	1				Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 	636 535 	636 535 	624 703
		1				Munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek 	330 470 	330 470 	338 997
			1				Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől 	90 978 	90 978 	92 430
			2				Egészségbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól 	218 781 	218 781 	225 670
			3				Egészségbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok,
							  egyházi intézmények, pártok stb.) 	7 667 	7 667 	7 413
			4				Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási járuléka 	13 044 	13 044 	13 483
				1				Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék 	5 921 	5 921 	5 995
				2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka 	7 123 	7 123 	7 488
		2				Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 	74 280 	74 280 	76 365
			1				Egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel 	74 280 	74 280 	76 365
				1				Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 	72 411 	72 411 	73 945
				2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka 	1 869 	1 869 	2 420
		3				Egyéb járulékok és hozzájárulások 	15 778 	15 778 	17 921
			1				Baleseti járulék 	514 	514 	994
			2				Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 	505 	505 	428
			3				Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka 	800 	800 	573
			4				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 	10 500 	10 500 	12 348
				1				Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől 	3 530 	3 530 	4 001
				2				Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól 	6 714 	6 714 	8 048
				3				Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől 	116 	116 	142
				4				Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól 	140 	140 	157
			5				Közteherjegy után befolyt járulék 	37 	37 	16
			6				Munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulékbevétel 	3 422 	3 422 	3 562
		4				Egészségügyi hozzájárulás 	171 677 	171 677 	156 786
			1				Tételes egészségügyi hozzájárulás 	151 577 	151 577 	148 240
				1				Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől 	41 729 	41 729 	44 848
				2				Tételes egészségügyi hozzájárulás gazdasági szervezetektől, vállalkozásoktól 	100 348 	100 348 	99 870
				3				Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől 	3 517 	3 517 	2 362
				4				Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás 	5 983 	5 983 	1 160
			2				Százalékos egészségügyi hozzájárulás 	20 100 	20 100 	8 546
		5				Késedelmi pótlék, bírság 	9 100 	9 100 	1 168
					Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:	 601 305 	601 305 	591 238
						Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel 	21 500 	21 500
		6				Központi költségvetési hozzájárulások 	30 290 	30 290 	30 290
			1				Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 	890 	890 	890
			2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 	2 700 	2 700 	2 700
			5				Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 	0 	0 	0
			6				Jövedéki adóból átadott pénzeszköz 	26 700 	26 700 	26 700
			7				Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz 	0 	0 	0
		7				Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 	4 940 	4 940 	3 176
			1				Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 	330 	330 	200
			2				Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 	1 800 	1 800 	1 374
			3				Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 	800 	800 	766
			4				Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.) 	650 	650 	673
			5				Önkorm. kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérítés 
							   [1997. évi XLIII. tv. 11. § (6) bek.] 	360 	360 	98
			6				Működési költségelőleg visszatérülése 	1 000 	1 000 	65
	3				Működési célú bevételek 	3 700 	3 462 	4 420
	5				Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 	14 600 	19 600 	24 386
		1				Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 	14 600 	19 600 	24 386
			1				Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 	0 	0 	218
				1				Immateriális javak értékesítése 	0 	0 	0
				2				Tárgyi eszközök értékesítése 	0 	0 	103
				3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 	0 	0 	100
				4				Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték. 	0 	0 	15
			2				Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel 	0 	0 	23 709
				1				Immateriális javak értékesítése 	0 	0 	0
				2				Tárgyi eszközök értékesítése 	0 	0 	0
				3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 	0 	0 	23 709
			3				Vagyongazdálkodás hozambevételei 	0 	0 	459
				1				Kamatbevételek 	0 	0 	0
				2				Osztalékok 	0 	0 	374
				3				Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből
								  származó árfolyamnyereség 	0 	0 	85
Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen: 		654 835 	659 597 	653 509

