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Kiemelt előirányzat neve



	1 				A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai 		1 342 414 	1 395 030
		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 		23 659 	23 718
		2 				Természetbeni ellátások 		423 704 	458 450
			1 				Gyógyító-megelőző ellátás 		298 300 	299 092
			2 				Gyógyfürdő-szolgáltatás 		1 950 	1 866
			3 				Anyatejellátás 		300 	175
			4 				Gyógyszertámogatás 		102 580 	135 474
			5 				Gyógyászati segédeszköz támogatás 		17 593 	19 618
			6 				Utazási költségtérítés 		2 981 	2 225
		3 				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
			5 				Kártérítési járadék 		922 	912
		4 				Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 		500 	381
		5 				Posta és egyéb kiadások 		4 730 	4 122
		6 				A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás 		0 	571
	2 				Működésre fordított kiadások 		37 430 	36 586
		1 				Folyamatos működési kiadások 		29 760 	29 757
		2 				Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 		75 	65
		3 				Behajtás ösztönzése 		500 	637
		4 				Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése 		750 	718
		5 				Felhalmozási és fejlesztési kiadások 		5 078 	4 261
		6 				APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 		100 	31
		7 				Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 		469 	419
		8 				Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 		698 	698
	3 				Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 		260 	523
	4 				Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 		450 	823
	5 				APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 		100 	12
	6 				Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 		1 000 	381
	A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 		1 381 654 	1 433 355
	Egyenleg 								–22 090 	–90 775
	4 				Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbiztosítási
					   szervezetek által folyósított ellátások kiadásai 		168 400 	176 207
		1 				A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 		167 000 	174 801
		2 				A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 		1 400 	1 404
		3 				Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások 	0	2
	5 				Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási
					   szervezetek által folyósított ellátások megtérítései 		117 570 	109 757
		1 				A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 		78 270 	73 121
		2 				Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 		14 000 	16 522
		3 				Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott
						   foglalkoztatáspolitikai 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 hadigondozotti járadék 		5 000	5 201
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai 		285 970 	285 964
Egyenleg 								0 	–4 716
Kiadások mindösszesen					1 667 624	1 719 319
Egyenleg mindösszesen 					–22 090 	–95 491

