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Kiemelt előirányzat neve



	1 				A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai 		769 538 	784 956
		1 				Nyugellátások 		766 538 	781 849
			1 				Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 		640 410 	647 086
			2 				Hozzátartozói ellátások 		102 469 	111 045
			3 				Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
							   (I–II. csoportos) 		23 659 	23 718
		2 				Postaköltségek és egyéb kiadások 		3 000 	2 966
		3 				A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás 			141
	2 				Működésre fordított kiadások 		16 280 	15 279
		1 				Folyamatos működési kiadások 		12 419 	12 315
		2 				Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 		75 	65
		3 				Felhalmozási és fejlesztési kiadások 		2 619 	1 782
		4 				Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 		469 	419
		5 				Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 		698 	698
	3 				Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 		252 	357
	4 				Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 		320 	569
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen 		786 390 	801 161
Egyenleg 								0 	–20 042
	5 				Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási
					   szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
		1 				A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 		78 270 	73 121
			1 				Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 		63 770 	65 842
				1 				Rokkantsági járadék 		2 800 	3 241
				2 				Megváltozott munkaképességűek járadékai 		30 800 	34 295
				3 				Egészségkárosodási járadék 		1 230 	1 251
				4 				Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság
								   kiegészítése 		3 000 	3 189
				5 				Mezőgazdasági járadékok 		7 000 	6 071
				6 				Vakok személyi járadéka 		3 300 	3 427
				8 				Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 		9 170 	9 473
				9 				Házastársi pótlék 		5 920 	4 523
				10 				Cukorbetegek támogatása 		50 	37
				11 				Lakbértámogatás 		250 	256
				12 				Katonai családi segély 		250 	79
			2 				Életjáradék személyi kárpótlás alapján 		14 500 	7 279
				1 				Pénzbeni kárpótlás 		13 000 	5 588
				2 				Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 		1 500 	1 691
		2 				Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 		14 000 	16 522 
		3 				Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott
						   korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.] 		8 000 	2 993
		4 				Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj
						   [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.] 		10 000 	9 806
		5 				Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék
						   tulajdoni kárpótlás alapján 		2 300 	2 114
		6 				Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék 	5 000	5 201
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen 		117 570 	109 757
Egyenleg 								0 	–4 522
Kiadások mindösszesen			 		903 960 	910 918
Egyenleg mindösszesen 					0 	–24 564

