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BEVÉTELEK
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Kiemelt előirányzat neve



	1 				A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek 		784 225 	779 324
		1 				A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 		718 048 	741 533
			1 				Munkáltatói járulék 		564 945 	593 727
			2 				Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési
							   térítés 		8 000 	8 000
			3 				Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 		7 608 	7 462
			4 				Nyugdíjjárulék 		125 495 	122 397
				1 				Egyéni járulék 		120 895 	116 853
				2 				Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék 		2 100 	2 101
				3 				Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 		2 500 	3 443
			5 				A magánnyugdíjpénztárak átutalásai 			26
				1 				Rokkantsági transzfer
				2 				Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 			26
			6 				Késedelmi pótlék és bírság 		12 000 	9 921
		2 				Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel* 		32 000
		3 				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 		2 247 	4 595
			1 				Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 		2 247 	4 595
		4 				Vagyongazdálkodásból származó bevétel 		11 830 	13 096
			1 				Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek 		11 830 	13 096
		5 				Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti átutalás	 	20 100 	20 100
	2 				Működési célú bevételek 		2 165 	1 795
		1 				Központi költségvetés működési célú térítése 		680 	759
			1 				Népjóléti Minisztérium4 fejezet költségtérítése 		600 	679
			2 				PM fejezet költségtérítése (életjáradék személyi kárpótlás alapján) 		80 	80
		2 				Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése 		65 	116
			1 				Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése 		35 	38
			2 				ÁPV Rt. költségtérítése 		30 	78
		3 				Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 		1 390 	559
		4 				Egyéb működési célú bevétel 		30 	361
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen 		786 390 	781 119
	5 				Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási
					   szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
		1 				A központi költségvetésből finanszírozott ellátások** 		78 270 	73 543
			1 				Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 		63 770 	66 235
				1 				Rokkantsági járadék 		2 800 	3 229
				2 				Megváltozott munkaképességűek járadékai 		30 800 	34 573
				3 				Egészségkárosodási járadék 		1 230 	1 248
				4 				Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság
								   kiegészítése 		3 000 	3 203
				5 				Mezőgazdasági járadékok 		7 000 	6 135
				6 				Vakok személyi járadéka 		3 300 	3 423
				8 				Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 		9 170 	9 496
				9 				Házastársi pótlék 		5 920 	4 539
				10 				Cukorbetegek támogatása 		50 	37
				11 				Lakbértámogatás 		250 	259
				12 				Katonai családi segély 		250 	93
			2 				Életjáradék személyi kárpótlás alapján 		14 500 	7 308
				1 				Pénzbeni kárpótlás 		13 000 	5 613
				2 				Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 		1 500 	1 695
		2 				Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 		14 000 	16 459
		3 				Munkáltatói befizetésekből, illietve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott
						   foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.] 	8 000 	2 515
		4 				Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj
						   [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.] 		10 000 	5 780
		5 				Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék
						   tulajdoni kárpótlás alapján 		2 300 	2 138
		6 				Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék 	5 000	4 800
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen 		117 570 	105 235
Bevételek mindösszesen 					903 960 	886 354

