AZ EGYÉNI FOGYASZTÁS RENDELTETÉS SZERINTI
OSZTÁLYOZÁSA

BEVEZETÉS

1995-ben a ISWGNA (Inter-Secreteriat Working Group on National Accounts) felkérte az
OECD szervezetét, hogy az SNA 1993-hoz kapcsolódó négy funkcionális osztályozási rendszer
közül három felülvizsgált változatát készítse el. Ezek a következők: Az Egyéni Célú Fogyasztás
Rendeltetés Szerinti Osztályozása (COICOP), A Háztartásokat Segítő Nonprofit Intézmények
Rendeltetés Szerinti Osztályozása (COPNI), Kormányzati Funkciók Osztályozása (COFOG).
Ezzel egyidőben az ISWGNA megbízta az Egyesült Nemzetek Szervezetének Statisztikai Igazgatóságát a negyedik osztályozás, azaz A Termelők Kiadásainak Rendeltetés Szerinti Osztályozásának (COPP) felülvizsgálatával.
A jelen dokumentum, melyet David Roberts készített az OECD Statisztikai Igazgatósága részéről, bemutatja a COICOP, COPNI és a COFOG végleges változatát. Ezek a COPP végleges változatával együtt az ENSZ Statisztikai Bizottsága elé kerülnek jóváhagyás céljából előterjesztésre
1999. márciusában.
A felülvizsgálat során az OECD rendszeresen konzultált az Európai Közösség Statisztikai Hivatalával (EUROSTAT), az ENSZ Statisztikai Igazgatóságával és a tagországok nemzeti statisztikai szervezeteivel. Az osztályozások korábbi változatait a nemzeti számlák szakértőinek részvételével Luxembourgban, Párizsban és Genfben tartott számos értekezlet alkalmával áttekintettük,
melyeket az OECD, az EUROSTAT, az ENSZ és az Európai Gazdasági Bizottság szervezett. Az
ENSZ Statisztikai Igazgatósága a dokumentumokat világszerte szétküldte.
A COICOP, COPNI és a COFOG szerzői nem garantálják a dokumentumok mindenre kiterjedő
érvényességét, azt sem, hogy a magyarázó jegyzetek minden jelenséget és minden ország sajátos
helyzetéből adódó szituációt lefednek. Éppen ezért az OECD, az EUROSTAT és az ENSZ Statisztikai Igazgatósága egy konzultációs folyamat lehetőségét hozta létre annak érdekében, hogy
meg lehessen határozni, hogy az új termékeket és a változó körülményeket hogyan kell kezelni.
Az ilyen döntéseket eseti értelmezés alapján hozzák meg, elsődlegesen az osztályozási rendszerek kritériumaiból kiindulva, továbbá figyelembe véve az adatok gyakorlati elérhetőségét. A
nemzeti statisztikai szervezetek és az egyéb felhasználók kérdéseikkel, kéréseikkel a következő
címekhez
fordulhatnak:
david.roberts@oecd.org,
niels.langkjaer@eurostat.cec.be
és
mchamie@un.org.

C.L. Kincannon
vezető statisztikus, OECD
Párizs, 1998. október
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I. fejezet
AZ SNA 1993 FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSAI
Bevezetés
1.1

Az SNA1 1993 négy funkcionális osztályozást tartalmaz2:

–

COICOP: Classification of Individual Consumption by Purpose
Az Egyéni Célú Fogyasztás Rendeltetés Szerinti Osztályozása;
– COPNI:
Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households
A Háztartásokat Segítő Nonprofit Intézmények Rendeltetés Szerinti Osztályozása;
– COFOG: Classification of the Functions of Government
Kormányzati Funkciók Osztályozása;
– COPP:
Classification of the Outlays of Producers by Purpose
A Termelők Kiadásainak Rendeltetés Szerinti Osztályozása.
1.2
Valamennyi osztályozás három alapvető részletezési szinttel rendelkezik, amelyek az
alábbiak:
01.
01.1
01.1.1

Főcsoport (vagy két számjegyű szint)
Csoport (vagy három számjegyű szint)
Alcsoport (vagy négy számjegyű szint)

1.3
Az osztályozások meghatározása alcsoport, vagy másként négy számjegyű szinten történik. Az SNA 1993-ban csak az osztályozási rendszer felvázolására került sor, két számjegyű
szinten a COPNI, három számjegyű szinten a COICOP, COFOG és a COPP esetében. A COPP
kivételével – amely egy új osztályozási rendszer – a rendszerek felépítése a korábban érvényes
osztályozásokra épül, nevezetesen az 1968-ban az SNA3 mellékleteként megjelent Háztartási
Termékek és Szolgáltatások Osztályozására, a Háztartásokat Segítő Privát Nonprofit Szervezetek
Rendeltetés Szerinti Osztályozására, valamint az 1980-ban kiadott Kormányzati Funkciók Osztályozására4.
1.4
Az osztályozási rendszer átalakítását és a meghatározások elkészítését az OECD és az
ENSZ Statisztikai Igazgatósága végezte. Az OECD – szorosan együttműködve az EUROSTATtal – a COICOP, a COPNI és a COFOG osztályozási rendszerekért volt felelős. Az ENSZ Statisztikai Igazgatósága a COPP elkészítését végezte. A jelen dokumentum csak a COICOP, a
COPNI és a COFOG nómenklatúrákkal foglalkozik.
System of National Accounts 1993, Európai Közösségek Bizottsága, IMF, OECD, ENSZ, Világbank, 1993.
Az SNA 1993 megjelenését követően az ENSZ Statisztikai Bizottsága a 28. ülésén javasolta, hogy a továbbiakban
a funkcionális osztályozásokra a kiadások célok szerinti osztályozásaként hivatkozzanak.
3
System of National Accounts, ENSZ, New York, 1968.
4
Classification of the Functions of Government, ENSZ, New York, 1980.
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Rendeltetés és funkció
1.5
A “rendeltetés” és a “funkció” fogalmak használata kölcsönösen felcserélhető az SNA
1993-ban. A “tárgy” megnevezés az SNA 1968-ban volt használatos. Mindhárom szó ugyanazt a
jelentést hordozza, azaz a “társadalmi-gazdasági cél” fogalmát, melyeket az szervezeti egységek
a különböző kiadásaikon keresztül maguk elé tűznek.
1.6
A négy osztályozási rendszert elsősorban úgy tervezték meg, hogy osztályozzák a háztartások, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények, az államháztartás és a termelők által véghezvitt tranzakciókat, amelyek fizetést vonnak maguk után a fogyasztási és tőkejavak, a munkaerő, a szolgáltatások, a pénzügyi eszközök megszerzése vagy a pénzügyi kötelezettségek kiegyenlítése folytán.
–

A COICOP nómenklatúra arra szolgál, hogy csak egyféle kiadást osztályozzon, nevezetesen a
háztartások, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények és az államháztartás egyéni célú
fogyasztási kiadásait.

–

A COPNI és a COFOG osztályozási rendszerekben egy sor különböző tranzakció jelenik
meg, ide tartoznak a háztartásokat segítő nonprofit intézmények és az államháztartás végső
fogyasztására, folyó termelőfelhasználására, bruttó felhalmozására, folyó és tőketranszfereire
fordított kiadások.

–

A COPP a vállalatok és a pénzügyi vállalatok folyó termelőfelhasználási és felhalmozási kiadásait osztályozza.

1.7
Az gazdasági szektorok teljes körű meghatározását, amelyre az osztályozások épülnek az
SNA 1993 IV. Szervezeti egységek és szektorok c. fejezete tartalmazza, amelyet a jelen dokumentum nem ismertet.
A funkcionális osztályozások felhasználása
1.8
Az SNA 1993 XVIII. Funkcionális osztályozások c. fejezete az osztályozások három felhasználási módjával foglalkozik.
1.9
Az első felhasználási terület a COFOG-hoz kapcsolódik. A kormányzat által végzett
szolgáltatásokat a háztartások egyéni vagy közösségi jelleggel vehetik igénybe. A COFOG lehetővé teszi az államháztartás egyéni és közösségi célú szolgáltatásainak megkülönböztetését.
Azok a kiadások, amelyeket egyéni célú szolgáltatásokra fordítanak, természetbeni társadalmi
juttatásnak számítanak. Ezeket a tételeket le kell vonni az államháztartás teljes végső fogyasztási
kiadásaiból, annak érdekében, hogy megkapjuk az államháztartás tényleges végső fogyasztását
(vagy másként a tényleges közösségi fogyasztást), és hozzá kell adni a háztartások végső fogyasztási kiadásaihoz, azzal a céllal, hogy rendelkezésre álljanak a háztartások tényleges végső
fogyasztásának (más szóhasználattal a tényleges egyéni célú fogyasztásnak) az adatai.5
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Lásd a 2.4 és a 2.5 számú bekezdést.
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1.10 A második felhasználási mód azt szolgálja, hogy széles körű statisztikai információkkal
rendelkezzünk a háztartások, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények, az államháztartás és a
termelők kiadásairól, melyek általános érdeklődésre tartanak számot és széles körű elemzési célú
felhasználáshoz jelentenek alapot. Például a COICOP bemutatja a háztartások élelmiszerekre,
ruházkodásra, lakásra, egészségügyre és oktatásra fordított kiadásait, amelyek mindegyike lényeges mutató a társadalmi jólét mérésekor. A COFOG megjeleníti az államháztartás azon kiadásait,
amelyeket az egészségügyre, az oktatásra, a szociális ellátásra és a környezetvédelemre fordított,
emellett azokat is amelyeket olyan célokra költött, mint a pénzügyek, külügyek, védelem, közbiztonság. A COPP információkat nyújthat például arról, hogy az üzleti tevékenységet segítő szolgáltatások egyre inkább a cégeken kívülre kerülnek, vagyis azt az erősödő tendenciát szemléltetheti, hogy a termelők külső közreműködők részére kiadják a vendéglátási, takarítási, szállítási,
auditálási és egyéb szolgáltatások végzését, amelyeket korábban, mint kiegészítő tevékenységeket a cégen belül saját maguk végeztek.
1.11 A harmadik típusú felhasználási lehetősége az osztályozásoknak az, hogy segítségükkel a
felhasználók az alapvető aggregátumokat bizonyos elemzések céljából átdolgozhatják. Ezt az
alábbi példák mutatják be:
–

A munkatermelékenység tanulmányozásakor a kutatók gyakran igénylik az emberi erőforrásban megtestesülő “vagyon” mérésének lehetőségét, amelyet általában az oktatási kiadások
múltbeli adataiból származtatnak. A négy funkcionális osztályozás megjeleníti a háztartások,
a háztartásokat segítő nonprofit intézmények, az államháztartás és a termelők oktatásra fordított kiadásait.

–

A gazdasági növekedés vizsgálatakor a kutatás-fejlesztésre fordított kiadásokat néha inkább a
felhalmozás részeként kezelik, mintsem a folyó termelőfelhasználás elemeként. A COPNI, a
COFOG és a COPP a K+F ráfordításokat külön tartalmazza.

–

Egyes kutatók a háztartások kiadásainak tanulmányozásakor hasznosabbnak ítélik, ha a tartós
fogyasztási cikkeket nem a folyó kiadások, hanem a felhalmozás részeként számolják el. A
COICOP lehetőséget ad a tartós cikkekre fordított kiadások elkülönült kezelésére.

–

A kutatóknak a gazdasági növekedés környezeti hatásainak vizsgálatakor gyakran van szükségük a környezeti kármegelőzéssel és helyrehozatallal kapcsolatos kiadások adataira. A környezetvédelem szerepel a COPNI, a COFOG és a COPP osztályozásokban.

A közös funkciók
1.12 Az alább közölt 1.1 sz. táblában felsorolunk néhányat azok közül a társadalmi-gazdasági
célok közül, amelyek a négy osztályozási rendszerből legalább kettő esetében közösek. Az “x”
jelölés arra utal, ha az adott funkció lényegesnek tekinthető egy gazdasági szektor szempontjából,
és ezért a szektorhoz kapcsolódó osztályozásban megtalálható annak meghatározása. A “-” jel azt
mutatja, hogy a funkció vagy nem releváns az adott szektort tekintve, vagy annak értéke a számszerűséget nézve elhanyagolható a legtöbb országban és ezért nem kerül sor a meghatározására.
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1.1 Példák a több osztályozáshoz közösen kapcsolódó funkciókra
Háztartások

Államháztartás

Vállalatok

COICOP
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
COPNI
x
x
x
x
x
x
x
x
x

COFOG
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

COPP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

-

x
x

x
x

-

Funkció

Egészségügy
Szabadidő
Kultúra
Oktatás
Szociális ellátás
Környezetvédelem
Kutatás és fejlesztés
Lakásszolgáltatás
Szállítás
Hírközlés
Katasztrófa elhárítás
Külföldre irányuló gazdasági segélynyújtás
Egyházi tevékenység

1.13 Az osztályozások azokat a funkciókat értelmezik, amelyeket a legtöbb országban fontosnak tartanak a huszadik század végén. Egyes országok nagy jelentőséget tulajdoníthatnak az 1.1
táblában nem szereplő funkcióknak is. Az idő előrehaladtával az 1.1 táblában felsorolt funkciókat más, ma még előre nem látható funkciók válthatják fel. A funkcionális osztályozások nemzeti
szempontokhoz történő hozzáigazításának igénye, valamint a változó körülményekhez igazodó
felülvizsgáltok szükségessége valamennyi nemzetközi osztályozás közös jellemzője.
Egyéb kapcsolódó osztályozások
1.14 A három funkcionális osztályozás kapcsolatban áll egymással, de kapcsolatban vannak
más nemzetközi nómenklatúrákkal is. Ezeket az egyéb osztályozásokat a COICOP, a COPNI és a
COFOG megfelelő fejezeteiben felsoroljuk. Egyetlen nemzetközi osztályozás kapcsolódik egyaránt mindhárom nómenklatúrához, melyet ezekben a fejezetekben nem említettünk: ez az Oktatás Egységes Nemzetközi Osztályozása, 1997 (ISCED-97).6 A konzultációs folyamat során több
ország kérte az ISCED 767 Nem besorolható szintű oktatás alcsoportjának megtartását, így ez
mindhárom nomenklatúrába újra belekerült.

6
7

International Standard Classification of Education 1997, UNESCO, Párizs, 1997.
International Standard Classification of Education, UNESCO, Párizs, 1976
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II. fejezet
AZ EGYÉNI CÉLÚ FOGYASZTÁS RENDELTETÉS SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA
COICOP
Az osztályozás céljai
2.1
A COICOP az SNA 1993 integráns része, emellett három további statisztikai területet is
érint a használata: a háztartásstatisztikai felvételeket, a fogyasztói árindexet, és a Nemzetközi
Összehasonlítási Programot (ICP). Mindezen célok érdekében a COICOP nómenklatúrát szükséges az egyes főcsoportokon belül további részkategóriákra bontani. Az egyes országok és a különböző statisztikák közötti összehasonlíthatóság, értelmezhetőség céljából lényeges, hogy a
COICOP struktúráját karbantartsuk. Fontos tudatában lenni annak, hogy a COICOP az SNA
1993 fogalmaihoz és meghatározásaihoz igazodik, ezért más felhasználási területek esetében ez a
megfelelés nem feltétlenül kell, hogy megvalósuljon. Erre példa, hogy a háztartásstatisztikai felmérésekben nem szükséges információt gyűjteni a biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos költségekről, amely kiadásokra vonatkozóan a COICOP viszont előírja az adatok összeállítását. A
fogyasztói árindex néhány ország gyakorlatában magában foglalja a lakás célú kölcsönök után
fizetett kamatokat, ami azonban a COICOP fogalomkörébe nem tartozik bele.
2.2
A COICOP osztályozási rendszeren belül megvalósuló célok az egyes statisztikai hivatalok által a fogyasztási kiadásokra vonatkozóan kifejlesztett csoportosításokon alapulnak, amelyek
saját elemzési céljaikat szolgálták. Jóllehet a COICOP egyetlen fogyasztói viselkedési modellel
sincs szoros kapcsolatban, az osztályozási rendszer megtervezésénél az a szempont érvényesült,
hogy minél szélesebben tükrözze vissza a jövedelem-rugalmasságot. Az alacsony jövedelmű háztartások például kiadásaikon belül viszonylag nagy arányban költenek élelmiszerekre, ruházatra
és lakásfenntartásra, ezzel szemben a magasabb jövedelmű háztartások kiadásain belül magasabb
arányt képvisel a közlekedés, az oktatás, az egészségügy és a szabadidős tevékenységek.
2.3
A COICOP alcsoportjait megcímkéztük, aszerint, hogy “szolgáltatások” (SZ), “nem tartós” fogyasztási cikkek (NT), “féltartós” fogyasztási cikkek (FT), vagy “tartós” fogyasztási cikkek (T). Ez a kiegészítő osztályozás lehetőséget nyújt egyéb jelenségek elemzésére is. Például
néhány esetben hasznos megbecsülni a háztartások tulajdonában lévő tőkejavak állományát, ehhez a COICOP “tartós” kategóriájú fogyasztási javai szolgálhatnak alapul.
Egyéni célú fogyasztás
2.4
A COICOP feladata, hogy felmérje három gazdasági szektorban: a háztartási szektorban,
a háztartásokat segítő nonprofit intézmények körében és az államháztartási szektorban az egyéni
célú fogyasztási kiadásokat. Egyéni célú fogyasztási kiadásnak azok a tételek minősülnek, amelyek egyének, vagy háztartások elkülönült fogyasztását szolgálják.
 A háztartások valamennyi fogyasztási kiadása egyéninek minősül; a COICOP 01-től 12-ig
terjedő főcsoportjai határozzák meg ezeket a kiadási célokat.
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 A háztartásokat segítő nonprofit intézmények fogyasztási kiadásait a konvenciók alapján
szintén a háztartások egyéni célú fogyasztását szolgáló tételekként kell figyelembe venni.
Ezeket a kiadási célokat a COICOP 13. főcsoportja sorolja fel.
 Az államháztartás fogyasztási kiadásainak csak kis része minősül egyéni célúnak. Azok a
kiadások, amelyeket közösségi szolgáltatásokra, védelemre, közigazgatásra, rendfenntartásra,
gazdaságirányításra, környezetvédelemre, a lakáshelyzetre és a közösségi infrastruktúrára
fordít az államháztartás, sokkal inkább tekinthetők közösségi, mint egyéni célú fogyasztási
kiadásoknak. Ezek a kiadások a “közösségi célú fogyasztási kiadások” kategóriájába tartoznak, és ezért nem tartoznak bele a COICOP osztályozási körébe. A COICOP 14. főcsoportja
meghatározza az államháztartási szektor egyéni célú fogyasztást szolgáló kiadásait, és rendeltetés szerint csoportosítja azokat, nevezetesen: egészségügy, oktatás, szociális ellátás, szabadidő és kultúra.8
2.5
Az SNA 1993 mind a háztartásokat segítő nonprofit intézmények, mind az államháztartás egyéni célú fogyasztási kiadásait “természetbeni társadalmi juttatásként” határozza meg, és
hozzáadja azokat a háztartások fogyasztási kiadásaihoz. Az ezáltal létrejött aggregátum elnevezése: “a háztartások tényleges végső fogyasztása” (vagy másként a “tényleges egyéni célú fogyasztás"). A háztartások, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények és az államháztartás kiadásainak összeállítása során a COICOP azonosítja az ezen aggregátumba tartozó kiadásokat, egyúttal
osztályozza azokat aszerint, hogy milyen célok elérése érdekében került sor azokra.
Kapcsolatok a COICOP, a COPNI és a COFOG között
2.6 A COICOP alapvetően három részből áll:
- 01-től 12-ig terjedő főcsoportok:
- 13. főcsoport:
- 14. főcsoport:

a háztartások egyéni célú fogyasztási kiadásai
a háztartásokat segítő nonprofit intézmények
egyéni célú fogyasztási kiadásai
az államháztartás egyéni célú fogyasztási kiadásai

2.7
A rendeltetés szerinti bontás a 13. és 14. főcsoporton belül megfelel azoknak a céloknak,
amelyeket a háztartásokat segítő nonprofit intézmények és az államháztartás funkcionális osztályozásai, azaz a COPNI és a COFOG külön-külön tartalmaznak. Minthogy a háztartásokat segítő
nonprofit intézmények és az államháztartás fogyasztási kiadásai a COPNI és a COFOG szerint
kerülnek osztályozásra, az egyéni célú fogyasztási kiadások ezen két osztályozási rendszeren
belül közvetlenül bevihetők a COICOP 13. és 14. főcsoportjaiba is.
A COICOP szerinti statisztikai közlések
2.8
A COICOP vertikális elrendezésű, először a háztartások kiadásai, azt követően a háztartásokat segítő nonprofit intézmények kiadásai, végül az államháztartás kiadásai következnek. Ez
a sorrend azért alakult ki, hogy kényelmesebb legyen az adatok összeállítása. A COICOP szerinti
statisztikai közlések esetében jobban tájékoztatunk, ha az adatokat az alábbiakban a 2.1 sz. tábláAz SNA 9.87 sz. bekezdése meghatároz egyéni célú kiadásokat a lakásszolgáltatás, a háztartási hulladékgyűjtés és
a közlekedés területén. A lakásszolgáltatás és a közlekedés lényeges része a szociális ellátás alá tartozik. Ami a háztartási hulladékgyűjtést illeti, az teljes egészében közösségi szolgáltatás.
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ban bemutatott mátrix formátumába rendezzük. Az utolsó oszlop mutatja a tényleges egyéni célú
fogyasztás rendeltetés szerinti adatait, a 2-4 oszlopok pedig a három gazdasági szektor (a háztartások, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények és az államháztartás) hozzájárulását jelenítik
meg ehhez az aggregátumhoz.
Az osztályozási egységek
2.9
A háztartások fogyasztási kiadásai esetében az osztályozási egységek megegyeznek az
termékek és szolgáltatások beszerzésére fordított kiadási nemekkel. Az alapadatok általában a
következő források valamelyikéből származnak: háztartásstatisztikai felvételek, kiskereskedelmi
értékesítési statisztikák, továbbá a “termékáramlási” (commodity flow) becslések, amelyek a
termékek és szolgáltatások folyó termelőfelhasználás és végső felhasználás szerinti eloszlását
számszerűsítik. Fontos figyelembe vennünk, hogy az osztályozási egységek az egyes termékekre
és szolgáltatásokra fordított kiadásokra vonatkoznak, nem rendeltetés szerinti kiadások. A
COICOP 01-től 12-ig terjedő főcsoportjaiban az alapstatisztikákból származó adatok rendeltetés
szerinti osztályozási rendszerbe illeszkednek bele oly módon, hogy a különböző termékeket és
szolgáltatásokat aszerint foglaljuk azonos csoportba, hogy milyen speciális célokat szolgálnak.
Ilyen célok pl. a test táplálása, védelme az időjárással szemben, a betegségek megelőzése és gyógyítása, tudás megszerzése, utazás egyik helyről a másikra stb.
2.10 A 13. és 14. főcsoportok osztályozási egységeit a COPNI és a COFOG osztályozási rendszereinek leírása ismerteti.
2.1 A COICOP osztályozás szerinti adatközlések javasolt mátrix formátuma
Rendeltetés

COICOP:
háztartások

Élelmiszerek és alkoholmentes italok
01
Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek
02
Ruházat és lábbeli
03
Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz
és egyéb tüzelőanyagok
04
Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres
lakáskarbantartás
05
Egészségügy
06
Közlekedés és szállítás
07
Hírközlés
08
Szabadidő és kultúra
09
Oktatás
10
Vendéglátás és szálláshelyszolgáltatás
11
Szociális ellátás
12.4
Egyéb termékek és szolgáltatások
12 (kivéve 12.4)
Egyéb szolgáltatások
Összesen
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COICOP:
háztartásokat
segítő nonprofit
intézmények

COICOP:
államháztartás

Tényleges egyéni
célú fogyasztás

01
02
03
13.1

14.1

13.2

14.2

13.3
13.4

14.3
14.4

13.5

14.5

13.6

04+13.1+14.1
05
06+13.2+14.2
07
08
09+13.3+14.3
10+13.4+14.4
11
12.4+13.5+14.5
12 (kivéve 12.4)
13.6

Többféle rendeltetésű termékek és szolgáltatások
2.11 A termékek és szolgáltatások többsége egyértelműen egyféle rendeltetésű, de vannak
olyanok is, amelyek többféle céllal is igénybe vehetők. Példa lehet a motorok üzemanyaga, amelyet egyaránt fel lehet használni közlekedési eszköznek minősülő járművek, illetve szabadidős
célú vagy sporteszköznek minősülő járművek meghajtásához. Hasonlóképpen lehet közlekedési
vagy sporteszköz a motoros szán, vagy a kerékpár.
2.12 Az általános szabály a többcélú eszközök és szolgáltatások esetében az, hogy a felhasználási lehetőségek közül a legjellemzőbb, domináns kategóriába kell az adott cikket, szolgáltatást
besorolni. Ezt figyelembe véve a motorokhoz használt üzemanyagot a Közlekedés és szállítás
főcsoportban kell elszámolni. Ha a domináns felhasználási cél egy adott cikk esetében országonként eltérő, azon országok sajátosságának megfelelő domináns kategóriába kell a terméket, szolgáltatást sorolni, ahol az adott termék használata különösen fontos. Ezt az elvet követve mind a
motoros szánt, mind a kerékpárt a Közlekedés és szállítás főcsoportban kell figyelembe venni,
tekintettel arra, hogy az általános funkciójuk szerint közlekedési eszköznek számítanak azokban
a régiókban, ahol a legtöbb ilyen terméket vásárolják, vagyis a motoros szán esetében ÉszakAmerika és az északi országok jelentik a meghatározó térséget, a kerékpár vonatkozásában pedig
Afrika, Délkelet-Ázsia, Kína, valamint Észak-Európa alacsonyabb földrajzi fekvésű országai.
2.13 Néhány további példa a többcélú cikkekre: azon élelmiszereket, amelyeket nem otthon
fogyasztanak el a Vendéglátás és szálláshelyszolgáltatás főcsoportban és nem az Élelmiszerek és
alkoholmentes italok között kell figyelembe venni; a lakókocsi a Szabadidő és kultúra főcsoportba tartozik, nem pedig a Közlekedés és szállítás főcsoportba; a kosárlabda cipő és az egyéb
sportcipők, amelyek egyaránt használhatók hétköznapi viseletként és a szabadidős öltözet részeként a Ruházat és lábbeli főcsoportba sorolandók, és nem a Szabadidő és kultúra főcsoportba.
2.14 Az egyes országok statisztikusait arra bátorítjuk, hogy osztályozzák újra a többféle rendeltetésű cikkeket, ha azt tapasztalják, hogy egy másik felhasználási cél jellemzőbb a saját országukban. Az ilyen újraosztályozásra azonban lábjegyzettel kell hivatkozni.
Vegyes rendeltetésű termékek és szolgáltatások
2.15 Az egyszerű kiadások néha egy sor árut és szolgáltatást foglalnak magukban, amelyek két
vagy több különböző célt is szolgálnak. Például egy teljes körű szolgáltatást magában foglaló
szervezett turista utazás egyaránt tartalmazza a közlekedésért, szállásért, vendéglátásért fizetett
díjat, hasonlóképpen az oktatási szolgáltatások vásárlásakor a nyújtott szolgáltatás tartalmazhat
egészségügyi ellátást, közlekedési, szálláshely-szolgáltatást, élelmezést, taneszközöket stb.
2.16 A kettő vagy több célt finanszírozó kiadások kezelése esettől függő, az alkalmazott megoldás során azt az elvet kell szem előtt tartani, hogy a különböző célok szerinti lebontás a lehető
legpontosabb legyen, figyelembe véve azonban az adatok gyakorlati elérhetőségét is. Ebből következően a szervezett társasutazásra fordított kiadások a Szervezett társasutazás csoportba sorolandók, anélkül, hogy azokat a különböző rendeltetési célok – utazás, szállás, vendéglátás – szerint tovább bontanánk. Ettől eltérően az oktatási szolgáltatásokért fizetett kiadásokat – emennyire
csak lehetséges – el kell osztani az Oktatás, Egészségügy, Közlekedés és szállítás, Vendéglátás
és szálláshely-szolgáltatás, Szabadidő és kultúra főcsoportok között.
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2.17 Két további példát említünk a vegyes rendeltetésű fogyasztási alcsoportokra. A kórházi
ellátásért fizetett összegek tartalmazzák az orvosi kezelés, a szálláshelynyújtás és a vendéglátás
ellenértékét, a közlekedési szolgáltatásra fordított kiadások bizonyos esetekben tartalmaznak
étkezési és szállás igénybevételi célokat is. Mindkét esetben az a megoldás, hogy a kiadásokat
nem kell a rendeltetési célok szerint részletezni. Az első esetben a kiadásokat a Kórházi szolgáltatások csoportban, a másodikként említett példában a Közlekedés és szállítás főcsoport alá tartozó valamelyik kategóriában kell figyelembe venni.
A termékek fajtái
2.18 A legtöbb osztályozási alcsoport egyaránt tartalmaz termékeket és szolgáltatásokat. A
termékeket tartalmazó osztályozási alcsoportok betűjelzésekkel vannak ellátva, attól függően,
hogy nem tartós (NT, az angol rövidítés alapján eredetileg ND jellel), féltartós (FT/SD), vagy
tartós (T/D) fogyasztási cikkekről van-e szó. A szolgáltatásokat tartalmazó homogén alcsoportok
jelzése: SZ (az angol nyelvű verzióban: S). 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.9 Továbbá a tartós fogyasztási cikkek,
mint például a személygépkocsi, hűtőszekrény, mosógép vagy a televíziókészülék 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.10
2.19 Van néhány osztályozási alcsoport, amely termékeket és szolgáltatásokat egyaránt magában foglal. Ennek az oka, hogy praktikus szempontokat figyelembe véve nehéz lenne felbontásuk
aszerint, hogy csak árukat, illetve csak szolgáltatásokat tartalmazzanak. Az ilyen alcsoportok
jelölése is általában SZ (S), 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.
Kapcsolódások a Központi Termékosztályozási Rendszerhez
2.20 A Központi Termékosztályozási Rendszer (CPC)11 szorosan kapcsolódik a COICOP 0112 főcsoportjaihoz, tekintettel arra, hogy az árucikkekre fordított kiadások alapvető építőelemei a
jelen osztályozási rendszernek. A CPC és a COICOP 01-12 főcsoportjai közötti kapcsolatot bemutató összehasonlító táblázat külön kerül publikálásra.

Az SNA 1993 9.38 sz. bekezdése alapján.
Az SNA 1968 6.93 sz. bekezdése alapján.
11
Central Product Classification (CPC), 1.0 verzió; ENSZ, New York, 1998.
9
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A COICOP FŐCSOPORTJAI
Egyéni célú fogyasztási kiadás:
HÁZTARTÁSOK

01.

Élelmiszerek és alkoholmentes italok

02.

Szeszes italok, dohányáruk és kábítószerek

03.

Ruházat és lábbeli

04.

Lakásszolgáltatás, víz, villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyag

05.

Lakberendezés, lakásfelszerelés, rendszeres lakáskarbantartás

06.

Egészségügy

07.

Közlekedés és szállítás

08.

Hírközlés

09.

Szabadidő és kultúra

10.

Oktatás

11.

Vendéglátás és szálláshelyszolgáltatás

12.

Egyéb termékek és szolgáltatások

HÁZTARTÁSOKAT SEGÍTŐ NONPROFIT INTÉZMÉNYEK

13.

A háztartásokat segítő nonprofit intézmények egyéni célú fogyasztási
kiadásai

ÁLLAMHÁZTARTÁS

14.

Az államháztartás egyéni célú fogyasztási kiadásai
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A COICOP CSOPORTJAI
01. – 12. A HÁZTARTÁSOK EGYÉNI CÉLÚ FOGYASZTÁSI KIADÁSAI
01. ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK
01.1 Élelmiszerek
01.2 Alkoholmentes italok
02. SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK ÉS KÁBÍTÓSZEREK
02.1 Szeszes italok
02.2 Dohányáruk
02.3 Kábítószerek
03. RUHÁZAT ÉS LÁBBELI
03.1 Ruházat
03.2 Lábbeli
04. LAKÁSSZOLGÁLTATÁS, VÍZ, VILLAMOSENERGIA, GÁZ ÉS EGYÉB
TÜZELŐANYAGOK
04.1
04.2
04.3
04.4
04.5

Lakbér
Imputált lakbérek
Lakáskarbantartás és -javítás
Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatások
Villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyagok

05. LAKBERENDEZÉS, LAKÁSFELSZERELÉS, RENDSZERES LAKÁSKARBANTARTÁS
05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6

Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok
Lakástextíliák
Háztartási gépek és készülékek
Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés
Barkács- és kerti szerszámok, eszközök
Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybevett termékek és szolgáltatások

06. EGÉSZSÉGÜGY
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök
06.2 Járóbetegellátás
06.3 Kórházi szolgáltatások
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07. KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
07.1 Járművásárlás
07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése
07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások
08. HÍRKÖZLÉS
08.1 Postai szolgáltatás
08.2 Telefon és egyéb hírközlő berendezés
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás
09. SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA
09.1
09.2
09.3
09.4
09.5
09.6

Audiovizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozó berendezések
Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak
Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállatok
Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
Újság, könyv, papír és írószer
Szervezett társasutazás

10. OKTATÁS
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás
Középfokú oktatás
Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
Felsőfokú oktatás
Nem besorolható szintű oktatás

11. VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS
11.1 Vendéglátás
11.2 Szálláshelyszolgáltatás
12. EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Testápolás
Prostitúció
Máshova nem sorolt személyes ingóság
Szociális ellátás
Biztosítás
Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások
Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások

13. A HÁZTARTÁSOKAT SEGÍTŐ NONPROFIT INTÉZMÉNYEK EGYÉNI CÉLÚ
FOGYASZTÁSI KIADÁSAI
13.1 Lakásszolgáltatás
13.2 Egészségügy
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13.3
13.4
13.5
13.6

Szabadidő és kultúra
Oktatás
Szociális ellátás
Egyéb szolgáltatás

14. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYÉNI CÉLÚ FOGYASZTÁSI KIADÁSAI
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Lakásszolgáltatás
Egészségügy
Szabadidő és kultúra
Oktatás
Szociális ellátás
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A COICOP ALCSOPORTJAI
01. ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK
01.1 Élelmiszerek
01.1.1
01.1.2
01.1.3
01.1.4
01.1.5
01.1.6
01.1.7
01.1.8
01.1.9

Kenyér és cereáliák
Hús
Hal és tengeri állat
Tej, sajt és tojás
Olaj és zsiradék
Gyümölcs
Zöldségfélék
Cukor, lekvár, méz, csokoládé és cukorka
Egyéb máshova nem sorolt élelmiszerek

01.2 Alkoholmentes italok
01.2.1 Kávé, tea és kakaó
01.2.2 Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs és zöldség ivólé
02. SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK ÉS KÁBÍTÓSZEREK
02.1 Szeszes italok
02.1.1 Égetett szeszes italok
02.1.2 Bor
02.1.3 Sör
02.2 Dohányáruk
02.2.0 Dohányáruk
02.3 Kábítószerek
02.3.0 Kábítószerek
03. RUHÁZAT ÉS LÁBBELI
03.1 Ruházat
03.1.1
03.1.2
03.1.3
03.1.4

Ruházati méteráru
Felső- és alsóruházat
Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők
Ruházat javítása, tisztítása, kölcsönzése
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03.2 Lábbeli
03.2.1 Cipő és egyéb lábbeli
03.2.2 Lábbeli javítása, tisztítása és kölcsönzése
04. LAKÁSSZOLGÁLTATÁS, VÍZ, VILLAMOSENERGIA, GÁZ ÉS EGYÉB
TÜZELŐANYAGOK
04.1 Lakbér
04.1.1 Állandó lakásért fizetett bérleti díjak
04.1.2 Második lakásért fizetett bérleti díjak
04.2 Imputált lakbér
04.2.1 Saját tulajdonú állandó lakások imputált bére
04.2.2 Egyéb imputált lakbér
04.3 Lakáskarbantartás és -javítás
04.3.1 Lakáskarbantartáshoz és -javításhoz vásárolt anyagok
04.3.2 Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások
04.4 Vízellátás és egyéb lakásszolgáltatás
04.4.1
04.4.2
04.4.3
04.4.4

Vízellátás
Hulladékelszállítás
Szennyvízelvezetés
Egyéb máshova nem sorolt lakásszolgáltatás

04.5 Villamosenergia, gáz és egyéb tüzelőanyagok
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.5.4
04.5.5

Villamosenergia
Gáz
Folyékony tüzelőanyagok
Szilárd tüzelőanyagok
Melegvíz- és hőszolgáltatás

05. LAKBERENDEZÉS, LAKÁSFELSZERELÉS, RENDSZERES LAKÁSKARBANTARTÁS
05.1 Bútorok és lakberendezési cikkek, szőnyegek és más padlóburkoló anyagok
05.1.1 Bútorok és lakberendezési cikkek
05.1.2 Szőnyegek és más padlóburkoló anyagok
05.1.3 Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és padlóburkoló anyagok javítása
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05.2 Lakástextíliák
05.2.0 Lakástextíliák
05.3 Háztartási gépek és készülékek
05.3.1 Tartós háztartási gépek és készülékek
05.3.2 Elektromos háztartási kisgépek
05.3.3 Háztartási gépek és készülékek javítása
05.4 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés
05.4.0 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés
05.5 Barkács- és kerti szerszámok, eszközök
05.5.1 Nagyobb barkács- és kerti szerszámok, eszközök
05.5.2 Kisebb barkács- és kerti szerszámok, eszközök, különféle tartozékok
05.6 Rendszeres lakáskarbantartáshoz igénybevett termékek és szolgáltatások
05.6.1 Háztartási fogyóanyagok
05.6.2 Háztartási alkalmazottak szolgáltatásai és egyéb háztartási szolgáltatások
06. EGÉSZSÉGÜGY
06.1 Gyógyszerek, egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök
06.1.1 Gyógyszerek
06.1.2 Egyéb egészségügyi termékek
06.1.3 Gyógyászati segédeszközök és készülékek
06.2 Járóbetegellátás
06.2.1 Orvosi ellátás
06.2.2 Fogászati ellátás
06.2.3 Egyéb járóbetegellátás
06.3 Kórházi szolgáltatások
06.3.0 Kórházi szolgáltatások
07. KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
07.1 Járművásárlás
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07.1.1
07.1.2
07.1.3
07.1.4

Személygépkocsi
Motorkerékpár
Kerékpár
Állati erővel vontatott járművek

07.2 Személyszállító járművek üzemeltetése
07.2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4

Személyszállító járművek alkatrészei és tartozékai
Üzemanyag és kenőanyagok személyszállító járművekhez
Személyszállító járművek karbantartása és javítása
Személyszállító járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások

07.3 Közlekedési és szállítási szolgáltatások
07.3.1
07.3.2
07.3.3
07.3.4
07.3.5
07.3.6

Kötöttpályás személyszállítás
Közúti személyszállítás
Légi személyszállítás
Vízi személyszállítás
Kombinált személyszállítás
Egyéb közlekedési, szállítási szolgáltatások

08. HÍRKÖZLÉS
08.1 Postai szolgáltatás
08.1.0 Postai szolgáltatás
08.2 Telefon és egyéb hírközlő berendezés
08.2.0 Telefon és egyéb hírközlő berendezés
08.3 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatás
08.3.0 Telefonálás és egyéb hírközlési szolgáltatások
09. SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA
09.1 Audiovizuális, foto-optikai és információ-feldolgozó berendezések
09.1.1
09.1.2
09.1.3
09.1.4
09.1.5

Hang és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas készülékek
Fényképészeti, filmfelvevő berendezések, optikai eszközök
Információ-feldolgozó berendezések
Kép-, hang- és adathordozók
Audiovizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozó berendezések javítása
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09.2 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak
09.2.1 Házon kívüli szabadidős tevékenységet szolgáló tartós javak
09.2.2 Hangszerek, és más beltéri szabadidős tevékenységet szolgáló tartós javak
09.2.3 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak karbantartása és
javítása
09.3 Játékok, hobbi- és sportcikkek, kertészkedés, hobbiállat
09.3.1 Játékok és hobbicikkek
09.3.2 Sporteszközök, kempingcikkek és más felszerelések házon kívüli szabadidős tevékenységekhez
09.3.3 Kertészkedési cikkek, növények, virágok
09.3.4 Hobbiállatok és tartásukkal kapcsolatos termékek
09.3.5 Állatorvosi és egyéb szolgáltatások hobbiállatoknak
09.4 Szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
09.4.1 Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
09.4.2 Kulturális szolgáltatások
09.4.3 Szerencsejátékok
09.5 Újság, könyv, papír és írószer
09.5.1
09.5.2
09.5.3
09.5.4

Könyv
Újság, folyóirat
Egyéb nyomdai termékek
Papír és írószer, rajzeszköz

09.6 Szervezett társasutazás
09.6.0 Szervezett társasutazás
10. OKTATÁS
10.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás
10.1.0 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás
10.2 Középfokú oktatás
10.2.0 Középfokú oktatás
10.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
10.3.0 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
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10.4 Felsőfokú oktatás
10.4.0 Felsőfokú oktatás
10.5 Nem besorolható szintű oktatás
10.5.0 Nem besorolható szintű oktatás
11. VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS
11.1 Vendéglátás
11.1.1 Kereskedelmi vendéglátás
11.1.2 Munkahelyi- és diákétkeztetés
11.2 Szálláshelyszolgáltatás
11.2.0 Szálláshelyszolgáltatás
12. EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
12.1 Testápolás
12.1.1 Fodrász-szalonok és más testápolással foglalkozó létesítmények
12.1.2 Elektromos testápolási készülékek
12.1.3 Egyéb testápolási eszközök és termékek
12.2 Prostitúció
12.2.0 Prostitúció
12.3 Máshova nem sorolt személyes ingóság
12.3.1 Óra, ékszer
12.3.2 Egyéb személyes ingóság
12.4 Szociális ellátás
12.4.0 Szociális ellátás
12.5 Biztosítás
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5

Életbiztosítás
Ingatlanbiztosítás
Egészségbiztosítás
Jármű- és közlekedési biztosítás
Egyéb biztosítás
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12.6 Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások
12.6.1 FISIM
12.6.2 Egyéb máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások
12.7 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások
12.7.0 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások
13. A HÁZTARTÁSOKAT SEGÍTŐ NONPROFIT INTÉZMÉNYEK EGYÉNI CÉLÚ
FOGYASZTÁSI KIADÁSAI
13.1

Lakásszolgáltatás

13.1.0 Lakásszolgáltatás
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.2.7
13.2.8
13.3

Egészségügy
Gyógyszerek
Egyéb egészségügyi termékek
Gyógyászati segédeszközök és készülékek
Orvosi járóbetegellátás
Fogászati járóbetegellátás
Egyéb járóbetegellátás
Kórházi szolgáltatások
Egyéb egészségügyi szolgáltatások
Szabadidő és kultúra

13.3.1 Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
13.3.2 Kulturális szolgáltatások
13.4 Oktatás
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.4.6
13.5

Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás
Középfokú oktatás
Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
Felsőfokú oktatás
Nem besorolható szintű oktatás
Egyéb oktatási szolgáltatások
Szociális ellátás

13.5.0 Szociális ellátás
13.6

Egyéb szolgáltatások
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13.6.1
13.6.2
13.6.3
13.6.4

Egyházi tevékenység
Politikai pártok, munkaügyi és szakmai szervezetek
Környezetvédelem
Máshova nem sorolt szolgáltatások

14. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYÉNI CÉLÚ FOGYASZTÁSI KIADÁSAI
14.1 Lakásszolgáltatás
14.1.0 Lakásszolgáltatás
14.2 Egészségügy
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8

Gyógyszerek
Egyéb egészségügyi termékek
Gyógyászati segédeszközök és készülékek
Orvosi járóbetegellátás
Fogászati járóbetegellátás
Egyéb járóbetegellátás
Kórházi szolgáltatások
Közegészségügyi szolgáltatások

14.3 Szabadidő és kultúra
14.3.1 Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
14.3.2 Kulturális szolgáltatások
14.4 Oktatás
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5
14.4.6

Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás
Középfokú oktatás
Középfokút meghaladó, de nem felsőfokú oktatás
Felsőfokú oktatás
Nem besorolható szintű oktatás
Egyéb oktatási szolgáltatások

14.5 Szociális ellátás
14.5.0 Szociális ellátás
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COICOP: 01. – 12. FŐCSOPORTOK
A HÁZTARTÁSOK EGYÉNI CÉLÚ FOGYASZTÁSI KIADÁSAI

A KATEGÓRIÁK TARTALMI MEGHATÁROZÁSAI
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01.

ÉLELMISZEREK ÉS ALKOHOLMENTES ITALOK

01.1

ÉLELMISZEREK
Az otthoni fogyasztásra vásárolt élelmiszerek. Nem tartoznak ide a szállodákban, éttermekben, kávéházakban, büfékben, utcai elárusítóhelyeken, étel-ital automatákban stb.
azonnali elfogyasztásra árusított élelmiszerek (11.1.1), a vendéglátó egységek és készételszállítók elvitelre szánt főtt ételei, függetlenül attól, hogy a vendéglátó egység, vagy a vásárló szállította-e házhoz az ételt (11.1.1), valamint azok a termékek, amelyeket, mint állati eledelt árusítanak (09.3.4).

01.1.1 Kenyér és cereáliák (NT)
– Rizs minden formában;
– kukorica, búza, árpa, zab, rozs és egyéb gabonafélék magvak, durva- vagy finomliszt
formájában;
– kenyér és egyéb lisztesáruk (ropogós/hagyományos kenyér, kétszersült, pirított kenyér, kekszfélék, gyömbérkenyér (mézeskalács), ostyafélék, waffel (ropogósra sütött
recés amerikai palacsinta), crumpet, muffin (melegen fogyasztott teasütemények),
croissant, sütemények, tortafélék, pizza stb.);
– pékáruk készítéséhez használt tésztafélék és keverékek;
– száraztészták minden formában, kuszkusz;
– gabonakészítmények (kukoricapehely, zabpehely stb.) és egyéb cereáliák (maláta, malátaliszt, maláta kivonat, burgonya-, tápióka-, szágó- és egyéb keményítők).
Idetartoznak: a húsfélékkel, hallal, egyéb tengeri állatokkal, sajttal, zöldséggel vagy gyümölcsfélékkel készült, töltött lisztesáruk.
Nem tartoznak ide: a húspástétom (01.1.2), a halpástétom (01.1.3); a csemegekukorica
(01.1.7).
01.1.2 Hús (NT)
– Friss, fagyasztott és mélyhűtött húsfélék az alábbiakból:
-

szarvasmarhafélék, sertés, juh és kecske;

-

ló, öszvér, szamár, teve és a hasonló jellegű állatok;

-

baromfi (csirke, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk);
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- házinyúl, mezei nyúl és más vadak (antilop, szarvas, vaddisznó, fácán, fajd, galamb, fürj stb.);
– friss, fagyasztott és mélyhűtött belsőségek;
– szárított, sózott, füstölt húsfélék és belsőségek (kolbászfélék, szalámi, szalonna, sonka, pástétom stb.)
– egyéb tartósított vagy feldolgozott húsfélék és húsalapú készítmények (húskonzerv,
húskivonat, húspástétom stb.).
Idetartoznak: a tengeri emlősök húsa és belsőségei (fóka, rozmár, bálna stb.), az egzotikus állatok húsa és belsőségei (kenguru, strucc, alligátor stb.); az étkezés céljából vásárolt
élő állatok és élő baromfi.
Nem tartoznak ide: a földi és a tengeri csiga (01.1.3); a disznózsír és az egyéb állati eredetű étkezési zsírok (01.1.5); a húst tartalmazó levesek, levessűrítmények (01.1.9).
01.1.3 Hal és tengeri állat (NT)
– Friss, fagyasztott és mélyhűtött hal;
– friss, fagyasztott és mélyhűtött tengeri állatok (héjas állatok, puhatestűek, kagylófélék,
rákfélék, tengeri csigák);
– szárított, füstölt és sózott halak és tengeri állatok;
– egyéb tartósított vagy feldolgozott halak és tengeri állatok, és azokból előállított készítmények (halból, tengeri állatból készült konzerv, kaviár, egyéb kemény halikra,
halpástétom stb.).
Idetartoznak: szárazföldi rák, földi csiga, béka; az étkezés céljából vásárolt élő hal és
egyéb tengeri állat.
Nem tartoznak ide: a halat és egyéb tengeri állatot tartalmazó levesek, levessűrítmények
(01.1.9).
01.1.4 Tej, sajt és tojás (NT)
– Nyers tej, pasztörizált vagy sterilizált tej;
– sűrített tej, tejpor;
– joghurt, tej alapú krémek és desszertek, tej alapú italok és egyéb hasonló termékek;
– sajt és túró;
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– tojás és egyéb kizárólag tojásból készült termékek.
Idetartoznak: a cukrot, kakaót, gyümölcsöt és egyéb ízesítőket tartalmazó tejes italok,
joghurtok és krémek; egyéb tejüzemi termékek, amelyek nem állati tej felhasználásával
készülnek, mint például a szója tej.
Nem tartoznak ide: a vaj és a vajból készült termékek (01.1.5).
01.1.5 Olaj és zsiradék (NT)
– Vaj és vajból készült termékek (vajolaj, ghee {indiai bivalytejből készült kisütött vaj}
stb.);
– margarin (beleértve a diétás margarint is) és egyéb növényi zsiradékok (beleértve a
mogyoróvajat is);
– étolaj (olíva, kukorica, napraforgó, gyapotmag, szójabab, földimogyoró, dió stb. étolaj);
– étkezési állati zsiradékok (sertészsír stb.).
Nem tartoznak ide: a tőkehalmáj-olaj (csukamájolaj), lepényhalmáj-olaj (06.1.1).
01.1.6 Gyümölcs (NT)
– Friss, fagyasztott és mélyhűtött gyümölcsök;
– szárított gyümölcsök, gyümölcshéj, gyümölcsmag, diófélék és ehető magvak;
– tartósított gyümölcsök és gyümölcs alapú termékek.
Idetartoznak: a sárga- és görögdinnye.
Nem tartoznak ide: a gyümölcsükért termesztett zöldségfélék, mint pl. a padlizsán, az
uborka és a paradicsom (01.1.7); a dzsemek, befőttek, zselék, pürék, krémek (01.1.8); a
cukorral tartósított növényi élelmiszerek (01.1.8); a gyümölcs ivólevek és szörpök
(01.2.2).
01.1.7 Zöldségfélék (NT)
– Friss, fagyasztott, mélyhűtött vagy szárított zöldségfélék, amelyeket levelükért vagy
szárukért (spárga, brokkoli, karfiol, endívia, édeskömény, spenót stb.), termésükért
(padlizsán, uborka, zöldpaprika, tök, paradicsom stb.), vagy gyökerükért (cékla, sárgarépa, vöröshagyma, paszternák, retek, fehérrépa stb.);
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– friss vagy fagyasztott burgonya és egyéb gumós növények (manióka, nyílgyökér,
kasszava, batáta stb.);
– tartósított vagy feldolgozott zöldségek és zöldség alapú termékek;
– gumós növényekből készült termékek (liszt, dara, pehely, püré, sültburgonya) beleértve ezek fagyasztott változatait is.
Idetartoznak: olajbogyó; fokhagyma; hüvelyesek; csemegekukorica; tengeri kömény és az
egyéb ehető tengeri hínár- és moszatfélék; az ehető gombák.
Nem tartoznak ide: a burgonya-, tápióka-, szágó- és egyéb keményítők (01.1.1), a zöldségféléket tartalmazó levesek (01.1.9); a lágyszárú konyhai növények (petrezselyem,
rozmaring, kakukkfű stb.); a fűszernövények (bors, spanyol paprika, gyömbér stb.)
(01.1.9); zöldség ivólevek (01.2.2).
01.1.8 Cukor, lekvár, méz, csokoládé és cukorka (NT)
– Répa- vagy nádcukor, finomítatlan vagy finomított, por, kristály, kocka stb. alakban;
– dzsemek, befőttek, zselék, pürék, krémek, természetes és mesterséges méz, juharszörp, melasz és cukorral tartósított növényi élelmiszerek;
– csokoládé szeletben, táblában, rágógumi, cukorkák, tejkaramella, pasztillák és egyéb
édességfélék;
– kaka alapú élelmiszerek és desszert készítmények;
– jégkrém, fagylalt.
Idetartoznak: a mesterséges édesítőszerek.
Nem tartoznak ide: a kakaó- és csokoládépor (01.2.1).
01.1.9 Egyéb máshova nem sorolt élelmiszerek (NT),
– Só, fűszerek (bors, spanyol paprika, gyömbér stb.), lágyszárú konyhai növények
(perezselyem, rozmaring, kakukkfű stb.), mártások, ételízesítők (mustár, majonéz, ketchup, szójamártás stb.), ecet;
– sütőpor, élesztő, desszert készítmények, levesek, levessűrítmények, étkezési adalékanyagok stb;
– homogenizált bébiételek és diétás készítmények, függetlenül az összetevőktől.
Nem tartoznak ide: tej alapú desszertek (01.1.4); szójatej (01.1.4); mesterséges édesítőszerek (01.1.8); kakaó alapú desszert készítmények (01.1.8)
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01.2

ALKOHOLMENTES ITALOK
Az otthoni fogyasztásra vásárolt alkoholmentes italok. Nem tartoznak ide a szállodákban,
éttermekben, kávéházakban, büfékben, utcai elárusítóhelyeken, ital-automatákban stb.
azonnali elfogyasztásra árusított italok (11.1.1).

01.2.1 Kávé, tea és kakaó (NT)
– Kávé, függetlenül attól, hogy koffeinmentesített vagy sem, pörkölt, vagy őrölt, beleértve az instant kávét is;
– tea, maté és egyéb forrázandó növényi termékek;
– kakaó - függetlenül attól, hogy édesített-e, csokoládé alapú por.
Idetartoznak: kakaó alapú italkészítmények; kávé- és teapótlók; kávé- és teakivonatok és
-eszenciák.
Nem tartoznak ide: a csokoládé szeletben vagy táblában (01.1.8); kakaó alapú élelmiszerek és desszert készítmények (01.1.8).
01.2.2 Ásványvíz, üdítőital, gyümölcs és zöldség ivólé (NT)
– Ásványvíz, forrásvíz; valamennyi palackban vagy egyéb tárolóban értékesített ivóvíz;
– üdítőitalok, mint például a szódavíz, limonádé- és kólafélék;
– gyümölcs és zöldség ivólevek;
– szörpök és italkészítésre használt koncentrátumok.
Nem tartoznak ide: azok az alkoholmentes italok, amelyeket szeszes italként fogyasztanak, mint például az alkoholmentes sör (02.1).

02.

SZESZES ITALOK, DOHÁNYÁRUK ÉS KÁBÍTÓSZEREK

02.1

SZESZES ITALOK
Az otthoni fogyasztásra vásárolt alkoholtartalmú italok. Nem tartoznak ide a szállodákban, éttermekben, kávéházakban, büfékben, utcai elárusítóhelyeken, ital-automatákban
stb. azonnali elfogyasztásra árusított italok (11.1.1).
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02.1.1 Égetett szeszes italok (NT)
– Pálinka, brandy, likőr és egyéb égetett szeszes italok.
Idetartoznak: mézsör; aperitifek a bor alapúak kivételével (02.1.2).

02.1.2 Bor (NT)
– Szőlő-, alma-, körte- stb. bor, beleértve a szakét is;
– bor alapú aperitifek, vermut, pezsgő és egyéb habzóbor.
02.1.3 Sör (NT)
– Mindenfajta világos és barna – ale, lager vagy porter típusú – sör.
Idetartoznak: az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes sörök; shandy (sör és gyömbérsör/limonádé keveréke).

02.2

DOHÁNYÁRUK
A csoport magába foglalja a háztatások valamennyi dohánytermékre fordított kiadásait,
beleértve a vendéglátó és szolgáltató helyeken történt vásárlásokat is.

02.2.0 Dohányáruk (NT)
– Cigaretta, cigarettadohány és cigarettapapír;
– szivar, pipadohány, bagó, tubák.
Nem tartoznak ide: az egyéb dohányzási kellékek (12.3.2).

02.3

KÁBÍTÓSZEREK

02.3.0 Kábítószerek (NT)
– Marihuana, ópium, kokain és származékaik;
– egyéb növényi alapú kábítószerek, mint például a kóladió, bétellevél, -dió;
– egyéb vegyianyag tartalmú és szintetikus kábítószerek.
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03.

RUHÁZAT ÉS LÁBBELI

03.1

RUHÁZAT

03.1.1 Ruházati méteráru (FT)
– Természetes, mesterséges vagy szintetikus szálból, illetve azok keverékeiből készült
ruházati méteráruk.
Nem tartoznak ide: a bútorszövet és lakástextil méteráru (05.2.0).
03.1.2 Felső- és alsóruházat (FT)
– A nők, férfiak, gyermekek (3-tól 13 évesig) és a csecsemők (0-tól 2 évesig) részére
bármely anyagból (beleértve a bőrt, szőrmét, műanyagot és a gumit is), akár konfekcióként, akár méretre készítés alapján előállított öltözetek, amelyek rendeltetése a mindennapi használat, a sportolás vagy a munkavégzés. Ezen belül az alábbiak:
-

köpeny, felsőkabát, esőkabát, anorák, zubbony, zakó, nadrág, mellény, öltöny
kosztűm, női ruha, szoknya stb.;

-

ing, blúz, pulóver, szvetter, kardigán, rövidnadrág, fürdőruha, melegítő, tréningruha, póló, trikó stb;

-

atlétatrikó, alsónadrág, zokni, harisnya, harisnyanadrág, alsószoknya, melltartó,
női alsónadrág, kombiné, fűző, trikóruha stb.;

-

pizsama, hálóing, házikabát, hálóköntös, fürdőköpeny stb.;

-

csecsemőruházat és szövetből készült bébicipő.

Nem tartoznak ide: a gyógyászati harisnya- és kötöttáruk, mint például a gumiharisnya
(06.1.2); a pelenka (12.1.3).
03.1.3 Egyéb ruházati cikkek és kiegészítők (FT)
– Nyakkendő, zsebkendő, sál, kendő, kesztyű, muff, öv, nadrágtartó, kötény, munkaköpeny, előke, könyökvédő, kalap, sapka, barett stb.;
– cérna, fonál, ruhakészítéshez használt tartozékok, mint csat, gomb, patent, cipzár, szalag, zsinór, szegélyező anyagok stb.
Idetartoznak: kertészkedéshez és egyéb munkavégzéshez használt védőkesztyűk, motorkerékpározáshoz és kerékpározáshoz használt bukósisak.
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Nem tartoznak ide: gumikesztyű és egyéb gumiból készült cikkek (05.6.1); varrótű, biztosítótű, gyűszű (05.6.1); egyéb sportvédőfelszerelések, mint például a mentőmellény,
bokszkesztyű, lábszárvédő, mellvédő stb., védőövek stb. (09.3.2); papírzsebkendő
(12.1.3); óra, ékszerek, kézelőgomb, nyakkendőtű (12.3.1); sétabot, esernyő, napernyő,
legyező, kulcskarika (12.3.2).
03.1.4 Ruházat javítása, tisztítása és kölcsönzése (SZ)
– Ruházat száraz vegytisztítása, mosatása és festése;
– ruházat javítása stoppolása és átalakítása;
– ruhakölcsönzés.
Idetartozik: a javítási szolgáltatás teljes értéke (azaz mind a munkadíj, mind az anyagköltség).
Nem tartoznak ide: azok az anyagok, fonalak, tartozékok stb., amelyeket a háztartások
azzal a céllal vásároltak meg, hogy maguk végezzék el a javításokat (03.1.1 vagy 03.1.3);
az ágynemű vagy egyéb lakástextíliák javítása (05.2.0), illetve száraz vegytisztítása, mosatása, festése és kölcsönzése (05.6.2).

03.2

LÁBBELI

03.2.1 Cipő és egyéb lábbeli (FT)
– A nők, férfiak, gyermekek (3-tól 13 évesig) és a csecsemők (0-tól 2 évesig) részére
készített valamennyi lábbeli, beleértve a sportcélú lábbeliket is amelyeket a mindennapos használat céljára, vagy szabadidős céllal (például futó-, tenisz-, kosárlabda-,
evezőscipő stb.) használnak.
Idetartoznak: kamásli és egyéb cipőkellékek.
Nem tartoznak ide: szövetből készült bébicipő (03.1.2); ortopéd lábbeli (06.1.3); az egyes
sportágaknál, játékoknál használt speciális lábbelik (sí-, futball-, golf- korcsolya-, görkorcsolya-, szegescipők stb.) (09.3.2); lábszárvédő és hasonló sportcélú védőeszközök
(09.3.2).
03.2.2 Lábbeli javítása, tisztítása és kölcsönzése (SZ)
– Lábbeli javítása; cipőtisztítás;
– lábbeli kölcsönzése.
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Idetartoznak: a javítási szolgáltatás teljes értéke (azaz mind a munkadíj, mind a felhasznált anyag).
Nem tartoznak ide: lábbeli tartozékok, mint például a sarok vagy a talp, amelyeket a háztartások azzal a céllal vásároltak meg, hogy maguk végezzék el a javításokat (03.2.1), cipőkrémek és egyéb cipőtisztító szerek (05.6.1); az egyes sportágaknál, játékoknál használt
speciális lábbelik (sí-, futball-, golf-, korcsolya-, görkorcsolya-, szegecsescipők stb.) javítása (09.3.2) vagy kölcsönzése (09.4.1).

04.

LAKÁSSZOLGÁLTATÁS,
TÜZELŐANYAGOK

04.1

LAKBÉR

VÍZ,

VILLAMOSENERGIA,

GÁZ

ÉS

EGYÉB

A bérleti díjak általában tartalmazzák a telek, a lakás, a fűtés, vízszolgáltatás, világítás
stb. céljából beépített vagy felszerelt berendezési tárgyak használatának, a bútorozottan
kiadott lakások esetében ezeken túl a bútorzat használatának díját.
A lakbér tartalmazza a lakáshoz tartozó garázsként használt helyiség vagy parkolóhelyül
szolgáló terület bérleti díját, akkor is, ha a garázs vagy parkolóhely és a lakás között nincs
közvetlen fizikai összeköttetés, illetve, ha a lakás és a garázs vagy parkolóhely bérbeadója
nem azonos személy.
A lakbér nem tartalmazza a lakástól függetlenül bérelt garázs vagy parkolóhely bérleti díját (07.2.4). A lakbér továbbá nem foglalja magában a vízszolgáltatás (04.4.1), a hulladékszállítás (04.4.2), a szennyvízelvezetés (04.4.3), áramszolgáltatás (04.5.1), gázszolgáltatás (04.5.2), távfűtés és melegvízszolgáltatás (04.5.5) díját, a társasházak tulajdonosait
közösen terhelő, gondnoki, kertápolási, lépcsőháztakarítási, fűtési, világítási, lift, hulladékledobó stb. karbantartási költségeket (04.4.4).
04.1.1 Állandó lakásért fizetett bérleti díjak (SZ)
– A bérlők, illetve albérlők által ténylegesen fizetett bérleti díjak, bútorozott vagy bútorozatlan ingatlanok használatáért, melyeket elsődleges tartózkodási helyként vesznek
igénybe.
Idetartoznak: a szállodákban, panziókban az állandó lakóhelyül szolgáló szobákért fizetett bérleti díjak.
Nem tartoznak ide: a diák- és munkásszállásokon (11.2.0), idősek otthonában, bentlakásos szociális intézményekben (12.4.0) fizetett szállástérítési díjak.
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04.1.2 Második lakásért fizetett bérleti díjak (SZ)
– A másodlagos tartózkodási helyként szolgáló lakások bérletéért fizetett díjak.
Nem tartoznak ide: az üdülőhelyeken, üdülőközpontokban bérelt szálláshelyek után fizetett bérleti díjak (11.2.0).

04.2

IMPUTÁLT LAKBÉR
A tartalmi meghatározások megegyeznek a 04.1 csoportban leírtakkal.

04.2.1 Saját tulajdonú, állandó lakások imputált bére (SZ)
– A saját tulajdonú, elsődleges tartózkodási helyként szolgáló lakások imputált bére.
04.2.2 Egyéb imputált lakbér (SZ)
– A másodlagos tartózkodási helyként szolgáló lakások imputált bérleti díja;
– a kedvezményes bérleti díjjal, vagy ingyenesen rendelkezésre bocsátott lakások
imputált bérleti díja.

04.3

LAKÁSKARBANTARTÁS ÉS -JAVÍTÁS
A lakáskarbantartás és -javítás fogalmát két szempont alapján lehet megkülönböztetni
más hasonló tevékenységektől. Először is ezek olyan rendszeresen végzett tevékenységek,
amelyek célja, hogy a lakás használhatósága, jó állaga fennmaradjon. Másrészt ezek a tevékenységek nem változtatják meg a lakás komfortfokozatát, méretét vagy várható élettartamát.
Két típusa különböztethető meg a lakáskarbantartásnak, illetve -javításnak. A kisebb
munkák körébe tartoznak az olyan tevékenységek, mint a belső dekoráció, a felszerelési
tárgyak javítása, amelyeket egyaránt végeztethet a bérlő vagy a tulajdonos. A nagyobb
munkák kategóriájában kell figyelembe venni például a falak újra vakolását, a tetőszerkezet javítását stb., amelyeket csak a tulajdonos végeztet el.
A háztartások egyéni célú fogyasztásának fogalomkörébe csak a kisebb lakáskarbantartási
és -javítási munkák keretében beszerzett anyagokhoz és elvégzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a bérlőt, vagy a saját tulajdonú lakáshasználót terhelő kiadások tartoznak. A saját
tulajdonú lakáshasználók által végeztetett nagyobb lakáskarbantartási és -javítási munkák
nem tartoznak bele a háztartások egyéni célú fogyasztásának fogalmába.
A bérlő, vagy a saját tulajdonú lakáshasználó által a sajátkezű karbantartás, javítás céljaira vásárolt anyagokat a 04.3.1 alcsoportban kell figyelembe venni. Amennyiben a bérlő,
vagy a saját tulajdonú lakáshasználó egy vállalkozást bíz meg lakáskarbantartási vagy
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-javítási munkával, a szolgáltatás teljes értékét, beleértve a felhasznált anyagok költségét
is, a 04.3.2 alcsoportban kell számba venni.
04.3.1 Lakáskarbantartáshoz és -javításhoz vásárolt anyagok (NT)
– Anyagok, cikkek, mint például a festék, lakk, vakolóanyag, papír- vagy szövettapéta,
ablaküveg, gipsz, cement, gitt, tapétaragasztó stb., amelyeket kisebb
lakáskarbantartási, -javítási munkákhoz vásároltak.
Idetartoznak: a kisebb vízvezetékszerelési cikkek (cső, csap, idom stb.) és a burkolóanyagok (padlódeszka, csempe stb.).
Nem tartoznak ide: ragasztott padló szőnyeg és műanyagpadló, linóleum (05.1.2); kéziszerszámok, ajtószerelvények, konnektor, villanykörte (05.5.2); seprű, súrolókefe, takarító- és tisztítószerek (05.6.1); lakások nagyobb karbantartási és javítási munkáihoz (folyó
termelőfelhasználás), vagy bővítéséhez, átalakításához (felhalmozás) felhasznált cikkek,
anyagok, felszerelési tárgyak.
04.3.2 Lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások (SZ)
– Vízvezetékszerelők, villanyszerelők, ácsok, üvegesek, szobafestők, parkettázók stb.
szolgáltatásai, melyeket kisebb lakáskarbantartási és -javítási munkák céljából vettek
igénybe.
Idetartoznak: a szolgáltatás teljes értéke (azaz mind a munkadíj, mind az anyagköltség).
Nem tartoznak ide: a háztartások által sajátkezűleg végzett karbantartás, javítás céljaira
elkülönítetten vásárolt anyagok (04.3.1); lakások nagyobb karbantartási és javítási munkáihoz (folyó termelőfelhasználás), vagy bővítéséhez, átalakításához (felhalmozás) igénybe vett szolgáltatások.

04.4

VÍZELLÁTÁS ÉS EGYÉB LAKÁSSZOLGÁLTATÁS

04.4.1 Vízellátás (NT)
– Vízellátás.
Idetartoznak: a kapcsolódó kiadások, mint például a mérőóra bérlése, leolvasási díj, állandó költségek stb.
Nem tartoznak ide: a palackban vagy más kiszerelésben értékesített ivóvíz (01.2.2); a helyi távhőszolgáltatótól vásárolt melegvíz és gőzszolgáltatás (04.5.5).
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04.4.2 Hulladékelszállítás (SZ)
– Háztartási szemétgyűjtés és -elszállítás.
04.4.3 Szennyvízelvezetés (SZ)
– Szennyvízgyűjtés és -elvezetés.
04.4.4 Egyéb máshova nem sorolt lakásszolgáltatás (SZ)
– A
társasházak
tulajdonosait
közösen
terhelő,
gondnoki,
kertápolási,
lépcsőháztakarítási, fűtési, világítási, lift-, hulladékledobó stb. karbantartási költségek;
– biztonsági szolgáltatások;
– hóeltakarítás és kéményseprés.
Nem tartoznak ide: a háztartási szolgáltatások, mint az ablaktisztítás, fertőtlenítés, kártevő-, rovarirtás (05.6.2); testőrök (12.7.0).

04.5

VILLAMOSENERGIA, GÁZ ÉS EGYÉB TÜZELŐANYAGOK

04.5.1 Villamosenergia (NT)
– Villamosenergia.
Idetartoznak: a kapcsolódó kiadások, mint például a mérőóra bérlése, leolvasási díj, állandó költségek stb.
04.5.2 Gáz (NT)
– Városi gáz és földgáz;
– cseppfolyós szénhidrogének (bután, propán stb.).
Idetartoznak: a kapcsolódó kiadások, mint például a mérőóra bérlése, leolvasási díj, állandó költségek stb.
04.5.3 Folyékony tüzelőanyagok (NT)
– Háztartási fűtőolaj és világításra felhasznált olajszármazékok.
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04.5.4 Szilárd tüzelőanyagok (NT)
– Szén, koksz, brikett, tűzifa, faszén, tőzeg és hasonlók.
04.5.5 Melegvíz- és hőszolgáltatás (NT)
– A helyi távhőszolgáltatótól vásárolt melegvíz és gőzszolgáltatás.
Idetartoznak: a kapcsolódó kiadások, mint például a mérőóra bérlése, leolvasási díj, állandó költségek stb; a fűtési és fagyasztási célra használt jég.

05.

LAKBERENDEZÉS, LAKÁSFELSZERELÉS, RENDSZERES LAKÁSKARBANTARTÁS

05.1

BÚTOROK ÉS LAKBERENDEZÉSI CIKKEK, SZŐNYEGEK ÉS MÁS
PADLÓBURKOLÓ ANYAGOK

05.1.1 Bútorok és lakberendezési cikkek (T)
– Ágy, dívány, kanapé, szék, asztal, szekrény, komód és könyvespolc;
– világítástechnikai cikkek, mint például a csillár, állólámpa, olvasólámpa;
– festmények, képek, szobrok, metszetek, faliszőnyegek, egyéb műtárgyak, beleértve a
reprodukciókat is, egyéb dísztárgyak;
– ellenző, spanyolfal, egyéb lakberendezési és felszerelési cikkek.
Idetartoznak: a szállítás és összeszerelés, amennyiben értelmezhető; matrac; fürdőszobai
szekrény; gyermekbútorok, mint például a bölcső, etetőszék, járóka; ablakroló; kempingés kertibútorok; tükör, gyertyatartó.
Nem tartoznak ide: az ágyneműk és napellenzők (05.2.0); páncélszekrény, széf (05.3.1);
üvegből és kerámiából készült lakásdíszek (05.4.0); órák (12.3.1); fali hőmérők és barométerek (12.3.2); mózeskosár és gyerekkocsi (12.3.2); azok a műtárgyak és antik bútorok,
amelyeket elsősorban befektetési, értékmegőrzési céllal szereztek be (felhalmozás).
05.1.2 Szőnyegek és más padlóburkoló anyagok (T)
– Szőnyegek, ragasztott padlószőnyegek, linóleum és más hasonló padlóburkoló anyagok.
Idetartoznak: a lerakás, ragasztás költségei.
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Nem tartoznak ide: fürdőszobaszőnyeg, lábtörlő (05.2.0); antik szőnyegek, amelyeket elsősorban befektetési, értékmegőrzési céllal szereztek be (felhalmozás).
05.1.3 Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és padlóburkoló anyagok javítása (SZ)
– Bútorok, lakberendezési cikkek, szőnyegek és padlóburkoló anyagok javítása.
Idetartoznak: a szolgáltatás teljes értéke (azaz mind a munkadíj, mind az anyagköltség);
műtárgyak, antik bútorok, szőnyegek restaurálása, kivéve azokat a tárgyakat, amelyeket
befektetési, értékmegőrzési céllal vásároltak (felhalmozás).
Nem tartoznak ide: a háztartások által sajátkezűleg végzendő javítás céljából elkülönítetten vásárolt anyagok (05.1.1 vagy 05.1.2); szőnyegek száraz vegytisztítása (05.6.2).

05.2

LAKÁSTEXTÍLIÁK

05.2.0 Lakástextíliák (FT)
– Bútorszövet, függönyanyag, függöny, sötétítőfüggöny, napellenző;
– ágyneműk, mint például párna, vánkos, függőágy;
– ágytextíliák, mint például lepedó, párnahuzat, takaró, pokróc, pléd, paplan, szúnyogháló stb;
– asztali és fürdőszobai textíliák, mint például abrosz, textilszalvéta, törülköző, mosdókesztyű;
– egyéb háztartási textíliák, mint például bevásárló szatyor, szennyes-, cipőtartó zsák,
ruhaborító, bútorletakaró huzat, zászló, napellenző stb;
– ezeknek a cikkeknek a javítása.
Idetartoznak: a darabonként vásárolt textíliák; viaszosvászon; fürdőszobaszőnyeg, lábtörlő.
Nem tartoznak ide: textiltapéták (04.3.1); faliszőnyeg (05.1.1); padlóburkoló anyagok,
mint a szőnyeg és padlószőnyeg (05.1.2); villanyfűtésű takaró (05.3.2); az autók és motorkerékpárok stb. takarói (07.2.1); gumimatrac, hálózsák (09.3.2).

5.3

HÁZTARTÁSI GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK

05.3.1 Tartós háztartási gépek és készülékek (T)
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– Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény;
– mosógép, centrifuga, szárítógép, mosogatógép, vasalógép;
– tűzhely, grillsütő, flekkensütő, sütő, kemence, mikrosütő;
– légkondicionáló, párologtató, fűtőberendezések, vízmelegítők, ventilátor;
– porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép, padlósúroló és fényesítő gépek;
– egyéb nagyobb háztartási készülékek, mint például a széf, varrógép, kötőgép, vízlágyító stb.
Idetartoznak: a készülékek szállítása és üzembe helyezése, ahol értelmezhető.
Nem tartoznak ide: az itt felsoroltakhoz hasonló berendezések, amelyeket az épületek
szerkezetébe beépítettek (felhalmozás).
05.3.2 Elektromos háztartási kisgépek (FT)
– Kávédaráló, kávéfőző, gyümölcsprés, konzervnyitó, keverőgép, olajsütő, grillsütő,
elektromos kés, kenyérpirító, jégkrém-, sörbet-, joghurtkészítő, villanyrezsó, vasaló,
teáskanna, légfrissítő, elektromos fűtésű takaró stb.
Nem tartoznak ide: a nem elektromos háztartási kisgépek és konyhai eszközök (05.4.0);
háztartási mérleg (05.4.0); személy- és csecsemőmérleg (12.1.3).
05.3.3 Háztartási gépek és készülékek javítása (SZ)
– Háztartási gépek és készülékek javítása.
Idetartoznak: a szolgáltatás teljes értéke (azaz mind a munkadíj, mind az anyagköltség); a
tartós háztartási gépek és készülékek lízing- és bérleti díja.
Nem tartoznak ide: a háztartások által sajátkezűleg végzett javítás céljából elkülönítetten
vásárolt anyagok (05.3.1 vagy 05.3.2).

05.4

HÁZTARTÁSI ÜVEGÁRUK, EDÉNYEK ÉS KONYHAFELSZERELÉS

05.4.0 Háztartási üvegáruk, edények és konyhafelszerelés (FT)
– Étkezési, konyhai, fürdőszobai, toalett, irodai és egyéb belső dekorációs célokra használt üveg-, kristály-, kerámia- és porcelánáruk;
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– evőeszköz, fém- és nemesfém tálalóeszközök;
– nem elektromos konyhai eszközök bármely anyagból, mint például a serpenyő, lábas,
kukta, palacsintasütő, kávédaráló, pépesítő, aprító és daráló eszközök, főzőlap, háztartási mérleg és egyéb hasonló mechanikus eszközök;
– nem elektromos háztartási eszközök, mint például a kenyér-, fűszer-, kávé- stb. tartók,
szemetesláda, papírkosár, szennyestartó, hordozható páncélkazetta, páncélszekrény,
törülközőtartó, üvegtartó, vasasló, vasalódeszka, levelesláda, cumisüveg, termosz, hűtőtáska;
– ezen cikkek javítása.
Nem tartoznak ide: világítástechnikai eszközök (05.1.1), elektromos háztartási eszközök
(05.3.1 vagy 05.3.2); papírtányér és -pohár (05.6.1); személy- és csecsemőmérleg
(12.1.3).

05.5

BARKÁCS- ÉS KERTI SZERSZÁMOK, ESZKÖZÖK

05.5.1 Nagyobb barkács- és kerti szerszámok, eszközök (T)
– Motoros szerszámok és eszközök, mint az elektromos fúrógép, fűrész, csiszológép és
sövényvágó, kerti traktor, fűnyíró, motoros kapa, láncfűrész és vízszivattyú;
– ezen cikkek javítása.
Idetartoznak: a gépek és eszközök lízing- és bérleti díja.
05.5.2 Kisebb barkács- és kerti szerszámok, eszközök, különféle tartozékok (FT)
– Kéziszerszámok, mint például a fűrész, kalapács, csavarhúzó, csavarkulcs, villáskulcs, fogó, metszőkés, reszelő;
– kerti szerszámok, mint a talicska, locsolókanna, öntözőcső, ásó, lapát, gereblye, vasvilla, kasza, sarló, metszőolló;
– létra, lépcső;
– ajtókellékek (zsanér, kilincs, zár), radiátor- és tűzhelytartozékok, egyéb fémből készült háztartási cikkek (függönytartó sín, szőnyegporoló, függönykarika stb.), illetve
kerti cikkek (lánc, rács, kerítéshez használt karók és egyéb vasak);
– kisebb elektromos cikkek, mint a konnektor, kapcsoló, villanyvezeték, villanykörte,
fénycső, zseblámpa, kézilámpa, elem, csengő, riasztó;
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– ezen cikkek javítása.
05.6

RENDSZERES LAKÁSKARBANTARTÁSHOZ IGÉNYBEVETT TERMÉKEK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

05.6.1 Háztartási fogyóanyagok (NT)
– Tisztító- és ápolószerek, mint a szappan, mosópor, folyékony mosó-/mosogatószer,
súrolószer, tisztítószerek, hypo, vízlágyító, keményítő, ablaktisztító szerek, paszták,
fényesítők, festékek, folttisztítók, fertőtlenítők, rovarirtó, gombairtó szerek, desztillált
víz;
– tisztítóeszközök, mint a seprű, súrolókefe, szemétlapát, portörlőrongy, törlőruha, felmosórongy, szivacs, súroló eszközök, szarvasbőr;
– háztartási papíráruk, mint a szűrők, asztalterítő, szalvéta, papírtörlő, porszívózsák,
papírtányér és –pohár, beleértve az alufóliából és műanyagból készülteket is;
– egyéb nem tartós háztartási cikkek, mint a gyufa, gyertya, kanóc, denaturált szesz, ruhaszárító csipesz, vállfa, varrótű, biztosítótű, kötőtű, gyűszű, szeg, csavar, anyacsavar,
rajzszeg, csavaralátét, ragasztó, ragasztószalag, spárga, kötél, gumikesztyű.
Idetartoznak: krémek, fényesítők és egyéb cipőápolási cikkek.
Nem tartoznak ide: a díszítőkertészettel kapcsolatos termékek (09.3.3); papírzsebkendő,
toalettpapír, mosdószappan, mosdószivacs és az egyéb személyes higiéniai termékek
(12.1.3).
05.6.2 Háztartási alkalmazottak szolgáltatásai és egyéb háztartási szolgáltatások
– A fizetett háztartási alkalmazottak, személyzet, mint a komornyik, szakács, szobalány,
sofőr, kertész, nevelőnő, titkár, házitanító, gyermekfelügyelő szolgáltatásai;
– a fenti szolgáltatások, beleértve a bébiszitter tevékenységet is, amelyeket egyéni vállalkozók vagy vállalkozások végeznek;
– háztartási szolgáltatások, mint az ablaktisztítás, fertőtlenítés és kártevőirtás;
– ágyneműk, lakástextíliák, szőnyegek száraz vegytisztítása, mosatása, festése;
– bútorok, lakásfelszerelések, lakástextil, ágynemű, szőnyeg, háztartási eszközök kölcsönzése.
Nem tartoznak ide: ruházati cikkek száraz vegytisztítása, mosatása és festése (03.1.4);
hulladékgyűjtés (04.4.2); szennyvízelvezetés (04.4.3); a társasházak tulajdonosait közösen terhelő, gondnoki, kertápolási, lépcsőháztakarítási, fűtési, világítási, lift-, hulladékledobó stb. karbantartási költségek (04.4.4); biztonsági szolgálat (04.4.4); hóeltakarítás és
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kéményseprés (04.4.4); költöztetés és raktározás (07.3.6); a dajkák, bölcsődék szolgáltatásai, házon kívüli gyermekgondozás és gyermekfelügyelet (12.4.0); testőri védelem
(12.7.0).

06.

EGÉSZSÉGÜGY
Ebben a főcsoportban szerepelnek az iskolai, egyetemi egészségügyi központok szolgáltatásai is.

06.1

GYÓGYSZEREK, EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
E csoport tartalmazza a gyógyszereket, protéziseket, gyógyászati eszközöket és egyéb
egészségügyi termékeket, amelyeket egyének vagy háztartások receptre vagy anélkül vásárolnak a gyógyszerészektől, gyógyászati termékek kereskedőitől. Ezeket a cikkeket az
egészségügyi intézményeken kívüli fogyasztásra vagy használatra vásárolják meg. Az itt
csoportosított termékeket vagy az orvosi, fogorvosi vagy paramedicinális járóbetegellátás során (06.2), vagy a kórházak és hasonló egészségügyi intézmények bentlakásos
ellátása (06.3) keretén belül veszik igénybe.

06.1.1 Gyógyszerek (NT)
– Gyógyszerek, drogok, oltóanyagok, vakcinák, vitaminok, ásványi anyagok, csukamájolaj, orális fogamzásgátlók.
Nem tartoznak ide: állatgyógyászati termékek (09.3.4); a személyes testápolással kapcsolatos cikkek, mint például a gyógyszappan (12.1.3).
06.1.2 Egyéb egészségügyi termékek (NT)
– Lázmérő, kötszer, injekciós fecskendő, elsősegély-felszerelés, ágymelegítő, jégzacskó, gyógyászati harisnyafélék, mint a rugalmas (gumi-) harisnya, térdrögzítő, terhességi teszt, kondom és egyéb mechanikus fogamzásgátlók.
06.1.3 Gyógyászati segédeszközök és készülékek (T)
– Szemüveg, kontaktlencse, hallókészülék, üvegszem, művégtag és egyéb protéziseszközök, ortopéd fűzők, merevítők, sérvkötő, nyaktámasz, orvosi masszírozó készülékek, egészségügyi lámpák, motoros és mechanikus kerekesszék, tolókocsi, speciális
ágyak, mankó, elektromos és egyéb vérnyomásmérők stb.;
– ezen cikkek javítása.
Idetartozik: a műfogsor, a felhelyezés költsége nélkül.
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Nem tartoznak ide: a terápiás eszközök kölcsönzése (06.2.3); védőszemüveg, védőöv és a
sportolással kapcsolatos védőeszközök (09.3.2); dioptria nélküli napszemüveg (12.3.2).

06.2

JÁRÓBETEGELLÁTÁS
Ebbe a csoportbe tartoznak azok az orvosi, fogorvosi és paramedicinális szolgáltatások,
amelyeket járóbetegellátás keretében vettek igénybe. Ezeket az ellátásokat otthon, egyénileg vagy csoportos terápia keretében, járóbetegellátó rendelőintézetekben, kórházi részlegekben és hasonló intézményekben lehet igénybe venni.
A járóbetegellátás tartalmazza a gyógyszereket, protéziseket, gyógyászati eszközöket és
egyéb egészségügyi termékeket, amelyekkel a járóbetegellátás keretében az orvosok, fogorvosok, paramedicinális szakemberek, illetve azok segédszemélyzetei látták el pácienseiket.
A kórházak és egyéb intézmények bentlakásos ellátása keretében nyújtott orvosi, fogorvosi és paramedicinális szolgáltatások a kórházi szolgáltatások csoportba tartoznak (06.3).

06.2.1 Orvosi ellátás (SZ)
– Általános orvosi vagy szakorvosi konzultáció.
Idetartoznak: fogszabályozás.
Nem tartoznak ide: az orvosi laboratóriumi szolgáltatások, röntgenvizsgálatok (06.2.3); a
természetgyógyászok szolgáltatásai (06.2.3).
06.2.2 Fogászati ellátás (SZ)
– Fogorvosi, szájhigiéniai és egyéb fogászattal kapcsolatos szolgáltatások.
Idetartozik: a műfogsorok felhelyezésének díja.
Nem tartoznak ide: a műfogsor (06.1.3); a fogszabályozás (06.2.1); az orvosi laboratóriumi szolgáltatások, röntgenvizsgálatok (06.2.3).
06.2.3 Egyéb járóbetegellátás (SZ)
– Orvosi laboratóriumi szolgáltatások, röntgenvizsgálatok;
– önálló nővérek és szülésznők szolgáltatásai;
– önálló akupunktúrás szakemberek, gerincmasszőrök, szemvizsgálók, fizikoterápiás
szakemberek, logopédusok stb. szolgáltatásai;
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– orvosilag előírt gyógytorna;
– termálvíz- és fürdőkúrák;
– mentőszolgálat;
– gyógyászati segédeszközök kölcsönzése.
Idetartoznak: a természetgyógyászok szolgáltatásai.

06.3

KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOK
Kórházi ápolásról akkor beszélünk, ha a beteg a kezelés teljes időtartama alatt a kórházban tartózkodik. A kórházi nappali felügyelet és az otthon igénybe vett kórházi kezelés,
valamint a végső stádiumban lévő betegek gondozását ellátó otthonok tevékenysége szintén kórházi szolgáltatásnak minősül.
Ebbe a csoportba tartoznak az általános és speciális kórházak, az egészségügyi központok, szülőotthonok és szanatóriumok szolgáltatásai, amelyek tevékenységüket elsősorban
bentlakásos formában végzik. Szintén idetartozik az idős emberek orvosi felügyeletét ellátó intézmények tevékenységei és a rehabilitációs központok bentlakásos terápiás kezelése, amelyek esetében a cél elsősorban a betegek kezelése, nem pedig a hosszútávú ellátás.
Kórházok azok az intézmények, amelyek bentlakásos ellátást nyújtanak diplomás orvosok
felügyelete mellett. Az egészségügyi központok, szülőotthonok, szanatóriumok szintén
bentlakásos ellátást végeznek, ezek szolgáltatásait azonban az orvosnál alacsonyabb végzettségű személyzet felügyeli, illetve végzi.
Ebbe a csoportba nem tartoznak bele olyan tevékenységek, mint a kizárólag ambuláns ellátást végző sebészeteké, klinikáké, tüdőgondozóké (06.2). Nem tartozik továbbá ide az
idősek otthonainak tevékenysége, és az olyan rehabilitációs központok, gondozó intézetek
szolgáltatásai, amelyek elsősorban hosszútávú gondoskodást nyújtanak (12.4).

06.3.0 Kórházi szolgáltatások (SZ)
– A kórházi szolgáltatások a bentlakó betegek részére nyújtott alábbi szolgáltatásokat
foglalják magukba:
- alapszolgáltatások: adminisztráció; szállásnyújtás; étkeztetés; az ápolószemélyzet
által végzett ellátás és felügyelet; elsősegélynyújtás és újraélesztés; mentőszállítás
gyógyszerekkel és egyéb gyógyárukkal történő ellátás, terápiás eszközökkel történő ellátás;
-

orvosi ellátás: általános orvosi és szakorvosi ellátás; orvosi diagnosztika és rönt-
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genvizsgálat; paramedicinális szolgáltatások, mint például az ápolók, szülésznők,
gerincmasszőrök, szemvizsgálók, fizikoterapeuták, logopédusok stb. szolgáltatásai.

07.

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

07.1

JÁRMŰVÁSÁRLÁS
A szabadidős célú járművek, mint a kempingautó, lakókocsi, utánfutók, repülőgép, csónak stb. vásárlása a 09.2.1 alcsoportba tartozik.

07.1.1 Személygépkocsi (T)
– Személygépkocsi, mikrobusz, egyterű, kombi gépkocsik és hasonlók, akár két-, akár
négykerekűek.
Nem tartoznak ide: rokkantkocsi (06.1.3); kempingautó (09.2.1); golf-autó (09.2.1).
07.1.2 Motorkerékpár (T)
– Minden típusú motorkerékpár, robogó, motorral felszerelt bicikli.
Idetartoznak: oldalkocsi; motoros szán.
Nem tartoznak ide: rokkantkocsi (06.1.3); golf-autó (09.2.1),
07.1.3 Kerékpár (T)
– Kerékpár, tricikli minden típusban.
Idetartoznak: riksa.
Nem tartoznak ide: két- és háromkerekű játékkerékpárok (09.3.1).
07.1.4 Állati erővel vontatott járművek (T)
– Állati erővel vontatott járművek.
Idetartoznak: az állat maga, valamint a hajtáshoz, befogáshoz szükséges felszerelések (járom, nyakló, hám, kantár, gyeplő stb.).
Nem tartoznak ide: a szabadidő céljából tartott lovak és pónilovak, valamint az általuk
húzott járművek és a hajtáshoz, befogáshoz szükséges felszerelések (09.2.1).
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07.2

SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSE
A sajátkezű karbantartás, javítás céljából vásárolt alkatrészeket, tartozékokat és kenőanyagokat a 07.2.1 vagy a 07.2.2 alcsoportban kell figyelembe venni. Ha a háztartás egy
vállalkozást bíz meg a karbantartási, javítási munkák elvégzésével, a szolgáltatás teljes
értékét – beleértve a felhasznált anyagokat is – a 07.2.3 alcsoportban kell szerepeltetni.

07.2.1 Személyszállító járművek alkatrészei és tartozékai (FT)
– Gumiabroncs (új, használt, újrafutózott), belső, gyújtógyertya, akkumulátor, lengéscsillapító, szűrők, szivattyúk és egyéb alkatrészek és gépjárműfelszerelési cikkek.
Idetartoznak: a közlekedési eszközök karbantartásához, ápolásához használatos speciális
termékek, mint a festék, a krómtisztító, tömítőanyagok, fényesítők; a személygépkocsik,
motorkerékpárok ponyvatakarói stb.
Nem tartoznak ide: a motorkerékpározáshoz és kerékpározáshoz használt bukósisakok
(03.1.3); a karbantartáshoz, ápoláshoz használható, de nem speciálisan autóápolási cikkek, mint a desztillált víz, háztartási szivacs, szarvasbőr, mosószerek stb. (05.6.1); az alkatrészek, tartozékok beszerelésének, a karosszéria festésének, fényesítésének, mosásának
költségei (07.2.3); rádiótelefon (08.2.0); autórádió (09.1.1); gyermekülés (12.3.2).
07.2.2 Üzemanyagok és kenőanyagok személyszállító járművekhez (NT)
– Benzin és egyéb üzemanyagok, mint a dieselolaj, folyékony gáz, alkohol és a kétütemű motorokhoz használt keverék;
– kenőanyagok, fék- és sebességváltómű-folyadékok, hűtőfolyadék és egyéb adalékanyagok.
Idetartoznak: a 05.5.1 alcsoportba tartozó szerszámokhoz, eszközökhöz, és a 09.2.1 alcsoportba tartozó szabadidős célú járművekhez használt üzemanyagok.
Nem tartoznak ide: az olajcsere és a zsírozás költsége (07.2.3).
07.2.3 Személyszállító járművek karbantartása és javítása (SZ)
– A személyszállító járművek karbantartásával és javításával kapcsolatos szolgáltatások, mint az alkatrészek és tartozékok beszerelése, kerékcentírozás, műszaki, műszaki
segélynyújtás, ügyelet, olajcsere, zsírozás és mosás.
Idetartozik: a szolgáltatás teljes értéke (azaz a munkadíj és az anyagköltség).
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Nem tartoznak ide: a sajátkezű karbantartáshoz, javításhoz külön erre a célra vásárolt alkatrészek, tartozékok és kenőanyagok (07.2.1 vagy 07.2.2); a műszaki vizsgáztatás
(07.2.4).
07.2.4 Személyszállító járművekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (SZ)
– Garázs, parkolóhely bérlése, kivéve, ha a garázs vagy parlóhely a lakáshoz kapcsolódik;
– Átkelési díjak (híd-, alagút- kompátkelési díj, autópályadíj), parkolási díj;
– a gépjárművezetési oktatás, a vizsga és a forgalmi engedély díja;
– műszaki vizsgáztatás díja;
– személyjármű bérlése sofőr nélkül.
Nem tartoznak ide: személygépkocsi bérlése sofőrrel (07.3.2); személyjárműközlekedéssel kapcsolatos biztosítási díj (12.5.4).

07.3

KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A szállítási szolgáltatások igénybevételét általában a közlekedési eszköz fajtája szerint
csoportosítjuk. Amikor egy jegy két vagy több típusú közlekedési eszközre érvényes –
például a városi busz- és földalatti közlekedésre, vagy helyiérdekű vasúti és kompközlekedésre használható jegyek esetében -, és a kiadási tétel nem osztható fel a közlekedési
eszközök között, a jegyek vásárlását a 07.3.5 alcsoportban kell figyelembe venni.
Az étkezéssel, italfogyasztással vagy szállásnyújtással kapcsolatos szolgáltatások költségeit abban az esetben itt kell figyelembe venni, ha a viteldíjba azok beletartoznak és az
áruk nincs elkülönítetten feltüntetve. Ha az ilyen szolgáltatások ellenértékét külön árral
szerepeltetik, akkor azokat a 11. főcsoportban kell figyelembe venni.
Az iskolai diákszállítás idetartozik, a mentőautón történő szállítás viszont nem (06.2.3).

07.3.1 Kötöttpályás személyszállítás (SZ)
– Egyének, csoportok és a hozzájuk tartozó csomagok szállítása vasúton, villamoson és
földalattin.
Idetartozik: a magántulajdonú járművekkel történő közlekedés is.
Nem tartoznak ide: a drótkötélpályás közlekedési eszközök (07.3.6)
07.3.2 Közúti személyszállítás (SZ)
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– Egyének, csoportok és a hozzájuk tartozó csomagok szállítása autóbusszal, taxival és
a sofőrrel együtt bérelt személygépkocsival.
07.3.3 Légi személyszállítás (SZ)
– Egyének, csoportok és a hozzájuk tartozó csomagok szállítása repülőgéppel és helikopterrel.
07.3.4 Vízi személyszállítás (SZ)
– Egyének, csoportok és a hozzájuk tartozó csomagok szállítása hajóval, csónakkal,
komppal, légpárnás és szárnyashajóval.
Idetartozik: a magántulajdonú járművekkel történő közlekedés is.
07.3.5 Kombinált személyszállítás (SZ)
– Egyének, csoportok és a hozzájuk tartozó csomagok szállítása két vagy több típusú
közlekedési eszközzel, amikor a kiadás nem bontható meg a közlekedési eszközök
között.
Idetartozik: a magántulajdonú járművekkel történő közlekedés is.
Nem tartozik ide: a szervezett társasutazás (09.6.0).
07.3.6 Egyéb közlekedési, szállítási szolgáltatások (SZ)
– Drótkötélpályás közlekedési eszközzel, libegővel történő utazás;
– költöztetés és raktározás;
– hordárok, poggyászmegőrzők és –továbbítók szolgáltatásai;
– utazási ügynökök megbízási díja, amennyiben ez az árban külön fel van tüntetve.
Nem tartozik ide: drótkötélpályás közlekedési eszközzel, libegővel történő utazás
sícentrumokban, üdülőhelyeken (09.4.1).

08.

HÍRKÖZLÉS

08.1

POSTAI SZOLGÁLTATÁS
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08.1.0 Postai szolgáltatás (SZ)
-

Levelek, képeslapok, csomagok kézbesítési díja

-

magán kézbesítőszolgáltatások igénybevétele.

Idetartoznak: új bélyegek vásárlása, portómentes levelek, légipostai levelek
Nem tartoznak ide: használt vagy a forgalomból kivont bélyegek vásárlása (09.3.1); a posta pénzügyi szolgáltatásai (12.6.2).

08.2

TELEFON ÉS EGYÉB HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉS

08.2.0 Telefon és egyéb hírközlő berendezés (T)
-

Telefonok, rádiótelefonok, telefax készülékek, üzenetrögzítők és kihangosító készülékek vásárlása;

-

ezen készülékek javítása.

Nem tartoznak ide: a személyi számítógépek nyújtotta hasonló szolgáltatások (09.1.3).

08.3

TELEFONÁLÁS ÉS EGYÉB HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS

08.3.0 Telefon és egyéb hírközlési szolgáltatások (SZ)
-

Telefonkészülékek üzembehelyezési költsége, előfizetési díja;

-

magán-, ill. nyilvános vonalról folytatott telefonbeszélgetések díja (nyilvános telefonfülkéből, postahivatali telefonról stb.); telefonhívások szállodákból, éttermekből stb.;

-

táviratfeladás, telex-, és telefaxszolgáltatások;

-

információtovábbítási-szolgáltatások; Internet előfizetési és használati díj;

-

telefonok, telefaxok, üzenetrögzítők és kihangosító készülékek bérlése.

Ide tartoznak: rádiótelefon és rádiótelex szolgáltatások.

09.

SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA
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09.1

AUDIOVIZUÁLIS,
BERENDEZÉSEK

FOTÓ-OPTIKAI

ÉS

INFORMÁCIÓ-FELDOLGOZÓ

09.1.1 Hang és kép felvételére, rögzítésére és visszajátszására alkalmas készülékek (T)
-

Televíziók, antennák, videómagnók;

-

rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók
és rádióvevők;

-

lemezjátszók, szalagos és kazettás manók, CD lejátszók, egyéni sztereó-rendszerek és
ezek tartozékai (keverőasztal, hangoló, erősítő, hangszóró, hangfal stb.); mikrofonok
és fülhallgatók.

Nem tartoznak ide: a videókamerák, camcorderek és a hangrögzítő kamerák (09.1.2)
09.1.2 Fényképészeti, filmfelvevő berendezések, optikai eszközök (T)
-

Fényképezőgépek, film-, és hangfelvevő kamerák, videókamerák és camcorderek,
film- és írásvetítők, filmnagyítók és filmelőhívó és filmfeldolgozó készülékek és tartozékaik (vetítőfelületek, dianézők, lencsék, vakuk, színszűrők, fénymérők stb.);

-

távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók.

09.1.3 Információ-feldolgozó berendezések (T)
-

Személyi számítógépek, képernyők, monitorok, nyomtatók, szoftverek és és mindenféle kiegészítő tartozék;

-

számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok;

-

írógépek és szövegszerkesztők.

Ide tartozik a személyi számítógéphez csatlakoztató faxmodem és üzenetrögzítő.
Nem tartoznak ide a videójáték-szoftverek és a televízióhoz csatlakoztatható videojáték
készülékek (09.3.1), írógépszalagok (09.5.4), logarléc (09.5.4).
09.1.4 Kép-, hang- és adathordozók (FT)
-

Lemezek és CD-k;

-

üres magnószalagok, magnókazetták, videókazetták; mágneslemez és CD-ROM számítógépekhez;
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-

műsoros magnószalagok, magnókazetták, videókazetták; mágneslemez és CD-ROM;

-

exponálatlan filmek, kazettás filmtekercsek fotózáshoz és vetítéshez.

Ide tartoznak a fényképészeti kiegészítő felszerelési cikkek pl.: fotó papír és vakuégő.
Nem ide tartoznak az elemek (05.5.2), számítógép szoftver (09.1.3), videojáték szoftver
és CD-ROM (09.3.1), a filmelőhívás (09.4.2).
09.1.5 Audiovizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozó berendezések javítása (SZ)
-

Audiovizuális, fotó-optikai és információ-feldolgozó berendezések javítása.

Ide tartozik a szolgáltatás teljes értéke, azaz a munkadíjon felül az anyagköltség is.
Nem ide tartoznak házilagos javítás céljából vásárolt anyagok (09.1.1), (09.1.2) vagy
(09.1.3).
09.2. EGYÉB SZABADIDŐS ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET SZOLGÁLÓ
TARTÓS JAVAK
09.2.1 Házon kívüli szabadidős tevékenységet szolgáló tartós javak (T)
-

Lakókocsi, utánfutóra szerelt kemping kocsi;

-

sportrepülőgép, sárkányrepülő, vitorlázó repülő, hőlégballon;

-

csónak, motorcsónak, vitorláshajó; hajófelszerelés és felépítmény;

-

sportlovak, pónilovak, lóvontatású sportjárművek és kiegészítő felszereléseik (hám,
kantár, gyeplő, zabla, nyereg stb.);

-

egyéb nagyobb sporteszközök, mint pl.: kenu, kajak, szörfdeszka, búvárfelszerelés,
golfkocsi.

Idetartoznak a fenti sporteszközök alkatrészei, kellékei is.
Nem ide tartoznak a közlekedési célból vásárolt lovak és pónik, az általuk vontatott járművek és az ezzel kapcsolatos felszerelések (07.1.4); felfújható (gumi) csónakok, tutajok
és medencék (09.3.2).
09.2.2 Hangszerek és más beltéri szabadidős tevékenységet szolgáló tartós javak (T)
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-

Bármilyen hangszer mérettől függetlenül, beleértve az elektromos hangszereket is:
zongora. orgona, gitár, dob, trombita, klarinét, furulya, fuvola, harmonika stb.;

-

billiárdasztal, ping-pong asztal, flipperek, játékgépek stb.

Nem ide tartoznak: a játékok (09.3.1)
09.2.3 Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak karbantartása és
javítása (SZ)
-

Egyéb szabadidős és kulturális tevékenységet szolgáló tartós javak karbantartása és
javítása

Idetartozik: a szolgáltatás teljes értéke, beleértve a munkadíjat és az anyagköltséget is; valamint a csónakok, lakókocsik stb. téli tárolása, hangárszolgáltatás magánrepülőgépek
számára és kikötőszolgáltatás kishajók számára.
Nem ide tartoznak: a szabadidős célú járművek üzemanyaga (07.2.2); a házilagos karbantartáshoz ill. javításhoz vásárolt anyagok költsége (09.2.1) vagy (09.2.2); állatorvosszolgáltatás (09.3.5)

09.3

JÁTÉKOK, HOBBI- ÉS SPORTCIKKEK, KERTÉSZKEDÉS, HOBBIÁLLAT

09.3.1 Játékok és hobbicikkek (FT)
-

Kártyák, társasjátékok, sakk-készlet és hasonlók;

-

mindenfajta játék, mint pl. baba, plüssfigura, játékautó és vonat, gyerekbicikli és tricikli, építőjáték, kirakós játék, puzzle, gyurma, álarc, jelmez, mókás tárgyak, tűzijáték, csillagszóró, petárda, karácsonyfadísz és füzér;

-

bélyeggyűjtési kellékek (használt vagy érvénytelenített postai bélyegek, bélyegalbumok stb.), egyéb gyűjtemények: érmék, ásványok, préselt növények, rovarok és egyéb
állatpreparátumok stb., valamint egyéb hobbicikkek.

Idetartoznak: a videojáték szoftverek, videójáték CD-ROM, televízióhoz csatlakoztatható
videójáték készülék.
Nem ide tartoznak: a műtárgy-, és régiséggyűjtemények (05.1.1); új postai bélyegek
(08.1.0); karácsonyfák (09.3.3); beragasztható képek gyűjtésére szolgáló album gyerekek
részére (09.5.1).
09.3.2 Sporteszközök, kempingcikkek és más felszerelések házon kívüli szabadidős tevékenységekhez (FT)

51

-

Sporteszközök így pl.: labdák, tollaslabda, ütők, hálók, síléc, síbot, golfütő, tőr, kard,
diszkosz, gerely, rúd, súlyzók, expander és egyéb testépítő eszközök;

-

ejtőernyő és egyéb felszerelés ejtőernyős ugrásokhoz;

-

lőfegyverek és lőszerek vadászathoz, sporthoz és önvédelmi célokra;

-

horgászbot és más horgászfelszerelés;

-

vízi és egyéb szabadtéri sporteszközök, mint pl.: tekegolyó, krokett, frizbi, röplabda,
felfújható csónak, tutaj, medence;

-

kempingcikkek, mint pl.: sátor és a tartozékai, hálózsák, hátizsák, felfújható matrac és
pumpa, kempingfőző és szabadtéri hússütő (barbecue);

-

mindezen cikkek javítása.

Idetartoznak: a speciális sportcipők (síbakancs, stoplis futballcipő, korcsolyák, szegecses
hegymászócipő stb.), védősisasok és sportoláshoz való más védőöltözet: mentőmellény,
mentőöv, bokszkesztyű, lábszárvédők, védőszemüvegek, övek stb.
Nem ide tartoznak: a bukósisakok kerékpárosok és motorkerékpárosok számára (03.1.3),
kemping- és kertibútorok (05.1.1).
09.3.3 Kertészkedési cikkek, növények, virágok (FT)
-

Természetes és művirágok, növények, cserjék, lombdíszek, palánták, virághagymák,
gumók, vetőmagok, trágya, komposzt, kerti tőzeg, gyeptégla, speciálisan kezelt föld
kiskertekhez, virágtartók és cserepek.

Idetartoznak: a karácsonyfák és műfenyők is valamint a növények, virágok szállítási költségei.
Nem tartozik ide: a kertészkesztyű (03.1.3), kertészeti szolgáltatások (04.4.4) vagy
(05.6.2), kerti kisgépek (05.5.1), kerti szerszámok (05.5.2).
09.3.4 Hobbiállatok és a tartásukkal kapcsolatos termékek (FT)
-

Hobbiállatok, állateledel, állatorvosi és állatápolási termékek, nyakörv, póráz, kutyaól, macskaalom, madárkalitka, akvárium stb.

Nem ide tartoznak: a lovak, pónik (07.1.4) vagy (09.2.1), és az állatorvosi szolgáltatások
(09.3.5).
09.3.5 Állatorvosi és egyéb szolgáltatások hobbiállatoknak (SZ)

52

-

09.4

Állatorvosi és egyéb szolgáltatások hobbiállatok számára mint pl.: ápolás, szállás- és
élelmezési szolgáltatások, tetoválás, betanítás.

SZABADIDŐS ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS
SZOLGÁLTATÁSOK

09.4.1 Sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások (SZ)
-

Különböző sportlétesítmények nyújtotta szolgáltatások, mint pl.:
-

stadionok, lóversenypályák, motorversenypályák, kerékpárstadionok stb.;
korcsolyapályák, uszodák, edzőtermek, fitnesz-központok, golf-, tenisz-, fallabdaés tekepályák;
vidámparkok, vásárterek, körhinták, mérleghinták és egyéb játszótéri szabadidős
lehetőségek gyerekek részére;
flippergépek és más nem szerencsejáték jellegű játékok felnőttek számára;
sípályák, sífelvonók stb.;

-

sportoláshoz, szabadidős tevékenységhez szükséges felszerelések, sportszerek kölcsönzése, mint pl.: repülőgép, csónak, lovak, sí-, és kempingfelszerelések;

-

iskolai oktatás keretén kívüli szabadidős tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamok
egyéni ill. csoportos formában, mint bridzs, sakk, aerobic, tánc, zene, korcsolya, sí,
úszás stb.;

-

hegyivezetők és túravezetők szolgáltatásai;

-

hajózási navigációs segélyszolgálatok.

Idetartozik: a speciális sportcipők kölcsönzése (síbakancs, futball cipő, golfcipő, korcsolyacipő, hegymászócipő stb.)
Nem ide tartoznak: a nem sípályákon működő libegők és drótkötélpályás felvonók szolgáltatásai (07.3.6).
09.4.2 Kulturális szolgáltatások (SZ)
-

kulturális létesítmények nyújtotta szolgáltatások, mint:
-

mozi, színház, operaház, koncertterem, hangversenyterem, cirkusz, lézershow;
múzeum, könyvtár, galéria, kiállítás;
történelmi emlékhelyek, nemzeti parkok, állat- és növénykertek, arborétumok, akváriumok;
kulturális cikkek: TV-k, videókazetták stb. kölcsönzése, bérlése;
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-

TV készülék használati díja, TV adók előfizetési díjai;
fényképészeti szolgáltatások, mint pl.: filmelőhívás, filmkidolgozás, nagyítás, igazolványképek és esküvői felvételek készítése stb.;

Idetartoznak: a magánrendezvényeken fellépő zenészek, bohócok és más előadóművészek.
09.4.3 Szerencsejátékok (SZ)
-

09.5

Totó-lottózó, bukméker, totalizatőr, kaszinó, játékterem, bingóterem és minden egyéb
szerencsejátékkal foglalkozó intézmény szolgáltatási díja, beleértve a kaparós sorsjegyeket, sorsjátékkal egybekötött lóversenyfogadást (sweepstake) stb. (A szolgáltatási
díjon a sorsjegyekre ill. a fogadásokra kifizetett összegek és a felvett nyeremények
egyenlegét értjük.)

ÚJSÁG, KÖNYV, PAPÍR ÉS ÍRÓSZER

09.5.1 Könyv (FT)
-

Mindenfajta könyv, beleértve az atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat, tankönyveket, útikönyveket és a partitúrákat.

Idetartoznak: a beragasztós albumok gyermekek számára, és a könyvkötészet.
Nem ide tartoznak: a bélyegalbumok (09.3.1).
09.5.2 Újság, folyóirat (NT)
-

Napilapok, képes újságok, folyóiratok stb.

09.5.3 Egyéb nyomdai termékek (NT)
-

Katalógusok és hirdetési szóróanyagok;

-

poszterek, levelezőlapok, képeslapok, naptárak;

-

üdvözlőkártyák, névjegyek, házassági- és gyászjelentések, meghívók stb.;

-

térkép és földgömb.

Nem ide tartoznak: a bérmentesített levelek és légipostai levelek (08.1.0); bélyegalbumok
(09.3.1).
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09.5.4 Papír és írószer, rajzeszköz (NT)
-

Borítékok, számlakönyvek, naplók, noteszek, jegyzetfüzetek, jegyzettömbök stb.;

-

toll, ceruza, töltőtoll, golyóstoll, filctoll, tinta, radír, ceruzahegyező stb.;

-

sablon, indigó, írógépszalag, pecsétnyomópárna, javítófesték stb.;

-

papírlyukasztó, papírvágókés, papírolló, papírragasztók és ragasztószalagok, tűzőgép
és fűzőkapocs, iratkapocs, rajzszeg stb.;

-

rajz- és festőeszközök mint: papír, vászon, festék, zsírkréta, pasztellkréta, ecset.

Idetartoznak: a taneszközök, mint pl.: füzetek, logarléc, szögmérő, vonalzó, körző, kréta,
tolltartó, palatábla.
Nem ide tartozik: a zsebszámológép (09.1.3).

09.6

SZERVEZETT TÁRSASUTAZÁS

09.6.0 Szervezett társasutazás (SZ)
-

Mindenfajta üdülés, társasút, mely tartalmazza az utazás, étkezés, szállás, idegenvezetés stb. költségeit.

Idetartoznak: a félnapos vagy egy napos szervezett kirándulások és a zarándokutak is.

10.

OKTATÁS

10.1

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ ÉS ALAPFOKÚ OKTATÁS

10.1.0 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás (SZ)
-

Az ISCED-97 szerinti 0 és 1. szint; általános iskolai és azt megelőző oktatás.

Ide tartozik: az írás-olvasás oktatás felnőttek számára is.

10.2

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

10.2.0 Középfokú oktatás (SZ)
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-

Az ISCED-97 szerinti 2. és 3. szint; alacsonyabb és magasabb szintű középfokú oktatás.

Idetartozik: a felnőttek középfokú oktatása is.

10.3

KÖZÉPFOKOT MEGHALADÓ, DE NEM FELSŐFOKÚ OKTATÁS

10.3.0 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás (SZ)
-

Az ISCED-97 szerinti 4. színtű oktatás, középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás.

Idetartozik: a középfokúnál magasabb, de felsőfokúnak még nem számító iskolai oktatáson kívüli felnőttképzés.

10.4

FELSŐFOKÚ OKTATÁS

10.4.0 Felsőfokú oktatás (SZ)
-

10.5

Az ISCED-97 szerinti 5. és 6. szint; a felsőfokú oktatás első és második szintje.

NEM BESOROLHATÓ SZINTŰ OKTATÁS

10.5.0 Nem besorolható szintű oktatás (SZ)
- Főleg a felnőttek részére szervezett oktatási programok tartoznak ide, melyek nem
igényelnek speciális előképzettséget, szakmai továbbképzések és kulturális jellegű tanfolyamok.
Nem tartozik ide: a járművezetői tanfolyam (07.2.4); bridzs, sport és más szabadidős tevékenységgel kapcsolatos magánórák (09.4.1).

11.

VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS

11.1

VENDÉGLÁTÁS

11.1.1 Kereskedelmi vendéglátás (SZ)
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-

Éttermekben, gyorsétkezdékben, kávéházakban, büfékben, bárokban, presszókban, sörözőkben vásárolt étel és ital fogyasztás;

-

szórakozóhelyeken, kulturális és sportlétesítményekben (színház, mozi, sportcsarnok,
uszoda, stadion, múzeum, képtár, klub, diszkó és más éjszakai szórakozóhelyek) vásárolt vendéglátási szolgáltatás;

-

közlekedési eszközökön (vonaton, buszon, hajón, repülőn) vásárolt ételek és italok,
feltéve ha a fogyasztás a jegy árába nincs belefoglalva;

-

utcai árusoktól, ital- és ételautomatákból azonnali fogyasztásra vásárolt termékek;

-

éttermek és más vendéglátóhelységek utcán át árusított főtt ételei;

-

vendéglátóipari vállalkozóktól vásárolt főtt ételek, függetlenül attól, hogy házhoz
szállítják-e vagy sem.

Ide tartoznak: a borravalók.
Nem tartozik ide: a dohányáru vásárlás (02.2.0); és a telefonálás (08.3.0).
11.1.2 Munkahelyi- és diákétkeztetés (SZ)
-

Munkahelyek, iskolák, egyetemek és egyéb oktatási intézmények által nyújtott
vendéglátóipari szolgáltatások.

Idetartoznak: a katonai-, tisztiétkezdék.
Nem ide tartozik: a kórházakban fekvő betegek élelmezése (06.3.0).

11.2

SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS

11.2.0 Szálláshelyszolgáltatás (SZ)
Szállás igénybevétele:
-

hotelben, családi penzióban, motelben, fogadóban és olyan szállásokon melyek ára
tartalmazza a reggelit;

-

üdülőhelyen, kempingben, ifjúsági hotelben, turistaházban;

-

egyetemi kollégiumban és más diákszálláson;

-

közlekedési eszközön (vonat, hajó stb.), ha a jegy ára nem tartalmazza a szállás díját;

-

munkásszállón, menekültszálláson.
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Ide tartozik: a portás, hordár, hálókocsi-kalauz borravalója.
Nem ide tartoznak: az olyan háztartások kiadásai, amelyek állandó lakhelyéül egy hotelszoba vagy családi penzió szolgál (04.1.1); a háztartás által az üdülés időtartamára kivett
ideiglenes lakás bérleti díja (04.1.2); telefonálás (08.3.0); a szálláshelyen igénybe vett étkezési szolgáltatás, kivéve, ha a szállás ára tartalmazza a reggelit és/vagy más étkezést
(11.1.1); árvaházak, sérült emberek gondozásával foglalkozó szociális otthonok (12.4.0).

12.

EGYÉB TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

12.1

TESTÁPOLÁS

12.1.1 Fodrász-szalonok és más testápolással foglalkozó létesítmények (SZ)
-

Fodrászat, borbély, szépségszalon, manikűr, pedikűr, gőzfürdő. szauna, szolárium,
masszázs (nem orvosi) és hasonló szolgáltatások.

Idetartozik: a szőrtelenítés és egyéb testkozmetikai szolgáltatás.
Nem ide tartoznak: a gyógyfürdők (06.2.3) vagy (06.3.0); fitnesztermek (09.4.1)
12.1.2 Elektromos testápolási készülékek (FT)
-

Villanyborotva és hajnyíró, kézi hajszárítók és burák, hajsütővas és elektromos hajformázó fésű, szolárium lámpa, vibrátor, elektromos fogkefe és más elektromos
szájhigénés eszközök;

-

ezen eszközök javítása.

12.1.3 Egyéb testápolási eszközök és termékek (NT)
-

Nem elektromos eszközök: borotvák és hajvágók és a hozzávaló pengék, ollók, körömreszelők, fésűk, borotvapamacsok, hajkefék, fogkefék, körömkefék, hajtű, hajcsat,
hajcsavar, személymérleg, csecsemőmérleg, stb.;

-

személyes higiéniát szolgáló termékek: pipereszappan, gyógyszappan, arc- és bőrtisztító olaj és tej, borotvakrém, borotvahab, borotvaszappan, fogkrém stb.;

-

kozmetikai szerek: rúzs, körömlakk, arcfesték (beleértve a kőpúdereket, púderpamacsot és púderecsetet) és arcfesték lemosó, hajlakk és hajbalzsam, borotválkozás előtti
és utáni szerek, napozószerek, parfüm, kölnivíz, dezodor, fürdőszerek stb;
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-

egyéb termékek: WC-papír, papír zsebkendő, papírtörlő, egészségügyi (intim)betét,
háztartási vatta, pelenka stb.

Nem ide tartozik: a textilzsebkendő (03.1.3).

12.2

PROSTITÚCIÓ

12.2.0 Prostitúció (SZ)
-

12.3

Prostituáltak nyújtotta és más hasonló szolgáltatások.

MÁSHOVA NEM SOROLT SZEMÉLYES INGÓSÁG

12.3.1 Óra, ékszer (T)
-

Drágakövek, nemesfémek és ezekből készült ékszerek;

-

divatékszer, bizsu, mandzsettagomb, nyakkendőtű;

-

órák, karóra, stopperóra, ébresztőóra stb.;

-

ezen cikkek javítása.

Nem ide tartoznak: a dísztárgyak (05.1.1) vagy (05.4.0); rádiós órák (09.1.1); és az elsődlegesen felhalmozási, befektetési célból vásárolt drágakövek, nemesfémek és az ezekből
készült ékszerek.
12.3.2 Egyéb személyes ingóság
-

Bőröndök, utazóládák, útitáskák, diplomatatáskák, iskolatáskák, kézitáskák, irattárcák, pénztárcák stb.;

-

gyerekkocsik és más gyermekhordó eszközök, mózeskosár, háti és “kenguru”
bébihordók, autóba való gyermekülések, szíjak, hevederek, kantárok stb.;

-

dohányzási kellékek: pipák, öngyújtók, cigarettatartók, szivarvágók stb.;

-

napszemüvegek, sétapálcák, sétabotok, esernyők, napernyők, legyezők, kulcstartó karikák stb.;

-

temetkezési kellékek: koporsó, sírkő, urna stb.;

-

ezen cikkek javítása.
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Idetartozik: a fali hőmérő és a barométer is.
Nem ide tartozik: a bébi bútor (05.1.1); a bevásárlószatyor (05.2.0); cumisüveg (05.4.0).

12.4

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Az itt szereplő szociális szolgáltatások azon támogató, segítő szolgáltatásokat tartalmazzák, melyekben az idősek, a rokkantak, a munkahelyi balesetet vagy foglalkozási ártalmat
elszenvedettek, az elhunytak hozzátartozói, a munkanélküliek, az alacsony-jövedelműek,
a nyomorgók, a hajléktalanok, a bevándorlók, a menekültek, az alkohol- vagy kábítószerfüggők részesülnek, valamint a családoknak, gyerekeknek nyújtott támogató szolgáltatások is ide tartoznak.

12.4.0 Szociális ellátás (SZ)
Olyan szolgáltatások tartoznak ide, mint pl. házi gondozás, felügyelet, rehabilitáció,
konkrétabban a háztartások azon kiadásai melyeket az alábbi szolgáltatások igénybevételéért fizetnek:

12.5

-

öregek otthona, sérült emberek szociális otthona nyújtotta szolgáltatások, rehabilitációs központok hosszútávú támogatási programjai, sérült emberek iskolai oktatása, ahol
a fő cél a hátrányos helyzetük leküzdéséhez való segítségnyújtás;

-

idős vagy sérült személyek otthoni gondozásához nyújtott segítőszolgálatok (takarító
szolgálat, élelemellátás, egész-napos felügyelet, vagy csak üdülés idejére vonatkozó
gondozó szolgálat);

-

dajkák, bölcsődék, játszóházak és egyéb gyermekfelügyeleti “pótmama” szolgálatok;

-

családok számára nyújtott tanácsadási, nevelési és örökbefogadási szolgáltatások.

BIZTOSÍTÁS
A biztosítási szolgáltatások díjtételeinek csoportosítása a biztosítás típusa szerint történik,
vagyis megkülönböztetünk élet- és nem-életbiztosításokat (az utóbbiak közé tartoznak pl.
a lakás-, egészség-, utazás- és baleset-biztosítások). A több célú biztosításokat, ahol a
szolgáltatás díja nem osztható fel az egyes kockázatok között, az elsődleges kockázati tényező alapján kell besorolni.
A szolgáltatási díj a biztosítási kárigény és a kifizetett biztosítás különbözete.

12.5.1 Életbiztosítás (SZ)
-

Élet és elhalálozási biztosítások szolgáltatási díjai.
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12.5.2 Ingatlanbiztosítás (SZ)
-

Az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője által fizetett biztosítások, melyek elsősorban a
bérlőket védik a különböző károk ellen, mint pl.: betörés, tűzkár, vízkár stb.

Nem tartozik ide: a tulajdonosok által kötött és fizetett biztosítások (folyó
termelőfelhasználás).
12.5.3 Egészségbiztosítás (SZ)
-

A betegség- és balesetbiztosítások szolgáltatási díjai.

12.5.4 Jármű- és közlekedési biztosítás (SZ)
-

Személyszállító járművekre vonatkozó biztosítások;

-

utazás- és poggyászbiztosítások szolgáltatási díjai.

12.5.5 Egyéb biztosítás (SZ)
-

Egy harmadik felet vagy annak tulajdonát érő káresetekre vonatkozó felelősségbiztosítások szolgáltatásai díjai.

Nem ide tartozik: a kötelező gépjármű-felelőségbiztosítás (12.5.4).

12.6

MÁSHOVA NEM SOROLT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

12.6.1 FISIM (SZ)
-

Pénzközvetítői szolgáltatások fel nem osztott díja.

12.6.2 Egyéb máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatások (SZ)
-

Bankok, postahivatalok, takarékpénztárak, pénzváltók és más pénzintézetek pénzügyi
szolgáltatásainak díjai;

-

brókerek, befektetési tanácsadók, adószakértők és hasonlók költségei

-

magánnyugdíjpénztárak és hasonló intézmények kezelési költségei.
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12.7

MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

12.7.0 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások (SZ)
-

Jogi szolgáltatás, tanácsadás díja, állásközvetítő irodák szolgáltatási díja;

-

temetkezési költségek;

-

ingatlanügynökségek, árverezőházak és más közvetítői szolgáltatások költsége;

-

fénymásolási és sokszorosítási költségek;

-

születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok és egyéb közigazgatási illetékek;

-

újsághirdetési díjak;

-

grafológusok, asztrológusok, magándetektívek, testőrök, társkereső irodák és házassági tanácsadók szolgáltatásaiért kifizetett összegek és mindenféle más díjak (WC,
ruhatár stb.).

13.

A HÁZTARTÁSOKAT SEGÍTŐ NONPROFIT INTÉZMÉNYEK EGYÉNI CÉLÚ
FOGYASZTÁSI KIADÁSAI

13.1

LAKÁSSZOLGÁLTATÁS
Ugyanazt foglalja magába, mint a COPNI 01.0. csoportja.
Ez a csoport összhangban van a 04.1 csoporttal (a háztartások lakbérre költött fogyasztási
kiadásai), valamint a 14.1 csoporttal (az államháztartási szektor lakásszolgáltatásra fordított egyéni célú fogyasztási kiadásai).

13.1.0 Lakásszolgáltatás (SZ)
-

13.2

A COPNI 01.0.0 alcsoportjában részletesen felsorolt szolgáltatásokat tartalmazza. Hasonlít a 04.1.1 és a 14.1.0 csoportokhoz.

EGÉSZSÉGÜGY
Ugyanazt a kört fedi le, amit a COPNI 02.1-02.6 csoportjai.
Ez a csoport a 06. főcsoporttal (a háztartások egészségügyre fordított fogyasztási kiadásai) és a 14.2. csoporttal (az államháztartás egészségügyre fordított egyéni célú fogyasztási kiadásai) van kapcsolatban.
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13.2.1 Gyógyszerek (NT)
-

A COPNI 02.1.1 alatt részletezetteknek megfelelő. Hasonló a 06.1.1 és a 14.2.1 alcsoportokhoz.

13.2.2 Egyéb egészségügyi termékek (NT)
-

A COPNI 02.1.2 alatt meghatározottakat tartalmazza. Hasonló a 06.1.2 és a 14.2.2 alcsoportokhoz.

13.2.3 Gyógyászati segédeszközök és készülékek (T)
-

A COPNI 02.1.3 alatt felsoroltakat tartalmazza. Hasonló a 06.1.3 és a 14.2.3 alcsoportokhoz.

13.2.4 Orvosi járóbetegellátás (SZ)
-

A COPNI 02.2.1 alatt leírtaknak megfelelő. Hasonló a 06.2.1 és a 14.2.4 alcsoportokhoz.

13.2.5 Fogászati járóbetegellátás (SZ)
-

A COPNI 02.2.2 alatt meghatározottakat öleli fel. Hasonló a 06.2.2 és a 14.2.5 alcsoportokhoz.

13.2.6 Egyéb járóbetegellátás (SZ)
-

A COPNI 02.2.3 alatt részletezettek. Hasonló a 06.2.3 és a 14.2.6 alcsoportokhoz.

13.2.7 Kórházi szolgáltatások (SZ)
-

A COPNI 02.3.0 alatt definiált szolgáltatások. Hasonló a 06.3.0 és a 04.2.7 alcsoportokhoz.

13.2.8 Egyéb egészségügyi szolgáltatások (SZ)
-

13.3

A COPNI 02.4.0, 02.5.0 és a 02.6.0 pontjai alatt leírt szolgáltatásokat tartalmazza.

SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA
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Ugyanazokat a rendeltetésű javakat tartalmazza, mint a COPNI 03.1 és a 03.2 csoportja.
Ez a csoport hasonló a 09.4 csoporthoz (a háztartások szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokra fordított fogyasztási kiadásai) és a 14.3 csoporthoz
(az államháztartás szabadidőre és kultúrára fordított egyéni célú fogyasztási kiadásai).
13.3.1 Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások (SZ)
-

A COPNI 03.1.0 alatt leírtak tartoznak ide. Hasonló a 09.4.1 és a 14.3.1 alcsoportokhoz.

13.3.2 Kulturális szolgáltatások (SZ)
-

13.4

A COPNI 03.2.0 alatt meghatározott szolgáltatások köre. Hasonló a 09.4.2 és a 14.3.2
alcsoportokhoz.

OKTATÁS
Ugyanazokat a szolgáltatásokat öleli fel, mint a COPNI 04.1-04.7 csoportjai.
Ez a csoport megfelel a 10. főcsoportnak (a háztartások oktatásra fordított fogyasztási kiadásai) valamint a 14.4 csoportnak (az államháztartás oktatásra fordított egyéni célú fogyasztási kiadásai).

13.4.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás (SZ)
-

A COPNI 04.1.0 alatt definiált szolgáltatások. Megfelel a 10.1.0 és a 14.4.1 alcsoportoknak.

13.4.2 Középfokú oktatás (SZ)
-

A COPNI 04.2.0 alatt leírt szolgáltatások. Megfelel a 10.2.0 és a 14.4.2 alcsoportoknak.

13.4.3 Középfokot meghaladó, de nem felsőfokú oktatás (SZ)
-

A COPNI 04.3.0 pontjában meghatározottakat tartalmazza. Megfelel a 10.3.0 és a 14.4.3 alcsoportoknak.

13.4.4 Felsőfokú oktatás (SZ)
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-

A COPNI 04.4.0 alatt felsoroltak tartoznak ide. Megfelel a 10.4.0 és a 14.4.4 alcsoportoknak.

13.4.5 Nem besorolható szintű oktatás (SZ)
-

A COPNI 04.5.0 alatti szolgáltatások halmaza. Megfelel a 10.5.0 és a 14.4.5 alcsoportoknak.

13.4.6 Egyéb oktatási szolgáltatások (SZ)
-

13.5

A COPNI 04.6.0 és a 04.7.0 pontjai alatt felsorolt szolgáltatásoknak megfelelő.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
A COPNI 05.1 és 05.2 csoportjaival megegyező tartalmú.
Ez a csoport megfelel a 12.4 csoportnak (a háztartások szociális ellátására költött fogyasztási kiadásai) és a 14.5 csoportnak (az államháztartás szociális ellátásra fordított kiadásai).

13.5.0 Szociális ellátás (SZ)
-

13.6

A COPNI 05.1.0 és a 05.2.0 pontjaival megegyező. Megfelel a 12.4.0 és a 14.5.0 alcsoportoknak.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
A COPNI 06.0, 07.1, 07.2, 07.3, 08.1, 08.2, 09.1 csoportjai által lefedett szolgáltatások
tartoznak ide.
Ehhez a csoporthoz nincs hasonló sem 01.-12. főcsoportok között (kiadásai,) sem a 14.
főcsoportban (az államháztartás egyéni célú fogyasztási kiadásai).

13.6.1 Egyházi tevékenység (SZ)
-

A COPNI 06.0.0. pontjában leírtaknak megfelelő.

13.6.2 Politikai pártok, munkaügyi és szakmai szervezetek (SZ)
-

A COPNI 07.1.0, 07.2.0 és a 07.3.0 pontjai alatt felsoroltaknak megfelelő.

13.6.3 Környezetvédelem (SZ)
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-

A COPNI 08.1.0 és 08.2.0 alatt meghatározott szolgáltatásoknak felel meg.

13.6.4 Máshova nem sorolt szolgáltatások (SZ)
-

A COPNI 09.1.0 és 09.2.0 pontjaiban felsoroltaknak felel meg.

14

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYÉNI CÉLÚ FOGYASZTÁSI KIADÁSAI

14.1

LAKÁSSZOLGÁLTATÁS
Ugyanazokat a szolgáltatásokat tartalmazza, mint a COFOG 10.6. csoportja.
E csoport tartalma hasonló a 04.1 csoporthoz (a háztartások lakbérre fordított fogyasztási
kiadásai) és a 13.1. csoporthoz (a NPISHs lakásszolgáltatásra fordított egyéni célú fogyasztási kiadásai).

14.1.0 Lakásszolgáltatás (SZ)
-

14.2

A COFOG 10.6.0 pontjában leírtak tartoznak ide. Megfelel a 04.1.1 és 13.1.0 alcsoportoknak.

EGÉSZSÉGÜGY
Ugyanazt a kört öleli fel, mint a COFOG 07.1-07.4 csoportjai.
Ez a csoport megfelel a 06. főcsoportnak (a háztartások egészségüggyel kapcsolatos fogyasztási kiadásai) és a 13.2 csoportnak (a NPISHs egészségügyre fordított egyéni célú
fogyasztási kiadásai).

14.2.1 Gyógyszerek (NT)
-

A COFOG 07.1.1 alatti felsorolt termékek. Hasonló a 06.1.1 és a 13.2.1 alcsoportokhoz.

14.2.2 Egyéb egészségügyi termékek (ND)
-

Ugyanolyan tartalmú, mint a COFOG 07.1.2. Megfelel a 06.1.2 és a 13.2.2 alcsoportoknak

14.2.3 Gyógyászati segédeszközök és készülékek (T)
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-

A COFOG 07.1.3 alatt részletezetteknek felel meg. Hasonló a 06.1.3 és a 13.2.3 alcsoportokhoz.

14.2.4 Orvosi járóbetegellátás (SZ)
-

A COFOG 07.2.1 és 07.2.2 pontjaiban részletezett szolgáltatások. Hasonló a 06.2.1 és
a 13.2.4 alcsoportokhoz.

14.2.5 Fogászati járóbetegellátás (SZ)
-

A COFOG 07.2.3 alatt felsoroltak. Hasonló a 06.2.2 és a 13.2.5 alcsoportokhoz.

14.2.6 Egyéb járóbetegellátás (SZ)
-

A COFOG 07.2.4 alatt meghatározott szolgáltatások. Hasonló a 06.2.3 és a 13.2.6 alcsoportokhoz.

14.2.7 Kórházi szolgáltatások (SZ)
-

A COFOG 07.3.1-07.3.4 pontjai alatt részletezettek tartoznak ide. Megfelel a 06.3.0
és a 13.2.7 alcsoportoknak.

14.2.8 Közegészségügyi szolgáltatások (SZ)
-

14.3

A COFOG 07.4 0 pontjában részletezett szolgáltatások köre.

SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA
Azok a szolgáltatások tartoznak ide, melyek a COFOG 08.1 és 08.2 csoportjaiban szerepelnek.
Ez a csoport megfelel a 09.4 csoportnak (a háztartások szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokra fordított fogyasztási kiadásai) és a 13.3 csoportnak
(az NPISHs szabadidőre és kultúrára fordított egyéni célú fogyasztási kiadásai).

14.3.1 Sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások (SZ)
-

A COFOG 08.1.0 alatt részletezett szolgáltatásoknak felel meg. Hasonló a 09.4.1 és a
13.3.1 alcsoportokhoz.
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14.3.2 Kulturális szolgáltatások (SZ)
-

14.4

A COFOG 08.2.0 alatt felsoroltak. Hasonló a 09.4.2 és a 13.3.2 alcsoportokhoz.

OKTATÁS
Ugyanazokat a szolgáltatásokat öleli fel, mint a COFOG 09.1-09.5 csoportjai.
Megfelel a 10. főcsoportnak (a háztartások oktatásra fordított fogyasztási kiadásai) és a
13.4 csoportnak (a NPISHs oktatásra költött egyéni célú fogyasztási kiadásai).

14.4.1 Iskolaelőkészítő és alapfokú oktatás (SZ)
-

A COFOG 09.1.1 és a 09.1.2 pontjaiban felsorolt szolgáltatások. Hasonló a 10.1.0 és
a 13.4.1 alcsoportokhoz.

14.4.2 Középfokú oktatás (SZ)
-

A COFOG 09.2.1 és 09.2.2 alatt meghatározott szolgáltatások. Megfelel a 10.2.0 és a
13.4.2 alcsoportoknak.

14.4.3 Középfokot meghaladó de nem felsőfokú oktatás (SZ)
-

A COFOG 09.3.0 alatt részletezetteknek megfelelő. Hasonló a 10.3.0 és a 13.4.3 alcsoportoknak.

14.4.4 Felsőfokú oktatás (SZ)
-

A COFOG 09.4.1 és 09.42 pontjaiban leírtaknak felel meg. Hasonló a 10.4.0 és a
13.4.4 alcsoportokhoz.

14.4.5 Nem besorolható szintű oktatás (SZ)
-

A COFOG 09.5.0 alá tartozó szolgáltatások. Hasonló a 10.5.0 és a 13.4.5 alcsoportokhoz.

14.4.6 Egyéb oktatási szolgáltatások (SZ)
-

A COFOG 09.6.0 alatt részletezett szolgáltatásoknak felel meg.
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14.5

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Azok a szolgáltatások szerepelnek itt, melyeket a COFOG 10.1-10.5 és a 10.7. csoportjai
sorolnak fel.
Megfelel a 12.4 csoportnak (a háztartások szociális ellátásra fordított fogyasztási kiadásai) és a 13.5 csoportnak (NPISHs szociális ellátásra fordított egyéni célú fogyasztási kiadásai).

14.5.0 Szociális ellátás (SZ)
-

A COFOG 10.1.1-10.5.0 és a 10.7.0 pontjaiban részletezett szolgáltatások tartoznak
ide. Megfelel a 12.4.0 és a 13.5.0 alcsoportoknak.
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