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	2					Társadalombiztosítási ellátások kiadásai	1 755 709,7
		1					Nyugellátások	1 096 942,0
F06.b			1					Öregségi nyugdíj	669 118,0
			2					Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj	283 870,0
F06.b				1					Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I—II. rokkantsági csoport)	18 962,0
F06.b				2 					Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)	111 679,0
F06.a				3					Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I—II. rokkantsági csoport)	30 709,0
F06.a				4					Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)	120 874,0
F06.b				5					Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I—II. rokkantsági csoport)
F06.b				6					Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)
F06.a				7					Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I—II. rokkantsági csoport)
F06.a				8					Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)	1 646,0
F06.b			3					Hozzátartozói nyugellátás	142 974,0
F06.b			4					Egyösszegű méltányossági kifizetések	980,0
				1					Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás	600,0
				2					Egyszeri szociális segély	380,0
		2					Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai	98 542,0
F06.a			1					Terhességi-gyermekágyi segély	7 053,0
F06.a			2					Táppénz	50 731,0
				1					Táppénz	45 151,0
				2					Gyermekápolási táppénz	2 080,0
				3					Baleseti táppénz	3 500,0
F06.g			3					Betegséggel kapcsolatos segélyek	1 169,0
				1					Külföldi gyógykezelés	478,0
				2					Külföldi sürgősségi gyógykezelés	128,0
				3					Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások	191,0
				4					Méltányossági támogatások	372,0
F06.c			4					Kártérítési járadék	1 059,0
F06.c			5					Baleseti járadék	2 230,0
F06.e			6					GYED-folyósítás kiadásai	36 300,0
		3					Természetbeni ellátások	554 963,4
			1					Gyógyító-megelőző ellátás	373 754,4
F05.b				1					Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás	36 742,0
F05.c				2					Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem	8 638,0
F05.c				3					Fogászati ellátás	10 411,0
F05.a				4					Gondozóintézeti gondozás	7 662,0
F05.a				5					Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás	3 687,0
F05.c				6					Járóbeteg-szakellátás	51 757,0
F05.a				7					CT, MRI	7 270,0
F05.c				8					Művesekezelés	10 143,0
F05.e				9					Házi szakápolás	1 324,0
F05.a				10					Fekvőbeteg-szakellátás	219 268,0
F05.e				11					Működési költségelőleg	360,4
F05.e				12					Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka	600,0
F05.e				13					Célelőirányzatok	941,0
				14					Egyszeri keresetkiegészítés	14 942,0
F05.e			2 					Gyógyfürdő-szolgáltatás	2 400,0
F05.e			3					Anyatejellátás	203,0
F05.e			4					Gyógyszertámogatás	152 000,0
F05.e			5					Gyógyászati segédeszköz támogatás	23 951,0
F06.g			6					Utazási költségtérítés	2 664,0
		4					Egyéb kiadások	5 262,3
F06.c			4					Egyéb kiadások	5 262,3
				1					Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés	500,0
				2					Postaköltségek és egyéb kiadások	4 762,3
	4					Működésre fordított kiadások	33 477,3
F06.c		1					Központi hivatali szervek	16 914,5
			1					Működési kiadások	16 502,6
				1					Személyi juttatások	7 692,8
				2					Munkaadókat terhelő járulékok	3 057,0
				3					Dologi kiadások	5 691,8
				4					Egyéb működési célú támogatások, kiadások	61,0
				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai
				6					Kamatfizetések
			2					Felhalmozási kiadások	411,9
				1					Intézményi beruházási kiadások	355,0
				2					Felújítás	56,9
				3					Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c		2					Igazgatási szervek	11 933,7
			1					Működési kiadások	11 358,7
				1					Személyi juttatások	6 101,5
				2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 362,6
				3					Dologi kiadások	2 894,6
				4					Egyéb működési célú támogatások, kiadások
				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai
				6					Kamatfizetések
			2					Felhalmozási kiadások	575,0
				1					Intézményi beruházási kiadások	275,0
				2					Felújítás	300,0
				3					Felhalmozási célú támogatások, kiadások
F06.c		3					Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok	4 629,1
			1					Felhalmozási és fejlesztési kiadások	4 379,1
				1					Világbanki kölcsön kamat és tőketörlesztése	890,0
				2					Fejlesztési kiadások	3 489,1
			9					EU csatlakozás felkészülési kiadása	250,0
	6					Vagyongazdálkodás kiadásai	2 215,0
F01.b		1					Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai	2 215,0
			1					Felújítás
			2					Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	335,0
			3					Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése	1 880,0
	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 791 402,0
	EGYENLEG	—42 311,0
	GFS EGYENLEG	—42 311,0

