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Előszó
A Központi Statisztikai Hivatal 2000. január 1-től alkalmazza az EUROSTAT
által érvényesített COICOP nomenklatúrát a COICOP (Classification of Individual
Consumption by Purpose) a lakossági fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása c.
utasítást, mely a vásárolt fogyasztási javak rendeltetés szerint felépített, decimális
szerkezetű, négyszintű, tartalmában harmonizált nemzetközi nomenklatúrája.
Ez a nomenklatúra nemcsak a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény
Felvételben (HKÉF) egységesíti a fogyasztási rendszereket, hanem a rendszer váza
megegyezik az árindex és a makrogazdasági adatokat figyelő nemzeti számlák
nomenklatúrájával. A HKÉF felvételben alkalmazott COICOP nomenklatúra
részletesebb, több tételre kiterjedő.
Felépítése:
1. szint: főcsoport (2 számjegyű kódokkal)
2. szint: csoport (3 számjegyű kódokkal)
3. szint: alcsoport (4 számjegyű kódokkal)
4. szint: kategória (5 számjegyű kódokkal)
1. példa a besorolási jegyzékben található számok értelmezésére:
Megnevezés
Főcsoport
Csoport
Alcsoport
Kategória
Tétel

COICOP kódszám
01
01.1
01.1.1
01.1.1.2
01.1.1.2.1

Kiadási cikk neve
Élelmiszerek és alkoholmentes italok
Élelmiszerek
Kenyér és cereáliák
Lisztek és cereáliák
Liszt, dara

A családok naplóban rögzített kiadásait mindig a legmélyebb szintű COICOP
számmal kell kódolni, mely az utasításban mindig dőlt betűvel jelölt 6 jegyű kódszám.
A megadott kódszámok használata kötelező attól eltérni nem lehet. Az egyes
termékek, szolgáltatások már a legfelsőbb szinten (főcsoport) jól elkülönülnek a
termékek rendeltetése, használata szerint. Például étkezésre költött forintokat két külön
csoport tartalmazza, az egyik az élelmiszer vásárlás (01-es főcsoport) a másik pedig a
vendéglőben elfogyasztott (vagy elvitelre megvásárolt) élelmiszert (11-es főcsoport).
Fontos, hogy az összeíró tisztában legyen a COICOP felépítésének logikájával,
mely megkönnyíti a kódolást, egyes tételek beazonosítását. Természetesen nem kell
fejből tudni a tételek COICOP kódját, de a főcsoportok, csoportok közötti elhelyezés
sokban megkönnyíti a munkát. Könnyebbítést jelent az is, hogy ezekről a tételekről
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készült egy ABC sorrendbe rendezett olyan lista, mely nemcsak a tétel megnevezését
tartalmazza, hanem alternatív elnevezéseket is felsorol. Például a 05.1.1.2.0 Kerti
bútor tételnél az alábbi megnevezések találhatók még: hintaágy, napozóágy, függőágy,
rattan kerti bútor, sörpad, kerti szerszámtároló. Könnyebbíti még a munkát az is, hogy
ez a lista a laptopon elérhető kereső programon fut.
Az 1. példában bemutatott liszt, dara egy tétel szintig lebontott besorolás, mely
egyszerűen besorolható, azonban ettől eltérően három eltérő esetet különböztetünk
meg. Először azt, amikor egy tételnél nincs ötödik szint, ott a 6 számjegynek mindig 0nak kell lennie. Majd olyan eset is előfordul, ahol 4. és az 5. jegynél megáll a bontás.
Ezekben az esetekben kettő, illetve három 0-val egészítjük ki a számsort, nem lehet
megállni a „csoport” szintnél, azaz 3 jegynél, hanem végig kell írni a nullákat. Ezt az
utasításban minden esetben jelöltük. A következő táblázat ezt mutatja be 3 példán
keresztül.
2. példa az csoportok 3, 4 és 5 jegyű bontásáról
Bontás
tagolása
Főcsoport
Csoport
Alcsoport
Kategória
Tétel

5 jegyű bontás
03.
Ruházat és lábbeli
03.1.
Ruházat
03.1.4.
Ruházkodási szolgáltatás
03.1.4.2.
Ruha javítás és kölcsönzés
03.1.4.2.0.
Ruha javítás és kölcsönzés

4 jegyű bontás
03.
Ruházat és lábbeli
03.2.
Lábbeli vásárlás és javíttatás
03.2.2.
Lábbeli javítás
03.2.2.0.
Lábbeli javítás
03.2.2.0.0.
Lábbeli javítás

3 jegyű bontás
10.
Oktatás
10.2.
Középfokú oktatás
10.2.0.
Középfokú oktatás
10.2.0.0.
Középfokú oktatás
10.2.0.0.0
Középfokú oktatás

A vásárolt élelmiszerek mennyiségét is szükséges beírni a naplóba ezért
segítségképpen a tételek mellett zárójelben feltüntettük, hogy milyen élelmiszernél
szükséges a mennyiség feljegyzése, illetve azt is, hogy az adott terméknél a
mennyiség milyen mértékegységben fogadható el és, hogy lehet-e saját termelése. A
jelölés első betűje a mennyiség, amit a mennyiségi egység megadásával jelzünk
(kg) vagy (l) a második pedig a saját termelés, jele (s). Tehát ha egy terméknek kell,
hogy legyen mennyisége és saját termelése, akkor a jelzés (kg-s), ha csak
mennyiség, akkor (kg). Annál a tételnél, ahol nincs semmilyen jelzés, ott nem kell
mennyiséget beírni és saját termelésű fogyasztása sem lehet. A COICOP besorolás
kizárólag a vásárolt fogyasztást tartalmazza, a saját termelésű fogyasztást nem, ezt
külön kezeljük. Feljegyzése is elkülönül a Naplóban.
A termékek fajtái
A legtöbb osztályozási alcsoport egyaránt tartalmaz termékeket és szolgáltatásokat. A
termékeket tartalmazó osztályozási alcsoportok betűjelzésekkel vannak ellátva, attól függően,
hogy nem tartós: NT, féltartós: FT, vagy tartós: T fogyasztási cikkekről van-e szó. A
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szolgáltatásokat tartalmazó homogén alcsoportok jelzése: SZ. A nem tartós és a tartós javak
közötti megkülönböztetés azon alapul, hogy az adott termék egy évnél hosszabb megfigyelési
időszak alatt egyszer vagy ismételten többször illetve folyamatosan használható. Továbbá a
tartós fogyasztási cikkek, mint például a személygépkocsi, hűtőszekrény, mosógép vagy a
televízió készülék viszonylag nagy értéket képviselnek. A féltartós fogyasztási cikkek abban
különböznek a tartós fogyasztási cikkektől, hogy jóllehet használatuk időtartama meghaladja
az egy évet, a várható élettartam lényegesen rövidebb a tartós fogyasztási cikkekénél, emellett
az értékük is lényegesen alacsonyabb (pl: ruha, cipő, edények, lakástextíliák stb.).
Van néhány osztályozási alcsoport, amely termékeket és szolgáltatásokat egyaránt magában
foglal. Ennek az oka, hogy praktikus szempontokat figyelembe véve nehéz lenne a
felbontásuk aszerint, hogy csak árukat, illetve csak szolgáltatásokat tartalmazzanak. Az ilyen
alcsoportok jelölése is általában SZ, mivel esetükben a szolgáltatási komponensek szerepe a
domináns. Hasonlóképpen vannak alcsoportok, amelyeken belül egymás mellett
megtalálhatóak nem tartós és féltartós, illetve féltartós és tartós fogyasztási cikkek. Ezen
alcsoportok esetében a jelölések (NT, FT, T) aszerint kerülnek kiválasztásra, hogy milyen
jellegű termékek a dominánsak.
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A FOGYASZTÁS CSOPORTOSÍTÁSA FŐCSOPORTOK SZERINT.

FŐCSOPORTOK

01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok
02 Szeszes italok, dohányáruk, narkotikumok
03 Ruházat és lábbeli
04 Lakásfenntartás, háztartási energia
05 Lakberendezés, háztartásvitel
06 Egészségügy
07 Közlekedés
08 Hírközlés
09 Kultúra, szórakozás
10 Oktatás
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás
12 Egyéb termékek és szolgáltatások
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ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK

01.1 ÉLELMISZEREK
01.1.1 Kenyér és cereáliák
01.1.2 Hús
01.1.3 Hal, tengeri hal és a tenger gyümölcsei
01.1.4 Tej, sajt, tojás
01.1.5 Olajok és zsiradékok
01.1.6 Gyümölcs
01.1.7 Zöldségek
01.1.8 Cukor, dzsem, méz, csokoládé, édességek
01.1.9 Máshova nem sorolt élelmiszerek

01.2 - ALKOHOLMENTES ITALOK
01.2.1 Kávé, tea és kakaó
01.2.2 Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldséglevek
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ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK
01.1 ÉLELMISZEREK

Az élelmiszerek közé csak a háztartástagok számára otthoni fogyasztásra vásárolt
élelmiszerek tartoznak.
Nem tartoznak viszont ide az éttermekben és az egyéb vendéglátóhelyeken,
kávéházakban,
bárokban,
szállodákban,
gyorsétkezdékben,
kifőzdékben,
cukrászdákban, italboltokban, stb. elfogyasztott ételek, illetve az utcai árusítóhelyeken,
büfékben, étel-ital automatákban stb. árusított élelmiszerek, továbbá a munkahelyre
vagy lakásra házhoz szállított ételek, még akkor sem, ha azokat otthon fogyasztották
el. Az előbb felsorolt étkezéseket a „11.1 Vendéglátási szolgáltatások” csoportba
soroljuk be.
A munkahelyi, iskolai és óvodai étkezéseket sem a „01.1 Élelmiszerek” fogyasztási
csoportba, hanem a „11.1.2 Munkahelyi- és diákétkeztetés” alcsoportba kódoljuk
illetve ehhez hasonlóan a bölcsődei és szociális étkezéseket a „12.4.1 Szociális
szolgáltatások” alcsoportba soroljuk be. Ha a háztartás tagjai közül valaki olyan
költségtérítéses kórházi szolgáltatást vesz igénybe, amely tartalmazza az étkezést is,
akkor az egészségügyi szolgáltatás teljes díját a „06.3.0 Kórházi szolgáltatások”
alcsoportban jegyezzük fel.
A hobbiállatok élelmezésére vásárolt termékeket sem a „01.1 Élelmiszerek” csoportba
jegyezzük fel, hanem a „09.3.4 Hobbiállatok” alcsoportba.

01.1.1 - Kenyér és cereáliák (NT)
01.1.1.1 Rizs
01.1.1.1.1 Rizs
(kg)
Mindenféle rizs, fényezett, fényezetlen, hántolt, hántolatlan, előfőzött, előgőzölt,
konyhakész, barnarizs, gyorsrizs, stb..
Nem tartozik ide: a rizsből készült liszt, dara (01.1.1.2.1).
01.1.1.1.2. Tartósított rizses ételek
(kg)
Hússal, zöldséggel, hallal, más adalékkal dúsított fagyasztott, alufóliás, konzerv, készés félkész rizses ételek (pl. mélyhűtött rizses hús, rizottó, stb.).
01.1.1.2 Lisztek és cereáliák
01.1.1.2.1 Liszt, dara
(kg)
A hagyományos árpából, búzából, rozsból, zabból, kukoricából készült lisztek és
darák, illetve a bio és egészséges, paleolit táplálkozásban használt különleges lisztek
és darák, így a gabonákból (pl. köles, hajdina, stb.) a magvakból (mandula,
napraforgó, szezámmag, stb.) a szójából, stb. készült lisztek és darák is ide sorolandók.
Nem tartozik ide: a burgonyaliszt, burgonyából készült dara (01.1.7.4.2)
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01.1.1.2.2 Gabona, gabonapelyhek, korpák, csírák, szója, stb.
(kg)
Gabonák (árpa, búza, rozs, zab magok, hajdina, köles, stb.), gabonapelyhek (árpa-,
búza-, rozs-, zabpehely, stb.) gabona csírák (pl. búzacsíra), gabonakorpák, hántolt
gabona (pl. hántolt köles, hántolt árpa, stb.), búza- és árpagyöngy, szójagranulátum,
szójakocka, zsemlemorzsa stb.
Nem tartozik ide: a burgonya pehely (01.1.7.4.2)
01.1.1.3 Kenyér
01.1.1.3.1 Kenyér
(kg)
Mindenféle lisztből (búza, rozs, stb.) adalékanyagokkal (burgonya, sajt, kukorica,
szója, étkezési korpa, különféle magok stb.) vagy anélkül készített kenyérfélék, pl.
franciakenyér, csomagolt (szeletelt) kenyér, szendvicskenyér, extrudált kenyér
(abonett stb.), stb. is.
01.1.1.3.2 Kifli, zsemle
(kg)
Mindenféle fajtájú és nagyságú kifli és zsemle. (pl. vajas kifli, hot-dog kifli,
császárzsemle, hamburger zsemle, stb.)
01.1.1.4 Egyéb pékáru
01.1.1.4.1 Péksütemények
(kg)
Péksütemények (pl. pogácsa, perec, sajtos rúd, stb.), az ízesített péksütemények is (pl.
csokis, lekváros, túrós, mákos bukta, kakaós csiga, túrós batyu, croissant, Fornetti,
stb.) Továbbá péksütemény jellegű készítmények a kalácsok, (töltött is), kuglóf, briós,
puffancs, fánk, kétszersült, perec, gofri.
Nem tartozik ide: a húsos, sajtos, pizzás, zöldséges töltelékkel, illetve a gyümölcsös
töltelékkel ízesített péksütemények.
01.1.1.4.2 Keksz-, nápolyi-, piskótafélék, teasütemények
(kg)
A száraz, hosszabb ideig tárolható készítmények: kimért és csomagolt kekszfélék,
nápolyifélék (csokoládésak is), töltött kekszek (pl. pilóta keksz, piskóta tallér, stb.) sós
(pl. ropi, stb.) sajtos és édes teasütemények, mézes puszedli, pászka, ostyafélék,
sóspálcika, babapiskóta, száraz tortalapok (ostya, szárazpiskóta), mézeskalács,
habcsókok stb.
01.1.1.4.3 Cukrászsütemény
A boltban, cukrászdában hazavitelre vásárolt cukrászsütemények. Csak rövid ideig
tárolható készítmények, sütemények, sütemény szeletek, tortafélék, linzer és kelt
sütemények, gesztenyepüré és -massza, somlói galuska, friss tortalap, krémes, beigli,
rétes, sajtos tekercs, bukta, készen vásárolt krémek, stb., amelyek nem tartoznak az
édesipari lisztes áruhoz.
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01.1.1.5 Pizza és pékáru húsos, sajtos, pizzás, zöldséges, gyümölcsös töltelékkel
01.1.1.5.0 Pizza és pékáru húsos, sajtos, pizzás, zöldséges, gyümölcsös
töltelékkel
(kg)
Boltban hazavitelre vásárolt megsütött pizza feltéttel, feltét nélkül, készre sütött pizza
alap. Ide tartoznak még a péksütemények húsos, sajtos, pizzás, zöldséges töltelékkel
(pl. Fornetti ilyen töltelékkel, pizzás csiga, virslis rúd, stb.) illetve péksütemények
gyümölcsös töltelékkel (pl. almás, meggyes pite, stb.).
01.1.1.6 Tészták, tésztás ételek
01.1.1.6.1 Száraztészta
(kg)
Tarhonya, kocka-, cső-, csiga-, kagylótészta, spagetti, makaróni, vékonymetélt és a
különféle ízesítéssel készült egyéb (pl. parajos), durum, kukorica, rizs, stb. lisztből
készült száraztészták, cérnametélt, levesbetétek, tarhonya, csipetke, illetve a kuszkusz
is.
01.1.1.6.2 Tartósított tésztás ételek
(kg)
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.
01.1.1.7 "Reggeliző" gabonafélék, müzlik, pelyhek
01.1.1.7.0 Reggeliző gabonafélék, müzlik, pelyhek
(kg)
Mindenféle müzli, müzli alap, müzli szeletek, reggeliző pelyhek, puffasztott búza, rizs,
stb., extrudált búza, köles, stb., illetve kukoricapehely, corn flakes
01.1.1.8 Egyéb cereáliák
01.1.1.8.0 Egyéb cereáliák
Burgonyaliszt, malátaliszt, malátakivonat, étkezési keményítő, stb.

(kg)

01.1.2 Hús (NT)
A későbbi felhasználásra vásárolt (mélyhűtőben tárolt) termékeket a vásárláskor
számoljuk el kiadásként, és a saját termelésből származó húsféléket ugyancsak a
feldolgozáskor, mélyhűtőbe való eltevéskor kell a naplóba számba venni.
Nem tartozik ide: állatok vásárlása tovább tartásra (hízlalásra, tenyésztésre). Ez
mezőgazdasági termelési ráfordítás.
01.1.2.1 Marha- és borjúhús
01.1.2.1.0 Marha- és borjúhús
(kg-s)
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. (01.1.2.6.1.)
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01.1.2.2 Sertéshús
01.1.2.2.0 Sertéshús
(kg-s)
Mindenféle friss, fagyasztott és mélyhűtött szín és csontos nyers sertéshús, kolbász
készítéséhez vásárolt hús. Vásárolt élőállat vágásakor a mennyiséget vágott súlyban
kell közölni. Sertés vágott súlya az élősúly 80-84%-a. A vágott súlynak
megközelítőleg a 65%-a kódolandó húsnak, azaz ebbe a tételbe. Nem tartozik ide: a
belsőség és a külön vásárolt csont. (01.1.2.6.1)
01.1.2.3 Juh- és kecskehús
01.1.2.3.0 Juh- és kecskehús
(kg-s)
Mindenféle friss, fagyasztott és mélyhűtött nyers juh- és kecskehús. Nem tartozik ide:
a belsőség és a külön vásárolt csont (01.1.2.6.1). Vásárolt élőállat vágásakor a
mennyiséget vágott súlyban kell közölni.
01.1.2.4 Baromfihús
01.1.2.4.0 Baromfihús
(kg-s)
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 (01.1.2.6.2).
01.1.2.5 Egyéb hús
01.1.2.5.0 Egyéb hús
(kg-s)
Friss, fagyasztott, mélyhűtött vadhúsféle (szarvas, őz, vaddisznó, fogoly, fácán, fürj,
vadnyúl stb.) és belsőség. Házinyúl, galamb, ló, bivaly strucc, kenguru és a vízi
emlősök 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).
01.1.2.6 Belsőségek
01.1.2.6.1 Sertés-, marha-, borjúbelsőségek
(kg-s)
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.).
A sertés vágott súlynak kb. 35%-ka kódolandó belsőségnek, azaz ebbe a tételbe.
01.1.2.6.2 Baromfi belsőség
Friss vagy fagyasztott máj, szív, zúza külön vásárolva.
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(kg-s)

01.1.2.7 Füstölt, sózott és szárított hús termékek
01.1.2.7.1 Szalámi, szárazkolbász, sonka
(kg-s)
Tartós füstölt és (vagy) főtt húskészítmények, így pl. kolbász, szalámi, füstölt, főtt
tarja, comb, lapocka, sonka, stb..
01.1.2.7.2 Szalonna, tepertő
(kg-s)
Étkezési, füstölt, pácolt, főtt, abált, nem vastag húsrétegű szalonna, tepertő, pörc (pl.
csemegeszalonna, csécsi szalonna, stb.). A vastag húsrétegű szalonnák, mint pl.
angolszalonna, bacon, kolozsvári szalonna, császárszalonna is ide tartoznak.
01.1.2.7.3 Felvágottak
(kg-s)
Mindenféle felvágott, gépsonka, kenőmájas, párizsi, disznósajt, virsli, krinolin, lecsó-,
főzőkolbász, hurkafélék, sütnivaló kolbász, stb..
01.1.2.8 Egyéb húskészítmények
01.1.2.8.1 Mirelit, előkészített hústermékek
(kg)
Gyorsfagyasztott, mirelit, sütésre előkészített, panírozott húskészítmények, (valamivel
pl. sajttal töltöttek is). Ilyen pl. a rántott csirkemell, a szűzérme, a vagdalt, a
bélszínroló. Ide tartozik a húskivonat, húslé is.
Nem tartoznak ide: mélyhűtött (mirelit) szeletelt, csomagolt húsok. Ezeket a megfelelő
nyershúsokhoz kell sorolni, pl. Marha- és borjúhús (01.1.2.1.0), sertéshús (01.1.2.2.0),
baromfihús (01.1.2.4.0), stb.
Ugyancsak nem tartoznak ide: az előkészített hal- és tenger gyümölcsei termékek (pl.
panírozott hal rudak, halfilé, stb. (01.1.3.6.)
01.1.2.8.2 Húskonzervek
(kg)
Húsból és belsőségből körítés nélkül készített húskonzerv és mélyhűtött (mirelit)
készítmények (sertéshús, marhahús saját levében, pörköltek, dobozolt sonka,
húspástétom, májkrém, löncs konzervek, stb.). Húsos ételkonzervek is ide sorolandók,
ha csak húsból készültek.
Nem tartoznak ide: az olyan ételkonzervek, amelyek húson kívül mást is tartalmaznak,
pl. székely- és töltött káposzta, babgulyás, stb., (01.1.9.4.1)
Ugyancsak nem tartoznak ide a húsból, belsőségből készülő levesporok, leveskockák,
leveskonzervek (01.1.9.9.3).

01.1.3 Hal, tengeri hal és a tenger gyümölcsei (NT)
01.1.3.1 Friss és hűtött hal
01.1.3.1.0 Friss és hűtött hal
Mindenféle édesvízi és tengeri friss, és hűtött hal, és belsőség is.

(kg-s)

01.1.3.2 Fagyasztott, mirelit hal
01.1.3.2.0 Fagyasztott, mirelit hal
(kg-s)
Mindenféle édesvízi és tengeri fagyasztott, mélyhűtött, mirelit hal, és belsőség is.
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01.1.3.3 Tenger gyümölcsei, rák, csiga, béka, stb., friss, hűtött
01.1.3.3.0 Tenger gyümölcsei, rák, csiga, béka, stb. friss, hűtött
(kg)
Friss, és hűtött egyéb víziállatok húsa (pl. béka, édesvízi rákok, csiga stb.). Friss, és
hűtött tengeri állatok, a „tenger gyümölcsei”, tintahal, polip, osztrigák, kagylók,
tengeri csigák.
01.1.3.4 Tenger gyümölcsei, rák, csiga, béka, stb., fagyasztott
01.1.3.4.0 Tenger gyümölcsei, rák, csiga, béka, stb. fagyasztott
(kg)
Fagyasztott egyéb víziállatok húsa (pl. béka, édesvízi rákok, csiga stb.). Fagyasztott
tengeri állatok, a „tenger gyümölcsei”, pl. tintahal, polip, osztrigák, kagylók, tengeri
csigák.
01.1.3.5 Szárított, sózott, füstölt hal és tenger gyümölcsei
01.1.3.5.0 Szárított, sózott, füstölt hal és tenger gyümölcsei
(kg)
Szárított, sózott, füstölt édesvízi és tengeri halak, és idetartoznak a hasonló módon
feldolgozott víziállatok és a tenger gyümölcsei is.
01.1.3.6 Hal- és tenger gyümölcsei konzervek, készítmények
01.1.3.6.0 Hal- és tenger gyümölcsei konzervek, készítmények
(kg)
Hal- és rákkonzervek, kagylókonzerv, halkonzerv, halászlé alap, ringli,
szardellapaszta, halpaprikáskonzerv, kaviár és készítmények, halpástétom,
gyorsfagyasztott halászlé stb.

01.1.4 Tej, sajt, tojás (NT)
01.1.4.1 Normál és magas zsírtartalmú tej
01.1.4.1.0 Normál és magas zsírtartalmú tej
(l-s)
Tehéntej, juhtej, kecsketej friss, pasztőrözött, sterilizált; zsírtartalma 2,8% vagy annál
magasabb. Aludttejként fogyasztva is ide tartozik.
01.1.4.2 Alacsony zsírtartalmú tej
01.1.4.2.0 Alacsony zsírtartalmú tej
Ugyanaz, mint 01.1.4.1.0, de zsírtartalma 2,8%-nál alacsonyabb.

(l)

01.1.4.3 Tejkonzerv és tejpor
01.1.4.3.0 Tejkonzerv és tejpor
(kg-s)
Sűrített, por, illetve tejkoncentrátum (cukrozott sűrített tej is). Completa és egyéb
„kávéfehérítő” por, kávétej, kávétejszín, a tejpor is ide tartozik.
01.1.4.4 Joghurt és kefir
01.1.4.4.0 Joghurt és kefir
Natúr és ízesített, gyümölcs, élőflórás, joghurt, kefir.
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(kg-s)

01.1.4.5 Sajt és túró
01.1.4.5.1 Sajt
(kg-s)
Bármilyen tehén-, juh- vagy kecsketejből készült kemény, lágy, ömlesztett, krém-,
füstölt, penészes, kocka, lapka, kenhető, fehér, szeletelt, reszelt, stb. sajt.
01.1.4.5.2 Túró
Tehén-, juh- vagy kecsketejből készült túró.

(kg-s)

01.1.4.6 Egyéb tejtermék
01.1.4.6.1 Tejföl
(kg-s)
Bármilyen zsírtartalmú tejföl, és a növényi zsiradékból készült tejföl pótlók, pl. frissföl
stb.
01.1.4.6.2 Egyéb tejes- italok, desszertek, tejhelyettesítő termékek
Tejes italok, ízesített tejitalok (pl. kakaó, karamellás tej, tejeskávé, stb.), tejszín,
tejtermékekből készült termékek, egyéb tejalapú termékek (pl. körözött, stb.) Tejalapú
desszertek, pl. puding, cukrozott kakaóval vagy gyümölccsel ízesített túrókrémek,
Túró Rudi, gyümölcsrizs, tejberizs, stb.
Ide soroljuk: a különböző gabonákból, magvakból, (pl., tönkölybúzából, zabból,
hajdinából, kölesből, rizsből, szójából, mákból, mandulából, stb.) készült
tejhelyettesítő termékeket, italokat, italporokat, krémeket, pudingokat, sűrítményeket,
tejszínt, stb. is, így pl. diótej, kókusz-tej, krém, tejpor, szója- puding, desszert, ital,
tejszín, habkrém, stb..
Nem tartoznak ide: a vaj és készítményei (01.1.5.1.0).
01.1.4.7 Tojás
01.1.4.7.0 Tojás
(db-s)
Baromfi és más ehető tojás, tojáspor. Csak az étkezésre használt tojást jegyezzük erre
a kódra, a keltetésre használt tojást nem (azt termelési költségként vesszük
számításba).

01.1.5 Olaj és zsiradékok (NT)
01.1.5.1 Vaj, vajkrém
(kg-s)
01.1.5.1.0 Vaj, vajkrém
Mindenféle natúr, sózott, fűzseres, ízesített vaj, vajkrém, valamint ghí (ghee).
01.1.5.2 Margarin és növényi zsírok
01.1.5.2.0 Margarin és növényi zsírok
(kg-s)
Mindenféle margarin (sózott, vitaminnal dúsított, különböző zsírtartalmú, kenhető,
sütő-, stb.) margarin, egyéb kenhető növényi zsiradék, és a mogyoróvaj, mogyoróvaj
krém (peanut butter), ez utóbbiak nem tévesztendők össze a nutellával (01.1.8.3.0).
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01.1.5.3 Olívaolaj
01.1.5.3.0 Olívaolaj
Bármilyen, így a szűz, az extra szűz, a bio, stb. olívaolaj.

(l-s)

01.1.5.4 Étolaj (olíva kivételével)
01.1.5.4.0 Étolaj (olíva kivételével)
(l-s)
Minden típusú olaj, kivéve az olívaolaj (01.1.5.3.0), finomított, finomítatlan, hidegen
sajtolt, stb. olaj. Ide sorolandó: a napraforgóolaj, a repce, a kukorica, a gyapotmag, a
földimogyoró, a tökmag, a szója, a dió, a mák, a szezám, a kókusz, stb. olaj is.
01.1.5.5 Állati zsiradék
01.1.5.5.0 Sertés-, baromfi-, stb. zsiradék
(kg-s)
Sertészsír, zsírszalonna, liba- és kacsazsiradék, egyéb étkezési zsír. (csak akkor
soroljuk ide, ha külön, mint zsiradékot vásárolják). Nem tartoznak ide: a szalonnák
(01.1.2.7.2), a gyógyászati célú tőkehal-, illetve csukamájolaj (0.6.1.1.0.2).

01.1.6 Gyümölcs (NT)
A gyümölcsöket, a feldolgozott gyümölcsöket, a gyümölcsből készült termékeket négy
alcsoportba soroljuk. A friss és a hűtött gyümölcsök 01.1.6.1 alcsoportba, a fagyasztott
gyümölcsök a 01.1.6.2 alcsoportba, a szárított, aszalt gyümölcsök és magvak a
01.1.6.3 alcsoportba, a befőttek, kompótok és gyümölcs alapú tartósított termékek a
01.1.6.4 alcsoportba jegyezhetők fel.
Nem ide tartoznak: a lekvárok, dzsemek, gyümölcs- zselék, pürék (01.1.8.2.1), a
cukorban tartósított pl. kandírozott gyümölcsök (01.1.8.4.1), illetve a gyümölcslevek
(01.2.2.3.1) és a gyümölcsből készült szörpök (01.2.2.3.2).
01.1.6.1 Friss és hűtött gyümölcs
01.1.6.1.1 Citrusfélék
Narancs, citrom, grapefruit, mandarin, lime, pomelo.
01.1.6.1.2 Banán
01.1.6.1.3 Alma
A birsalma is.
01.1.6.1.4 Körte
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
Datolya, mangó, olajbogyó, jujuba.
01.1.6.6.1 Földieper, málna, ribizli
01.1.6.6.2 Szőlő
01.1.6.6.3 Egyéb bogyós gyümölcsök
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(kg)
(kg)
(kg-s)
(kg-s)
(kg-s)
(kg-s)
(kg-s)
(kg-s)
(kg-s)
(kg)
(kg-s)
(kg-s)
(kg-s)

Szeder, fekete szeder, egres, csipkebogyó, áfonya, erdei szamóca, erdei som, josta.
01.1.6.7.1 Sárgadinnye
(kg-s)
01.1.6.7.2 Görögdinnye
(kg-s)
01.1.6.7.3 Egyéb friss gyümölcsök
(kg-s)
Naspolya, gesztenye.
01.1.6.7.4 Egyéb déligyümölcsök
(kg)
Ananász, kivi, mangó kókuszdió, avokádó, füge, datolyaszilva, egyéb trópusi
gyümölcsök.
01.1.6.2 Fagyasztott gyümölcs
01.1.6.2.0 Fagyasztott gyümölcsök
(kg)
Vásárolt mirelit és fagyasztott gyümölcsök, illetve a háztartás által fagyasztással
tartósított gyümölcsök.
Megjegyzés: a saját termelésű, a vásárolt, vagy ajándékba kapott gyümölcsöket mindig
a tartósítás (fagyasztás) időpontjában kell a naplóba bejegyezni.
01.1.6.3 Szárított, aszalt gyümölcsök, magvak
01.1.6.3.1 Dió, mogyoró, mandula, magvak
(kg-s)
Csonthéjas és olajos magvak héjas, tisztított, hántolt és feldolgozott (pörkölt, sózott,
darált, szeletelt, ízesített, stb.) formában, magbelek. Ide sorolandó a dió, az amerikai-,
török- és földimogyoró, mandula, tökmag, napraforgómag, pisztácia, kesudió, lenmag,
szezámmag, stb..
A mennyiséget tisztított súlyban kell beírni. Diónál, mandulánál és keményhéjas
mogyorónál a tisztított súly = bruttó (héjas) súly 40%-ával, amerikai mogyorónál
70%-ával.
01.1.6.3.2 Mák
(kg-s)
01.1.6.3.3 Szárított, aszalt gyümölcsök
(kg-s)
A szárított, aszalt gyümölcsök, pl. aszalt- szilva, körte, alma, füge, datolya, mazsola,
kókuszreszelék stb..
01.1.6.4 Befőtt, kompót és gyümölcs alapú tartósított termékek
01.1.6.4.0 Befőtt, kompót és gyümölcs alapú tartósított termékek
(kg-s)
Befőttek, kompótok, valamint gyümölcsalapú üveges vagy konzerv, cukor nélkül
tartósított adalékanyagok.
Üveges és fémdobozos termékek vásárlása esetén, az üvegen, dobozon feltüntetett (lé
nélküli) töltősúlyt kell mennyiségként beírni.

01.1.7 Zöldségek (NT)
01.1.7.1 Friss zöldségek (krumpli és gumószöldségek kivételével)
01.1.7.1.1 Saláta, fejes saláta
(kg-s)
Fejes-, madár-, jég- endívia-, római saláta.
01.1.7.1.2 Spenót, sóska, fűszernövények
(kg-s)
Leveléért, száráért termesztett egyéb zöldségek és zöld fűszerek is, mint a cikória,
salátakatáng, petrezselyemzöldje, zellerzöld, kapor, rebarbara, tárkony, lestyánzöld,
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bazsalikom, borsmenta, citromfű, kakukkfű, menta, metélőhagyma, oregánó,
rozmaring, rukkola, snidling, tárkony, zsálya, édeskömény, stb..
01.1.7.1.3 Fejes és kelkáposzta
(kg-s)
01.1.7.1.4 Karfiol, brokkoli
(kg-s)
Egyéb káposztafélék, mint a karfiol, kínai kel, kelbimbó, karalábé stb. is.
01.1.7.1.5 Uborka
(kg-s)
01.1.7.1.6 Paradicsom
(kg-s)
Bármilyen típusú paradicsom, pl. fürtös, koktél, szilva, stb. paradicsom.
01.1.7.1.7 Zöldpaprika
(kg-s)
Bármilyen típusú paprika, pl. zöld-, kápia-, alma-, TV-, kaliforniai-, csípős-, stb.
paprika.
01.1.7.1.8 Zöldbab
(kg-s)
01.1.7.1.9 Zöldborsó
01.1.7.7.1 Szárazhüvelyesek
(kg-s)
Bab, lencse, sárgaborsó, csicseriborsó.
01.1.7.7.2 Egyéb természöldségek
(kg-s)
Főzőtök (gyalult is), sütőtök, patisszon, padlizsán, cukkíni, stb.. Csemege és morzsolt
kukorica, pattogatott kukoricának való stb.
01.1.7.7.3 Gomba
(kg-s)
Bármilyen termesztett és erdei gomba.
01.1.7.7.4 Sárgarépa, petrezselyemgyökér
(kg-s)
A tisztított állapotban vásárolt leveszöldséget is ide kell kódolni.
01.1.7.7.5 Vöröshagyma
(kg-s)
A főzőhagyma, újhagyma és a póréhagyma is ide tartozik.
01.1.7.7.6 Egyéb gyökérzöldségek
(kg-s)
Paszternák, cékla, retek (vaj, jégcsap, sör), spárga, articsóka, zellergumó, torma,
gyömbér, egyéb répafélék, fokhagyma, lestyángumó, stb.
01.1.7.2 Fagyasztott zöldségek
01.1.7.2.0 Fagyasztott zöldségek (kivéve fagyasztott hasáb, rösti stb.)
(kg)
Mindenféle egyfajta valamint vegyes mirelit, fagyasztott, üzletben vásárolt zöldség,
Nem tartozik ide: a krumpli, és abból készült termékek (fagyasztott hasáb, rösti,
krokett, stb. továbbá a gumószöldségek pl. manióka).
01.1.7.3 Szárított zöldségek, tartósított és feldolgozott zöldségek
01.1.7.3.1 Szárított zöldségek
Mindenféle szárított, aszalt zöldségfajta.

(kg-s)

01.1.7.3.2 Savanyúság
(kg-s)
Üveges, zacskós, vagy piacon vásárolt különféle savanyúságok, a savanyú káposzta
kivételével.
01.1.7.3.3 Savanyú káposzta (savanyú répa)
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(kg-s)

Üveges, zacskós, vagy piacon vásárolt savanyú káposzta illetve tartósított (savanyított)
répa is.
01.1.7.3.4 Tartósított zöldségek, zöldségkészítmények (savanyúság kivételével) (kg-s)
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 (01.2.2.3.3).
01.1.7.4 Burgonya
01.1.7.4.1 Burgonya
(kg-s)
Csak az étkezési célra vásárolt, illetve felhasznált burgonyát soroljuk ide.
Nem tartozik ide: az édesburgonya (01.1.7.6.0).
01.1.7.4.2 Burgonyakészítmények
(kg)
Burgonyából készült liszt, dara, pelyhek, pürék, beleértve a fagyasztott készítményeket
is pl. fagyasztott hasábburgonya.
Nem tartozik ide: az étkezési keményítő (01.1.9.9.1).
01.1.7.5 Chips
01.1.7.5.0 Chips
Mindenféle chips és burgonya szirom.

(kg)

01.1.7.6 Egyéb gumós zöldségek és termékei
01.1.7.6.0 Egyéb gumós zöldségek és ebből készült termékek
Édesburgonya, manióka, maniókaliszt.

(kg)

01.1.8 Cukor, dzsem, méz, csokoládé, édességek (NT)
01.1.8.1. Cukor
01.1.8.1.1 Cukor (nád, répa)
(kg)
Répa-, és nádcukor, minden féle fajtája, finomított vagy nem finomított, kristály-,
kocka, por- és mokkacukor, barnacukor.
Nem tartozik ide: a bor cukrozásához vagy szeszfőzéshez felhasznált cukor.
01.1.8.1.2 Egyéb cukor
(kg)
Mindenféle olyan természetes cukrok, amelyek nem cukorrépából és cukornádból
készültek. Ilyenek pl. nyírfacukor, datolyacukor, pálmacukor, szőlőcukor,
gyümölcscukor, xilit, cukvia, stb..
01.1.8.2 Dzsem, lekvár, méz
01.1.8.2.1 Dzsem, lekvár

(kg-s)
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Mindenféle gyümölcsből készült lekvárok, dzsemek, gyümölcspürék, gyümölcssajtok
pl.: birsalmasajt, ízek, gyümölcszselék.
01.1.8.2.2 Méz
(kg-s)
Természetes és mesterséges méz.
Megjegyzés: üveges méz vásárlása esetén, az üvegen feltüntetett töltősúlyt kell
mennyiségként beírni.
01.1.8.2.3 Juharszirup, melasz, cukorban tartósított növények
(kg)
Juharszirup, agávé-, tápióka-, kukorica maláta-, lime-, gránátalma-, és cukorszirup,
stb..
01.1.8.3 Csokoládé
01.1.8.3.0 Csokoládé
Mindenféle csokoládé (táblás csokoládé, csokoládészelet, ostya szeletek, Kinder
csokoládé, stb.) és csokoládékészítmény (nugát, Nutella is), kimérve vagy csomagolva,
szeletben, táblában.
Nem tartozik ide: a kakaó- és csokoládépor (01.2.1.3.0), és a bonbonok, desszertek
(01.1.8.4.2).
01.1.8.4 Édességek
01.1.8.4.1 Cukorka, rágógumi
Cukorka, cukordrazsé, gumicukor, habcukor, keménycukor, töltött és töltetlen cukor,
pehelycukor, pezsgőcukor, szaloncukor, pillecukor, rágógumi, karamella, stb..
01.1.8.4.2 Desszertek
Díszdobozos és kimért desszert, konyakos meggy, marcipán stb..
01.1.8.5 Fagylalt, jégkrém
01.1.8.5.0 Fagylalt, jégkrém
Mindenfajta boltban vásárolt jégkrém, jégtorta, pálcikás-, dobozos-, tölcséres- fagylalt,
parfé, sörbet.
01.1.8.6 Mesterséges édesítőszerek
01.1.8.6.0 Mesterséges édesítőszerek
Mesterséges édesítőszerek, mint pl. a szaharin, polisweet, ciklamát, canderel,
aszpartám, stb..

01.1.9 Máshova nem sorolt élelmiszerek (NT)
01.1.9.1 Mártások, ételízesítők
01.1.9.1.0 Mártások, ételízesítők
Mustár, ketchup, majonéz, szószok és alapok (pl. bolognai, chili, szója, mexikói,
spagetti, stb.), salátaöntetek, dressingek, fűszerkrémek, mártások, ételízesítők (pl.
Vegeta), ecetes vagy tejszínes torma, Erős Pista, Édes Anna, Piros Arany, pritamin,
különféle ecetek (pl. alma, tárkonyos, stb.).
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Megjegyzés: üveges és fémdobozos termékek vásárlása esetén, az üvegen, dobozon
feltüntetett töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
01.1.9.2 Sók, fűszerek
01.1.9.2.0 Sók, fűszerek
(s)
Étkezési sók (asztali, tengeri, stb.), fűszerkeverékek, fűszerek, (pl. bors, gyömbér,
curry, fahéj, szegfűszeg, fűszerpaprika- és őrlemény, vanília), és egyéb növényekből
készült fűszerek (pl. bazsalikom, kakukkfű, majoránna, oregánó, petrezselyem,
rozmaring, tárkony, stb.).
01.1.9.3 Bébiételek
01.1.9.3.0 Bébiételek
Bármilyen ízesítésű bébiétel, a glutén-, a laktóz- és a tejszármazékmentes, illetve a bio
babaételek is.
01.1.9.4 Készételek
01.1.9.4.1 Hidegkonyhai készítmények, ételkonzervek (húskonzervek kivételével)
Csak a boltokban vásárolt hidegkonyhai készítményeket soroljuk ide. (pl. francia és
egyéb saláták, kaszinótojás, sonkatekercs stb.).
A boltokban elkészített és hazavitelre vásárolt kész meleg ételeket (pl. sültkolbász, sült
hús, rántott hús, stb.) is ide kódoljuk. Továbbá az olyan készételkonzervek is e tételbe
tartoznak, amelyeknek több összetevője van (pl. rizses lecsó, sólet kolbásszal,
babgulyás), azaz nem csak húst tartalmaznak.
Nem tartoznak ide: a büfében, utcai árusoknál és vendéglátóhelyeken fogyasztott
hideg és meleg ételek (11.1.).
01.1.9.4.2 Szendvicsek
Mindenfajta szendvics (húsos, sajtos, zöldséges stb.), amely élelmiszerboltban
vásárolható.
01.1.9.9 Egyéb élelmiszerek
01.1.9.9.1 Befőzéshez, tartósításhoz szükséges kiegészítők
Lekvár, dzsem és savanyúság eltevéséhez használható termékek, mint pl. a dzsemfix,
savanyúság tartósító por, zselatin, citrompótló, borkősav, étkezési keményítő, illetve
aromák, patronok betétdíja (szóda, habszifon).
01.1.9.9.2 Sütemény porok, pudingok, sütéshez kiegészítők
Sütemények, édességek (pl. fánk, muffin, tortaalap por, süteménypor, császármorzsa,
tejberizs alap, stb.) elkészítéséhez használható kész porok, illetve a sütemények,
édességek kellékei, ilyenek a puding, a vaníliás cukor, a sütőpor, a szalalkáli, a
tortazselé, a habfixáló, a cukormáz, cukorvirág, krémporok és pudingporok, fagylalt
por stb..
01.1.9.9.3 Zacskós, instant levesek, élesztő
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Zacskós, konyhakész levesek, leveskockák, leves porok, instant levesek (Maggi, Knorr
stb.), illetve az élesztő (instant is).
01.1.9.9.4 Diétás ételek
Mindenfajta diétás étel, sütemény, csokoládé, lekvár.
Nem tartoznak ide: a diétás margarinok (01.1.5.2.0), a diétás italok 01.2.2 Ásványvíz,
üdítőital, gyümölcs- és zöldséglevek” című alcsoport megfelelő tételébe kell rögzíteni
pl. diétás zöldségé (01.2.2.3.3) tételbe.

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 (02.1.3.3.0),
amelyek általános formájukban szeszes italnak minősülnek. Ugyancsak nem
sorolhatók ide az éttermekben, illetve egyéb vendéglátóhelyeken (kávéházakban,
bárokban, italboltokban, utcai árusítóhelyeken, szállodákban, étel-ital automatákban
stb.) vásárolt alkoholmentes italok (11.1).

01.2.1 Kávé, tea, kakaó (NT)
01.2.1.1 Kávé
01.2.1.1.1 Kávé
(kg)
Szemes-, őrölt-, pörkölt-, instant-, granulált-, ízesített, azonnal oldódó, darált kávé,
kávépor, kávékapszula, kávékivonat és -sűrítmény.
01.2.1.1.2 Kávékeverék
(kg)
Koffeinmentes kávé, kávékeverék, kávépótló, pótkávé (pl. INKA kávé), cikóriakávé,
kávéital por (instant is).
01.2.1.2 Tea
01.2.1.2.0 Tea
Teafű, filteres és instant, gyümölcsteák és a gyermek és baba teák is.
Nem tartoznak ide: a gyógyteák (0.6.1.1.0.2).

(kg)

01.2.1.3 Kakaó és csokoládéital por
01.2.1.3.0 Kakaó és csokoládéital por
(kg)
Kakaó, kakaóital por (instant is), édesített vagy nem édesített kakaópor.
Nem tartoznak ide: a csokoládé szeletben vagy táblában (01.1.8.3.0) a kakaó alapú
étel- és desszert készítmények (01.1.8.4.2).
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01.2.2 Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldséglevek (NT)
01.2.2.1 Ásványvíz
01.2.2.1.0 Ásványvíz
(l)
Szénsavmentes, enyhén dúsított és dúsított ásványvíz, ízesített ásványvíz. Ide tartozik
a palackban vagy konténerben értékesített ivóvíz is és a szódavíz is, valamint a baba és
bébi vizek.
01.2.2.2 Üdítőitalok
01.2.2.2.1 Szénsavas üdítőitalok
Alapanyagtól függetlenül ide tartozik minden szénsavval dúsított üdítőital.

(l)

01.2.2.2.2 Szénsavmentes üdítőitalok
Jeges teák, szénsavmentes üdítőitalok.

(l)

01.2.2.2.3 Energiaitalok
Energia italok, az ízesített, cukormentes, light italok is.

(l)

01.2.2.3 Gyümölcs- és zöldséglevek és szörpök
01.2.2.3.1 Gyümölcslevek
(l-s)
Minden hazai vagy déligyümölcsből készült rostos vagy szűrt természetes lé (alma,
körte, barack, szőlő, narancs, citrom stb.) a koncentráció mértékétől függetlenül.
01.2.2.3.2 Szörpök, sűrítmények
(l-s)
Szörpök és italkészítésre használt koncentrátumok. Üveges szörpök, sűrítmények
vásárlása esetén, az üvegen feltüntetett töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
01.2.2.3.3 Zöldséglevek
(l-s)
Mindenféle zöldségből készített ivólevek, keverékek (paradicsom ivólé, sütőtöklé,
almás sárgarépa stb.). Üveges zöldséglevek vásárlása esetén, az üvegen feltüntetett
töltősúlyt kell mennyiségként beírni.
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02

SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK, NARKOTIKUMOK

02.1 SZESZES ITALOK
02.1.1 Tömény italok és alkoholtartalmú üdítők
02.1.2 Bor
02.1.3 Sör

02.2 DOHÁNYÁRUK
02.2.0 Dohányáru

02.3 NARKOTIKUMOK
02.3.0 Narkotikumok
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02

SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK, NARKOTIKUMOK
02.1 SZESZES ITALOK

Az otthoni fogyasztásra vásárolt alkoholtartalmú italok tartoznak
ide és az alacsony alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok,
amelyek általános formájukban szeszes italnak minősülnek (Pl: az
alkoholmentes sör 02.1.3.3).
Nem tartoznak ide: éttermekben, illetve egyéb vendéglátóhelyeken
(kávéházakban, bárokban, italboltokban, utcai árusítóhelyeken,
szállodákban, étel-ital automatákban stb.) árusított alkoholtartalmú
italok, hanem a 11-es főcsoport megfelelő helyére.
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 és alkoholtartalmú üdítők (NT)
02.1.1.1 Tömény italok
02.1.1.1.0 Tömény italok
(l-s)
Égetett szeszes italok: pálinka, brandy, konyak, tequila, unicum, vodka, whisky
finomszesz, rum, egyéb tömény szeszesital, nem bor alapú aperitifek, likőrök.
02.1.1.2 Alkoholtartalmú üdítőitalok
02.1.1.2.0 Alkoholtartalmú üdítőital
(l)
Alacsony alkoholtartalmú, szénsavas üdítőitalok pl: Bacardi Breezer, Somersby stb.

02.1.2 Bor (NT)
02.1.2.1 Bor szőlőből és pezsgők
02.1.2.1.1 Bor szőlőből
(l-s)
Csak a szőlőből készült borok kerülnek ide, fehérbor, vörösbor, rozé, bikavér, furmint,
hárslevelű, kadarka, kékfrankos, merlot, muskotály, rizling, stb.
02.1.2.1.2 Pezsgő
Pezsgő és habzóbor.

(l)

02.1.2.2. Gyümölcsbor
02.1.2.2.0 Gyümölcsbor
(l-s)
Kizárólag a gyümölcsből készült borok sorolandók ide, mint az almabor, meggybor,
fügebor stb.
02.1.2.3. Dúsított borok, vermutok, likőrök
02.1.2.3.0 Dúsított borok, vermutok, likőrök
Vermutok, sherry, ürmös, martini, cinzano, portói stb.
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(l)

02.1.2.4. Egyéb boralapú italok
02.1.2.4.0 Egyéb boralapú italok
(l-s)
Boralapú aperitifek, alkoholmentes borok, alkoholmentes pezsgők. Továbbá ide kell
beírni a megvásárolt mustot is.

02.1.3 Sör (NT)
02.1.3.1.0 Lager sör
Világos és barna sör, Coronita (kukoricasör), Lager sör

(l-s)

02.1.3.2.0 Egyéb alkoholos sör
Gyümölcs ízesítésű sörök, búzasör, füstöltsör, gőzsör, IPA sört stb.

(l-s)

02.1.3.3.0 Alkoholmentes sör
Mindenféle alkoholmentes sör, a gyümölcsös alkoholmentes sör is ide tartozik.

(l)

02.1.3.4.0 Egyéb sör alapú termékek
Sör szódával, sör colával.

(l)

02.2 DOHÁNYÁRUK
Ez a csoport magában foglalja a háztartás által beszerzett dohányt, cigarettát és az
sodráshoz, töltéshez való egyéb tételeket.

02.2.0 Dohányáru (NT)
02.2.0.1.0 Cigaretta
02.2.0.2.0 Szivar
02.2.0.3.0 Egyéb dohányáru
Pipadohány, cigaretta dohány (töltéshez, sodráshoz), bagó, tubák, cigarettapapír,
cigarettahüvely stb. Elektromos cigaretta utántöltése. Maga a készülék és a kiegészítők
hozzá nem ide tartoznak, hanem a 12.3.2.9.2)
Nem tartoznak ide: a dohányzási cikkek, mint pipa, szipka, tűzkő (12.3.2.9.1).

02.3. NARKOTIKUMOK (NT)
02.3.0.0.0. Narkotikumok
Marihuána, ópium, kokain származékok, továbbá más növényi alapú kábítószerek és
egyéb vegyi és mesterséges gyógyszerek, narkotikumok.
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03. RUHÁZAT ÉS LÁBBELI

03.1 RUHÁZAT
03.1.1 Ruházati méteráru
03.1.2 Felső- és alsóruházat
03.1.3 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők
03.1.4 Ruházkodási szolgáltatás

03.2 LÁBBELI VÁSÁRLÁS ÉS JAVÍTTATÁS
03.2.1 Lábbeli
03.2.2 Lábbeli javítás
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03. RUHÁZAT ÉS LÁBBELI
03.1 RUHÁZAT
03.1.1 Ruházati méteráru (FT)
Természetes, mesterséges vagy szintetikus szálból készült
anyagok, illetve ezek keverékéből, melyet bármely ruházati
cikkek készítéséhez vásároltak.

03.1.1.0 Ruházati méteráru
03.1.1.0.1 Méteráru férfi felsőruhához
Férfi felsőruházathoz tartozó cikkek készítéséhez vásárolt mindenfajta méteráru. A
bélésanyagot, szabókelléket a rövidáru tételhez soroltuk (03.1.3.2.0).
03.1.1.0.2 Méteráru férfi alsóruhához
Férfi alsó és egyéb ruhaféle (ing, alsónadrág, pizsama, hálóing, köntös, tréningruha,
munkaköpeny stb.) készítéséhez vásárolt anyag.
03.1.1.0.3 Méteráru női felsőruhához
Női felsőruházathoz tartozó cikkek készítéséhez vásárolt mindenfajta méteráru.
03.1.1.0.4 Méteráru női alsóruhához
Női alsó és egyéb ruhaféle (munkaruha, munkaköpeny és szabadidőruha, köntös,
otthonka, pongyola, kötény, hálóing stb.) készítéséhez vásárolt anyag.
03.1.1.0.5 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 (05.2.0.1.0).

03.1.2 Felső- és alsóruházat (FT)
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 rugalmas (gumi)-harisnya (06.1.2.9.0), a bukósisak (03.1.3.1.1
férfi, 03.1.3.1.2 női, 03.1.3.1.3 gyermek)
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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.
03.1.2.1.4 Férfi nadrág, zakó, ing
Bármilyen anyagból (beleértve a farmer anyagot is) készült nadrág, zakó. Továbbá
rövid és hosszú ujjú férfiing, garbó, póló, galléros pólóing stb.
03.1.2.1.5 Férfi munkaruha és egyéb
Bármilyen munkaruha, munkaköpeny, köntös, motorosruha stb.
03.1.2.1.6 Férfi felső kötöttáru
Pulóver, kardigán, mellény.
Megjegyzés: Az egyéb kötöttárut (mint, kesztyű, sál stb.) a divatáru tételhez soroljuk
be (03.1.3.1.1). Viszont a kötöttárukhoz vásárolt fonalat a rövidáru tételnél kell
elszámolni. (03.1.3.1.4)
03.1.2.1.7 Férfi fehérnemű
Alsónadrág, atlétatrikó, pizsama, jégeralsó stb.
03.1.2.1.8 Férfi zokni
03.1.2.1.9 Férfi sportruházat
Kimondottan a sportoláshoz vásárolt ruhaneműket kérjük ide.
Sport- és fitneszruházat, tornaruha, sportmez, küzdősport ruházat (karate, dzsúdó stb.),
futónadrág, biciklis nadrág, teniszruha, lovas öltözék, szörfruha, műkorcsolyázó
kűrruha, RG dressz, versenytánc ruha, golfruha stb.
Nem tartoznak ide: a sport kiegészítő termékek, mint pl.: bokszkesztyű, golfütő,
teniszütő, egyéb eszköz 09.3.2.1.0, fürdőruha 03.1.3.1.1
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.
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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, leggings stb.
03.1.2.2.5 Női munkaruha, köpeny és egyéb
Bármilyen munkaruha, munkaköpeny, köntös, otthonka, pongyola, kötény, 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 (03.1.3.2.0).
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.
03.1.2.2.9 Női sportruházat
Kimondottan a sportoláshoz vásárolt ruhaneműket kérjük ide.
Sport- és fitneszruházat, tornaruha, sportmez, küzdősport ruházat (karate, dzsúdó stb.),
futónadrág, biciklis nadrág, teniszruha, lovas öltözék, szörfruha, műkorcsolyázó
kűrruha, RG dressz, versenytánc ruha, golfruha stb.
Nem tartoznak ide: a sport kiegészítő termékek, mint pl. bokszkesztyű, golfütő,
teniszütő, egyéb eszköz 09.3.2.1.0, fürdőruha 03.1.3.1.1
03.1.2.3 Gyermek- és csecsemőruházat (14 éves és az alattiak)
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,
iskolaköpeny, kötény, 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).
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03.1.2.3.4 Gyermek fehérnemű
Fehérnemű, ing, tornanadrág, trikó, hálóing, pizsama stb.
03.1.2.3.5 Gyermek harisnya, zokni
03.1.2.3.6 Ruházat 3 év alattiaknak (Baba ruházat)
Mindenféle csecsemőkelengye (a még meg nem született baba részére előre
megvásárolt kelengye is) és minden egyéb ruházati és kiegészítő cikk, pl. kötött,
horgolt babacipő, rékli, rugdalózó, kis-ing, body stb., amelyet 3 éven aluliak részére
vásároltak. Ide tartozik még a takaró, párna, paplan, pólya, pólyahuzat, stb.
Nem ide tartozik a textil és az eldobható pelenka, nadrágpelenka (12.1.3.2.0).
03.1.2.3.7 Gyermek sportruházat
Kimondottan a sportoláshoz vásárolt ruhaneműket kérjük ide.
Sport- és fitneszruházat, tornaruha, sportmez, küzdősport ruházat (karate, dzsúdó stb.),
futónadrág, biciklis nadrág, teniszruha, lovas öltözék, szörfruha, műkorcsolyázó
kűrruha, RG dressz, táncruha, golfruha stb.
Nem tartoznak ide: a sport kiegészítő termékek, mint pl.: bokszkesztyű, golfütő,
teniszütő, egyéb eszköz 09.3.2.1.0, fürdőruha 03.1.3.1.3

03.1.3 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők (FT)
03.1.3.1 Kiegészítők
03.1.3.1.1 Kiegészítő férfi ruházati cikkek
Sapka, kalap, kucsma, 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, szőrmegallér, zsebkendő, fürdőruha, muffok, övek, bukósisak stb.
03.1.3.1.3 Kiegészítő gyermekruházati cikk
Kalap, sapka, kesztyű, sál, jelmezfelszerelés, zsebkendő, nadrágtartó, nadrágszíj,
mindenfajta cserkész felszerelés, fürdőruha, bukósisak biciklizéshez, térdvédő,
könyökvédő stb.
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03.1.3.2.0 Egyéb ruházati cikkek
Rövidáru, kötött, horgolt, hímzett ruházati és kiegészítő vagy felső
ruházati cikkekhez vásárolt fonal, övszalag, gumiszalag, cérna, gomb,
zipzár, patent, kapocs, szabókellék tépőzár és bélésanyag stb.
Nem ide tartozik: gumikesztyű (05.6.1.2.2); kötő- és varrótű
(05.6.1.2.3), védőkesztyű különféle sportokhoz, mint pl. a jégkorong, baseball, boksz,
kerékpározás, amerikai futball stb. (09.3.2.1.0); ékszerek, nyakkendőtű,
mandzsettagomb stb. (12.3.1.1.0).

03.1.4 Ruházkodási szolgáltatás (SZ)
03.1.4.1.0 Ruhatisztítás
Kimondottan a ruhák tisztíttatási, mosatási, vasalási, festési költsége tartozik ide.
03.1.4.2.0 Ruha javítás, kölcsönzés
A ruházkodáshoz sorolt cikkek készíttetési, alakítási, javíttatási, kölcsönzési díja,
jelmezkölcsönzés is. A javítási szolgáltatás értéke a munkadíjon kívül a felhasznált
anyag költségét is tartalmazza. (Kivéve, ha az anyagot a megrendelő adja.)

03.2. LÁBBELI VÁSÁRLÁS ÉS JAVÍTTATÁS
03.2.1 Lábbeli (FT)
A mindennapi használatra is alkalmas cipők, csizmák, szabadidőcipők,
sportcipők (például futócipő, teniszcipő, kosárlabdacipő és evezőscipő
stb.). Cipőkellékek, cipőfűző, sarok, talpbetét, sámfa, stb.
Nem ide tartozik: babacipő textil, kötött, vagy horgolt (03.1.2.3.6),
ortopéd cipő (06.1.3.9.0). Továbbá a peciális, más célra nem
használható sportcipők: golf, korcsolya, sícipő (bakancs), stoplis futballcipő, futócipő
(szöges) stb. (09.3.2.1.0); egyéb sportoláshoz használatos védő ruhadarabok pl.
lábszárvédő labdarúgáshoz (09.3.2.1.0).
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 (05.6.1.1.0)
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.)
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03.2.1.2.2 Egyéb női lábbeli
Házicipő, papucs, tornacipő, cipőkellékek stb.
03.2.1.3 Gyermek lábbeli (14 éves és az alattiak)
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.
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 (SZ)
03.2.2.0.0 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: cipőpaszták, cipőkrémek és más cipőtisztító anyagok (05.6.1.1.0);
speciális sportcipők (síbakancsok, futballcipők, golfcipők, szöges vagy stoplis
futócipők, korcsolya vagy műkorcsolyával stb.) javítása (09.3.2.1.0) vagy kölcsönzése
(09.4.1.2.3).
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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 is.
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 lakáshoz külön bérelt garázs vagy parkolóhely bérleti díját (04.1.2.2.0);
a vízellátás (04.4.1.0.0),
a szemétszállítás (04.4.2.0.0),
a szennyvízelvezetés (04.4.3.0.1) díját,
a tulajdonostársakat terhelő közös költséget (04.4.4.1.0),
a villamosenergia- (04.5.1.0.0), illetve gázfogyasztás (04.5.2.1.0) költségét
a melegvíz- és hőszolgáltatásért (04.5.5.0.0) fizetett díjakat.

04.1.1 Állandó lakás bérleti díja (SZ)
04.1.1.0.0 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. Kollégiumban, 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 (11.2.0.4.0), fizetett szállástérítési díjak.

04.1.2 Másodlakás, garázs bérleti díja (SZ)
04.1.2.1.0 Másodlakás bérleti díja
A második lakásként funkcionáló lakás és bútorok bérleti díja. Ilyen lehet, amikor egy
családtag, másik városban él, – munka vagy tanulás miatt – mint a családja és ott
albérletben, bérlakásban él. Például: egyetemista gyermek másik városban tanul és ott
a szülők lakást bérelnek neki, illetve a férj vagy a feleség másik városban dolgozik,
csak hétvégére jár haza, hét közben pedig albérletben lakik.
Itt vesszük számba még a hétvégi házak, üdülők, második lakások, házak idetartozó
költségeit is.
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Nem tartoznak ide: az üdülési céllal (például üdülőfalvakban, üdülőtáborokban)
ideiglenesen „nyaraláskor” bérelt lakások, szobák, ingatlanrészek bérleti díjai
(11.2.0.2.0).
04.1.2.2.0 Parkolási díj, (lakóhelyen)
Ide írjuk azt, ha a közvetlen a lakóhelyen a parkolásért fizetni kell. Garázs,
teremgarázs bérleti díja.
Nem tartoznak ide: A más helyen vagy a munkahelynél napközben történő parkolás
(07.2.4.2.0)

04.3 LAKÁS, INGATLAN KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS
A lakás- és ingatlan-karbantartás, javítás magában foglalja mindazokat a
tevékenységeket, melyekre a lakás folyamatos működése érdekében időnként szükség
van, amelyek azonban nem változtatják meg a lakás méretét, állagát,
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 04.3.1.0.0
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-ben a megfelelő szolgáltatásokhoz kell bekódolni (Például:
043210 vízvezeték szerelés, 043220 villanyszerelés stb.)
Nem ide tartozik: A nagyobb javításokhoz felhasznált anyagok, szolgáltatások értéke
nem ide, hanem a háztartás beruházási kiadásai közé tartozik 200.3 Lakás, ingatlan
korszerűsítése c. fejezethez. A korszerűsítés a lakás, ingatlan komfortfokozatának
növelése céljából történik, de az alapterület szintén nem változik. Ilyen például víz-,
csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése.

04.3.1 Lakáskarbantartáshoz és javításhoz anyagok (NT)
04.3.1.0.0 Lakáskarbantartáshoz és javításhoz anyagok
A lakás, üdülő, garázs külső és belső részének és beépített felszerelésének pótlásához,
kisebb javításához és a folyamatos karbantartásához vásárolt áruk. Festékek: vízalapú,
illetve olajfestékek, lakkok, öntapadós, textil és normál papírtapéták minden típusa
(textil falborítás). Kisebb vízvezeték-szerelési anyagok (cső, csap, csőkapcsoló) stb.,
ablaküveg, csempe, padlóburkoló kövek, járólapok, 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 (05.1.2.1.0), a kéziszerszámok,
ajtó sarokvas, konnektor, kábel, villanykörte stb.(05.5.2.2.0)
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04.3.2 Lakás karbantartási és javítási szolgáltatások (SZ)
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.
Nem tartoznak ide: a lakás nagyjavításához, felújításához, illetve a lakásbővítéshez,
átalakításhoz (azaz beruházás jellegű munkálatokhoz) igénybe vett szolgáltatások.
04.3.2.1.0 Víz- és gázvezeték szerelési munka díja
Tartalmazza a csővezetékek, csatornák, egyéb berendezési tárgyak összeszerelését,
javítását, karbantartását és a beüzemelését is.
04.3.2.2.0 Villanyszerelési munka díja
04.3.2.3.0 Fűtés, fűtési rendszerek szerelési díja
04.3.2.4.0 Lakás, ház külső belső festési munka díja
Lakkozás, tapétázás munkadíja is itt van.
04.3.2.5.0 Ácsmunkák díja
04.3.2.9.0 Egyéb karbantartási és javítási szolgáltatás

04.4. VÍZELLÁTÁS ÉS EGYÉB LAKÁSSZOLGÁLTATÁSOK
04.4.1 Vízellátás és egyéb (NT)
04.4.1.0.0 Vízdíj
A lakás, illetve minden ingatlan üzemeltetéséhez felhasznált víz díja. Vízóra vétele,
cseréje, bérlete, leolvasás költsége, készenléti díj is.
Nem tartozik ide: a palackozva vagy más csomagolásban értékesített ivóvíz vásárlása
(01.2.2.1.0) és a melegvíz-szolgáltatás hődíja (04.5.5.0.0).

04.4.2 Szemétszállítás (SZ)
04.4.2.0.0 Szemétszállítás
A lakás, üdülő, garázs szemétgyűjtési, elszállítási és elhelyezési költségei.

04.4.3 Szennyvízelvezetés (SZ)
04.4.3.0 Szennyvízelvezetés
04.4.3.0.1 Csatornadíj
Szennyvíz összegyűjtésért és elvezetésért fizetett díjak a lakás, illetve ingatlan után.
04.4.3.0.2 Emésztőgödör szippantás
Emésztőgödör szippantási díja, és talajterhelési díj.
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04.4.4 Máshova nem sorolt lakásszolgáltatások (SZ)
04.4.4.1.0 Társasház közös költsége
A társasházak után fizetett minden, a felújítási alapot és a közös fenntartási költségeket
is magában foglaló összeg. A társtulajdonosokat terhelő fenntartási költségek:
kertgondozás, liftüzemeltetés- és karbantartás, 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.)
04.4.4.2.0 Társasházi biztonsági, felügyeleti szolgáltatás költsége
Biztonsági felügyelet, portaszolgálat, házfelügyelői díj, továbbá az üdülőfelügyeleti díj
is ide tartozik.
04.4.4.9.0 Egyéb lakásszolgáltatás
A lakás, üdülő, garázs üzemeltetésével kapcsolatos egyéb kiadások: kéményseprési díj,
pincebérlet, lépcsőház takarítás (nem társasházban), 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 (05.6.2.9.0); testőrök (12.7.0.4.3)

04.5 ELEKTROMOS ENERGIA, GÁZ ÉS EGYÉB TÜZELŐANYAGOK
04.5.1 Elektromos energia (NT)
04.5.1.0.0 Elektromos energia
Az áramfogyasztás díja és az ehhez kapcsolódó járulékos költségek (mérőóra bérlet,
leolvasás költsége, készenléti díj) az adott hónapban kifizetett villanyszámla
összegének megfelelően. Továbbá a kártyás feltöltés a villanyórára is ide tartozik.

04.5.2 Gáz (NT)
04.5.2.1.0 Vezetékes gáz
Földgázfogyasztás díjai és ehhez kapcsolódó járulékos költségek (mérőóra bérlet,
leolvasás költsége, készenléti díj) az adott hónapban kifizetett gázszámla összegének
megfelelően. Továbbá a kártyás feltöltés a gázórára is ide tartozik.
04.5.2.2.0 Palackos gáz
PB gázkeverék beszerzési és szállítási költsége, a PB palack, tartály bérleti és
cseredíja.
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04.5.3 Folyékony tüzelőanyagok (NT)
04.5.3.0.0 Tüzelőolaj, petróleum
Fűtésre, főzésre felhasznált háztartási tüzelőolaj, világításra felhasznált lámpaolaj,
petróleum.

04.5.4 Szilárd tüzelőanyagok (NT)
04.5.4.1 Szilárd tüzelőanyagok
04.5.4.1.0 Szén
Mindenféle fűtési, főzési célra szolgáló szén.

(q)

04.5.4.9 Egyéb szilárd tüzelőanyagok
04.5.4.9.1 Brikett, koksz, faszén
Mindenféle fűtési, főzési célra szolgáló koksz, brikett, faszén.

(q)

04.5.4.9.2 Tűzifa
(q-s)
Mindenféle fűtési, főzési célra szolgáló tűzifa, egyéb szilárd tüzelőanyag: tőzeg,
venyige, rőzse, kóró, kukoricacsutka, bontott faanyag stb. Bio fűtési termékek:
fabrikett, faapríték, pellet stb.

04.5.5 Központi fűtés, távhő (NT)
04.5.5.0.0 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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05.1 Bútor, lakberendezés, szőnyegek, padlóburkoló anyagok
05.1.1 Bútor, lakberendezés
05.1.2 Szőnyeg, linóleum
05.1.3 Bútor, lakberendezés, szőnyeg, padlóburkolat javítása

05.2 Lakástextíliák
05.2.0 Lakástextíliák

05.3 Tartós háztartási gépek és elektromos kisgépek
05.3.1 Tartós háztartási gépek, készülékek
05.3.2 Elektromos háztartási kisgépek
05.3.3 Háztartási gépek javítása

05.4 Konyha- és háztartási felszerelés
05.4.0 Konyha- és háztartási felszerelés

05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök
05.5.1 Elektromos és motoros szerszámok és javításuk
05.5.2 Kéziszerszámok, eszközök, alkatrészek, szerelvények,
egyéb kellékek és ezek bérlése javítása

05.6 Háztartásvitel
05.6.1 Háztartási fogyóanyagok
05.6.2 Háztartási szolgáltatások
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05.1 BÚTOR, LAKBERENDEZÉS, SZŐNYEGEK, PADLÓBURKOLÓ ANYAGOK
05.1.1 Bútor, lakberendezés (T)
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, tálalószekrények továbbá
fürdőszoba-szekrények, ágybetétek, matracok.
05.1.1.2 Kerti bútor
05.1.1.2.0 Kerti bútor
Kerti bútorok, mint nyugágy, napozóágy, függőágy, hintaágy, kerti szerszámtároló,
kerti ülőgarnitúra fa, nád, műanyag, rattan anyagból, piknik asztal-pad szett, különálló
kinyitható székek, kerti pad, sörpad, összecsukható kerti asztal stb.
05.1.1.3 Világító berendezések
05.1.1.3.0 Világító berendezések
Mindenféle világítótest (csillár, falikar, asztali- és állólámpa, olvasólámpa stb.).
05.1.1.9. Egyéb bútor, lakberendezés
05.1.1.9.1. Bútorok csecsemő, kisgyermek részére
Etetőszék, járóka, bölcső, gyermekágy, gyermekbútor
05.1.1.9.2 Műalkotások
Festmények, képek, szobrok, metszetek, reprodukciók, gobelinek, nippek és egyéb
műalkotások, egyéb művészi díszítések, ornamensek, antik tárgyak.
05.1.1.9.3 Egyéb lakberendezési tárgyak, bútor alkatrészek
Bútoralkatrészek, bútorpánt, bútorzárak, redőnyök, reluxák, szúnyogháló, lambéria
anyagok, tükör, gyertyatartó, függönytartó, képkeret, stb.
Ide tartozik a szállítás és üzembe helyezés költsége is (ahol értelmezhető).
Nem tartoznak ide:
az ágyneműk (05.2.0.2.0), díszítő üveg és kerámia cikkek (05.4.0.1.0), a
páncélszekrény és széf (05.3.1.9.2), a gyermekkocsik (12.3.2.2.0), a falióra
(12.3.1.2.0), a fali hőmérők és barométerek (12.3.2.9.2)
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05.1.2 Szőnyeg, linóleum (T)
05.1.2.1.0 Szőnyeg, padlószőnyeg
Szőnyegek, szőnyegnek használt szőrmék, padlószőnyegek minden anyagból,
Nem tartoznak ide a padlócsempék (04.3.1.0.0), a fürdőszobaszőnyeg, csúszásgátló,
gyékény, lábtörlő (05.2.0.9.0).
05.1.2.2.0 Egyéb padlóburkoló anyagok
Linóleum és egyéb hasonló melegpadlók. Parketta, laminált parketta, szalagparketta.
Ide tartozik a lerakásukhoz szükséges ragasztóanyag, egyéb szerelési anyag is.
05.1.2.3.0 Padlóburkolási szolgáltatás
Mindenféle padlóburkoláshoz kapcsolódó szolgáltatás, meleg burkolás, mint a
linóleum leragasztása, parkettázás, parketta csiszolás, lakkozás stb., munkadíja

05.1.3 Bútor, lakberendezés, szőnyeg, padlóburkolat javítása (SZ)
05.1.3.0.0 Bútor, lakberendezés, szőnyeg, padlóburkolat javítása
Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és padlóburkolók javítása, új bútorok
összeszerelési költsége, bútorok kárpitozása, antik bútorok és műalkotások
restaurálása, 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.
Nem tartoznak ide: a háztartás keretében végzendő saját javítás céljára külön vásárolt
anyagok (05.2.0.4.0); a szőnyegek száraz vegytisztítása (05.6.2.2.2).

05.2 Lakástextíliák
05.2.0. Lakástextíliák (FT)
05.2.0.1.0 Bútorszövet, függöny
Bútor kárpitozásához, védőhuzathoz vásárolt anyagok, ágytakaró,
falvédő,
lakásdíszítő
kézimunkák,
bútorhuzat.
Függöny,
sötétítőfüggöny stb. készen (megvarrva), vagy méteráruként vásárolt
függönyök, és mindezekhez vásárolt anyagok, zsinórok, szalagok
stb.
05.2.0.2.0 Ágynemű, takaró
Ágynemű, párna-, paplanhuzat, lepedő stb. ágyneműanyag, takaró, ágytakaró, pléd,
paplan, pehelypaplanok, párnák és ágy fölé rakható szúnyog- és moszkitóhálók
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05.2.0.3.0 Konyhai és fürdőszobai textiláru
Asztalterítő, textilszalvéta, törülközőfélék, konyharuha, mosdókesztyű, szennyestartózsák (textilből), fürdőszobai szőnyeg, stb.
05.2.0.4.0 Lakástextil javítása
Mindezen cikkek (05.2) javítása, ágynemű és paplankészítés, tollpárnában tollcsere,
függönyvarrás, szőnyegszegés, kézimunka előnyomása, stb.
05.2.0.9.0 Egyéb háztartási textíliák
Mosózsák, lábtörlő, bevásárló táska textilből, napellenzők, ruhavédő huzat,
viaszosvászon, zászlók

05.3 Tartós háztartási gépek és elektromos kisgépek
05.3.1 Tartós háztartási gépek, készülékek (T)
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
05.3.1.1.0 Hűtőszekrény, fagyasztógép
Hűtőszekrények, fagyasztógépek (láda + szekrény), kombinált hűtőszekrények.
05.3.1.2 Mosógép, szárítógép, 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
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
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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
05.3.1.4.3 Szagelszívó, párásító, ventilátor, páraelszívó
05.3.1.5 Porszívó és takarítógépek
05.3.1.5.0 Porszívó és takarítógépek
Száraz és nedves porszívók, padlófényesítők, takarítógépek, szőnyegtisztítók,
gőzborotva stb.
05.3.1.9 Egyéb tartós háztartási gépek
05.3.1.9.1 Varró- és kötőgépek
Elektromos, nem elektromos varró- és kötőgépek.
05.3.1.9.2 Egyéb fel nem sorolt tartós háztartási gépek
Széfek, vízlágyítók, elektromos légtisztítók, víztisztítók, lakásriasztó (nagyobb értékű).

05.3.2 Elektromos háztartási kisgépek (FT)
05.3.2.1.0 Konyhai robotgépek, turmixgépek
Mindenféle konyhai robotgép, amely több funkcióval is ellátott, ilyen például az
aprító, daráló, habverő, keverő, turmix, dagasztó stb. rendelkező. Különálló
turmixgépek, elektromos kenyérszeletelő.
05.3.2.2.0 Kávéfőző, teafőző, vízforraló
Elektromos kávéfőző hagyományos, kapszulás, vízforraló, merülőforraló.
05.3.2.3.0 Vasaló
05.3.2.4.0 Grill, szendvicssütő, kenyérsütő
Elektromos grill, kenyérsütő gép, szendvicssütő toaster, pizzasütő gép, kenyérpirító,
gofrisütő.
05.3.2.9.0 Egyéb elektromos háztartási kisgépek
Az eddig fel nem sorolt egyéb elektromos háztartási kisgépek, mint pl: kávédaráló,
gyümölcscentrifuga, olajsütő (friteuse), elektromos kés, elektromos szeletelő,
konzervnyitógép, elektromos takaró, digitális konyhamérleg.
Nem tartoznak ide a nem elektromos háztartási kisgépek és felszerelések,
konyhamérleg (05.4.0.3.0), a személy- és csecsemőmérleg (12.1.3.1.0)
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05.3.3 Háztartási gépek javítása (SZ)
05.3.3.0.0 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.

05.4 KONYHA- ÉS HÁZTARTÁSI FELSZERELÉS
05.4.0 Konyha- és háztartási felszerelés (FT)

05.4.0.1.0 Üveg, kristály, étkészlet
Étkezési, konyhai, fürdőszobai, toalett célokra és belső dekorációként használt üveg-,
porcelán-, kristály-, fajansz-, kerámia-, kő-, agyag-, cserép- stb. mártáskiöntők,
porcelán tálak, vázák, kaspók, bonbonier stb. termékek.
05.4.0.2.0 Evőeszközök
Mindenfajta fém- és nemesfém evőeszköz, asztali ezüstnemű, tálalóeszköz, szakács
kés, merőkanál, húsvilla stb.
05.4.0.3.0 Edény, háztartási felszerelés
Bármely anyagból készült serpenyők, lábasok, fazekak, teflonedény, kukta,
rozsdamentes edények stb.
A nem elektromos kávéfőző gép, (kotyogó), kávédarálók, kézi aprítók, pépesítők,
szeletelők, háztartási mérlegek, nem elektromos konzervnyitó és egyéb mechanikus
eszközök.
Műanyag tároló doboz, fűszertartó, kenyértartó, szemétkosár, papírkosár,
szennyestartó, törölközőtartó, szappantartó, WC papírtartó, üvegtartó rekesz fából
vagy műanyagból, vasalódeszka, levélláda, cumisüveg műanyagból, termosz,
hűtőtáska és a hozzátartozó jégakku is.
Nem tartoznak ide: a lakásvilágítási berendezések (05.1.1.3.0), az elektromos
háztartási kisgépek (05.3.2.5.0.), az üveg-, porcelán- edények (05.4.0.1.0), a
papírtányér és -pohár (05.6.1.2.2)
05.4.0.4.0 Konyha- és háztartási felszerelések javítása (nem elektromos)
Minden az előzőekben (05.4 csoportban) felsorolt edényáru, illetve felszerelési cikk
javítása.
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05.5 BARKÁCS- ÉS KERTI SZERSZÁMOK, ESZKÖZÖK
05.5.1 Elektromos és motoros szerszámok és javításuk (T)
05.5.1.1 Elektromos és motoros szerszámok
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. Szerszámok, kerti gépek bérlése, kölcsönzése, mint
pl. fúrógép, köszörű, csiszológép, fűrészek, sövénynyíró stb.
05.5.1.1.2 Elektromos és motoros szerszámok alkatrésze
05.5.1.2 Elektromos és motoros szerszámok bérlése és javítása
05.5.1.2.1 Elektromos és motoros szerszámok bérlése
Mindenféle elektromos és motoros szerszám kölcsönzéséért kifizetett összeg.
05.5.1.2.2 Elektromos és motoros szerszámok javítása
Mindenféle elektromos és motoros szerszám javíttatásának összege.

05.5.2 Kéziszerszámok, eszközök, alkatrészek, szerelvények, egyéb kellékek
és ezek bérlése javítása (FT)
05.5.2.1 Kéziszerszámok, eszközök, alkatrészek
05.5.2.1.1 Kéziszerszámok, eszközök
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..
05.5.2.1.2 Kéziszerszámok, eszközök alkatrészei
Az előzőekben felsorolt eszközökhöz vásárolt alkatrészek.
05.5.2.2 Szerelvények, egyéb kellékek
05.5.2.2.0 Szerelvények, egyéb kellékek
Kis elektromos kiegészítők: konnektor, kapcsoló, villanykörte, kábelek, névtábla,
csengő, 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)
05.5.2.3 Kéziszerszámok, eszközök és alkatrészeik, szerelvények egyéb kellékek
javítása
05.5.2.3.0 Kéziszerszámok, eszközök és alkatrészeik, szerelvények egyéb kellékek
javítása
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05.6 HÁZTARTÁSVITEL
05.6.1 Háztartási fogyóanyagok (NT)
05.6.1.1 Mosó- és tisztítószerek
05.6.1.1.0 Mosó- és tisztítószerek
A ruházat és a lakás tisztántartásához vásárolt háztartási vegyi áru: mosó-, áztató- és
öblítőszer, mosószappan, mosogatószer, mosódió, fehérítőszerek, vízlágyítók,
ablaktisztítószerek, szőnyegtisztító, padlóápoló szer, féregirtó, folttisztító szerek,
fertőtlenítőszerek, gombaölő szerek, légyfogó, keményítő, hypó, cipőtisztító
(cipőkrém, cipőpaszta), szagtalanító spray-k, valamint autóápoláshoz használt nem
specifikus tisztítószerek, egyéb tisztítószer, desztillált víz stb.
Nem ide tartozik a pipereszappan és egyéb testápolási szer (12.1.3.2.0).
05.6.1.2 Egyéb háztartási fogyóanyagok
05.6.1.2.1 Tisztító eszközök
Takarítóeszközök, mint pl. seprűk, partvis, vödör, felmosó szett, mop, mophuzat,
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, alufólia, tömítések, háztartási tűzoltó
készülék stb.
Nem ide tartozik a papírzsebkendő, egészségügyi papír (12.1.3.2.0).
05.6.1.2.3 Varró- és kötőtű
Varró-, kötő-, horgoló-, gombos-, varrógéptű stb.

05.6.2 Háztartási szolgáltatások (SZ)
05.6.2.1 Alkalmazotti, háztartási szolgáltatás
05.6.2.1.1 Alkalmazotti, háztartási szolgáltatás
Fizetett alkalmazottak pl. takarító, kertész, sofőr, szobalány, inas, házvezetőnő, titkár
költségei.
Nem ide tartozik: testőr (12.7.0.4.3).
05.6.2.1.2 Gyermekfelügyelet (babysitter)
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Alkalmanként vagy állandó felügyeletért kifizetett összeg. Nem ide tartozik a
magánbölcsőde (12.4.0.1. 0) és a magánóvoda díja (10.1.0.1.0)
05.6.2.2 Mosatás, tisztítás, kelmefestés
05.6.2.2.0 Mosatás, tisztítás, kelmefestés
Szőnyegek, lakástextil (pl. függöny, takaró), ágynemű száraz vegytisztítása, mosatása,
textilfestés (nem ruha) stb.
Nem ide tartozik a ruházat vegytisztítása, fehérítése, festetése (03.1.4.1);
05.6.2.3 Háztartási gépek, felszerelések, lakberendezés, tisztító eszközök
kölcsönzése
05.6.2.3.0 Háztartási gépek, felszerelések, lakberendezés, tisztító eszközök kölcsönzése
Szőnyegtisztító, takarítógépek kölcsönzése, lakberendezési tárgyak, bútorok bérlése (a
háztartásban történő rendezvényekre, eseményekre, esküvőre pl. székek, asztalok,
szőnyegek stb. bérlése).
05.6.2.9 Egyéb háztartási szolgáltatások
05.6.2.9.0 Egyéb háztartási szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások, melyek a háztartásban előfordulnak, mint pl. a lakás
fertőtlenítése, rovarirtás, patkányirtás stb. Továbbá az ablakok tisztíttatása is ide
tartozik.
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EGÉSZSÉGÜGY

06.1 Gyógyszerek, gyógyáruk, gyógyászati segédeszközök
06.1.1 Gyógyszerek, gyógykészítmények
06.1.2 Egyéb egészségügyi termékek
06.1.3 Gyógyászati segédeszközök

06.2 Járóbeteg-ellátás
06.2.1 Orvosi ellátás
06.2.2 Fogászati ellátás
06.2.3 Egyéb járóbeteg-ellátás (egészségügyi segélyszolgálatok)

06.3 Kórházi szolgáltatások
06.3.0 Kórházi szolgáltatások
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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 (09.3.5.0.0).

06.1.1 Gyógyszerek, gyógykészítmények (NT)
06.1.1.0 Gyógyszerek, gyógykészítmények
06.1.1.0.1 Gyógyszerek
Emberi gyógyításra szolgáló gyógyszerek.
0.6.1.1.0.2 Gyógykészítmények, vitaminok, gyógyteák
Vény nélkül kapható gyógykészítmények; vitaminok; ásványi anyag tartalmú
erősítőszerek; homeopátiás készítmények; gyógyhatású krémek, tapaszok; gyógyvizek
(Salvus, Mira, Hunyadi János víz stb.), pezsgőtabletták; gyógyteák, tőkehal- és
csukamáj-olaj vagy kapszula; bérescsepp, svédcsepp; testgyertya, stb.

06.1.2 Egyéb egészségügyi termékek (NT)
06.1.2.1.0 Terhességi teszt, mechanikus fogamzásgátlók
Terhességi teszt, condom (óvszer), más mechanikus fogamzásgátlók (nem
gyógyszerkészítmények, hanem fizikailag akadályozzák meg a fogamzást, pl.
pesszárium). A fogamzásgátló tablettát nem ide kell kódolni, hanem a 06.1.1.0.1-be)
06.1.2.9.0 Egyéb egészségügyi termékek
Lázmérők, ragasztós és egyéb kötszerek, géz, fásli, injekciós fecskendők, elsősegélykészletek, forró vizes palackok és jégzacskók, gyógyászati harisnyafélék, mint pl.
rugalmas (gumi) harisnya és zokni, térdvédő.
Nem tartozik ide a gyógyszappan (12.1.3.2.0).
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06.1.3 Gyógyászati segédeszközök (T)
06.1.3.1.0 Szemüvegek, kontaktlencsék
Látásjavító szemüvegek és kontaktlencsék, dioptriás napszemüvegek.
Továbbá az egyéb kellékek, mint szemüvegtok, szemüveg törlőkendő,
kontaktlencse tároló doboz, oldószer stb.
Nem ide tartoznak a dioptria nélküli napszemüvegek és sportolók által
használt védőszemüvegek sem (12.3.2.9.1)
06.1.3.2.0 Hallókészülék
Minden olyan készülék, mely a hallás javítására szolgál. Hallókészülékek és
tartozékaik.
06.1.3.3.0 Gyógyászati segédeszközök javítása
06.1.3.9.0 Egyéb gyógyászati segédeszközök
Ortopédiai támasztók és merevítők, ortopédcipők, -övek, sérvkötők és fűzők,
nyakmerevítők, üvegszemek, művégtagok, orvosi masszírozó készülékek,
vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, egészségügyi lámpák (Biotron, Infra, Evolite),
járókeret, mankó, motoros és nem-motoros kerekes székek (tolókocsi), rokkantak
gépjárműve, speciális ágyak, fogászati protézis (műfogsor), (kivéve a behelyezésének
költsége), fogszabályozó.

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.

06.2.1 Orvosi ellátás (SZ)
06.2.1.1 Háziorvosi ellátás
06.2.1.1.1 Háziorvosi ellátás
Háziorvosi ellátás rendelőben, otthon, magánrendelőben.
06.2.1.1.2 Hálapénz háziorvosi rendelőben orvosnak, asszisztensnek, nővérnek
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06.2.1.2 Szakorvosi ellátás
06.2.1.2.1 Szakorvosi ellátás
Szakorvosi ellátás rendelőben, magánrendelőben és ambulancián, kórházi nem
fekvőbeteg-ellátás. Fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, szemészet,
pszichiátria, stb. Ide tartoznak a fog- és szájspecialisták és a fogszabályozás is.
06.2.1.2.2 Hálapénz szakorvosi rendelőben orvosnak, asszisztensnek, nővérnek

06.2.2 Fogászati ellátás (SZ)
06.2.2.0 Fogászati ellátás
06.2.2.0.1 Fogorvosi ellátás
Fogorvosi, száj-higiénikusi, és egyéb fogászattal kapcsolatos
szolgáltatások, fog implantátum, fogászati röntgenfelvétel. Ide
tartozik: a műfogsorok készítésének díja, de nem a műfogsor
maga.
Nem tartozik ide: a fog- és szájsebészeti ellátás (06.2.1.2.1)
06.2.2.0.2 Hálapénz fogorvosi rendelőben orvosnak, asszisztensnek, nővérnek

06.2.3 Egyéb járóbeteg-ellátás (egészségügyi segélyszolgálatok) (SZ)
06.2.3.1 Laboratóriumi és röntgen vizsgálatok
06.2.3.1.0 Laboratóriumi vizsgálatok
CT, MRI vizsgálat díja, röntgen, ultrahang, mammográfia díja.
06.2.3.2 Egyéb egészségügyi szolgáltatások, gyógyfürdő szolgáltatások,
mentőszolgálat
06.2.3.2.1. Egészségügyi kezelések, gyógyfürdő szolgáltatás, gyógytorna
Orvos által előírt kezelések, korrekciós-gyógytorna, termálvizes kezelés, gyógyfürdő
kezelés a járóbeteg ellátás keretében.
06.2.3.2.2 Mentőszolgálat
Mentőszolgálat díja (megrendelt szállítás díja) Elsősegélynyújtás díja járóbetegeknél,
mentőhelikopter igénybevételének díja.
06.2.3.2.3 Gyógyászati eszközök kölcsönzése
Kerekesszék (tolókocsi), orvosi mérleg, járókeret, szoba WC, egyéb terápiás eszközök
kölcsönzése.
06.2.3.2.4 Hálapénz ápolónak, nővérnek, mentősnek
Mentősöknek adott hálapénz, és minden olyan egészségügyi vagy egészség
megőrzéséhez kapcsolódó szolgáltatás (pl. gyógyfürdő, terápiás ellátások, korrekciósgyógytorna, természetgyógyászati kezelés stb.) igénybevételekor adott hálapénz, ami
járóbeteg ellátás keretében történik. (Tehát nem az, amit a fogorvosi, háziorvosi,
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szakorvosi rendelésen vagy a kórházban adtak a betegek, hanem az egyéb
egészségügyi kezelések során adott hálapénz.)
06.2.3.9.0 Egyéb gyógyászati szolgáltatás
Ápolás, háziápolás, önálló nővérek, szülésznők és védőnők szolgáltatásai;
akupunktúrás kezelés, csontkovács, természetgyógyász, optikus, fizikoterápia,
pszichoterápia, logopédia (beszédterápia), családtervezés stb.

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, továbbá 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 otthoni ápolása (06.2.3.2.9),
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.

06.3.0 Kórházi szolgáltatások (SZ)
06.3.0.0 Kórházi szolgáltatások
06.3.0.0.1 Kórházi egészségügyi szolgáltatások
06.3.0.0.2 Hálapénz kórházban
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KÖZLEKEDÉS

07.1 Járművásárlás
07.1.1 Személygépkocsi
07.1.2 Motorkerékpár
07.1.3 Kerékpár
07.1.4 Állati erővel vontatott jármű

07.2 Személyi jármű üzemeltetés
07.2.1 Személyjárművek alkatrészei és tartozékai
07.2.2 Jármű üzemanyag és adalékanyagok
07.2.3 Személyjárművek karbantartása, javítása
07.2.4 Személyjárművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatás

07.3 Szállítási szolgáltatások
07.3.1 Kötöttpályás személyszállítás
07.3.2 Közúti személyszállítás
07.3.3 Légi személyszállítás
07.3.4 Vízi személyszállítás
07.3.5 Kombinált személyszállítás
07.3.6 Egyéb szállítás
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KÖZLEKEDÉS

07.1 JÁRMŰVÁSÁRLÁS
A személyes használatra vásárolt új és használt autók kerülnek ide. Akár kézpénzért,
akár hitelre vásárolt autót vesznek. Nem tartoznak ide a sport- és szórakozási célú
járművek, mint kempingautó, lakókocsi, (09.2.1.1.0) repülőgép (09.2.1.2.0), csónak,
hajó (09.2.1.3.0) és a tehergépkocsik.

07.1.1 Személygépkocsi (T)
07.1.1.1 Új személygépkocsi
07.1.1.1.0 Új személygépkocsi
Személyautó, egyterű, kombi és sportkocsik, terepjárók, mikro (mini)busz, mind a kétmind a négykerék- meghajtásúak.
Nem ide tartozik a rokkantak gépjárműve (06.1.3.9.0.); golf-autó (09.2.1.5.0),
kempingautó (09.2.1.1.0).
07.1.1.2 Személygépkocsi, használt
07.1.12.0 Használt személygépkocsi
Személyautó, egyterű, kombi és sportkocsik, terepjárók, mikro (mini) busz, mind a
két, mind a négykerék- meghajtásúak.
Nem ide tartozik a rokkantak gépjárműve (06.1.3.9.0.); golf-autó (09.2.1.5.0).,
kempingautó (09.2.1.1.0)

07.1.2 Motorkerékpár (T)
07.1.2.0 Motorkerékpár
07.1.2.0.0 Motorkerékpár
Minden típus, a robogó és a segédmotoros kerékpár is.
Idetartozik még az oldalkocsi és a motoros szán is.

07.1.3 Kerékpár (T)
07.1.3.0 Kerékpár
07.1.3.0.0 Kerékpár
Kerékpár, tandem és tricikli (ideértve a riksát is).
Nem tartozik ide a játékkerékpár és tricikli (09.3.1.2.0)
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07.1.4 Állati erővel vontatott jármű (T)
07.1.4.0 Állati erővel vontatott jármű
07.1.4.0.0 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 (09.2.1.4.0).

07.2 SZEMÉLYI JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS
Autóhoz, motorhoz, kerékpárhoz vásárolt alkatrészek, tartozékok és kenőanyagok,
amelyeket a háztartások azzal a szándékkal vásárolták, hogy a karbantartási, javítási
munkálatokat maguk végzik el.
Gumiabroncsok (új, használt vagy újrafutózott), gumibelsők, gyújtógyertyák,
akkumulátorok, lengéscsillapítók, szűrők, szivattyúk és egyéb alkatrészek, tartozékok
személyszállító járművekhez. Ide tartozik még az autóhoz vásárolt tűzoltó készülék, a
járművek tisztítására és karbantartására szolgáló festékek, króm tisztítók,
tömítőanyagok és karosszéria fényezők.

07.2.1 Személyjárművek alkatrészei és tartozékai (FT)
07.2.1.1 Autógumi
07.2.1.1.0 Autógumi
Gumiabroncs (használt, új vagy futózott), belső, szelepek autóhoz,
kerékpárhoz és motorkerékpárhoz.
07.2.1.2 Járműalkatrész
07.2.1.2.0 Járműalkatrész
Egyéb alkatrészek: gyújtógyertya, akkumulátor, lengéscsillapító, szűrő,
pumpák stb.
Nem tartoznak ide:
- a nem csak autótisztításhoz használható anyagok, mint pl. desztillált víz, háztartási
szivacsok, detergensek stb. (05.6.1.1.0)
- a pótalkatrészek és felszerelések beszerelési költsége, a karosszéria fényezés, festés,
mosás költsége (07.2.3.0.0); autórádió, (09.1.1.1.1) autóba való gyerekülés
(12.3.2.2.0).
07.2.1.3 Jármű kiegészítők
07.2.1.3.0 Jármű kiegészítők
Speciálisan az autók és járművek tisztításához használatos anyagok, készítmények,
mint pl. festékek, fémtisztítók, viaszok, fényesítők, samponok stb.; autók,
motorkerékpárok ponyvatakarói és üléshuzatai. Továbbá a GPS, fedélzeti kamera,
kormányzár, autókulcs stb.
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07.2.2 Jármű üzemanyag és adalékanyagok (NT)
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 termelő berendezések és
haszongépjárművek számára vásárolt üzemanyagokat és kenőanyagokat termelési
költségként kell elszámolni.
Nem ide tartozik: az olajcsere, a zsírozás stb. költsége (07.2.3.0.0).
07.2.2.1 Dízel
07.2.2.1.0 Dízel, gázolaj
07.2.2.2 Benzin
07.2.2.2.0 Benzin
07.2.2.3 Egyéb jármű üzemanyag
07.2.2.3.0 Egyéb jármű üzemanyag
PB gáz, elektromos energia, LPG, hidrogén.
07.2.2.4 Adalékanyagok
07.2.2.4.0 Adalékanyagok
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 termelő berendezések és haszongépjárművek számára vásárolt üzemanyagokat és
kenőanyagokat termelési költségként kell elszámolni.)
Nem ide tartozik: az olajcsere, a zsírozás stb. költsége (07.2.3.0.0).

07.2.3 Személyjárművek karbantartása, javítása (SZ)
07.2.3.0 Személyjárművek karbantartása, javítása
07.2.3.0.0 Személyjárművek karbantartása, javítása
A járművek használata közben szükséges karbantartási munkák,
igénybe vett szolgáltatások költsége, mint pl. alkatrészek, tartozékok
beszerelése, kerékcentrírozás, téli és nyári gumik átszerelési költsége,
fék- és világítás beállítása, ellenőrzése, olajcsere, zsírozás 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), üzemanyagok vagy kenőanyagok
(07.2.2); a műszaki (forgalmi-alkalmassági) vizsgáztatás (07.2.4.3.2).
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07.2.4 Személyjárművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatás (SZ)
07.2.4.1 Autókölcsönzés, garázs-, parkolóhely bérlése
07.2.4.1.0 Autókölcsönzés, garázs-, parkolóhely bérlése
Autó kölcsönzése, lízingelése továbbá a garázs vagy parkolóhely bérlésének díja.
07.2.4.2 Parkolás és autópálya díj
07.2.4.2.0 Parkolás és autópálya díj
Parkolási díj a lakóhelyen kívül, minden esetben (vásárláskor, munkába járáskor,
ügyintézéskor stb.) Autópálya díj, illetve mindenféle átkelési díjak hidak, alagutak,
kompok díja külföldön is.
07.2.4.3. Járművezetői tanfolyam, vizsga
07.2.4.3.1 Járművezetői tanfolyam, vizsga
07.2.4.3.2 Járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
Jogosítvány kiváltási vagy meghosszabbítási díj. 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 (07.3.2.2.1), a személyjárművekkel
kapcsolatos biztosítási díjak (12.5.4.1).

07.3 SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Idetartozik az iskolabusz, a jegyárban fedezett étel, ital, frissítő. (De jegyköltségen
felül kifizetett étel ital a 11. főcsoportba kell sorolni. Az egészségügyi mentőszolgálat
nem tartozik ide (06.2.3.2.2).

07.3.1 Kötöttpályás személyszállítás (SZ)
07.3.1.1 Személyszállítás vonaton
07.3.1.1.1 Helyi személyszállítás vonaton
07.3.1.1.2 Távolsági személyszállítás vonaton
Ide tartozik: a személygépjárművek szállítása is, továbbá a hálókocsi szolgáltatás is.
07.3.1.2 Személyszállítás villamoson, metrón, héven
07.3.1.2.0 Személyszállítás villamoson, metrón, héven
Ide tartozik még a fogaskerekű is, továbbá egyének, csoportok és csomagjaikra
kifizetett díjak (ha azért külön is kell fizetni). Nem tartozik ide: kötélpálya,
(07.3.6.1.0), sífelvonó (09.4.1.2.1) troli (07.3.2.1.1).
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07.3.2 Közúti személyszállítás (SZ)
07.3.2.1 Közúti személyszállítás busszal, mikrobusszal, trolival
07.3.2.1.1 Helyi közúti személyszállítás, busszal, mikrobusszal, trolival
Helyi személyfuvarozás (egyének vagy csoportok és csomagjaik) kiadásai:
buszjegyek, buszbérletek
07.3.2.1.2 Távolsági közúti személyszállítás, busszal, mikrobusszal
07.3.2.2 Közúti személyszállítás taxival, bérautóval
07.3.2.2.1 Helyi közúti személyszállítás taxival, bérautóval
Taxi vagy bérautó (sofőrrel együtt bérelt).
07.3.2.2.2 Távolsági közúti személyszállítás taxival, bérautóval
Távolsági személyfuvarozás (egyének vagy csoportok és csomagjaik) busszal,
mikrobusszal.

07.3.3 Légi személyszállítás (SZ)
07.3.3.1 Belföldi légi személyszállítás
07.3.3.1.0 Belföldi légi személyszállítás
Kivétel: mentőhelikopterrel való szállítás (06.2.3.2.2).
07.3.3.2.0 Külföldi légi személyszállítás

07.3.4 Vízi személyszállítás (SZ)
07.3.4.1 Tengeri személyszállítás
07.3.4.1.0 Tengeri személyszállítás
07.3.4.2 Belföldi vízi személyszállítás
07.3.4.2.0 Belföldi vízi személyszállítás
Személyek, csoportok és ezek csomagjainak szállítása hajón, kompon, csónakon,
légpárnás vízi járművön, szárnyashajón. Kivétel: mentőszállítás (06.2.3.2.2)

07.3.5 Kombinált személyszállítás (SZ)
07.3.5.0 Kombinált személyszállítás
07.3.5.0.0 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 (09.6.0).

58

07.3.6 Egyéb szállítás (SZ)
07.3.6.1 Sikló, libegő, kötélpálya
07.3.6.1.0 Sikló, libegő, kötélpálya
Nem tartozik ide: mentőszállítás (06.2.3.2.2), sícentrumokban és egyéb
szabadidőközpontokban kötélpálya, sífelvonók és síliftek stb. igénybevétele
(09.4.1.2.1).
07.3.6.2 Áruszállítás, raktározás
07.3.6.2.0 Áruszállítás, raktározás
Költöztetés és tárolás, raktározás, hordár, poggyászmegőrző és -továbbító szolgáltatás,
utazási irodák külön felszámított megbízásai, áru- és teherszállítás.
07.3.6.9. Egyéb közlekedési és szállítási szolgáltatások
07.3.6.9.0 Egyéb közlekedési és szállítási szolgáltatások
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08

HÍRKÖZLÉS

08.1 POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK
08.1.0 Postai díjak

08.2. TELEFONKÉSZÜLÉK, EGYÉB HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉS
08.2.0 Telefonkészülék, egyéb hírközlő berendezés

08.3 TELEFON- ÉS EGYÉB HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
08.3.0 Telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatások
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08

HÍRKÖZLÉS

08.1 POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK
08.1.0 Postai díjak (SZ)
08.1.0.1 Levélfeladási díjak
08.1.0.1.0 Levélfeladási díjak
Levél és egyéb küldemények továbbítása. Ide tartozik: minden új bélyeg
vásárlása, bélyeggel ellátott levelezőlapok és táviratok kézbesítése.
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.) (12.6.2.1.0).
08.1.0.9 Egyéb postai szolgáltatások díja
08.1.0.9.0 Egyéb postai szolgáltatások díja
Csomagfeladások díja

08.2. TELEFONKÉSZÜLÉK, EGYÉB HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉS
08.2.0 Telefonkészülék, egyéb hírközlő berendezés (T)
08.2.0.1. Vezetékes telefon
08.2.0.1.0 Vezetékes telefonkészülék
08.2.0.2 Mobiltelefon
08.2.0.2.0 Mobiltelefon
Mobiltelefonok vásárlása, továbbá a mindenféle kiegészítők (pl. kihangosító szett
autóba, töltők, adapterek, adatkábelek stb.)
08.2.0.3. Egyéb telefon felszerelés, telefax
08.2.0.3.0 Egyéb telefon felszerelés, telefax
Fax, üzenetrögzítő készülékek vásárlása
08.2.0.4. Telefon, telefax, mobiltelefon javítása
08.2.0.4.0 Telefon, telefax, mobiltelefon javítása
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08.3 TELEFON- ÉS EGYÉB HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
08.3.0 Telefon- és egyéb hírközlési szolgáltatások (SZ)
08.3.0.1 Vezetékes telefondíj
08.3.0.1.0 Vezetékes telefon díja
A vezetékes telefon előfizetési díja és a telefonbeszélgetések díja. Ide tartozik: a
telefonhívások szállodából, étteremből, telefonkártya (az utcai telefonfülkében
használatos) vásárlása. Nem tartozik ide: az internet előfizetés díja (08.3.0.3.0)
08.3.0.2 Mobiltelefon díja
08.3.0.2.1 Előfizetéses mobiltelefon díja
Ha mobil netet (mobil adatforgalom) is tartalmaz az előfizetés díja, akkor itt
együttesen kell feltüntetni.
08.3.0.2.2 Kártyás mobiltelefon díja
A saját használatra vásárolt mobil telefon készülékek kártyás feltöltésének díja.
(Feltöltő kártya vásárlása, bankkártyával történő feltöltés, stb.) A mobil internet díját
itt is együttesen kell elszámolni.
08.3.0.3 Internet előfizetés díja
08.3.0.3.0 Internet előfizetés díja
Minden olyan internet előfizetés, mely csak internet szolgáltatást tartalmaz, nem
csomagban (nincs benne TV, telefon), hanem önállóan fizetik. Ilyen lehet például a
helyhez kötött vezetékes (kábel, wifi) internet elérhetőség, az optikai hálózat, a
hipernet szolgáltatás stb.
08.3.0.4 Távközlési szolgáltatások együttes előfizetési csomagja
08.3.0.4.0 Telefon, internet, televízió csomagban együtt fizetett díja
08.3.0.5 Egyéb távközlési szolgáltatások díja
08.3.0.5.0 Egyéb távközlési szolgáltatások díja
Telefax feladása postán, egyéb helyen, telefax készülék bérlése. Egyéb fel nem sorolt
távközlési szolgáltatás díja.
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09

KULTÚRA, SZÓRAKOZÁS

09.1 Audio-vizuális technika, fotó és információ-feldolgozás
09.1.1 Audio-vizuális technika
09.1.2 Fotó-optika
09.1.3 Információ-feldolgozás
09.1.4 Kép- és hanghordozók
09.1.5 Audio-vizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozási
berendezések javítása

09.2 Egyéb szórakozási és kulturális célú tartós javak
09.2.1 Sport-, kemping célú tartós javak
09.2.2 Hangszerek és szobai sporteszközök
09.2.3 Tartós sportszerek, hangszerek
javítása

alkatrészei,

09.3 Játékszerek, sport- és hobbicikkek, kertészkedés, hobbiállatok
09.3.1 Játékszerek
09.3.2 Sportszerek, kempingcikkek
09.3.3 Virágok, kertészkedés
09.3.4 Hobbiállatok
09.3.5 Hobbiállatokkal kapcsolatos szolgáltatások

09.4 Szórakoztatási és kulturális szolgáltatások
09.4.1 Szórakoztatási és sportszolgáltatások
09.4.2 Kulturális szolgáltatások
09.4.3 Szerencsejáték

09.5 Újság, könyv, papír és írószer
09.5.1 Könyv
09.5.2 Újság, folyóirat
09.5.3 Egyéb nyomdai termékek
09.5.4 Papír, író- és rajzszerek

09.6 Szervezett társasutazás
09.6.1 Szervezett társasutazás
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09

KULTÚRA, SZÓRAKOZÁS

09.1 AUDIO-VIZUÁLIS TECHNIKA, FOTÓ ÉS INFORMÁCIÓ-FELDOLGOZÁS
09.1.1 Audio-vizuális technika (T)
09.1.1.1 Hangfelvevő és lejátszó berendezések
09.1.1.1.1 Rádió
Rádió, autórádió, rádiós óra, rádióébresztő-kombináció, amatőr rádió adóvevő 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, magnó, lemezjátszó
Önállóan működő (nem Hifi berendezésben lévő) CD-lejátszó. Autóba valót is ide kell
írni.
09.1.1.1.4 Hanghordozó tartozékok, kiegészítők
Mikrofon, a komplett berendezéseken felüli plusz hangfalak, erősítők stb..
09.1.1.2 Televízió, videó, dvd (hang és képrögzítők)
09.1.1.2.1 Televízió
Hagyományos, síkképcsöves, LCD vagy kivetítő TV készülékek.
Nem tartozik ide: a készülékek javítása (09.1.5.0.0).
09.1.1.2.2 Házimozi, DVD, Blu-ray lejátszó, videó
Önálló DVD lejátszó és felvevő. Mindenfajta videó készülék, amely lejátszásra, illetve
felvételre alkalmas. Nem tartozik ide: a készülékek javítása (09.1.5.0.0).
09.1.1.2.3 TV Antenna
Parabola és hagyományos antenna. Nem tartozik ide: kábeltévé előfizetési díj
(09.4.2.3.0).
09.1.1.2.4 Egyéb hang- és képrögzítő berendezések
Dekóder, műholdvevő beltéri egység, set top box, video projektor, konverter, switcher,
stb..
09.1.1.3 Hordozható audiovizuális eszközök
09.1.1.3.0 Hordozható audiovizuális eszközök
Discman, MP3 lejátszó, MP4 lejátszó, továbbá hordozható készülékek, mint pl. a
hordozható DVD lejátszó.
09.1.1.9 Egyéb audiovizuális berendezések
09.1.1.9.0 Egyéb audiovizuális berendezések
Digitális képkeret, e-book olvasó.
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09.1.2 Fotó-optika (T)
09.1.2.1 Fényképezőgépek, kamerák
09.1.2.1.1 Fényképezőgépek
09.1.2.1.2 Digitális és videó kamera
09.1.2.1.3 Digitális fényképezőgép
09.1.2.1.4 Digitális készülékek tartozékai, kiegészítői
Memória bővítő kártyák digitális berendezésekhez (digitális kamera, digitális
fényképezőgép stb.)
09.1.2.2. Kiegészítők fényképezéshez és filmezéshez
09.1.2.2.0 Kiegészítők fényképezéshez és filmezéshez
Diavetítő, exponáló óra, filmvetítő, lencsék fotózáshoz, vakuba való izzó, objektívek,
színszűrők, fotóalbum stb.
09.1.2.3 Optikai eszközök
09.1.2.3.0 Optikai eszközök
Távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp, iránytű (tájoló), kézi nagyító stb.

09.1.3 Információ-feldolgozás (T)
09.1.3.1 Számítógép
09.1.3.1.1 Asztali számítógép
09.1.3.1.2 Laptop
09.1.3.1.3 Tablet, notebook
09.1.3.2 Számítógép tartozékok, kiegészítők
09.1.3.2.0 Számítógép tartozékok, kiegészítők
Billentyűzet, egér, nyomtató, szoftverek, faxmodem, CD és DVD ROM stb.
Nem ide tartoznak: a videójáték-szoftverek, játékkazetták, a TV-készülékre
csatlakoztatható videójáték-lejátszó készülék (Nintendo, Playstation, Xbox, Wii)
(09.3.1.1.3).
09.1.3.3 Szoftverek
09.1.3.3.0 Szoftverek
Számítógép szoftver csomagok, mint az operációs rendszerek, applikációk, vírusirtók.
Nem ide tartoznak: a videojáték-szoftverek, játékkazetták.
09.1.3.4 Írógép, kalkulátor, számológép, egyéb infokommunikációs eszköz
09.1.3.4.0 Írógép, kalkulátor, számológép, egyéb infokommunikációs eszköz
PDA, Manager kalkulátor, zsebszámológép, írógép stb..
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09.1.4 Kép- és hanghordozók (FT)
09.1.4.1 Műsoros kép- és hanghordozók
09.1.4.1.0 Műsoros kép- és hanghordozók
CD lemezek, DVD filmek, Blu-ray lemezek, filmek, magnó és videokazetták,
hagyományos (bakelit) hanglemezek, műsoros hanghordozók. Továbbá internetes
vagy más szolgáltatók által nyújtott film és zene letöltések előfizetéses és egyedi
díja is.
09.1.4.2 Nem műsoros (üres) kép- és hanghordozók
09.1.4.2.0 Nem műsoros (üres) kép- és hanghordozók
Üres CD lemezek, DVD lemezek, Blu-ray lemezek, magnó és videokazetták.
09.1.4.9 Fotócikkek, egyéb kép- és hanghordozók
09.1.4.9.0 Fotócikkek, egyéb kép- és hanghordozók
Nem exponált filmek fotózáshoz, síkfilm, rollfilm, kazettás (Polaroid) film, fotópapír,
stb..
Nem ide tartozik: a filmek előhívása (kivéve, ha az exponálatlan film árából nem
választható külön az előhívás költsége), a képek nagyítása (09.4.2.5.0), elemek
(05.5.2.2.0).

09.1.5 Audio-vizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések
javítása (SZ)
09.1.5.0 Audio-vizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések
javítása
09.1.5.0.0 Audio-vizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási 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 (T)
09.2.1.1 Lakókocsi, lakóautó
09.2.1.1.0 Lakókocsi, lakóautó
Lakókocsi (lakóautó), utánfutó és ezek berendezése.
09.2.1.2 Sárkányrepülő, siklóernyő, hőlégballon
09.2.1.2.0 Sárkányrepülő, siklóernyő, hőlégballon
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09.2.1.3 Vízi eszközök, csónak, hajó
09.2.1.3.0 Vízi eszközök, csónak, hajó
Motorcsónak, jacht, kötélzet vitorlás hajóhoz, vitorla és egyéb felszerelések hajóhoz,
és más vízi eszközökhöz.
09.2.1.4 Lótartás sportolás céljából
09.2.1.4.0 Lótartás sportolás céljából
Lovak tartása mindenféle sporthoz (lovaglás, lovaspóló, díjugratás, fogathajtás stb.) és
minden ehhez tartozó szerszám és kiegészítő vásárlása (nyereg, hám, gyeplő, zabla
stb.), illetve a ló által vonatott sportjárművek (mint a fogat) is ide írandó. Továbbá a ló
bértartásával felmerülő minden költség.
09.2.1.5 Egyéb jelentősebb sporteszközök
09.2.1.5.0 Egyéb jelentősebb sporteszközök
Kajak, kenu, kite, búvárfelszerelés, szörf, golf kocsi, hó-mobil. Ide tartoznak az egy és
többkerekű elektromos közlekedési eszközök, az elektromos gördeszkák, E-rollerek
(elektromos roller), a Hoverboard, Solowheel, Segway-ek, Freego és az E-deszkák
(elektromos gördeszka).

09.2.2 Hangszerek és szobai sporteszközök (T)
09.2.2.1 Hangszerek
09.2.2.1.0 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
09.2.2.2.0 Szobai sporteszközök
Pingpongasztal, biliárdasztal, flipper, játékgépek (nem szerencsejáték) stb..

09.2.3 Tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei, javítása (SZ)
09.2.3.0 Tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei, javítása
09.2.3.0.1 Tartós sportszerek, hangszerek alkatrészei
Minden a 09.2 csoportba tartozó sportszer, hangszer, jármű és egyéb szabadidő cikk
javításához vásárolt alkatrész.
09.2.3.0.2 Tartós sportszerek, hangszerek javíttatása és azokkal kapcsolatos egyéb
szolgáltatások
Az előbb felsoroltak szolgáltatásként vásárolt karbantartásának és javíttatásának 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.
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Nem tartozik ide: szórakoztatási célú járművek üzemanyaga (07.2.2), a háztartás
keretében végzett saját karbantartás, javítás céljára külön vásárolt alkatrészek
(09.2.3.0.1).
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09.3 JÁTÉKSZEREK, SPORT- ÉS HOBBICIKKEK, KERTÉSZKEDÉS,
HÁZIÁLLATOK, HÁZI KEDVENCEK
09.3.1 Játékszerek, hobbicikkek (FT)
09.3.1.1 Játékszerek, hobbicikkek
09.3.1.1.1 Hobbi és játékfelszerelések
Kártyajáték, sakk-készlet, társasjáték, memória és elektronikus játék.
Nem tartoznak ide: a műalkotások (05.1.1.9.2); használatlan (postai bérmentesítésre
szolgáló) bélyeg (08.1.0.1.0); karácsonyfa (09.3.3.2.1); gyermekalbum, beragasztható
képek gyűjtéséhez (09.5.1.1.0).
09.3.1.1.2 Bélyeggyűjtés
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 Játékkonzol, játékszoftver
Playstation, Nintendo, Xbox, Wii, és az ezekhez tartozó játékok.
09.3.1.2 Gyermekjátékok és valláshoz, ünnephez kötődő termékek
09.3.1.2.0 Gyermekjátékok, ünnepi dekorációk
Mindenféle babajátékok és gyermekjátékok (labda, babák, műanyag játékok, kockák,
plüss figurák, léggömb, LEGO, Matchbox stb), továbbá petárda, tűzijáték,
karácsonyfadíszek.

09.3.2 Sportszerek, kempingcikkek (FT)
09.3.2.1 Sportszerek
09.3.2.1.0 Sportszerek
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.
Nem tartoznak ide: a bukósisakok motorkerékpárosok és kerékpárosok részére
(03.1.3), a kemping- és kerti bútor (05.1.1.2.0).
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09.3.2.2 Kempingcikkek
09.3.2.2.0 Kempingcikkek
Kempingcikkek, mint pl. sátor és tartozékai, hálózsák, hátizsák, túlélőkés, kempinggázfőzők, benzinfőzők és barbecue sütők, viharlámpa, kempinglámpa. Mindezek
alkatrészei is.
09.3.2.3 Sportszerek, kempingcikkek javítása
09.3.2.3.0 Sportszerek, kempingcikkek javítása
Az eddig felsorolt sportszerek, kempingcikkek javíttatása.

09.3.3 Virágok, kertészkedés (FT)
09.3.3.1 Kerti kellékek
09.3.3.1.0 Kerti kellékek
Tápoldatok, műtrágyák, növényvédő szerek, virágföld,
komposzt, kerti tőzeg, gyeptégla, díszkertek számára
speciálisan kezelt föld, virágtartók és virágcserepek, gyeprács.
Nem ide tartozik: a kertészkesztyű (03.1.3.1); kertészeti gépek
és berendezések (05.5.1.1.1); kerti szerszámok (05.5.2.1.1).
09.3.3.2 Dísznövény, virág, palánta, kerti szolgáltatások
09.3.3.2.1 Dísznövény, virág, palánta
Természetes és művirágok, lombdíszek, növények, hagymák, gumók, gyökerek,
magok, palánták. Ide tartozik a természetes és műanyag karácsonyfa.
09.3.3.2.2 Kerti szolgáltatások
Kertészeti tanfolyam, pihenőkert bérleti díja, pihenőkert vagy privátház kertjének
ápolási költségei, virágok és növények szállítási költségei stb..
Nem ide tartozik: kertészeti szolgáltatás (04.4.4.1.0 vagy 05.6.2.1.1).

09.3.4 Háziállatok, házi kedvencek (FT)
09.3.4.1 Háziállat, házi kedvenc vásárlása
09.3.4.1.0 Háziállat, házi kedvenc vásárlása
Hobbiállatok, kutya, macska, tengeri malac vásárlása.
Nem tartoznak ide: ló és póni (09.2.1.4.0).
09.3.4.2 Háziállatoknak, házi kedvenceknek termékek vásárlása
09.3.4.2.0 Háziállatoknak, házi kedvenceknek termékek vásárlása
Állateledelek, tápok, gyógyszerek, nyakörv, szájkosár, macskaalom, haltáp, kalitka,
kutyaház, terrárium, akvárium, fürdető szerek, fésülködő szerek stb..
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09.3.5 Háziállatokkal, házi kedvencekkel kapcsolatos szolgáltatások (SZ)
09.3.5.0 Háziállatokkal, házi kedvenccel kapcsolatos szolgáltatások
09.3.5.0.0 Háziállatokkal, házi kedvenccel kapcsolatos szolgáltatások
Háziállatok ápolása, tisztántartása (kutyakozmetika), állatpanzió díja, kutyaiskola stb..
Chip beültetése háziállatokba, oltás, más állatorvosi szolgáltatások.

09.4 SZÓRAKOZTATÁSI ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
09.4.1 Szórakoztatási és sportszolgáltatások (SZ)
09.4.1.1 Sport- és egyéb szolgáltatások
09.4.1.1.0 Sport és szabadidős programok belépődíja
Belépődíjak különböző sportlétesítményekbe pl.: stadionok, lóversenypályák, továbbá
ide tartozik a motorverseny belépődíj, Tropicarium belépő és a Vidámpark látogatás is.
Nem ide tartozik: normál, mindennapi közlekedésre használatos kábelvasút és
drótkötélpálya használata (pl. sípályákon üzemelő felvonó) (07.3.6.1.0).
09.4.1.2 Sport- és szabadidős szolgáltatások díjai
09.4.1.2.1 Sport- és szabadidős helyek és eszközök használati díja
Tenisz-, teke-, golf-, korcsolya-, bowlingpálya stb. használati díja, továbbá strand,
uszoda, aquapark belépődíja, sífelvonó, sportpályák, kondicionáló terem, edzőterem,
fitnesz center használati díja.
09.4.1.2.2 Sport- és szabadidős célú tanfolyamok, foglalkozások díja
Iskolán kívüli, egyéni tanfolyamok pl. sakk, aerobik, tánc, zene, korcsolya, sí, úszás és
egyéb sport és szabadidős foglalkozások díja. Személyi edzőnek fizetett foglalkozások
díja, sportegyesületi tagdíj, sportversenyek, rendezvények nevezési díja stb. Nem
tartoznak ide a nyelvtanfolyamok (10.5.0.0)
09.4.1.2.3 Egyéb szabadidős szolgáltatások díja
A játékhoz, illetve sporthoz szükséges felszerelések bérlése: csónak, hajó, jetski, sí- és
kempingfelszerelések, helikopter, repülőgép stb., lovaglásért fizetett összeg. Speciális
sportcipők bérlése (síbakancs, futballcipő, golfcipő, korcsolya, hegymászó cipő, szörfés búvárcipő stb.). Játszótér és szórakoztató parkok; körhinták, mérleghinták,
óriáscsúszda, ugrálóvár és egyéb játszótéri gyermekjátékok; biliárdasztal bérlésének
díja, játékgépek (flipper) és egyéb felnőtteknek való (nem szerencsejáték) játékgépek
használati díja. Hegyi vezetők, túravezetők, barlangi útikalauzok, személyi edzők stb.
szolgáltatásai, hajózáshoz navigációs segítőszolgáltatások.
Nem ide tartoznak: a szerencsejátékok (09.4.3.00), a műsoros bárokban étel, ital
fogyasztás (11.1.1.1).
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09.4.2 Kulturális szolgáltatások (SZ)
09.4.2.1 Mozi, színház, koncert
09.4.2.1.1 Színház, koncert, hangverseny, szórakozóhely belépődíja
A színházak, koncertek, opera, cirkusz, varieték, disco, bál, könnyűzenei koncert stb.
belépődíjai, továbbá hang- és fényjátékok stb.. Nem ide tartozik: ezeken a helyeken
elfogyasztott étel, ital, hanem a 11.1.1.1
09.4.2.1.2 Mozi belépődíj
De a moziban történt fogyasztás nem ide tartozik, hanem a 11.1.1.1
09.4.2.1.3 Szórakoztató művészek
Házi ünnepségekre, szórakoztatásra, egyéb alkalmakra, esküvőre, születésnapra,
évfordulókra, gyerekzsúrra stb. meghívott előadóművészek díja, ilyen például mikulás,
bohóc, zenészek, komikusok stb.
09.4.2.1.4 Többnapos, szabadtéri zenei fesztiválok
Ilyen például a Sziget fesztivál, VOLT, EFOTT, Balaton sound stb.

09.4.2.2 Múzeum, könyvtár, galéria, állat- és növénykert, stb.
09.4.2.2.0 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 Kábel TV előfizetési és beszerelési díja
09.4.2.3.0 Kábel TV előfizetési és beszerelési díja
09.4.2.4 Kulturális cikkek kölcsönzése
09.4.2.4.0 Kulturális cikkek kölcsönzése
Bármiféle kulturális cikk bérlése, mint például TV, projektor, házimozi, CD lejátszó,
erősítő, DVD film bérlése.
09.4.2.5 Fényképészeti szolgáltatások
09.4.2.5.0 Fényképészeti szolgáltatások
Fényképezéssel kapcsolatos szolgáltatások, mint pl. előhívás, nagyítás, igazolványkép
és esküvői felvételek készítése stb.
09.4.2.9 Egyéb kulturális szolgáltatások, hangszerbérlés
09.4.2.9.0 Egyéb kulturális szolgáltatások, hangszerbérlés
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09.4.3 Szerencsejáték (SZ)
09.4.3.0 Szerencsejáték
09.4.3.0.0 Szerencsejáték
Totó- és lottószelvények, puttó, kenó, kaparós 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 (FT)
09.5.1.1 Szépirodalom, szórakoztató irodalom, gyermekkönyv, hangoskönyv
09.5.1.1.0 Szépirodalom, szórakoztató irodalom, gyermekkönyv, hangoskönyv
Ide tartozik: szépirodalom, a leporelló formátumú gyermekkönyvek, mesekönyvek, a
gyermekek beragasztós és egyéb albumai. Nem tartozik ide: bélyegalbum (09.3.1.1.2).
09.5.1.2 Tankönyv, jegyzet
09.5.1.2.0 Tankönyv, jegyzet
Iskolai, tanfolyami tankönyvek, jegyzetek, oktatási célú könyvek.
09.5.1.3 Szakkönyvek, kézikönyvek, szótárak, albumok, kották
09.5.1.3.0 Szakkönyvek, kézikönyvek, szótárak, albumok, kották
09.5.1.4 Könyvkötészeti szolgáltatás
09.5.1.4.1 Könyvkötészeti szolgáltatás
09.5.1.4.2 E-könyv vásárlás
E-book olvasóra, illetve más elektronikai eszközre letöltött könyv, dokumentum, irat
stb., amiért fizettek.

09.5.2 Újság, folyóirat (NT)
09.5.2.1 Napilapok
09.5.2.1.0 Napilapok
09.5.2.2 Magazinok, folyóiratok
09.5.2.2.0 Magazinok, folyóiratok, rejtvényújságok stb.
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09.5.3 Egyéb nyomdai termékek (NT)
09.5.3.0 Egyéb nyomdai termékek
09.5.3.0.0 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 (NT)
09.5.4.1 Papíráruk
09.5.4.1.0 Papíráruk
Iskolai füzetek, levélpapír, rajzpapír, jegyzettömb, boríték, notesz, napló,
számlakönyv, csomagoló papír stb. Nem ide tartozik: zsebszámológép (09.1.3.4.0).
09.5.4.9 Egyéb rajzeszközök és irodaszerek
09.5.4.9.0 Egyéb rajzeszközök és irodaszerek
Toll, ceruza, tus, tinta, radír, ceruzahegyező, stb.. Rajz- és festőeszközök, ecset, festék,
logarléc, szögmérő, vonalzó, körző, kréta, tolltartó. Pecsétnyomó, pecsétnyomópárna.
Papírnehezék, papírvágó kés, papírvágóolló, papírragasztó, ragasztószalag, iratkapocs,
tűzőgép, lyukasztógép, rajzszög, gemkapocs stb.

09.6. Szervezett társasutazás
09.6.0 Szervezett társasutazás (SZ)
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).
09.6.0.1 Belföldi szervezett társasutazás
09.6.0.1.0 Belföldi szervezett társasutazás
Beutalóval vagy anélkül, de szervezett formában,
legalább 2 szolgáltatás igénybe vételével. (Például:
Utazás+szállás vagy Szállás+ellátás)
09.6.0.2 Külföldi szervezett társasutazás
09.6.0.2.0 Külföldi szervezett társasutazás
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10

OKTATÁS

10.1 Előkészítő és alapfokú oktatás
10.1.0 Előkészítő és alapfokú oktatás
10.2 Középfokú oktatás
10.2.0 Középfokú oktatás
10.3 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.3.0 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.4 Felsőfokú oktatás
10.4.0 Felsőfokú oktatás
10.5 Nem meghatározható szintű oktatás
10.5.0 Nem meghatározható szintű oktatás (tanfolyamok)
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10

OKTATÁS

10.1 ELŐKÉSZÍTŐ ÉS ALAPFOKÚ OKTATÁS
Csak az oktatási szolgáltatásokért fizetett összeget, tehát tandíjat, korrepetálási díjat,
valamint az osztálypénzt, az iskolai rendezvényekhez, az iskola fenntartásához való
hozzájárulásokat tartalmazza.
Nem tartalmazza az oktatással kapcsolatos eszközöket, mint a szépirodalmi könyvek
(09.5.1.1.0), tankönyvek, egyetemi jegyzetek (09.5.1.2.0) vagy oktatást támogató
szolgáltatásokat. Továbbá az iskola-egészségügyi (iskolaorvos, oltás, fogorvos stb.)
szolgáltatásokat (06.2) és a szállítást, például iskolabuszt (07.3.2), az étkezést
(11.1.2.0.2) és a szállást (11.2.0).
Nem tartoznak ide: a járművezetői tanfolyam (07.2.4.3.1), sport és szabadidős
tanfolyamok (09.4.1.2.2).

10.1.0 Előkészítő és alapfokú oktatás (SZ)
10.1.0.1 Óvoda
10.1.0.1.0 Óvoda
Óvodai elhelyezés 3-6 év közötti gyermekeknek közintézményben, egyházi illetve
magán óvodában. Ezeknek az elhelyezéseknek minden költsége és kiadása.
Nem ide tartozik: az óvodai étkezés, hanem a 11.1.2.0.3-ba.
10.1.0.2 Általános iskola
10.1.0.2.0 Általános iskola
Általános iskola 1-8, gimnázium 5-8. évfolyamán képzés költsége közintézményben
egyházi vagy magániskolában. Az itt felmerülő összes költség, tovább az osztálypénz
vagy az iskola fenntartásához adott hozzájárulások, iskolai alapítványi befizetések stb.
Nem ide tartozik: az iskolai étkezés, hanem a 11.1.2.0.2-be.

10.2 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
10.2.0 Középfokú oktatás (SZ)
10.2.0.0. Középfokú oktatás
10.2.0.0.0 Középfokú oktatás
Gimnázium 9-12. évfolyamán, készségfejlesztő iskolában, szakközépiskolában,
szakiskolában, szakgimnáziumban (érettségire épülő középfokú szakképzés nélkül)
felmerülő képzés költsége.
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Az itt felmerülő összes költség, tovább az osztálypénz vagy az iskola fenntartásához
adott hozzájárulások, iskolai alapítványi befizetések stb.
Nem ide tartozik: az iskolai étkezés, hanem a 11.1.2.0.2-be.

10.3 KÖZÉPFOKÚT MEGHALADÓ, DE NEM FELSŐFOKÚ OKTATÁS
10.3.0 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás (SZ)
10.3.0.0 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.3.0.0.0 Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
Ide tartozik az érettségire épülő középfokú szakképzés.

10.4 FELSŐFOKÚ OKTATÁS
10.4.0 Felsőfokú oktatás (SZ)
10.4.0.0 Felsőfokú oktatás
10.4.0.0.0 Felsőfokú oktatás
Ide tartozik a felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú alapképzésben (BA/BsC),
felsőfokú mesterképzésben (MA/MsC) vagy osztatlan képzésben, illetve szakirányú
továbbképzésben, vagy doktori képzésben (Phd, DLA) tanulók tandíjai.

10.5 NEM MEGHATÁROZHATÓ SZINTŰ OKTATÁS
10.5.0 Nem meghatározható szintű oktatás (SZ)
10.5.0.0 Nem meghatározható szintű oktatás
10.5.0.0.1 Átképző tanfolyamok, felnőttoktatás, szabadegyetem
Általában felnőttoktatási programok, amelyek nem igényelnek speciális előképzettségi
szintet: főleg szakmai és kulturális képzések, fejlesztő tanfolyamok, szabadiskolák,
tanfolyamok, átképző tanfolyamok, kurzusok, tréningek.
10.5.0.0.2 Szervezett nyelvtanfolyamok, nyelviskolák
10.5.0.0.3 Nyelvtanulás magántanárnál
Nem szervezett formában történő oktatás egyénileg magántanárnál.
10.5.0.0.4 Egyéb oktatás magántanárnál
Korrepetitor, házi tanító, magántanár, egyéb korrepetálás (amely nem nyelvoktatási
tantárgyhoz kapcsolódik) gyermekek, felnőttek tanulásához kapcsolódó bármilyen
tantárgyú külön órák (matematika, fizika, történelem stb.) díja.
Nem ide tartozik: nyelvoktatás 10.5.0.0.2 vagy 10.5.0.0.3
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11 VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

11.1 Vendéglátási szolgáltatások
11.1.1 Kereskedelmi vendéglátás
11.1.2 Munkahelyi- és diákétkeztetés
11.2 Szálláshely-szolgáltatás
11.2.0 Szálláshely-szolgáltatás
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11 VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
11.1 VENDÉGLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
11.1.1 Kereskedelmi vendéglátás (SZ)
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 Étterem, vendéglő, szórakozóhely, mozi, színház, sportesemény
Étterem, vendéglő, pizzéria, önkiszolgáló éttermek továbbá az egyéb szórakozóhelyen,
moziban, színházban vagy sporteseményen elfogyasztott ételek, italok ide sorolandók
be. Ide tartozik még a fogyasztás értéke mellett a borravaló is, melyet a számla
értékébe kell beleszámolni.
11.1.1.1.1 Étkezés
11.1.1.1.2 Kávé, tea, capuccino, kakaó
11.1.1.1.3 Üdítő
11.1.1.1.4 Szeszesital
11.1.1.2 Egyéb vendéglátóhely: gyorsétterem, kifőzde, utcai árus, kocsma,
cukrászda
Ide tartoznak: kávéház, ételbár, gyorsétkezde (McDonald's, Burger King), kifőzde,
büfé, cukrászda, presszó, italbolt, teázó. 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).
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.
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.
11.1.1.2.1 Étkezés
11.1.1.2.2 Kávé, tea, capuccino, kakaó
11.1.1.2.3 Üdítő
11.1.1.2.4 Szeszesital
11.1.1.2.5 Ételek házhoz szállítása lakásra
Ide soroljuk az étteremből, vagy egyéb helyről házhoz szállított ételeket. Pl. pizza,
Food Express ebéd vagy bármilyen más cégtől házhoz szállított étel.
11.1.1.2.6 Ételek házhoz szállítása munkahelyre
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11.1.2 Munkahelyi- és diákétkeztetés (SZ)
11.1.2.0 Munkahelyi- és diákétkeztetés
11.1.2.0.1 Munkahelyi étkezés
Munkahelyi étkezés befizetéssel, 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.
Továbbá a tartalékos katonai szolgálatra bevonultak „járandóságából” az élelmezésre
levont összeget, a munkahelyen ingyen kapott főtt étel ellátásának felértékelt összegét.
(Ellentétele: a munkából származó egyéb jövedelem.)
11.1.2.0.2 Iskolai étkezés
Iskolában, kollégiumban, táborokban stb. étkezés.
11.1.2.0.3 Óvodai étkezés
Állami, üzemi, hivatali, intézményi óvodák.

11.2 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
11.2.0 Szálláshely-szolgáltatás (SZ)
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 is. A szálláshely szolgáltatás minden esetben a 3
hónapnál rövidebb időszakra vonatkozik. Amennyiben ezt az időszakot meghaladja,
úgy már a 04.1 Tényleges lakbérek főcsoport megfelelő helyére kell kódolni.
Nem tartozik ide: lakbér (04.1.1.0.0), a szálláshely-szolgáltató intézményekben
elfogyasztott ételek, italok stb., vagy más étkezések (11.1.1.1.1); árvaházban,
rokkantak vagy gondozásra szorulók otthonában való szolgáltatás díja (12.4.0.2.0)
valamint a szociális étkezések (12.4.0.3.1).
11.2.0.1.0 Szálláshely szolgáltatás szállodában, hotelben, motelben
11.2.0.2.0 Szálláshely szolgáltatás kempingben, táborban, turistaházban
11.2.0.3.0 Szálláshely szolgáltatás munkásszállón (nővérszálló, rendőrszálló stb.)
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EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

12.1 TESTÁPOLÁS
12.1.1 Fodrászszalonok és más testápolási létesítmények
12.1.2 Elektromos készülékek testápoláshoz
12.1.3 Egyéb testápolási eszközök, cikkek és termékek

12.2 PROSTITÚCIÓ
12.3 EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZEMÉLYES HASZNÁLATI CIKKEK
12.3.1 Óra, ékszer
12.3.2 Egyéb személyes használati cikkek

12.4 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
12.4.0 Szociális szolgáltatások

12.5 BIZTOSÍTÁS
12.5.1 Életbiztosítás
12.5.2 Ingatlanbiztosítás
12.5.3 Egészségbiztosítás
12.5.4 Gépjármű- és utazási biztosítás
12.5.5 Egyéb biztosítás

12.6 MÁSHOVA NEM SOROLT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
12.6.2 Pénzügyi szolgáltatások

12.7 MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
12.7.0 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások
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12

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
12.1 TESTÁPOLÁS

12.1.1 Fodrászszalonok és más testápolási létesítmények (SZ)
12.1.1.1 Fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak és gyermekeknek
12.1.1.1.0 Fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak és gyermekeknek
Férfi és gyermek fodrászat, hajvágás, frizurakészítés és borbély szolgáltatás.
12.1.1.2 Fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek
12.1.1.2.0 Fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek
Női fodrászat, fodrászszalonok szolgáltatásai
hajhosszabbítás stb.

nőknek:

hajvágás,

hajfestés,

12.1.1.3 Egyéb testápolási szolgáltatás
12.1.1.3.0 Egyéb testápolási szolgáltatás
Testápolási szolgáltatás, szépségápolás (ideértve a szőrtelenítést és hasonló testápolási
szolgáltatást), kozmetika, arctisztítás, sminkelés, tetoválás, manikűr, pedikűr,
szolárium, masszázs (nem orvosi), fürdő (törökfürdő), gőzfürdő, szauna stb.
Nem tartoznak ide: gyógyfürdők (06.2.3.2.1);

12.1.2 Elektromos készülékek testápoláshoz (FT)
12.1.2.1 Elektromos készülékek testápoláshoz
12.1.2.1.0 Elektromos készülékek testápoláshoz
Hajszárító, hajsütővas, szárítóbúra, villanyborotva, elektromos haj és szakállvágó,
elektromos fogkefe, fogzuhany, lábszőrtelenítő, kvarclámpa, szolárium, masszírozó
gép, manikűrkészlet stb.
12.1.2.2 Elektromos testápolási készülékek javítása
12.1.2.2.0 Elektromos testápolási készülékek javítása

12.1.3 Egyéb testápolási eszközök, cikkek és termékek (NT)
12.1.3.1 Nem elektromos testápolási cikkek
12.1.3.1.0 Nem elektromos testápolási cikkek
Hagyományos borotva, borotvaecset, borotvapenge, hajvágó ollók, körömreszelők,
manikűrkészlet, hajcsavaró, csipesz, hajcsat, fogkefe, fésű, hajkefe, körömkefe,
személymérleg, csecsemőmérleg stb.
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12.1.3.2 Kozmetikai cikkek
12.1.3.2.0 Kozmetikai cikkek
Kozmetikai cikkek: mosdószappan, gyógyszappan, arc- és bőrtisztító-folyadékok és
-olajok, habfürdők, tusfürdők, borotvahab, fogkrém, sampon stb. Szépségápolási
cikkek, illatszerek: szájrúzs, körömlakk, körömlakklemosó, arcfesték és
festékeltávolító, púder, alapozó, szempillaspirál, szemhéjtus, hajlakk és balzsam,
borotválkozás előtti és utáni szerek, napozószerek, napolaj, szőrtelenítők, kölnivíz,
parfüm, dezodorok és fürdőszerek stb.,
Továbbá ide tartozik még a papírzsebkendő, papírtörlő, WC-papír egészségügyi betét,
vatta, vattapamacs, arctörlő korong, pelenka (mindenféle), guminadrág stb. Nem ide
tartozik: a textilzsebkendő (03.1.3.1.1).

12.2 PROSTITÚCIÓ
12.2.0.0 Prostitúció (SZ)
12.2.0.0.0 Prostitúció

12.3 EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZEMÉLYES HASZNÁLATI CIKKEK
12.3.1 Óra, ékszer (T)
12.3.1.1 Ékszer
12.3.1.1.0 Ékszer
Drágakövek, nemesfém-tárgyak, ékszerek nemesfémből és drágakövekből. Bizsuk,
divatékszerek, nyakkendőtű, mandzsettagomb.
12.3.1.2 Óra
12.3.1.2.0 Óra
Órák, ébresztőórák, stopper, karóra, úti ébresztőóra. Nem ide tartoznak:
rádiós órák (09.1.1.1.1).
12.3.1.3 Óra, ékszer javítása
12.3.1.3.0 Óra, ékszer javítása

12.3.2 Egyéb személyes használati cikkek
12.3.2.1 Bőrönd, táska, bőrdíszmű
12.3.2.1.0 Bőrönd, táska, bőrdíszmű
Bőröndök, utazóládák, hátitáskák, kézitáskák, irattartók, lap-top táska,
tárcák, erszények, övtáskák bármilyen anyagból, retikül stb. Nem ide
tartozik: a textilből készült bevásárlószatyor (05.2.0.9.0).
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12.3.2.2 Gyermekkocsi és egyéb termékek kisgyermekeknek
12.3.2.2.0 Gyermekkocsi és egyéb termékek kisgyermekeknek
Csecsemőhordozók, babakocsik, gyermeksportkocsik, háti és „kenguru” bébihordók,
mózeskosár, autóba való gyermekülések, állítható támlájú ülések, szíjak és hevederek
stb. Nem ide tartozik: bébibútor (05.1.1.9.1), cumis üveg (05.4.0.3.0).

12.3.2.3 Egyéb személyes használati cikkek javítása
12.3.2.3.0 Bőrönd, táska, bőrdíszmű, babakocsi stb. javítása

12.3.2.9. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt személyes használati cikkek
12.3.2.9.1 Egyéb személyes cikkek, dohányzási kellékek
A dohányzás kellékei: pipa, pipaszurkáló, szivarvágó, öngyújtó, szipka, tűzkő,
cigarettatartó. Napszemüveg (dioptria nélküli napszüvegek), sétapálca, sétabot,
esernyő, napernyő, legyező, kulcskarika, óraszíj stb.
12.3.2.9.2 Egyéb fogyasztási cikkek, temetkezési kellékek
Temetkezési kellékek: koporsó, sírkő, urna. Fali hőmérő, barométer stb.

12.4 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
A szociális szolgáltatások csoportja mindazon szociális szolgáltatásokat és ellátásokat
tartalmazza, amelyekért a háztartás fizetett. A háztartásban élő idősek,
mozgáskorlátozottak, munkaképtelenek, illetve a családi, a munkanélküliségi,
valamint az egyéb ok miatt (hajléktalan, menekült, alacsony jövedelmű, stb.)
támogatásra szoruló személyek által igénybe vett ellátásokat, szolgáltatásokat térítette
meg.

12.4.0 Szociális szolgáltatások (SZ)
Ezek a szolgáltatások lehetnek házi gondozás, nappali gondozás, otthoni segítség és
rehabilitáció. Ilyen intézmények, mint idősek otthona, rehabilitációs központ,
bentlakásos szociális intézmény, speciális iskola, ahol a fő cél a fogyatékkal élők
oktatásban való részvétele, az egészségkárosodási hátrányok leküzdése. Továbbá
pártfogás, nevelési és örökbefogadási szolgáltatások a családok számára.
12.4.0.1 Bölcsődei szolgáltatások
12.4.0.1.0 Bölcsődei szolgáltatások
Bölcsőde, játszóház, dajka. Bölcsődei étkezés.
12.4.0.2 Idősek és a gondozásra szorulók számára nyújtott szolgáltatások
12.4.0.2.0 Idősek és a gondozásra szorulók számára nyújtott szolgáltatások
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Bentlakásos idősek otthona, (nem orvosi célú) rehabilitációs központok ellátásai,
gondozási központok stb.
12.4.0.3. Saját otthonában nyújtott szociális szolgáltatások
12.4.0.3.1 Szociális étkeztetés
Ide soroljuk a szociális ellátásként kapott étkezéseket, amennyiben a háztartásnak
fizetnie kellett érte.
12.4.0.3.2 Egyéb otthoni szociális szolgáltatás
Takarítás (szociális szolgáltatásként), a rászoruló saját otthonában nyújtott (nem orvosi
célú) gondozás.
12.4.0.3.3 Fogyatékkal élők képzése, oktatása
Mozgáskorlátozottak iskolája, vakok, autisták,
gyógypedagógiai foglalkozások.

látáskárosultak

stb.

iskolája,

12.4.0.4. Pártfogási, nevelési és örökbefogadási szolgáltatások
12.4.0.4.0 Pártfogási, nevelési és örökbefogadási szolgáltatások
Pártfogási, nevelési és örökbefogadási tanácsadás.

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 (SZ)
12.5.1.0 Életbiztosítás
12.5.1.0.0 Életbiztosítás

12.5.2 Ingatlanbiztosítás (SZ)
12.5.2.0 Ingatlanbiztosítás
12.5.2.0.0 Ingatlanbiztosítás
Az ingatlan tulajdonosa vagy a bérlő által fizetett tűz-, betörés-, vízkár- és egyéb esetre
vonatkozó biztosítások díja (amelyek nem minősülnek termelőfogyasztásnak).
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12.5.3 Egészségbiztosítás (SZ)
12.5.3.1 Kötelező egészségbiztosítás
12.5.3.1.0 Kötelező egészségügyi szolgáltatási járulék (nem biztosított személyeknek)
12.5.3.2 Nem kötelező egészségbiztosítás
12.5.3.2.0 Nem kötelező egészségbiztosítás
Egészségügyi biztosítás, betegségbiztosítás, baleseti biztosítás stb.
Olyan biztosítási szerződés, melyben a biztosító azt a kötelezettséget vállalja, hogy a
szerződést kötött félnek szolgáltatásokat nyújt, fedezettet biztosít a szerződésben
megállapított esetekre.

12.5.4 Gépjármű- és utazási biztosítás (SZ)
12.5.4.1 Gépjármű-biztosítás
12.5.4.1.0 Gépjármű-biztosítás
Saját tulajdonú járművekhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatások. Casco, kötelező
felelősségbiztosítás.

12.5.4.2 Utas- és poggyászbiztosítás
12.5.4.2.0 Utas- és poggyászbiztosítás

12.5.5 Egyéb biztosítás (SZ)
12.5.5.0 Egyéb biztosítás
12.5.5.0.0 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., valamint a felelősségbiztosítás.
Nem tartozik ide a harmadik felet vagy tulajdonát érintő olyan károkozás esetére kötött
polgári felelősségbiztosítás, ahol a kár személyszállító jármű üzemeltetéséből
származik (12.5.4.1.0).

12.6 MÁSHOVA NEM SOROLT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
12.6.2 Pénzügyi szolgáltatások (SZ)
12.6.2.1 Banki szolgáltatások
12.6.2.1.0 Banki szolgáltatások
Banki szolgáltatások bank és egyéb banki szolgáltatással nyújtó intézmények által (pl.
postahivatal). Számlavezetés, bankkártyák, hitelkártyák, hitelek, megtakarítások, díjai,
továbbá pénzfeladás, átutalási költségek és egyéb takarékpénztári szolgáltatások,
magánnyugdíjalapok kezelési költsége.
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12.6.2.2 Befektetési és adószakértői szolgáltatások
12.6.2.2.0 Befektetési és adószakértői szolgáltatások
Pénzügyi, befektetési tanácsadási, adószakértői díj, brókerek, ingatlanügynökségek
ügyleti költségei stb. Egyéb pénzügyi szolgáltatás stb..

12.7 MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
12.7.0 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatások (SZ)
12.7.0.1 Adminisztratív díjak
12.7.0.1.0 Adminisztratív díjak
Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági, halotti), útlevél, személyi igazolvány
kiváltásának költsége, hatósági eljárások díja, fegyvertartási engedély, hivatalos iratok
fénymásolásának díja, okmánybélyeg stb.
Nem ide tartozik: jogosítvány kiváltása (07.2.4.3.2)
12.7.0.2 Jogi és könyvelői szolgáltatások
12.7.0.2.0 Jogi és könyvelői szolgáltatások
Jogi szolgáltatás, tanácsadás, ügyvédi költségek, közjegyző díja; bírósági eljárási
illeték, ügynökségek, munkaügyi iroda, pályaválasztási tanácsadó stb. díja.
12.7.0.3 Temetkezési szolgáltatás
12.7.0.3.0 Temetkezési szolgáltatás
Temetkezési szolgáltatás díja (sírásás és egyéb, a szertartás díja stb.).
12.7.0.4 További máshová nem sorolható szolgáltatások
12.7.0.4.1 Hirdetési díjak
Újsághirdetések, közlemények díja stb.
12.7.0.4.2 Tagdíj és közcélú adomány
Szervezetek, szakmai szövetségek, kamarák, pártok tagsági díja, alapítványra történő
befizetés, egyházi adó, adományok stb.
12.7.0.4.3 Fel nem sorolt szolgáltatások
Ingatlankezelőknek mindenféle szolgáltatásokért fizetett díj, fénymásolási díj és
dokumentumok egyéb másolása stb.; közíró, grafológus, asztrológus, magándetektív,
testőr, házasságközvetítő; házassági tanácsadó.
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200.100 Lakás, ingatlan vásárlása
200.110
200.120

Lakás, ingatlan vásárlása
Földterület, üres telek vásárlása

200.200 Lakás, ingatlan építése
Ide tartozik minden olyan új építés, átépítés, amellyel a meglévő ingatlan, épület
alapterülete megnövekszik.
200.210

Lakás, ingatlan építés anyagköltsége

200.220
Lakás, ingatlan építés során víz-, gázszerelés
200.230
Lakás, ingatlan építés során villanyszerelés
200.240
Lakás, ingatlan építés során fűtésszerelés
200.250
Lakás, ingatlan építés során festés, mázolás
200.260
Lakás, ingatlan építés során ács és faipari munkák
200.270
Lakás, ingatlan építés során egyéb szolgáltatások
Építési (továbbépítési) engedélyezési díjak

200.300 Lakás, ingatlan korszerűsítés
A korszerűsítés a lakás, ingatlan komfortfokozatának növelése céljából történik, de az
alapterület nem változik. Ilyen például víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű
bevezetése, ill. belső hálózatának kiépítése, külső nyílászárók energiatakarékos
cseréje. Fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nem volt,
központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások
(pl. napenergia) alkalmazását is. Az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve
vízszigetelési munkálatokat, tető felújítása, szigetelése.
A sajátkezű munkákhoz a tulajdonos vagy bérlő által vásárolt anyagok a 200.310
alcsoportba tartoznak.
Abban az esetben, ha a munka elvégzésével vállalkozót bíznak meg, e szolgáltatás
teljes értékét, vagyis a kifizetett munkadíjat a felsorolt szolgáltatásokhoz kell
bekódolni (Például: 200.320 vízvezeték szerelés, 200.330 villanyszerelés stb.)
200.310

Lakás, ingatlan korszerűsítés anyagköltsége

200.320
200.330
200.340
200.350
200.360
200.370

Korszerűsítés során víz-, gázszerelés munkadíja
Korszerűsítés során villanyszerelés munkadíja
Korszerűsítés során fűtésszerelés munkadíja
Korszerűsítés során festés, mázolás munkadíja
Korszerűsítés során ács és faipari munkák munkadíja
Korszerűsítés során egyéb szolgáltatások
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200.400

Mezőgazdasági ráfordítás

Mezőgazdasági ráfordítás minden olyan kiadás, ami a mezőgazdasági tevékenység
során felhasználnak, mint takarmány, műtrágya, szerves trágya, növényvédő szerek,
mezőgazdasági szolgáltatás igénybevétele, biztosítás fizetése. Továbbá a tenyésztésre
vásárolt állatok, mint szarvasmarha (tehén), sertés, ló, baromfi.

200.500

Háztartáson kívülinek adott támogatás

Háztartáson kívülinek adott gyermek, szülő-, feleségtartás, más háztartáson kívül élők
pénzbeli támogatása. Koldusnak, hajléktalannak adott pénz. Adományok, közcélú
adományok intézményeknek.

200.600

Hitelek, Kölcsönök

200.610 Lakáshitel törlesztés
Lakáshitel, jelzáloghitel és kamatainak törlesztése.
200.620 Kölcsönök
Személyi kölcsön törlesztés, hitelkártya, ügyfélkártya,
folyószámlához kapcsolódó törlesztések. Pénzkölcsön
törlesztése más háztartásnak.

200.700

Lakás használatbavételi díj

200.700 Lakás, ház, egyéb ingatlanok használatba vételi díja
Az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a
használatbavétel előtt - kell kérelmezni a használatbavételi engedélyt.

200.800 Értékbecslés díja
200.800 Értékbecslés díja
Az értékbecslés az ingatlan, lakás, ház vagy föld, gazdaság, erdő stb. gazdasági
értékének meghatározása.
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200.900 Ingatlanadó, gépjárműadó „súlyadó”

200.910 Ingatlanadó
Az ingatlan értékesítése után fizetendő ingatlanadó, kommunális adó, önkormányzat
által lakóingatlanra kivetett adók kerülnek ide.
200.920 Gépjárműadó, "súlyadó”
A régen súlyadó névvel bevezetett most gépjármű adóként kivetett adó, melyet a
lakóhely szerinti önkormányzatnak kell fizetni. Gépjárműadót az autóbuszok, a
motorkerékpárok, a pótkocsik és félpótkocsik, valamint a nyerges vontatók
üzemeltetésekor is fizetni kell.

210.000

Megtakarítások

210.000
Megtakarítások
Megtakarítás (bankbetét, stb.), takarékbetét, lakáskassza, fundamenta megtakarítások
értéke. Ide kell még sorolni a nyugdíjbiztosítást, az önkéntes nyugdíjpénztárba
egészségpénztárba befizetett összegeket is.
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