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Kiemelt előirányzat neve



	1 				Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai 		572 876 	610 074
		1 				Természetbeni ellátások 		423 704 	458 450
			1 				Gyógyító-megelőző ellátás 		298 300 	299 092
				1 				Háziorvosi ellátás finanszírozása 		29 401 	29 400
				2 				Feladatfinanszírozás összesen 		28 088 	28 027
				3 				Járóbeteg-szakellátás összesen 		56 519 	56 656
				4 				Aktív fekvőbeteg-ellátás 		159 516 	160 694
				5 				Krónikus fekvőbeteg-ellátás 		18 357 	18 209
				6 				Ügyeleti díj 		4 630 	4 628
				7 				Működési költség előleg keret 		1 000 	65
				8 				Végkielégítés 		100 	391
				9 				Orvosspecifikus vények kiadása 		332 	222
				10 				Felülvizsgáló orvosok díja 		267 	261
				11 				Méltányossági alapon történő térítések 		90 	40
				12 				Eü. intézmények ügyeleti díj emelése átvett pénzeszközből 			499
			2 				Gyógyfürdő-szolgáltatás 		1 950 	1 866
			3 				Anyatejellátás 		300 	175
			4 				Gyógyszertámogatás 		102 580 	135 474
				1 				Speciális szerződés szerint támogatott magas áru gyógyszer
								   kiadás 		6 295 	7 220
			5 				Gyógyászati segédeszköz támogatás 		17 593 	19 618
			6 				Utazási költségtérítés 		2 981 	2 225
		2 				Pénzbeli ellátások 		146 942 	149 657
			1 				Terhességi-gyermekágyi segély 		7 200 	6 924
			2 				Táppénz 		42 068 	41 255
			3 				Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági
							   nyugellátások és baleseti ellátások 		95 822 	99 927
			4 				Betegséggel kapcsolatos segélyek 		930 	639
				1 				Külföldi gyógykezelés 		550 	373
				2 				Külföldi sürgősségi gyógykezelés 		120 	23
				3 				Nemzetközi egyezményekből eredő kiadásokra 		10 	2
				4 				Méltányossági támogatások 		250 	241
			5 				Kártérítési járadék 		922 	912
		3 				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 		500 	381
		4 				Postaköltség és egyéb kiadások 		1 730 	1 156
		5 				A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás 			430
	2 				Működésre fordított kiadások 		21 150 	21 307
		1 				Folyamatos működési kiadások 		17 341 	17 442
		2 				Behajtás ösztönzése 		500 	637
		3 				Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 		750 	718
		4 				Felhalmozási és fejlesztési kiadások 		2 459 	2 479
		5 				APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 		100 	31
	3 				Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 		8 	166
	4 				Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 		130 	254
	5 				APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 		100 	12
	6 				Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 		1 000 	381
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 		595 264 	632 194
Egyenleg 								–22 090 	–70 733

