	1				Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 		872 625
		1				Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevételek 		620 782
			1				Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől 		170 902
			2				Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól 	410 976
			3				Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek,
							   alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.) 		14 402
			4				Egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási járuléka 		24 502
				1				Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett
								   nyugdíjbiztosítási járulék 		11 124
				2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjbiztosítási járuléka 	13 378
		2				Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel 		129 957
			1				Egyéni nyugdíjjárulék 		96 990
				1				Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka 		94 551
				2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka 		2 439
			2				Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%) 		23 286
			3				Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 		0
				1				Rokkantsági transzfer 		0
				2				Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 		0
			4				Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék 		6 500
			5				Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék 		3 181
		3				Egyéb járulékok és hozzájárulások 		7 395
			2				Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 		500
			5				Közteherjegy után befolyt járulék 		50
			6				Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 		6 845
			7				Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 		0
		5				Késedelmi pótlék, bírság 		12 500
					Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 		770 634
						Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel 		24 000
		6				Központi költségvetési hozzájárulások 		99 791
			3				Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés 	10 500
			4				Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám. 	69 857
			5				Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 		19 434
		7				Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 		2 200
			3				Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 		2 200
	3				Működési célú bevételek 		2 940
	5				Vagyongazdálkodással kapacsolatos bevételek 		39 100
		1				Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 		39 100
			1				Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 		0
				1				Immateriális javak értékesítése 		0
				2				Tárgyi eszközök értékesítése 		0
				3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 		0
				4				Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 	0
			2				Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel 	0
				1				Immateriális javak értékesítése 		0
				2				Tárgyi eszközök értékesítése 		0
				3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 		0
			3				Vagyongazdálkodás hozambevételei 		0
				1				Kamatbevételek 		0
				2				Osztalékok 		0
				3				Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, 
								   értékesítésből származó árfolyamnyereség 		0
					NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 		914 665

