kell elszámolni (03.1.3.1.4).
03.1.2.2.7 Női fehérnemű
Kombiné, női nadrág, melltartó, hálóing, pizsama.
03.1.2.2.8 Női harisnya, zokni
Ide tartozik a női harisnyanadrág is.
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03.1.2.3 Gyermek- és csecsemőruházat (14 éves és fiatalabb)
03.1.2.3.1 Gyermek kabát
Bármilyen anyagból készült téli, átmeneti kabát, esőkabát.
03.1.2.3.2 Gyermek felsőruha
Bármilyen anyagból készült ruha, öltöny, nadrág, szoknya, blúz, pólóing, tréningruha,
iskolaköpeny, kötény, sportmez, szabadidőruha, köntös, cserkészruha, jelmezruha stb.
03.1.2.3.3 Gyermek felső kötöttáru
Kardigán, pulóver, mellény, kötött nadrág, kabát stb. Megjegyzés: Az egyéb kötöttárut
(kesztyű, sál stb.) a kiegészítő cikkekhez (03.1.3.1.3) soroljuk. A felső kötöttáruhoz
vásárolt fonalat a rövidáru tételnél kell elszámolni (03.1.3.1.4).
03.1.2.3.4 Gyermek fehérnemű
Testi fehérnemű, ing, tornanadrág, trikó, hálóing, pizsama stb.
03.1.2.3.5 Gyermek harisnya, zokni
03.1.2.3.6 Ruházat 3 év alattiaknak
Mindenféle csecsemőkelengye (a még meg nem született baba részére előre
megvásárolt kelengye is) és minden egyéb ruházati cikk, pl. kötött, horgolt bébi cipő
stb., amelyet 3 éven aluliak részére vásároltak: takaró, párna, paplan, pólyahuzat,
pólyapárna, kötött, horgolt bébi cipő stb.
Nem ide tartozik a guminadrág, az eldobható pelenkanadrág, a textil- vagy
papírpelenka és pelenkabetét (12.1.3.1).

03.1.3 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők
03.1.3.1 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők
03.1.3.1.1 Kiegészítő férfi ruházati cikkek
Kalap, kucsma, sapka, kesztyű, (kertészkesztyű is) sál, nyakkendő, nadrágtartó,
nadrágszíj, zsebkendő, fürdőruha, kertészkesztyű, bukósisak stb.
03.1.3.1.2 Kiegészítő női ruházati cikkek
Kalap, kucsma, sapka, kesztyű (kertészkesztyű is), sál, stóla, fejkendő, alkalomra
koszorú, fátyol, fésülködő kendő, szőrmegallér, zsebkendő, fürdőruha, muffok, övek,
bukósisak, kertészkesztyű stb.
03.1.3.1.3 Kiegészítő gyermekruházati cikk
Kalap, sapka, kesztyű, egyujjas kesztyűk, sál, balett ruha, jelmezfelszerelés,
zsebkendő, nadrágtartó, nadrágszíj, mindenfajta cserkész felszerelés, fürdőruha,
bukósisak stb.
03.1.3.1.4 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők
Rövidáru, kötött, horgolt, hímzett ruházati és kiegészítő vagy felső ruházati cikkekhez
vásárolt fonal, övszalag, gumiszalag, cérna, gomb, zipzár, patent, kapocs, izzlap,
szabókellék és bélésanyag stb.
Ide tartozik (03.1.3.1.1,2,3): kertészkesztyű, munkakesztyű.
Nem ide tartozik: gumikesztyű (05.6.1.2.2); kötő- és varrótű (05.6.1.2.3), orsó
(05.6.1.2.2), védőkesztyű különféle sportokhoz, mint pl. a jégkorong, baseball, boksz,
kerékpározás, amerikai futball stb. (09.3.2.1); egyéb védőruha vagy mentőmellény,
testvédő betétövek stb. (09.3.2.1); papírzsebkendő (12.1.3.1.); órák, ékszerek,
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nyakkendőtű, mandzsettagomb stb. (12.3.1.1); sétapálca, -bot, esernyő, legyező,
kulcskarika (12.3.2.2.2), bőrönd, bőrdíszmű stb. (12.3.2.1).

03.1.4 Ruházkodási szolgáltatás
03.1.4.1 Ruházkodási szolgáltatás
A ruházkodáshoz sorolt cikkek készíttetési, alakítási, javíttatási, tisztíttatási, mosatási,
vasalási és kölcsönzési díja, jelmezkölcsönzés is. A javítási szolgáltatás értéke a
munkadíjon kívül a felhasznált anyag költségét is tartalmazza. (Kivéve, ha az anyagot
a megrendelő adja.)
Nem tartoznak ide: a háztartás keretében végzett saját javítás céljára vásárolt ruházati
méteráruk (03.1.1.1), fonalak, rövidáruk stb. (03.1.3.1.4); az ágynemű vagy más
lakástextíliák javítása (05.2.1.1.3), illetve mosatása, száraz vegytisztítása, festése és
kölcsönzése (05.6.2.2).

03.2 Lábbeli
03.2.1 Lábbeli
A mindennapi használatra is alkalmas cipők, csizmák, szabadidőcipők, sportcipők
(például futócipő, teniszcipő, kosárlabdacipő és evezőscipő stb.). Cipőkellékek,
cipőfűző, sarok, talpbetét, sámfa, kamásni stb.
Nem ide tartozik: bébi cipő textil, kötött, vagy horgolt (03.1.2.3.6); ortopéd cipő
(06.1.3.1); speciális, más célra nem használható sportcipők: golf, korcsolya, sícipő
(bakancs), stoplis futballcipő, futócipő (szöges) stb. (09.3.2.1); egyéb sportoláshoz
használatos védő ruhadarabok pl. lábszárvédő labdarúgáshoz (09.3.2.1).
03.2.1.1 Férfi lábbeli
03.2.1.1.1 Férfi utcai cipő, csizma
Bármilyen anyagból utcai viseletre készült férfi lábbeli. Szandál, bakancs,
gumicsizma, edzőcipő is.
03.2.1.1.2 Egyéb férfi lábbeli
Házicipő, papucs, tornacipő, cipőkellékek. Nem tartozik ide a cipőkrém (05.6.1.1)
03.2.1.2 Női lábbeli
03.2.1.2.1 Női utcai cipő, csizma
Bármilyen anyagból utcai viseletre készült női lábbeli (pl. bakancs, gumicsizma stb.)
03.2.1.2.2 Egyéb női lábbeli
Házicipő, papucs, tornacipő, cipőkellékek stb.
03.2.1.3 Gyermek lábbeli
(a hazai gyakorlat szerint: 14 éves és fiatalabb)
03.2.1.3.1 Gyermek utcai cipő, csizma
Bármilyen anyagból utcai viseletre készült gyermek lábbeli.
03.2.1.3.2 Egyéb gyermek lábbeli
Házicipő, papucs, tornacipő, cipőkellékek stb.
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03.2.1.3.3 Lábbeli 3 év alattiaknak
Bébi cipő bőrből. A kötött, horgolt cipő nem ide, hanem 03.1.2.3.6-ba kerül.

03.2.2 Lábbeli javítás
03.2.2.1 Lábbeli javítás
Lábbeli javítás, a cipőtisztítást is beleértve. A javítási szolgáltatás teljes értéke a
munkadíjon kívül a felhasznált anyagok költségét is tartalmazza.
Nem tartoznak ide: a háztartás keretében végzett saját javítás céljára vásárolt
cipőalkatrészek, mint sarkak, cipőtalpak stb. (03.2.1); cipőpaszták, -krémek és más
cipőtisztító anyagok (05.6.1.1); speciális sportcipők (síbakancsok, futballcipők,
golfcipők, szöges vagy stoplis futócipők, korcsolya vagy műkorcsolyával stb.) javítása
(09.3.2.1) vagy kölcsönzése (09.4.1.1.3).
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04 LAKÁSFENNTARTÁS, HÁZTARTÁSI ENERGIA
04.1 Tényleges lakbérek
Beletartozik a lakás bére, illetve a lakás által elfoglalt terület bérleti díja, a lakáshoz
tartozó, beépített fűtő-, világítóberendezések, vízvezetékcsövek és szerelvények,
illetve a bútorozottan bérelt lakások esetében a bútorok használati díja stb.
A lakbér tartalmazza a lakáshoz tartozó, garázsként használt helyiség vagy
parkolóhelyül szolgáló terület bérleti díját, akkor is, ha ez a garázs nem képezi a lakás
részét, vagyis fizikailag nincs köztük összeköttetés, illetve ha nem azonos személytől
bérlik, mint a lakást.
A lakbér nem tartalmazza a lakástól függetlenül bérelt garázs vagy parkolóhely bérleti
díját (07.2.4.1.3); a vízellátás (04.4.1.1), a hulladékelszállítás (04.4.2.1), a
szennyvízelvezetés (04.4.3.1) díját, a tulajdonostársakat terhelő közös költséget
(04.4.4.1.2), a villamosenergia- (04.5.1.1), illetve gázfogyasztás (04.5.2) költségét
továbbá az igénybe vett melegvíz- és hőszolgáltatásért (04.5.5.1) fizetett díjakat.

04.1.1 Állandó lakás bérleti díja
04.1.1.1 Lakbér
Állandó lakásért, fő-, társ-, albérletért és a bútor használatáért fizetett díj függetlenül a
bérbeadó kilététől (önkormányzat, vállalkozás, intézmény, magánszemély). Lakbérnek
tekintendő a bérlakásban lakónak eltartási szerződés alapján fizetett havi eltartási
összeg is. Ide tartozik az elsődleges lakóhelyként bérelt szállodai, illetve családi
panziószoba bérlete is. A diák- és munkásszállásokon hosszú távon (legalább 3 hónap
vagy attól hosszabb ideig) tartózkodók
Nem tartoznak ide: a diák- és munkásszállásokon rövid távon (3 hónapnál kevesebb
ideig) tartózkodók (11.2.1.1), fizetett szállástérítési díjak.

04.1.2 Másodlakás bérleti díja
04.1.2.1 Másodlakás bérleti díja
A második lakásként funkcionáló lakás és bútorok bérleti díja.
Nem tartoznak ide: az üdülési céllal (például üdülőfalvakban, üdülőtáborokban)
ideiglenesen bérelt lakások, szobák, ingatlanrészek bérleti díjai (11.2.1.1).

04.1.3.1 Parkolási díj, (lakóhelyen)
Ide írjuk azt, ha a közvetlen lakóhelyén a parkolásért fizetni kell. Garázs, teremgarázs
bérleti díja. Nem tartoznak ide: A más helyen vagy a munkahelynél napközben történő
parkolás (07.2.4.1.3)

04.3 Lakáskarbantartás, javítás
A lakás- és ingatlankarbantartás, javítás magában foglalja mindazokat a
tevékenységeket, melyekre a lakás folyamatos működése érdekében általában időnként
szükség van, amelyek azonban nem változtatják meg a lakás méretét, állagát,
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használhatóságának várható időtartamát. Ezek közül csak a kisebb munkákkal
kapcsolatos kiadások számolhatók el háztartási fogyasztásként.
A sajátkezű javításokhoz a tulajdonos vagy bérlő által vásárolt anyagok a 04.3.1.1
alcsoportba tartoznak. Abban az esetben, ha a munka elvégzésével vállalkozót bíznak
meg, e szolgáltatás teljes értékét, vagyis a munkadíjat és a hozzáadott anyagköltséget
együttesen a 04.3.2.1 alcsoportban kell elszámolni.
A nagyobb javításokhoz felhasznált anyagok, szolgáltatások értéke nem ide, hanem a
háztartás beruházási kiadásai közé tartozik.

04.3.1 Lakásjavításhoz anyagok
04.3.1.1 Lakásjavításhoz anyagok
A lakás, üdülő, garázs külső és belső részének és beépített felszerelésének pótlásához,
kisebb javításához és a folyamatos karbantartásához vásárolt áruk. Vízalapú, illetve
olajfestékek, lakkok, öntapadós, textil és normál papírtapéták minden típusa (textil
falborítás), kisebb vízvezeték-szerelési anyagok (cső, csap, csőkapcsoló) stb.,
ablaküveg, csempe, (nem csak a fal burkolására használatos csempe, a padlóburkoló
kövek és járócsempék is ide tartoznak), mosdó, fürdőkád, ajtó- és ablakzár, WC-csésze
és tető, kézmosó, rolóanyag, szegélyléc, továbbá a külső javításokhoz vásárolt építési
anyagok (tetőcserép a hiánypótláshoz, fal javításhoz cement, gipsz, mész, gitt,
esőcsatornához tartóvas, bilincs stb.) .
Nem tartoznak ide: a padlószőnyeg és a padlóburkolók (05.1.2.1), a kéziszerszámok,
ajtó sarokvas, konnektor, kábel, villanykörte stb.(05.5.2.1.1), kefe, ecset, meszelő
(05.6.1.2.1), a takarító- és tisztítószerek (05.6.1.1); a lakások nagyjavításához,
felújtásához, illetve a lakásbővítéshez, -átalakításhoz, (azaz beruházás jellegű
munkálatokhoz) felhasznált termékek, anyagok, szerelvények.

4.3.2 Lakáskarbantartási és javítási szolgáltatások
04.3.2.1 Lakásjavítás, karbantartás
Idetartozik az iparosok karbantartó- és javító szolgáltatásainak teljes értéke, tehát
munkadíj és az általuk felszámolt anyagérték együttesen, amelyet a háztartás a lakás,
üdülő, garázs külső és belső részeinek és beépített felszereléseinek pótlásához, kisebb
javításához és a folyamatos karbantartásakor vesz igénybe. Pl.: festés, tapétázás,
mázolás, parketta javítása, lakkozása, műanyag padlóval való burkolás költsége,
kézmosó, villanykapcsoló felszerelése, csaptelepek bőröztetése, WC-tartály cseréje,
javítása, tető, erkély, csatorna, vakolat kisebb javítási költsége stb.
Nem tartoznak ide: a lakás nagyjavításához, felújításához, illetve a lakásbővítéshez,
- átalakításhoz (azaz beruházás jellegű munkálatokhoz) igénybe vett szolgáltatások.
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04.4. Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatások
04.4.1 Vízellátás
04.4.1.1. Vízdíj
A lakás, illetve minden ingatlan üzemeltetéséhez felhasznált víz díja. Vízóra vétele,
bérlete, leolvasás költsége, készenléti díj is.
Nem tartozik ide: a palackozva vagy más csomagolásban értékesített ivóvíz vásárlása
(01.2.2.1) és a melegvíz-szolgáltatás hődíja (04.5.5.1).

04.4.2 Szemétszállítás
04.4.2.1 Szemétszállítás
A lakás, üdülő, garázs szemétgyűjtési, elszállítási és elhelyezési költségei.

04.4.3 Szennyvízelvezetés
04.4.3.1 Szennyvízelvezetés
04.4.3.1.1 Csatornadíj
Szennyvíz összegyűjtésért és elvezetésért fizetett díjak a lakás, illetve ingatlan után.
04.4.3.1.2 Emésztőgödör szippantás
Emésztőgödör szippantási díja.

04.4.4 Máshova nem sorolt lakásszolgáltatások
04.4.4.1 Máshova nem sorolt lakásszolgáltatások
04.4.4.1.1 Építményadó
A ház, lakás, lakótelek (házhely), üdülési telek, üdülő adója, idegenforgalmi adó és az
üdülővel rendelkezők által az önkormányzatnak fizetett üdülőhelyi hozzájárulás.
Kommunális adó is ide.
04.4.4.1.2 Társasház közös költsége
A társasházak, szövetkezeti és öröklakások után fizetett minden, a felújítási alapot és a
közös fenntartási költségeket is magában foglaló összeg. A társtulajdonosokat terhelő
fenntartási költségek: kertgondozás, liftüzemeltetés- és karbantartás, biztonsági
felügyelet, portaszolgálat, a lépcsőház takarítása, fűtése és világítása, lift és
szemétledobó takarítása és karbantartása, ablaktisztítás a társas tulajdonban lévő
ingatlanrészekben, hó eltakarítás, kéményseprés stb.(Társas üdülők közös költsége is
ide.)
04.4.4.1.3 Egyéb lakásszolgáltatás
A lakás, üdülő, garázs üzemeltetésével kapcsolatos egyéb kiadások: kéményseprési díj,
pincebérlet, lépcsőház takarítás, üdülőfelügyelet, társas garázsok közös költsége,
törpevízmű tagsági díj (kutak egészségügyi vizsgálata stb.). Ide tartozik a kertből
történő fakivágatás, viszont a tüzelőnek való faaprítás nem idekerül, hanem a
05.6.2.1.1-be.
Nem tartoznak ide: a háztartási szolgáltatások, mint ablaktisztítás, fertőtlenítés, rovarés patkányirtás (05.6.2.1); testőrök (12.7.0.1.5).
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04.5 Elektromos energia, gáz és egyéb tüzelőanyagok
Nem ide tartozik az üzemi célra felhasznált tüzelőanyagok értéke (termelési költség).

04.5.1 Elektromos energia
04.5.1.1 Elektromos energia
Az áramfogyasztás díja és az ehhez kapcsolódó járulékos költségek (mérőóra bérlet,
leolvasás költsége, készenléti díj) az adott hónapban kifizetett villanyszámla
összegének megfelelően.

04.5.2 Gáz
04.5.2.1 Vezetékes gáz
Földgázfogyasztás díjai és ehhez kapcsolódó járulékos költségek (mérőóra bérlet,
leolvasás költsége, készenléti díj) az adott hónapban kifizetett gázszámla összegének
megfelelően.
04.5.2.2 Palackos gáz
PB gázkeverék beszerzési és szállítási költsége, a PB palack, tartály bérleti és
cseredíja.
Nem tartozik ide: a gázpalack-vásárlás főzésre (05.3.1.3) és fűtésre: (05.3.1.4.1).

04.5.3 Folyékony tüzelőanyagok
04.5.3.1 Tüzelőolaj, petróleum
Fűtésre, főzésre felhasznált háztartási tüzelőolaj, világításra felhasznált lámpaolaj,
petróleum.

04.5.4 Szilárd tüzelőanyagok
04.5.4.1 Szilárd tüzelőanyagok
04.5.4.1.1 Szén
Mindenféle fűtési, főzési célra szolgáló szén.
04.5.4.1.2 Brikett, koksz, faszén
Mindenféle fűtési, főzési célra szolgáló koksz, brikett, faszén.
04.5.4.1.3 Tűzifa
Mindenféle fűtési, főzési célra szolgáló tűzifa, egyéb szilárd tüzelőanyag: tőzeg,
venyige, rőzse, kóró, kukoricacsutka, bontott faanyag stb.

04.5.5 Központi fűtés, távhő
04.5.5.1 Központi fűtés, távhő
Bármilyen rendszerrel működő központi fűtés, valamint távfűtő művekből származó
fűtés és melegvíz szolgáltatás hődíja, illetve a készenléti díj, valamint egyéb járulékos
költségek (mérőóra bérlése, leolvasása stb.). Fűtési, hűtési, fagyasztási célra használt
gőz és jég.
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05

LAKBERENDEZÉS, HÁZTARTÁSVITEL

05.1 Bútor, lakberendezés, szőnyegek, padlóburkoló anyagok
05.1.1 Bútor, lakberendezés
05.1.1.1 Bútor, lakberendezés
05.1.1.1.1 Szobabútor
Szoba, előszoba, étkező, hall berendezésére vásárolt minden kárpitozott és
kárpitozatlan bútor, garnitúrában vagy darabonként vásárolva (ágyak, szófák, heverők,
asztalok, székek, szekrények, komódok, könyvespolcok, összecsukható bútorok, egyéb
tartók, gyermekbútor, járóka, bölcső stb.), elemes bútor is.
05.1.1.1.2 Konyha és egyéb bútor
Konyhabútor garnitúrában vagy darabonként vásárolva, etetőszék, fürdőszobaszekrények, ágybetétek, matracok, kerti és kemping bútorok stb.
05.1.1.1.3 Világító berendezések
Mindenféle világítótest (csillár, falikar, asztali- és állólámpa, olvasólámpa stb.).
05.1.1.1.4 Műalkotások
Festmények, képek, szobrok, metszetek, reprodukciók, gobelinek és egyéb
műalkotások, egyéb művészi díszítések, ornamensek, antik tárgyak.
05.1.1.1.5 Egyéb lakberendezés
Bútoralkatrészek, redőnyök (kivéve a textilből készülteket, azokat a 05.2.1.1.1-be
írjuk), lambéria anyagok, tükör, gyertyatartó, függönytartó, képkeret stb.
Ide tartozik a szállítás és üzembe helyezés költsége is (ahol értelmezhető).
Nem tartoznak ide: az ágyneműk, illetve a napvédő ernyők (05.2.1.1.2), díszítő üveg
és kerámia cikkek (05.4.1.1), a páncélszekrény és széf (05.3.1.7), a gyermekkocsik és
gyermek sportkocsik (12.3.2.2.1), a falióra (12.3.1.1.1), a fali hőmérők és barométerek
(12.3.2.2.3)

05.1.2 Szőnyeg, linóleum
05.1.2.1 Szőnyeg, linóleum
Szőnyegek, szőnyegnek használt szőrmék, padlószőnyegek minden anyagból,
linóleum és egyéb hasonló melegpadlók (ide tartozik a lerakásukhoz szükséges
ragasztóanyag és szerelési költség).
Nem tartoznak ide a padlócsempék (04.3.1.1), a fürdőszobaszőnyeg, csúszásgátló,
gyékény, lábtörlő (05.2.1.1.2).

05.1.3 Bútor, lakberendezés, szőnyeg, padlóburkolat javítása
05.1.3.1 Lakberendezés javítása
Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és padlóburkolók javítása, antik bútorok és
műalkotások restaurálása, beszerelési költsége, kölcsönzési díja és a folyamatosan
fizetett javítási átalány, cserépkályha átrakási és tisztítási költsége. A javítási
szolgáltatás teljes értéke a munkadíjon kívül a felhasznált anyagok költségét is
tartalmazza.
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Nem tartoznak ide: a háztartás keretében végzendő saját javítás céljára külön vásárolt
anyagok (05.1.1.1.1 vagy 05.1.2.1); a szőnyegek száraz vegytisztítása (05.6.2.2.2).

05.2 Lakástextíliák
05.2.1 Lakástextíliák
05.2.1.1 Lakástextíliák
05.2.1.1.1 Bútorszövet, függöny
Bútor kárpitozásához, védőhuzathoz vásárolt anyagok, heverőtakaró, falvédő,
lakásdíszítő kézimunkák, bútorhuzat. Függöny, sötétítőfüggöny stb. kész és méteráru,
és mindezekhez vásárolt anyagok és fonalak.
05.2.1.1.2 Egyéb háztartási textília
Ágynemű, párna-, paplanhuzat, lepedő stb. ágyneműanyag, konfekcionált ágynemű
(külön vásárolt toll és más töltőanyagok is), takaró, ágytakaró, pléd, takarónak
használt szőrme, paplan, törülközőfélék, konyharuha, szalvéta, mosdókesztyű,
asztalnemű (műanyag is), darabban, vagy méteráruban vásárolva, bevásárlótáska.
Egyéb lakástextil: szennyes tartó zsák, cipőzsák, ruhaborító huzat, zászlók és
napellenzők, szúnyogháló, viaszosvászon, fürdőszobai szőnyeg, lábtörlő stb.
05.2.1.1.3 Lakástextil javítása
Mindezen cikkek (05.2) javítása, ágynemű és paplankészítés, függönyvarrás,
szőnyegszegés, kézimunka előnyomása, ágynemű kölcsönzés stb.
Nem tartoznak ide: a textiltapéták (04.3.1.1); gobelinek (05.1.1.1.4), a szőnyegek és
szőnyegpadlók (05.1.2.1), villamos-fűtésű takaró (05.3.2.1), az autók,
motorkerékpárok stb. takarói (huzatok, téli ponyvák) (07.2.1.1), a gumimatrac és a
hálózsák (09.3.2.1).

05.3 Tartós háztartási gépek és elektromos kisgépek
05.3.1 Tartós háztartási gépek, készülékek
Elektromos és nem elektromos üzemű berendezések egyaránt. A szállítás,
üzembehelyezés költségei is itt számolandók el.
Nem tartoznak ide: az épület szerkezetébe beépített berendezések (ezek beruházásnak
minősülnek).
05.3.1.1 Hűtőszekrény, fagyasztógép
Hűtőszekrények, fagyasztógépek (láda + szekrény), kombinált hűtőszekrények.
05.3.1.2 Mosógép, mosogatógép
05.3.1.2.1 Mosógép
Hagyományos mosógép, automata mosógép, automata és félautomata berendezések,
mosó-szárítógép, centrifuga, szárítógép, vasalógép.
05.3.1.2.2 Mosogatógép
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05.3.1.3 Főzőberendezések
05.3.1.3.1 Gáztűzhely
Hagyományos és beépíthető gáztűzhely. Ha PB palackkal működő gáztűzhelyet
vásárolnak a gázpalack is ide jön.
05.3.1.3.2 Villanytűzhely
Hagyományos, kerámialapos villanytűzhely, villanyrezsó stb.
05.3.1.3.3 Kombinált tűzhely (villany/gáz)
Ha a készülék villannyal és gázzal is működik, akkor ide kell beírni.
05.3.1.3.4 Mikrohullámú sütő
Nem tartozik ide az olajsütő (friteuse: 05.3.2.1)
05.3.1.4 Fűtőberendezések és légkondicionálók
05.3.1.4.1 Fűtőberendezések
Bármilyen tüzelésű (hagyományos, villany, gáz, olaj) kályha, konvektor, radiátor,
fürdőhenger, kazán, gáz-, olajlámpa, hősugárzó, bojler, gázpalack (fűtéshez), ha
fűtőberendezéshez vásárolták stb.
05.3.1.4.2 Légkondicionáló
05.3.1.5 Porszívó és takarítógépek
Száraz és nedves porszívók, padlófényesítők, takarítógépek, szőnyegtisztítók stb.
05.3.1.6 Varró- és kötőgépek
Elektromos, nem elektromos varró- és kötőgépek.
05.3.1.7 Egyéb tartós háztartási gépek
Széfek, vízlágyítók, szárítószekrények, elektromos légtisztítók, szagelszívó gépek,
lakásriasztó (nagyobb értékű).

05.3.2 Elektromos háztartási kisgépek
05.3.2.1 Elektromos háztartási kisgépek
Elektromos kávéfőző, vízforraló, kávédaráló, gyümölcsprés, olajsütő (friteuse),
grillsütő, mixer, kenyérpirító, elektromos kés, - szeletelő, konyhai robotgép,
konzervnyitógép, kenyérsütő gép, szendvicssütő toaster, pizzasütő gép, stb. ventillátor,
villamos fűtésű takaró, egy lapos villanyrezsó, villanyvasaló stb. és ezek alkatrészei.
Nem tartoznak ide a nem elektromos (mechanikus) háztartási kisgépek és felszerelések
(05.4.1.3), konyhamérleg (05.4.1.3), a személy- és csecsemőmérleg (12.1.3.1).
mikrohullámú sütő (05.3.1.3.4)

05.3.3 Háztartási gépek javítása
05.3.3.1 Háztartási gépek javítása (elektromos)
Minden az előzőekben (05.3) felsorolt gép, berendezés, készülék javítása. A javítási
szolgáltatás teljes értéke a munkadíjon kívül a felhasznált anyagok költségét is
tartalmazza.
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05.4 Konyha- és háztartási felszerelés
05.4.1 Konyha- és háztartási felszerelés
05.4.1.1 Üveg, kristály, étkészlet
Étkezési, konyhai, fürdőszobai, toalett célokra és belső dekorációként használt üveg-,
porcelán-, kristály-, fajansz-, kerámia-, kő-, agyag-, cserép-, műanyag stb. termékek.
05.4.1.2 Evőeszközök
Késáru, evő- és tálalóeszköz. Mindenfajta kés, fém- és nemesfém evőeszköz,
tálalóeszköz, asztali ezüstnemű.
Nem tartozik ide az elektromos kés és -szeletelő (05.3.2.1).
05.4.1.3 Edény, háztartási felszerelés
Bármely anyagból serpenyők, mártáskiöntők, (nem elektromos kávéfőző gép), lábas,
fazék, teflonedény, kukta, grillezők. Szifonok, kávédarálók, aprítók, pépesítők,
szeletelők, háztartási mérlegek, nem elektromos konzervnyitó és egyéb mechanikus
eszközök. Kenyértartók, kávé- és fűszertartók, szemétkosarak, papírkosarak,
szennyestartók, törölközőtartók, szappantartó, WC papírtartó, üvegtartók, vasalók- és
vasalódeszkák, levélládák, cumisüvegek, termoszok, hűtőtáskák és a hozzátartozó
jégakku.
Nem tartoznak ide: a lakásvilágítási berendezések (05.1.1.1.3), az elektromos
háztartási kisgépek (05.3.2.1), az üveg-, porcelán- és műanyag edények (05.4.1.1), a
papírtányér és -pohár (05.6.1.2.2), a személy- és csecsemőmérleg (12.1.3.1).
05.4.1.4 Konyha- és háztartási felszerelések javítása (nem elektromos)
Minden az előzőekben (05.4 csoportban) felsorolt edényáru, illetve felszerelési cikk
javítása.

05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök
05.5.1 Elektromos és motoros szerszámok és javításuk
05.5.1.1 Elektromos és motoros szerszámok és javításuk
05.5.1.1.1 Elektromos és motoros szerszámok
Fúrógép, elektromos gyalu, elektromos fűrész, láncfűrész, köszörű, ütvefúró,
csiszológép; fűnyíró gép, motoros kapa, kerti traktor, kultivátor; sövényvágógép;
vízszivattyú stb. és alkatrészeik.
Ide tartoznak a felsorolt gépek, berendezések bérleti vagy lízing díjai is.
05.5.1.1.2 Elektromos és motoros szerszámok javítása
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05.5.2 Kéziszerszámok, eszközök, alkatrészek
05.5.2.1 Kéziszerszámok, eszközök, alkatrészek
05.5.2.1.1 Kéziszerszámok, eszközök és javításuk
Kalapács, csavarhúzó, fűrész, reszelő, gyalu, kerti szerszámok (ásó, kapa, lapát, sarló,
gereblye, metszőolló, kézi fűnyíróolló, kézi sövényvágó olló, kézi öntözőkanna,
locsolócső, kézi és háti permetező), talicska, létra stb. Kisebb elektromos cikkek
(vagyis nem gépek, azok a 05.3.2.1-be). Kis elektromos kiegészítők: konnektor,
kapcsoló, villanykörte, kábel, névtábla, csengő, kisebb értékű riasztók, csatlakozók,
dugaszok, szigetelők, zseblámpák, kézilámpák, zsebtelepek, elemek stb.
Zsanér, zár, kilincs, fittingek a radiátorokhoz, kályhákhoz, egyéb háztartási fémáru
(függönyguriga, szőnyegrúd, kampók, kapcsok stb.) vagy kerti tartozékok (láncok,
rács, cölöp, karó és egyéb a kerítéshez való vasak) stb.
Kéziszerszámok, eszközök, kisebb elektromos cikkek javítása.
05.5.2.1.2 Lakás-, háztartási felszerelések alkatrészei
Bútorokhoz, háztartási gépekhez stb. alkatrészek.

05.6 Háztartásvitel
05.6.1 Háztartási fogyóanyagok
05.6.1.1 Mosó- és tisztítószerek
A ruházat és a lakás tisztántartásához vásárolt háztartási vegyi áru: mosó-, áztató- és
öblítőszer,
mosószappan,
mosogatószer,
fehérítőszerek,
vízlágyítók,
ablaktisztítószerek, szőnyegtisztító, padlóápoló szer, féregirtó, folttisztító szerek,
fertőtlenítőszerek, gombaölő szerek, légyfogó, keményítő, hypó, cipőtisztító,
szagtalanító spray-k, valamint autóápoláshoz használt nem specifikus tisztítószerek,
egyéb tisztítószer, desztillált víz stb.
Nem ide tartozik a pipereszappan, mosdószivacs és egyéb testápolási szer (12.1.3.1).
05.6.1.2 Egyéb háztartási fogyóanyagok
05.6.1.2.1 Tisztító eszközök
Takarítóeszközök, mint pl. seprűk, kefék, ecset, meszelő, szemétlapátok, tollseprűk,
portörölgetők, padlótörlők, szivacsok, súrolók, fényesítők (szarvasbőr) stb.
05.6.1.2.2 Háztartási fogyóanyagok
Papíráruk, mint szűrők (kávé, tea, filter is), szalvéták, abroszok és asztalkendők,
papírtörülközők, konyhai papírtörlők, papíredények (az alumínium fóliából készültek
is), műanyag evőeszközök és a háztartási szemetes zacskók stb. Gyertya, gyufa,
gumikesztyű, ruhaszárító csipesz, vállfa, szög, csavar, ragasztó és háztartási
ragasztószalag, spárga, kötél, szegecsek, orsó, alufólia, tömítések stb.
Nem ide tartozik a papírzsebkendő, egészségügyi papír (12.1.3.1).
05.6.1.2.3 Varró- és kötőtű
Varró-, kötő-, horgoló-, gombos-, varrógéptű stb.
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05.6.2 Háztartási szolgáltatások
05.6.2.1 Alkalmazotti, háztartási szolgáltatás
05.6.2.1.1 Alkalmazotti, háztartási szolgáltatás
Fizetett alkalmazottak pl. inas, szakács, szobalány, takarító, sofőr, kertész,
házvezetőnő, titkár, házitanító és gyermekfelügyelő tartásának költségei.
Vállalatok vagy egyének által nyújtott házi szolgáltatások, beleértve a bébiszittert.
Ablaktisztítás, rovarirtás, patkányirtás, ciánozás, tűzifa fűrészelés stb.
Nem ide tartozik: testőr (12.7.0.1.5).
05.6.2.1.2 Gyermekfelügyelet
05.6.2.2 Egyéb háztartási szolgáltatások
05.6.2.2.1 Háztartási felszerelés kölcsönzése
Bútor és egyéb felszerelések, lakástextil, ágynemű, szőnyeg és háztartási eszközök
bérlése.
05.6.2.2.2 Mosatás, tisztítás, kelmefestés stb.
Ágynemű, lakástextil (pl. függöny, takaró), szőnyeg száraz vegytisztítása, mosatása,
textilfestés (nem ruha) stb.
Nem ide tartoznak a következő tételek: ruházat vegytisztítása, fehérítése, festetése
(03.1.4.1); háztartási szemétgyűjtés (04.4.2.1), szennyvízelvezetés (04.4.3.1); kert-,
park karbantartás, lépcsőház takarítás, lift- és szemétgyűjtő karbantartás, biztonsági
szolgálat bérházban, társasházban), (04.4.4.1); hóeltakarítás, kéményseprés (04.4.4.1);
költöztetés és raktározás (07.3.6.1); bölcsődék, egyéb házon kívüli gyermekgondozás
és -felügyelet (12.4.1.1).

30

06

EGÉSZSÉGÜGY

Beleértve az iskolai, egyetemi egészségügyi központok szolgáltatásait is.

06.1 Gyógyszerek, gyógyáruk, gyógyászati segédeszközök
E csoport tartalmazza a gyógyszereket, gyógyárukat, egyéb egészségügyi termékeket
és gyógyászati segédeszközöket, amelyet az egyének, receptre vagy anélkül
vásárolnak, általában a gyógyszerészektől vagy gyógyászati segédeszköz árusítóktól.
Azok a termékek, amelyekkel járóbeteg ellátás keretében az orvosok, fogorvosok,
természetgyógyászok látják el a pácienseket, vagy amelyekhez a kórházi ápolás során
jutnak hozzá, az alábbiakban leírtak szerint a 06.2 vagy a 06.3 alatt vannak felsorolva.
Nem tartoznak ide az állatorvosi termékek (09.3.4.1).

06.1.1 Gyógyszerek, gyógykészítmények
06.1.1.1 Gyógyszerek,
Emberi gyógyításra szolgáló gyógyszerek
0.6.11.2 Gyógykészítmények, vitaminok, gyógyteák
Vény nélkül kapható gyógykészítmények, vitaminok, ásványi anyag tartalmú
erősítőszerek, pezsgőtabletták, gyógyteák, tőkehal- és csukamáj-olaj vagy kapszula,
béres csepp, svédcsepp, drogok, ajzószerek stb.

06.1.2 Egyéb egészségügyi termékek
06.1.2.1. Egyéb egészségügyi termékek
Lázmérők, ragasztós és egyéb kötszerek, injekciós fecskendők, elsősegély-készletek,
forró vizes palackok és jégzacskók, gyógyászati harisnyafélék, mint pl. rugalmas
(gumi) harisnya és zokni, térdvédő, condom (óvszer) és mechanikus fogamzásgátlók.
Nem tartozik ide a gyógyszappan (12.1.3.1).

06.1.3 Gyógyászati segédeszközök
06.1.3.1 Gyógyászati segédeszközök és javításuk
Látásjavító szemüvegek és kontaktlencsék. Hallókészülékek, üvegszemek,
művégtagok és egyéb testrészek, ortopédiai támasztók és merevítők, ortopédcipők, övek, sérvkötők és fűzők, nyakmerevítők, orvosi masszírozó készülékek, egészségügyi
lámpák (Infra, Evolite), járókeret, mankó, motoros és nem-motoros tolókocsik
(kerekesszékek), rokkantak gépjárműve, speciális ágyak, fogászati protézis (kivéve a
behelyezésének költsége) stb. A felsorolt termékek javítása.
Nem tartozik ide a napszemüveg és egyéb nem gyógyszemüveg (12.3.2.2.2), a
gyógyászati segédanyagok kölcsönzése (06.2.3.3.2); sportolók által használt
védőszemüveg, védőöv és sportkiegészítők (09.3.2.1).
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06.2 Járóbeteg-ellátás
Ez a csoport tartalmazza a járóbetegként igénybe vett orvosi, fogorvosi és ápolási
szolgáltatásokat, melyeket a háziorvosi, szakrendelő intézeti, klinikai, kórházi és
egyéb intézményi ellátás keretében nyújtanak.
A járóbeteg-ellátás tartalmazza a gyógyszereket, protéziseket, orvosi műszereket és
segédeszközöket, valamint minden más egészségügyi vagy ezzel kapcsolatos terméket,
amelyekkel a járóbeteg-ellátás keretében az orvosok, fogorvosok vagy
természetgyógyászok látják el a pacienseket.
Az orvosi elemző laboratóriumok, kórházak röntgen diagnosztikai központok által
végzett vizsgálatok költsége (díja) a 06.2.3 alatt; a háziorvosi, szakorvosi
konzultációké a 06.2.1 vagy 06.2.2 pontban található az alábbiak szerint. Ha a
szakorvos maga végzi az EKG, EEG, röntgen, fogászati röntgen vizsgálatokat, azok a
06.2.1.1.1 vagy 06.2.2.1.1 alatt szerepelnek.
A kórházban ápolt beteg (fekvő beteg) által igénybe vett szolgáltatások a 06.3 pont
alatt szerepelnek.

06.2.1 Orvosi ellátás
06.2.1.1 Orvosi ellátás
06.2.1.1.1 Egészségügyi szolgáltatás, orvos
Orvosi, háziorvosi szakorvosi konzultáció, otthon, magánrendelőben és ambulancián,
kórházi nem fekvőbeteg-ellátás. Ide tartoznak a fog- és szájspecialisták is.
06.2.1.1.2 Hálapénz, orvos

06.2.2 Fogászati ellátás
06.2.2.1 Fogászati ellátás
06.2.2.1.1 Egészségügyi szolgáltatás, fogorvos
Fogorvosi, száj-higiénikusi, és egyéb fogászattal kapcsolatos szolgáltatások, fogászati
röntgen felvétel. Ide tartozik: a műfogsorok felszerelési díja, de nem a műfogsor maga.
Nem tartozik ide: műfogsor (06.1.3.1); a fog- és szájsebészeti ellátás, a sztomatológus
(06.2.1.1.1); a laboratóriumi vizsgálatok, röntgenvizsgálatok díja (06.2.3.1).
06.2.2.1.2 Hálapénz, fogorvos

06.2.3 Egyéb járóbeteg-ellátás (egészségügyi segélyszolgálatok)
06.2.3.1 Laboratóriumi és röntgen vizsgálatok
06.2.3.2 Egyéb gyógyászati szolgáltatás
Ápolás, házi ápolás, önálló nővérek, szülésznők és védőnők szolgáltatásai; vállalkozói
akupunktúrás orvoslás, csontkovács, természetgyógyász, optikus, fizikoterápia,
pszichoterápia, beszédterápia stb. Orvosi előírásra végzett gyógytorna; termálvíz és
fürdőkúrák a járóbeteg-ellátás keretében.
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06.2.3.3 Mentőszolgálat, gyógyászati eszközök kölcsönzése
06.2.3.3.1 Mentőszolgálat
Mentő, elsősegély (nem kórházi)
06.2.3.3.2 Gyógyászati eszközök kölcsönzése
Terápiás eszközök, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése: tolókocsi, keret, bot,
mérleg, szoba WC kölcsönzése.
06.2.3.3.3 Hálapénz, mentő, ápoló, egyéb

06.3 Kórházi szolgáltatások
A kórházi kezelés körébe a bent fekvő betegeken kívül a nappali és a bejáró kórházi,
valamint a végső stádiumban gondozóintézetben tartózkodó betegek is bele értendők.
Ide tartoznak az általános és speciális kórházak: mint pl. szülészeti központ,
szanatórium, utókezelő központ. Ide tartozik a rehabilitációs ellátás (terápia) is, még
akkor is, ha a kezelés főleg nappali, bejáró formában valósul meg.
Nem tartoznak ide: a kizárólag járóbeteg-ellátást nyújtó intézmények (06.2), az
öregek, a fizikailag vagy mentálisan rokkantak otthonai, csecsemőotthonok.
A kórházi költség tartalmazza a kórházi elhelyezés és ellátás, kezelés díját,
gyógyszerek, protézisek, felszerelések és segédeszközök díját, ha a betegek a kórházi
ápolás során jutnak hozzá ezekhez, és tartalmazza a kórházi tartózkodás
adminisztrációs költségeit, az itt elfogyasztott ételek, italok árát.

06.3.1 Kórházi szolgáltatások
06.3.1.1 Kórházi szolgáltatások
06.3.1.1.1 Egészségügyi szolgáltatás, kórház
06.3.1.1.2 Hálapénz, kórház
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07

KÖZLEKEDÉS

07.1 Járművásárlás
Az új jármű vásárlásán kívül a használt járművásárlás árrését (a magyar gyakorlatban a
használt kocsi teljes értékét) tartalmazza, beleértve a pénzügyi lízing-konstrukcióban
történő vásárlást is.
Nem tartoznak ide a sport- és szórakozási célú járművek, mint kempingautó,
lakókocsi, repülőgép, csónak, hajó (09.2.1.1) és a tehergépkocsik.

07.1.1 Személygépkocsi
07.1.1.1 Személygépkocsi, új
Személyautó, egyterű, kombi és sportkocsik, terepjárók, mikro (mini)busz, mind a két, mind a négykerék meghajtásúak.
Nem ide tartozik a rokkant kocsi (06.1.3.1); golf-autó (09.2.1.1), kempingautó
(09.2.1.1).
07.1.1.2 Személygépkocsi, használt
Személyautó, egyterű, kombi és sportkocsik, terepjárók, mikro (mini) busz, mind a
két, mind a négykerék meghajtásúak. Nem ide tartozik a rokkant kocsi (06.1.3.1); golfautó (09.2.1.1), kempingautó (09.2.1.1).

07.1.2 Motorkerékpár
07.1.2.1 Motorkerékpár
Minden típus, a robogó és a segédmotoros kerékpár is.
Idetartoznak: oldalkocsi és a motoros szán.
Nem ide tartozik: rokkant kocsi (06.1.3.1); golf-autó (09.2.1.1), játék-motorkerékpár
(09.3.1.1.1).

07.1.3 Kerékpár
07.1.3.1 Kerékpár
Kerékpár, tandem és tricikli (ideértve a riksát is).
Nem tartozik ide a játékkerékpár és -tricikli (09.3.1.1.1)

07.1.4 Állati erővel vontatott jármű
07.1.4.1 Állati erővel vontatott jármű
Mindenfajta állati erővel vontatott jármű, valamint az állat maga és a befogásához és
hajtásához szükséges felszerelések (járom, nyakló és szügyelő, kantár, gyeplő, zabla
stb.).
Nem tartoznak ide a szórakozásra és testedzésre vásárolt lovak és pónik, ló- vagy póni
vontatású kocsik és az ezekhez tartozó felszerelések (09.2.1.1).
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07.2 Személyi jármű üzemeltetés
07.2.1 Személyjárművek alkatrészei és tartozékai
07.2.1.1. Járműalkatrész
Gumiabroncs (használt, új vagy futózott), belső, szelepek. Egyéb alkatrészek:
gyújtógyertya, akkumulátor, lengéscsillapító, szűrő, pumpák stb.; speciálisan autók és
járművek tisztításához használatos anyagok, készítmények, mint pl. festékek,
fémtisztítók, viaszok, fényesítők, samponok stb.; autók, motorkerékpárok
ponyvatakarói és üléshuzatai.
Nem tartoznak ide: bukósisakok (03.1.3.1), a nem csak autó- vagy járműtisztításhoz
használható anyagok, mint. pl. desztillált víz, háztartási szivacsok, zerge (szarvas) bőr,
detergensek stb. (05.6.1); a pótalkatrészek és felszerelések beszerelési költsége, a
karosszéria fényezés, festés, mosás költsége (07.2.3.1); autórádió, (09.1.1.1.1) és
rádiótelefon (08.2.0.1), autóba való bébi ülés (12.3.2.2.1).

07.2.2 Jármű üzemanyag
07.2.2.1 Jármű üzemanyag
Benzin, dízel és keverék, gázolaj, kétütemű személygépjárművek üzemanyagkeveréke; gáz. gázüzemű személygépjárművek üzemanyaga (LPG). Kenőanyag,
motorolaj, fékfolyadék, hűtőfolyadék és adalékanyagok.
Ide tartoznak a személyjárművekhez vásároltakon kívül a barkács- és kerti
szerszámokhoz, eszközökhöz (05.5), valamint a sport- és szórakoztató járművekhez
(09.2.1) felhasznált üzemanyagok és kenőanyagok is.
(A termelőberendezések és haszongépjárművek számára vásárolt üzemanyagokat és
kenőanyagokat termelési költségként kell elszámolni.)
Nem ide tartozik: az olajcsere, a zsírozás stb. költsége (07.2.3.1).

07.2.3 Személyjárművek karbantartása, javítása
07.2.3.1 Járműfenntartási költség
Személyjárművek karbantartása és javítása. A járművek rendeltetésszerű használata
közben szükséges karbantartási munkák, igénybe vett szolgáltatások költsége, mint pl.
alkatrészek, tartozékok beszerelése, kerékcentírozás, fék- és világítás beállítása,
ellenőrzése, olajcsere, zsírzás és mosás, segélyszolgálat. A szolgáltatások teljes értéke
a munkadíjon kívül a felhasznált anyagok költségét is tartalmazza.
Nem tartoznak ide: a háztartás keretében végzendő saját karbantartás és javítás céljára
külön vásárolt alkatrészek, tartozékok (07.2.1.1), üzemanyagok vagy kenőanyagok
(07.2.2.1); a műszaki (forgalmi-alkalmassági) vizsgáztatás (07.2.4.1.3).

07.2.4 Személyjárművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
07.2.4.1 Járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
07.2.4.1.1 Járművezetői tanfolyam, vizsga
07.2.4.1.2 Jármű adó, illeték, büntetés
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07.2.4.1.3 Járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
Garázsbérlet, garázs, parkolási díj munkahelynél, vagy egyéb más célból, kivéve az
állandó lakóhelynél lévő parkolási díj (04.1.3.1), útdíj, autópályadíj, autó, gépjármű
bérlése (sofőr nélkül). Gépjárműlízing, jogosítvány meghosszabbítási díj stb. Egyéb
saját tulajdonú járművekkel kapcsolatos minden egyéb, az előző tételekhez nem
besorolható szolgáltatás, mint a műszaki (forgalmi-alkalmassági) vizsgáztatás,
Autóklub tagsági díj stb.
Nem tartoznak ide a sofőrrel bérelt autó (07.3.2.1.1), a személyjárművekkel
kapcsolatos biztosítási díjak (12.5.4.1).

07.3 Szállítási szolgáltatások
Idetartozik az iskolabusz is, az egészségügyi mentőszolgálat azonban nem (06.2.3.3.1).
A jegyárban fedezett étel, ital, frissítő vagy szálláshely-szolgáltatás költsége ide
tartozik. Az elkülönítve felszámított ilyen jellegű költségeket a 11. főcsoportba kell
sorolni.

07.3.1 Kötöttpályás személyszállítás
07.3.1.1 Kötöttpályás személyszállítás
07.3.1.1. Helyi közlekedésre vonaljegyek kötött pályán
Villamos, metró, fogaskerekű, HÉV, mely lehet egyének, csoportok és csomagjaik (ha
azért külön is kell fizetni) számára. Nem tartozik ide: drótkötélpálya, sífelvonó
(07.3.6.1), troli (07.3.2.1.2).
07.3.1.1.2 Távolsági utazás munkahelyre, iskolába, vasúti
07.3.1.1.3 Egyéb távolsági utazás, vasúti
Ide tartozik: a személygépjárművek szállítása is, továbbá a hálókocsi szolgáltatás is.

07.3.2 Közúti személyszállítás
07.3.2.1 Közúti személyszállítás
07.3.2.1.1 Helyi közlekedés, taxi
Taxi vagy bérautó (sofőrrel együtt bérelt).
07.3.2.1.2 Helyi közlekedés, egyéb közúti, busszal, trolival, mikrobusszal
Helyi személyfuvarozás (egyének vagy csoportok és csomagjaik)
07.3.2.1.3 Távolsági utazás munkahelyre, iskolába, közúti
07.3.2.1.4 Egyéb távolsági utazás, taxi
Taxi vagy bérautó (sofőrrel együtt bérelt).
07.3.2.1.5 Egyéb távolsági utazás, közúti
Távolsági személyfuvarozás (egyének vagy csoportok és csomagjaik) busszal,
mikrobusszal.

07.3.3 Légi személyszállítás
07.3.3.1 Légi személyszállítás
Kivétel: mentőhelikopterrel való szállítás (06.2.3.3.1).
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07.3.4 Vízi személyszállítás
07.3.4.1 Vízi személyszállítás
07.3.4.1.1 Helyi közlekedés, vízi
07.3.4.1.2 Távolsági utazás munkahelyre, iskolába, vízi
07.3.4.1.3 Egyéb távolsági utazás, vízi
Személyek, csoportok és ezek csomagjainak szállítása hajón, kompon, csónakon,
légpárnás vízijárművön, szárnyashajón. Kivétel: mentőszállítás (06.2.3.3.1)

07.3.5 Kombinált személyszállítás
07.3.5.1 Kombinált személyszállítás
Személyek, csoportok és ezek csomagjainak két- vagy többféle járművel történő
szállítása, ha a költségeket nem lehet ezek között felosztani. Ide tartozik: a
személygépjárművek szállítása is. Budapesten a bérlet is.
Nem tartoznak ide a szervezett társasutazások (09.6.1.1).

07.3.6 Egyéb szállítás
07.3.6.1 Egyéb szállítási költség
Kötélpálya, költöztetés és tárolás, hordár, poggyászmegőrző és -továbbító szolgáltatás,
utazási irodák külön felszámított megbízásai, áru- és teherszállítás.
Nem tartozik ide: mentőszállítás (06.2.3.3.1), sí centrumokban és egyéb
szabadidőközpontokban kötélpálya, sífelvonók és libegők igénybevétele (09.4.1.1).
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08

HÍRKÖZLÉS

08.1 Posta és hírközlés
08.1.0 Postai díjak
08.1.0.1 Postai díjak
Levél és egyéb küldemények továbbítása. Ide tartozik: minden új bélyeg vásárlása,
bélyeggel ellátott levelezőlapok és táviratok kézbesítése és szállítása; magánlevelek és
csomagok szállítása. Postásnak adott borravaló is ide.
Nem ide tartozik: használt vagy lejárt bélyegek vásárlása, filatélia (09.3.1.1.2);
postahivatalok pénzügyi szolgáltatásai (bank, betét stb.) (12.6.2.1).

08.2.0 Telefonkészülék, egyéb hírközlő berendezés
08.2.0.1.1 Telefonkészülék, fax, üzenetrögzítő
Vezetékes telefonok, telefax készülékek, üzenetrögzítő készülékek vásárlása, valamint
a javítása.
Nem ide tartozik a személyi számítógépbe beépített fax,- ill. telefon-modem
(09.1.3.1.1).
08.2.0.1.2 Mobiltelefon
Mobiltelefonok vásárlása, javítása. Továbbá a mindenféle kiegészítők (pl. kihangosító
szett autóba, töltők, adapterek, adatkábelek stb.)

08.3.0 Telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatások
08.3.0.1 Telefondíj
08.3.0.1.1 Vezetékes telefon díja
A telefonkészülékek és tartozékaik felszerelési, bérleti és előfizetési díja; a saját
vonalon vagy nyilvános helyen (utca, postahivatal stb.) folytatott telefonbeszélgetések
díja. Ide tartozik: a telefonhívások szállodából, étteremből, telefonkártya (az utcai
telefonfülkében használatos) vásárlása. Távirat és telefax szolgáltatások.
Információközlő, -továbbító szolgálat.
Nem tartozik ide: a telefonkészülék stb. vásárlása és javítása (08.2.0.1) és az internet
előfizetés díja (08.3.0.1.4)
08.3.0.1.2 Mobiltelefon díja (előfizetéses)
A saját használatra vásárolt mobiltelefon készülékek előfizetéses díjai tartoznak ide.
08.3.0.1.3 Mobiltelefon díja (kártyás)
A saját használatra vásárolt mobil telefon készülékek kártyás feltöltésének díja.
(Feltöltő kártya vásárlása, bankkártyával történő feltöltés, stb.)
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08.3.0.1.4 Internet előfizetés díja
Ide tartoznak az otthoni vezetékes vagy kábeles internet előfizetési szolgáltatások
díjai.
08.3.0.2 Távközlési szolgáltatások együttes előfizetési csomagja
A szolgáltatónál (DIGI, UPC, T-Home stb.) valamilyen csomag kombinációjára fizet
elő:
08.3.0.2.1 Telefon, internet, televízió díja
08.3.0.2.2 Telefon, internet díja
08.3.0.2.3 Telefon, televízió díja
08.3.0.2.4 Televízió, internet díja
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09

KULTÚRA, SZÓRAKOZÁS

09.1 Audio-vizuális technika, fotó és információ-feldolgozás
09.1.1 Audio-vizuális technika
09.1.1.1 Hangfelvevő és lejátszó berendezések
09.1.1.1.1 Rádió
Rádió, autórádió, rádiós óra, rádióébresztő-kombináció, amatőr rádió adó-vevő
készülék stb.
09.1.1.1.2 Hifi-berendezés
HIFI torony, sztereo-berendezés, -rendszerek és ezek lényeges tartozékai.
09.1.1.1.3 CD lejátszó
Önállóan működő (nem Hifi berendezésben lévő) CD-lejátszó. Autóban valót is ide
kell írni.
09.1.1.1.4.Magnó, lemezjátszó
Önállóan működő magnó, illetve lemezjátszó. Autóba valót is ide.
09.1.1.1.5 Hordozható audio eszközök
Walkman, disckman, MP3- MP4 lejátszó, Transmitter
09.1.1.1.6 Hanghordozó tartozékok, kiegészítők
Fülhallgató, mikrofon, a komplett berendezéseken felüli plusz hangfalak, erősítők stb.
09.1.1.2 Televízió, videó
09.1.1.2.1 Televízió
Hagyományos, síkképcsöves, LCD vagy kivetítő TV készülékek.
Nem tartozik ide: a készülékek javítása (09.1.5.1)
09.1.1.2.2 Videó
Mindenfajta videó készülék; amely lejátszásra, ill. felvételre alkalmas.
Nem tartozik ide: a készülékek javítása (09.1.5.1) televízióval egybeépített video
(09.1.1.2.1)
09.1.1.2.3 Antenna
Parabola és hagyományos antenna. Nem tartozik ide: kábeltévé előfizetési díj
(09.4.2.3.1).
09.1.1.2.4 DVD
Önálló DVD lejátszó és felvevő.
Nem tartozik ide: A számítógépbe beépített DVD (09.1.3.1.4)
09.1.1.2.5 Házimozi berendezés
Erősítő hangfalakkal és a DVD készülék. Ha a házimozi szett nem tartalmaz DVD
lejátszót, akkor is ide kell bekódolni. Nem tartozik ide: a külön erősítő (09.1.1.1.6)
09.1.1.2.6 Egyéb berendezések
Digitális képkeret, e-book olvasó. Blu-ray lejátszó, video projektor (video konverter,
video switcher), műholdvevő beltéri egység. Továbbá hordozható készülékek, mint pl:
DVD lejátszó, mini tv.
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09.1.2 Fotó-optika
09.1.2.1 Fotó készülékek, vetítők
09.1.2.1.1 Hagyományos fotó készülék (fényképezőgép)
Film és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívók és tartozékok, mint pl. képernyő, dianéző,
nagyító, vaku, színszűrő, exponálóóra stb.
09.1.2.1.2 Videokamera
09.1.2.1.3 Digitális kamera
09.1.2.1.4 Digitális fényképezőgép
09.1.2.1.5 Fotó készülékek tartozékai, kiegészítői
Memória bővítő kártyák digitális berendezésekhez (digitális kamera, digitális
fényképezőgép stb.)
09.1.2.2 Optikai eszközök
Távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp, kompasz (tájoló), kézi nagyító stb.

09.1.3 Információ-feldolgozás
09.1.3.1 Számítógép, írógép
09.1.3.1.1 Asztali számítógép (a számítógéphez tartozó monitor is ide írandó)
09.1.3.1.2 Zsebszámológép, Írógép, Manager kalkulátor
09.1.3.1.3 Hordozható számítógép (laptop)
09.1.3.1.4 Infokommunikációs eszközök (palmtop, tablet)
09.1.3.1.5 Számítógép tartozékok, kiegészítők
Billentyűzet, egér, nyomtató, szoftverek, faxmodem, CD és DVD ROM stb.
Nem ide tartoznak: a videojáték-szoftverek, játékkazetták, a TV-készülékre
csatlakoztatható videojáték lejátszó készülék (Nintendo) (09.3.1.1)
09.1.3.1.6 Számítógép szoftverek
Számítógép szoftver csomagok, mint az operációs rendszerek, applikációk, vírusirtók.
Nem ide tartoznak: a videojáték-szoftverek, játékkazetták,

09.1.4 Kép- és hanghordozók
09.1.4.1 Kép- és hanghordozók
09.1.4.1.1 CD lemezek, DVD filmek, Blu-ray- lemezek, filmek, magnó és videó
kazetták, hagyományos (bakelit) hanglemezek. Üres és műsoros hanghordozók.
Továbbá internetes vagy más szolgáltatók által nyújtott film és zene letöltések
előfizetéses és egyedi díját is.
09.1.4.1.2 Fotócikk, film
Nem exponált filmek fotózáshoz, síkfilm, rollfilm, kazettás (Polaroid) film,
fotóvegyszer, fotópapír, vakuba való izzó, diakeret, vetítővászon, fotóalbum, stb.
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Nem ide tartozik: a filmek előhívása (kivéve, ha az exponálatlan film árából nem
választható külön az előhívás költsége) és a képek nagyítása (09.4.2.4); elemek
(05.5.2.1.1); memória kártyák (091413)
09.1.4.1.3 Kép- és hanghordozók alkatrészei
Minden 09.1 csoportba tartozó egyéb fel nem sorolt alkatrész.
Nem ide tartoznak a video-játék (09.3.1.1).

09.1.5 Audio-vizuális, foto-optikai és információ-feldolgozási berendezések
javítása
09.1.5.1 Audio-vizuális stb. berendezések javítása
A 09.1 csoportba tartozó készülékek és berendezések javítása. A szolgáltatás teljes
értéke a munkadíjon kívül a felhasznált anyagok költségét is tartalmazza.
Nem tartoznak ide: a háztartás keretében végzendő saját javítás céljára külön vásárolt
anyagok (09.1.1) vagy (09.1.2) vagy (09.1.3).

09.2 Egyéb szórakozási és kulturális célú tartós javak
09.2.1 Sport-, kemping célú tartós javak
09.2.1.1 Sport-, kemping célú tartós javak
Lakókocsi (lakóautó), utánfutó és ezek berendezése. Hajó, csónak, jacht, motorcsónak,
vitorlás hajó, kötélzet és hajóberendezés, sárkányrepülő, vitorlázó repülő, hőlégballon.
Tartós játék és sporteszközök, mint pl. kajak, kenu, szörfdeszka, búvárfelszerelés,
golf-autó. Szórakozás céljára állati erővel (ló, póni) vontatott sportjárművek,
valamint a szükséges felszerelések (hám, kantár, gyeplő, zabla, nyereg stb.).
Nem tartoznak ide a személyszállítás céljára vásárolt lovak és pónik, az általuk húzott
járművek s az ezekkel kapcsolatos felszerelések (07.1.4.1); a felfújható csónakok,
tutajok és úszómedencék (09.3.2.1).

09.2.2 Hangszerek és szobai sporteszközök
09.2.2.1 Hangszerek
Zongora, orgona, harmónium, hegedű, gitár, szintetizátor, dob, trombita, klarinét,
fuvola, furulya, síp, harmonika stb. az elektromos hangszereket is beleértve.
Nem tartoznak ide: a játékhangszerek (09.3.1.1.1).
09.2.2.2 Szobai sporteszközök
Pingpongasztal, biliárdasztal, flipper, játékgépek (nem szerencsejáték) stb.

09.2.3 Tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei, javítása
09.2.3.1 Tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei, javítása
09.2.3.1.1 Tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei
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Minden a 09.2 csoportba tartozó sportszer, hangszer, jármű és egyéb szabadidő cikk
javításához vásárolt alkatrész.
09.2.3.1.2 Tartós sportszerek, hangszerek javítása
Az előbb felsoroltak szolgáltatásként vásárolt karbantartásának és javításának teljes
értéke, amely a munkadíjon kívül az anyagköltséget is tartalmazza. Ide tartozik a
hajók, kempingautók, lakókocsik stb. téli tárolása; hangár-szolgáltatás
magánrepülőgépek részére; kikötő-szolgáltatás hajók részére.
Nem tartozik ide: szórakoztatási célú járművek üzemanyaga (07.2.2.1); a háztartás
keretében végzett saját karbantartás, javítás céljára külön vásárolt anyagok (09.2.1
vagy 09.2.2); állatorvosi szolgáltatások (09.3.5.1).
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09.3 Játékszerek, sport- és hobbicikkek, kertészkedés, hobbiállatok
09.3.1 Játékszerek
09.3.1.1 Játékszerek, hobbicikkek
09.3.1.1.1 Játékszerek
Kártyajáték, sakk-készlet, társasjáték és hasonlók. Mindenféle gyermekjáték, mint
baba, játékautó, játékbicikli, építőkocka, LEGO, puzzle, gyurma, agyag, elektronikus
játék, tűzijáték, petárda, álarc, jelmez, karácsonyfadísz, díszítőkoszorú és virágfüzér.
Nem tartoznak ide: a műtárgy- és régiséggyűjtemény (05.1.1.1.4); használatlan (postai
bérmentesítésre szolgáló) bélyeg (08.1.0.1.); karácsonyfa (09.3.3.1.1); gyermekalbum,
beragasztható képek gyűjtéséhez (09.5.1.1.1).
09.3.1.1.2 Hobbicikkek
Bélyeggyűjtési kellékek (használt vagy érvénytelenített bélyegek, bélyegalbum stb.),
csipesz, egyéb kellékek valaminek a gyűjtéséhez (érmék, kitüntetések, ásványok,
rovarok, állatpreparátumok stb.), máshova nem sorolt hobbicikkek.
09.3.1.1.3 Videó játék konzollal
TV-re csatlakoztatható videojáték-lejátszó készülék (Nintendo), Playstation,
videojáték-szoftver, videojáték-kazetta, CD stb.

09.3.2 Sportszerek, kempingcikkek
09.3.2.1 Sportszerek, kempingcikkek
Szabadtéri játékokhoz, testedzéshez használt sporteszközök (labda, síléc, vízisí, ütők,
hoki korong, vívótőr, -kard, korcsolya, görkorcsolya, szánkó, gördeszka, diszkosz,
gerely, magasugró- és egyéb rúd, hegymászó kötél, súlyzó, expander és egyéb bodybuilding eszközök. Bizonyosfajta játékokhoz vagy sportokhoz használható speciális
lábbelik (síbakancs, stoplis futballcipő, futócipő, búvárcipő stb.); mentőmellény,
bokszkesztyű, lábszárvédő, sisak és arcvédő stb. Fegyver és töltények, vadászathoz,
sporthoz és személyes védelmi célokra. Ejtőernyő és egyéb felszerelések. Horgászbot
és más horgászfelszerelések. Strandcikkek, felfújható matracok és pumpa, felfújható
csónakok, tutajok és úszómedencék, kugli, ugrókötél, strandtenisz. Kempingcikkek,
mint pl. sátor és tartozékai, hálózsák, hátizsák, túlélőkés, kemping-gázfőzők,
benzinfőzők és barbecue-k. Mindezek javítása és alkatrészei is.
Nem tartoznak ide a bukósisakok, motorkerékpárosok és kerékpárosok részére
(03.1.3), a kemping- és kerti bútor (05.1.1.1.2).

09.3.3 Virágok, kertészkedés
09.3.3.1 Virágok, kertészkedés
09.3.3.1.1 Dísznövény, virág, palánta
Természetes és művirágok, lombdíszek, növények, hagymák, gumók, gyökerek,
magok, palánták. Ide tartozik a természetes és műanyag karácsonyfa.
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09.3.3.1.2 Kerti kellékek
Tápoldatok, műtrágyák, növényvédő szerek, virágföld, komposzt, kerti tőzeg,
gyeptégla, díszkertek számára speciálisan kezelt föld, virágtartók és virágcserepek.
09.3.3.1.3 Kerti szolgáltatások
Kertészeti tanfolyam, pihenőkert bérleti díja, pihenőkert vagy privátház kertjének
ápolási költségei, virágok és növények szállítási költségei stb.
Nem ide tartozik: a kertészkesztyű (03.1.3.1); társasházi kertészeti szolgáltatás
(04.4.4.1.2) vagy (05.6.2.1.1); kertészeti gépek és berendezések (05.5.1.1.1); kerti
szerszámok (05.5.2.1.1).

09.3.4 Hobbiállatok
09.3.4.1 Hobbiállatok
Hobbiállatok, ezek élelme, állatorvosi gyógyszerek és tápok a hobbiállatoknak, póráz,
nyakörv, kosár, kutyaház, ól, madárkalitka, akvárium, terrárium, macskaalom stb.
Nem tartoznak ide: ló és póni (09.2.1.1).

09.3.5 Hobbiállatokkal kapcsolatos szolgáltatások
09.3.5.1 Hobbiállatokkal kapcsolatos szolgáltatások
Hobbiállatok ápolása, tisztántartása (kutyakozmetika), élelmezése (szállással együtt),
betanítása, tetoválása stb. Oltás, más állatorvosi szolgáltatások.

09.4 Szórakoztatási és kulturális szolgáltatások
09.4.1 Szórakoztatási és sportszolgáltatások
09.4.1.1 Sport- és egyéb (pl. zene- és tánctanfolyam) szolgáltatások
09.4.1.1.1 Sportrendezvény, belépődíj
Belépődíjak különböző sportlétesítményekbe pl.: stadionok, lóversenypályák,
golfpályák, korcsolyapályák, uszodák, strandok (Balaton parti is), fitnesz centerek
teniszpályák, fallabda pályák, teke (bowling) pályák, továbbá a sífelvonók és síliftek
igénybevétele és ide tartozik még.
Nem ide tartozik: a nem sípályákon üzemelő normál mindennapi közlekedésre
használatos kábelvasút és drótkötélpálya használata (07.3.6.1).
09.4.1.1.2 Sport-, zene-, tánctanfolyam díja
Iskolán kívüli, egyéni tanfolyamok pl. bridzs, sakk, aerobik, tánc, zene, korcsolya, sí,
úszás és egyéb órák (leckék). Nem tartoznak ide a nyelvtanfolyamok (10.5.0.2)
09.4.1.1.3 Egyéb szabadidő szolgáltatás
A játékhoz, illetve sporthoz szükséges felszerelések bérlése: csónak, hajó, jetski, sí- és
kempingfelszerelések helikopter, repülőgép stb. Továbbá bármilyen lovaglásért fizetett
összeg. Speciális sportcipők bérlése (síbakancs, futballcipő, golfcipő, korcsolya,
görkorcsolya, hegymászó cipő, szörf- és búvárcipő stb.). Játszótér és szórakoztató
parkok; körhinták, mérleghinták, óriáscsúszda, ugrálóvár és egyéb játszótéri
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gyermekjátékok; játékgépek (flipper) és egyéb felnőtteknek való (nem szerencsejáték).
Hegyi vezetők, túravezetők, barlangi útikalauzok, fitnesz személyi edzők stb.
szolgáltatásai, hajózáshoz navigációs segítőszolgáltatások.
Nem ide tartoznak a szerencsejátékok (09.4.3.1); a műsoros bárok (11.1.1.2).

09.4.2 Kulturális szolgáltatások
09.4.2.1 Mozi, színház, hangverseny stb.
09.4.2.1.1 Színház, hangverseny, bál, opera, cirkusz, disco
A színházak, koncerttermek, operaházak, cirkuszok, varieték, disco, bál stb.
szolgáltatásai. Hang- és fényjátékok, planetárium stb.
09.4.2.1.2 Mozi
09.4.2.2 Múzeum, könyvtár, galéria, állat- és növénykert, stb.
Múzeumok, könyvtárak, művészeti galériák, kiállítások; műemlékek (emlékművek),
nemzeti parkok, állat- és botanikus kertek, arborétumok, akváriumok stb.
szolgáltatásainak igénybevétele.
09.4.2.3 Televízió- és rádió előfizetés és kulturális cikkek kölcsönzése
09.4.2.3.1 Kábel TV előfizetési és beszerelési díja
09.4.2.3.2 Kulturális cikkek kölcsönzése
Bármiféle kulturális cikk bérlése, mint például TV, projektor, házimozi, CD lejátszó,
erősítő, DVD film, videokazetták stb. bérlése.
09.4.2.4 Fényképészeti szolgáltatás stb.
Fényképezéssel kapcsolatos szolgáltatások, mint pl. előhívás, nagyítás, igazolványkép
és esküvői felvételek készítése stb. Előadóművészek, zenészek, bohócok stb.
szolgáltatásainak igénybevétele magáncélra (pl. házi ünnepségekhez stb.).

09.4.3 Szerencsejáték
09.4.3.1 Szerencsejáték
Totó- és lottószelvények, alkalmi sorsjegyek vételára és különféle szerencsejátékokra
fizetett összeg (kártya, lóverseny, játékkaszinó). A gyerekek szerencsejátékai is ide
tartoznak (tombola, játékautomata, céllövölde).

09.5 Újság, könyv, papír és írószer
09.5.1 Könyv
09.5.1.1 Könyv, tankönyv
09.5.1.1.1 Könyv, kotta
Szépirodalom, kötelező olvasmányok, szakkönyvek, útikönyvek, partitúrák, kották.
Ide tartozik: a leporelló formátumú könyvek, a gyermekek beragasztós és egyéb
albumai; könyvkötészet. Nem tartozik ide: bélyegalbum (09.3.1.1.2).
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09.5.1.1.2 Tankönyv
Tankönyv, jegyzet, szótár, enciklopédiák.
09.5.1.1.3 E-book könyv (elektronikus könyv)
E-book olvasóra, illetve más elektronikai eszközre letöltött könyv, dokumentum, irat,
stb. amiért fizettek.

09.5.2 Újság, folyóirat
09.5.2.1 Újság, folyóirat
Napilap, folyóirat, magazin, képes újságok.

09.5.3 Egyéb nyomdai termékek
09.5.3.1 Egyéb nyomdai termékek
Katalógusok és hirdetési szóróanyagok; poszter, üdvözlőkártya, névjegy, naptár, postai
levelezőlap, képeslap stb. Térképek, világtérkép, földgömb.
Nem tartoznak ide: bélyegalbumok (09.3.1.1.2).

09.5.4 Papír, író- és rajzszerek
09.5.4.1 Tanszer, írószer, rajzszer
Iskolai füzetek, toll, ceruza, töltőtoll, golyóstoll, rajztoll, tinta, tintaradír, radír,
levélpapír, ceruzahegyező, stb. Rajz- és festőeszközök, ecset, ceruza, festék, rajzpapír,
festővászon stb., logarléc, szögmérő, vonalzó, körző, kréta, tolltartó. Jegyzettömb,
boríték, notesz, napló, számlakönyv stb. Indigó, pecsétnyomó, pecsétnyomópárna, stb.
Papírnehezék, papírvágó kés, papírvágóolló, papírragasztó, ragasztószalag, iratkapocs,
tűzőgép, lyukasztógép, rajzszög, gemkapocs stb.
Nem ide tartozik: zsebszámológép (09.1.3.1.1).

09.6 Szervezett társasutazás
09.6.1 Szervezett társasutazás
09.6.1.1 Szervezett utazás
09.6.1.1.1 Üdülés belföldön beutalóval vagy anélkül, de szervezett formában
09.6.1.1.2 Üdülés külföldön
Minden olyan üdülés vagy út, mely utazás, ellátás, szállás, túravezetés stb. közül
legalább kétfajta szolgáltatást tartalmaz. Pl. Buszos utazás szállással együtt ellátás
nélkül, vagy egyéni utazás ellátásos (reggeli, vagy ebéd, vagy vacsora) szállással. Ide
tartoznak: a fél-napos vagy egy napos szervezett kirándulások és zarándoklatok is
(iskolai kirándulások is).
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10

OKTATÁS

10.1 Alapfokú oktatás
Csak az oktatási szolgáltatásokért fizetett összeget, tehát tandíjat, korrepetálási díjat,
valamint az iskolai rendezvényekhez, az iskola fenntartásához való hozzájárulásokat
tartalmazza (= osztálypénz). A rádiós, vagy TV-távoktatás is idetartozik.
Az oktatási szolgáltatások részletezése az ENSZ Oktatási Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) által 1997-ben elfogadott Nemzetközi Oktatási Osztályozási
Rendszer (ISCED’97) fokozati kategóriáin alapul.
Nem tartalmazza az oktatással kapcsolatos eszközöket, mint a könyvek (09.5.1.1.1),
tankönyvek, egyetemi jegyzetek (09.5.1.1.2) és a papíráru (09.5.4.1) vagy oktatást
támogató szolgáltatásokat, mint az iskolaegészségügyi (iskolaorvos, oltás, fogorvos
stb.) szolgáltatásokat (06.2) és a szállítást, például iskolabuszt (07.3), az étkezést
(11.1.2.1.2) és a szállást (11.2.1.1).
Nem tartoznak ide: a járművezetési leckék (07.2.4.1.1), táncórák, zene, rajz-, sportbridzstanulás (09.4.1.1.2).

10.1.0 Előkészítő és alapfokú oktatás,
10.1.0.1 Előkészítő és alapfokú oktatás
Iskolaelőkészítés, alapszintű oktatás, az ISCED’97 szerinti 0 és 1. szint: óvodák és
általános iskolák, egyéb alapfokú képzés. Ide tartoznak a túlkoros analfabéták írásolvasástanítási programjai is.

10.2 Középfokú oktatás
10.2.0 Középfokú oktatás
10.2.0.1 Középfokú oktatás
Az ISCED’97 szerinti 2. és 3. szint: a középiskola (érettségit adó) és az egyéb
középfokú oktatás.
Középiskola (érettségit adó) a gimnázium és a szakközépiskola.
Egyéb középfokú oktatásnak minősül a szakmunkásképzés és a szakiskola.

10.3 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.3.0 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.3.0.1 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
Az ISCED’97 szerinti 4. szint: ide tartozik a felnőttek és fiatalok iskolán kívüli,
középfokúnál magasabb, de a felsőfokút el nem érő szintű oktatása. Ilyen akkreditált
képzésben részesülhetnek mind a csak érettségivel rendelkezők, mind az egyetemi,
főiskolai végzettségűek. Ez a képesítés kb. 2-3 év alatt szerezhető meg.
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10.4 Felsőfokú oktatás
10.4.0 Felsőfokú oktatás
10.4.0.1 Felsőfokú oktatás
Az ISCED’97 szerinti 5. és 6. szint: főiskolákon, egyetemeken tanulók tandíjai. Itt kell
figyelembe venni a posztgraduális képzésért fizetett tandíjat is.

10.5 Nem meghatározható szintű oktatás
10.5.0 Átképző tanfolyam, felnőttoktatás
10.5.0.1 Átképző tanfolyam, felnőttoktatás
Általában felnőttoktatási programok, amelyek nem igényelnek speciális előképzettségi
szintet: főleg szakmai és kulturális képzések, fejlesztő tanfolyamok, szabadiskolák,
tanfolyamok, átképző nyelvtanfolyamok, kurzusok, tréningek.
10.5.0.2 Nyelvoktatás
10.5.0.2.1 Nyelvoktatás (szervezett formában történő tanfolyamok)
10.5.0.2.2 Nyelvtanár (nem szervezett formában történő oktatás magántanárnál)
10.5.0.3 Magántanár, korrepetítor, házi tanító, egyéb tanfolyam (amely nem
nyelvoktatási tantárgyhoz kapcsolódik)
Gyermekek, felnőttek tanulásához kapcsolódó bármilyen tantárgyú külön órák
(matematika, fizika, történelem stb) díja. A nyelvoktatás semmilyen formája nem
kerülhet ide.
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11 VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
11.1 Vendéglátási szolgáltatások
11.1.1 Kereskedelmi vendéglátás
A számla összegét meg kell bontani étel-, üdítőital, különböző szeszesital, kávé-, tea-,
kakaó-, sütemény kiadásra. (Különös figyelmet kell erre fordítani, bankett, esküvő és
egyéb vendéglői rendezvények alkalmával).
11.1.1.1 Éttermek, vendéglők
Étterem, vendéglő, pizzéria, önkiszolgáló éttermek stb. Ide tartozik a fogyasztás értéke
mellett a borravaló is. E tételnél számoljuk el még a következő kiadásokat:
 átmenetileg külföldi kiküldetésben levők egy összegben megadott
élelmiszerkiadásait;
 más háztartásában elfogyasztott ételekért kifizetett összeget (függetlenül, hogy aktív
dolgozó, nyugdíjas, iskolás gyermek stb. veszi igénybe, kivéve a 6 éven aluliak más
háztartásában való ellátásáért fizetett összeget.)
Megjegyzés: A vendéglői előfizetéses étkezést (közétkeztetést) a munkahelyi
étkezéshez kell sorolni (11.1.2.1.1).
11.1.1.1.1 Éttermi étkezés
11.1.1.1.2 Kávé, tea, kakaó étteremben
11.1.1.1.3 Üdítőitalok étteremben (automatában vásárolt is)
11.1.1.1.4 Szeszesital (tömény ital, bor, sör) étteremben
11.1.1.2 Egyéb vendéglátóhelyek
Ide tartoznak: kávéház, ételbár, gyorsétkezde (McDonald's, Burger King), kifőzde,
büfé, cukrászda, presszó, italbolt, teázó. A különböző kulturális szolgáltatásokkal
(múzeumi, galériai, uszodai, könyvtári, színházi, mozi, sport-stadioni stb.)
összekapcsolt büfé, ételbár stb is. A közlekedési eszközökön (járműveken, vasúti
kocsikban, buszon, hajón, repülőgépen stb.) fogyasztott ételek, italok, kivéve, ha az,
mint a repülőn is, benne van a jegy árában (ha azon túl még valamit fogyaszt az utas,
akkor az már ide tartozik). Tovább a műsoros szórakozóhelyeken (bár, kabaré, nightclub stb.) történő fogyasztást.
Ide tartozik még: az azonnali elfogyasztásra árusított szendvicsek, hot dog, pizza,
jégkrém stb. vásárlása a forgalmazóktól közvetlen fogyasztásra kész ételek, italok
vásárlása automatából utcai fogyasztás. Ide tartozik a fogyasztás értéke mellett a
borravaló is.
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11.1.1.2.1 Büféáruk egyéb vendéglátóhelyen
Cukrászsütemény, fagylalt, jégkrém, saláták, hidegkonyhai készítmények,
szendvicsek, melegszendvicsek, hot-dog, hamburger, pizza, grill-csirke, lacipecsenye,
(hurka, sültkolbász), lángos, palacsinta, fánk. Főtt kukorica, pattogatott kukorica, stb.
Ide lehet sorolni az olyan „tízórai” kiadásokat is, amelyeknek cikkenkénti felsorolását
a család nem adja meg. (Lehetőség szerint azonban törekedjünk e kiadások
tételenkénti felbontására.)
11.1.1.2.2 Kávé, tea, kakaó egyéb vendéglátóhelyen
11.1.1.2.3 Üdítőitalok egyéb vendéglátóhelyen
11.1.1.2.4 Szeszesital (tömény ital, bor, pezsgő, sör) egyéb vendéglátóhelyen

11.1.2 Munkahelyi- és diákétkeztetés
11.1.2.1 Munkahelyi- és diákétkeztetés
11.1.2.1.1 Munkahelyi étkezés
Itt kell számba venni a munkahelyen lévő un. „üzemi” étkezési befizetést, vagy az
ottani lehetőség szerinti „a la carte” étkezésért fizetett összeget.
Ide soroljuk a más egyéb helyen lévő előfizetéses (közétkeztetési) befizetést is.
Étkezési utalvány esetén, az utalvány értékét meghaladó, kifizetett összeg is ide kerül.
E tételnél számoljuk el még az idős személyek intézményektől kapott ingyenes vagy
kedvezményes főtt étel ellátásának felértékelt összegét, (ellentétele a szociális segély),
tartalékos katonai szolgálatra bevonultak „járandóságából” az élelmezésre levont
összeget, a munkahelyen ingyen kapott főtt étel ellátásának felértékelt összegét.
(Ellentétele: a munkából származó egyéb jövedelem.)
11.1.2.1.2 Iskolai étkezés
Iskolában, kollégiumban, táborokban stb. étkezés.
11.1.2.1.3 Óvodai étkezés
Állami, üzemi, hivatali, intézményi óvodák.

11.1.3 Ételek házhoz szállítása
Ide soroljuk az étteremből, vagy egyéb helyről házhoz szállított ételeket. Pl. pizza,
Food Express ebéd vagy bármilyen más cégtől házhoz szállított étel.
11.1.3.1 Lakásra
11.1.3.2 Munkahelyre
Nem ide tartozik: a szociális szolgáltatásként, idősek részére kiszállított étel
(12.4.1.1.3)

51

11.2 Szálláshely-szolgáltatás
11.2.1 Szálláshely-szolgáltatás
11.2.1.1 Szálláshely-szolgáltatás
Szállás igénybevétele szállodában, motelben, turistaházban, fizető szálláson,
kempingben, üdülőfalvakban és üdülőtáborokban, ifjúsági szállón, hegyi
üdülőházakban; szállás egyetemi és más iskolai kollégiumokban, vagy egyéb oktatási
intézmények diákszállóin, munkás- bevándorló- illetve menekültszálláson, közlekedési
eszközökön (vonat, hajó stb.), ha nincs benn az árban és külön fizetnek érte. Ide
tartozik a portásnak adott borravaló.
Nem tartozik ide, ha a háztartás fő lakóhelye a hotelszoba vagy kiadó szoba és az ezért
fizetett lakbér (04.1.1.1), telefonálás (08.3.0.1), a szálláshely-szolgáltató
intézményekben elfogyasztott ételek, italok stb., kivéve a szoba árába tartozó reggelit,
vagy más étkezést (11.1.1); árvaházban, rokkantak vagy gondozásra szorulók
otthonában való tartózkodás (12.4.1).
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12

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

12.1 Testápolás
12.1.1 Fodrászszalonok és más testápolási létesítmények
12.1.1.1 Testápolási szolgáltatás
Fodrászat, hajvágás, frizurakészítés, borbély stb. Testápolási szolgáltatás,
szépségápolás (ideértve a szőrtelenítést és hasonló testápolási szolgáltatást), manikűr,
pedikűr, szolárium, masszázs (nem orvosi), fürdő (törökfürdő), szauna stb.
Nem tartoznak ide: gyógyfürdők (06.2.3.2) vagy (06.3.1.1); fitnesz centerek
(09.4.1.1.1)

12.1.2 Elektromos készülékek testápoláshoz
12.1.2.1 Elektromos testápolási készülékek és javításuk
12.1.2.1.1 Elektromos testápolási készülékek
Hajszárító, hajsütővas, szárítóbúra, villanyborotva, fogzuhany, lábszőrtelenítő,
kvarclámpa, szolárium, masszírozó gép, manikűrkészlet stb.
12.1.2.1.2 Elektromos testápolási készülékek javítása

12.1.3 Egyéb testápolási eszközök, cikkek és termékek
12.1.3.1 Testápolási cikkek és javításuk
Nem elektromos készülékek: hagyományos borotva, hajvágó készülék és ezek pengéi,
hajsütővas (nem elektromos), ollók, körömreszelők, manikűrkészlet, hajcsavaró,
csipesz, hajcsat, borotvaecset, fogkefe, fésű, hajkefe, körömkefe, személymérleg,
csecsemőmérleg stb.
Kozmetikai cikkek: mosdószappan, gyógyszappan, arc- és bőrtisztító-folyadékok és olajok, habfürdők, tusfürdők, borotvaszappan, -krém és borotvahab, fogpaszta, sampon
stb. Szépségápolási cikkek, illatszerek: szájrúzs, körömlakk, arcfesték és
festékeltávolító, púder, folyadék és szilárd is (puderkompakttal, -puffal és -kefével
együtt), hajlakk és balzsam, borotválkozás előtti és utáni szerek, napozószerek,
szőrtelenítők, kölnivíz, parfüm, dezodorok és fürdőszerek stb. WC-papír,
papírzsebkendő, papírtörlő, egészségügyi (havi) betét, vatta, vattapamacs, pelenka
(mindenféle), guminadrág, toalett spongyák stb. Nem ide tartozik: a textilzsebkendő
(03.1.3.1).

12.3 Egyéb, máshova nem sorolt személyes használati cikkek
12.3.1 Óra, ékszer
12.3.1.1 Óra, ékszer
12.3.1.1.1 Óra
Órák, ébresztőórák, stopper, karóra, úti ébresztőóra. Nem ide tartoznak: rádiós órák
(09.1.1.1.1).
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12.3.1.1.2 Ékszer
Drágakövek, nemesfém-tárgyak, ékszerek nemesfémből és drágakövekből. Nem ide
tartoznak: lakásdíszítmények (05.1.1.1) vagy (05.4.1.1).
12.3.1.1.3 Óra, ékszer javítás

12.3.2 Egyéb személyes használati cikkek
12.3.2.1 Bőrönd, táska, bőrdíszmű és javítása
Bőröndök, utazóládák, útitáskák, diplomatatáskák, kézitáskák, irattartók, tárcák,
erszények, övtáskák bármilyen anyagból stb. Nem ide tartozik a textilből készült
bevásárlószatyor (05.2.1.1.2).
12.3.2.2 Gyermekkocsi és egyéb személyes használati cikkek és javításuk
12.3.2.2.1 Gyermekkocsi
Csecsemőhordozók, babakocsik, gyermeksportkocsik, háti és „kenguru” bébi hordók,
mózeskosár, autóba való gyermekülések, állítható támlájú ülések, szíjak és hevederek
stb. Nem ide tartozik: bébi bútor (05.1.1.1.1), cumis üveg (05.4.1.3).
12.3.2.2.2 Egyéb személyes használati cikkek
A dohányzás kellékei: pipa, pipaszurkáló, szivarvágó, öngyújtó, szipka, tűzkő,
cigarettatartó. Napszemüveg, sétapálca, sétabot, esernyő, napernyő, legyező,
kulcskarika, bizsu, (nem nemesfém) divatékszer, nyakkendőtű, mandzsettagomb,
óraszíj stb.
12.3.2.2.3 Egyéb fogyasztási cikkek
Temetkezési kellékek, fali hőmérő, barométer stb.

12.4 Szociális ellátás
A szociális szolgáltatások csoportja mindazon szolgáltatásokat és juttatásokat
tartalmazza, melyekben az idősek, a rokkantak, a munkaképtelenek, (azok, akik
foglalkozási balesetet szenvedtek vagy foglalkozásukból származó betegségben
szenvednek), az elhunyt hozzátartozói (az özvegye vagy leszármazottai) részesülnek,
ideértve a családi, a munkanélküliségi juttatásokat, valamint az egyéb ok miatt
(hajléktalan, nyomorgó, menekült, alacsonyjövedelmű, bevándorló, alkohol- vagy
kábítószerfüggő stb.) támogatásra szoruló személyek által kapott juttatásokat,
szolgáltatásokat.

12.4.1 Szociális szolgáltatások
A háztartások részben vagy teljes egészében fizetnek az idősek, a munkaképtelenek és
a család számára vásárolt szociális szolgáltatásokért. Ezek a szolgáltatások lehetnek
házi gondozás, nappali gondozás, otthoni segítség és rehabilitáció. Speciálisan ilyenek,
amelyekért a háztartásnak fizetnie kell: pl. öregek otthonában való elhelyezés,
rehabilitációs központok, bentlakásos szociális intézmények igénybevétele, tartósan
beteg, magatehetetlen személyek intézményben való gondozása, a rokkantak iskolái,
ahol a fő cél az oktatásban való részvétellel az egészségkárosodási hátrányok
leküzdése; nappali-házi jellegű gondozások, élelemellátás, naponkénti, illetve a
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nyaralás ideje alatt nyújtott segítség (gondozás) az idősek és a gondozásra szorulók
számára; tanácsadás, pártfogás, nevelési és örökbefogadási szolgáltatások a családok
számára, bölcsődék, dajkák, játszóiskolák és egyéb házon kívüli gyermekfelügyelet,
gyermekmegőrzés.
12.4.1.1 Szociális szolgáltatások
12.4.1.1.1 Bölcsőde
12.4.1.1.2 Egyéb szociális szolgáltatás
12.4.1.1.3 Étkezés
Ide soroljuk a szociális ellátásként kapott étkezéseket, amennyiben a háztartásnak
fizetnie kellett érte.

12.5 Biztosítás
A biztosítási szolgáltatások csoportosítása általában aszerint történik, hogy a biztosítás
mire vonatkozik. A szolgáltatás díja a többcélú biztosításoknál néhány speciális
kockázattól eltekintve nincs elkülönítve. Az ilyenek esetében, ahol a kockázatviselés
többféle kárra is vonatkozik és a költségek nem elkülöníthetőek, a besorolás a fő
kockázati tényező alapján történik.

12.5.1 Életbiztosítás
12.5.1.1 Életbiztosítás

12.5.2 Ingatlanbiztosítás
12.5.2.1 Ingatlanbiztosítás
Az ingatlan tulajdonosa vagy a bérlő által fizetett tűz-, betörés-, vízkár- és egyéb esetre
vonatkozó biztosítások díja (amelyek nem minősülnek termelőfogyasztásnak).

12.5.3 Egészségbiztosítás
12.5.3.1 Egészségbiztosítás
Beteg-, baleset- és nyugdíjbiztosítás. Önkéntes magánnyugdíjpénztár is ide.

12.5.4 Gépjármű- és utazási biztosítás
12.5.4.1 Gépjármű- és utazási biztosítás
Utas- és poggyászbiztosítás. Saját tulajdonú járművekhez kapcsolódó biztosítási
szolgáltatások. Casco, kötelező felelősségbiztosítás.
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12.5.5 Egyéb biztosítás
12.5.5.1 Egyéb biztosítás
A különféle (harmadik felet érintő) bántalom vagy károkozások esetére kötött polgári
felelősségbiztosítások díja. Továbbá ide tartozik még a nagyobb értékek biztosítása, pl:
ékszer, hangszer, festmény stb.
Nem tartozik ide a harmadik felet vagy tulajdonát érintő olyan károkozás esetére kötött
polgári felelősségbiztosítás, ahol a kár személyszállító jármű üzemeltetéséből
származik (12.5.4.1).

12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások
12.6.2 Pénzügyi szolgáltatások
12.6.2.1 Pénzügyi szolgáltatások
Banki szolgáltatás. A banki szolgáltatások (hitelnyújtás és hasonlók) költségei stb.
Pénzfeladás, takarékszolgálat. Átutalási költségek és egyéb postai és takarékpénztári
szolgáltatások díja stb. Pénzügyi, befektetési tanácsadási, adószakértői díj, brókerek,
ingatlanügynökségek ügyleti költségei stb. Egyéb pénzügyi szolgáltatás,
magánnyugdíjalapok kezelési költségei stb.

12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások
12.7.0 Egyéb szolgáltatások
12.7.0.1 Egyéb, máshova nem sorolt szolgáltatások
12.7.0.1.1 Ügyvédi költségek
Jogi szolgáltatás, tanácsadás, közjegyző díja; ügynökségek, munkaügyi iroda,
pályaválasztási tanácsadó stb. díja.
12.7.0.1.2 Temetkezési szolgáltatás
Temetkezési szolgáltatás díja (sírásás és egyéb, a szertartás díja stb.).
12.7.0.1.3 Hirdetési díjak
Újsághirdetések, közlemények díja stb.
12.7.0.1.4 Tagdíj és közcélú adomány
Szervezetek, szakmai szövetségek, kamarák, pártok tagsági díja, alapítványra történő
befizetés, egyházi adó stb.
12.7.0.1.5 Fel nem sorolt szolgáltatások
Ingatlankezelőknek mindenféle szolgáltatásokért fizetett díj, fénymásolási díj és
dokumentumok egyéb másolása stb.; közíró, grafológus, asztrológus, magándetektív,
testőr, házasságközvetítő; házassági tanácsadó. Születési, házassági, halotti
anyakönyvi kivonat díja, egyéb vegyes díjak (eddig fel nem sorolt illetékek, ülőhely,
WC, ruhatár, öngyújtótöltés stb.).
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