	1				Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 		1 509 160
		1				Társadalombiztosítási járulékbevételek 		951 252
			1				Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől 		261 880
			2				Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől,
							   vállalkozásoktól 		629 757
			3				Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek,
							   alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.) 		22 069
			4				Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka 		37 546
				1				Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett tb. járulék 		17 045
				2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb. járuléka 		20 501
		2				Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 		204 237
			1				Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül) 		171 270
				1				Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka 		166 962
				2				Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási
								   járuléka 		4 308
			2				Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%) 		23 286
			3				Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 		0
				1				Rokkantsági transzfer 		0
				2				Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer 		0
			4				Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék 		6 500
			5				Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék 		3 181
		3				Egyéb járulékok és hozzájárulások 		23 173
			1				Baleseti járulék 		514
			2				Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei 		1 005
			3				Egészségbiztosítási járulék fizetésre kötelezett személyek által fizetett
							   11%-os járulék 		800
			4				Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 		10 500
				1				Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől 		3 530
				2				Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól 	6 714
				3				Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől 		116
				4				Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól 		140
			5				Közteherjegy után befolyt járulék 		87
			6				Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék 		10 267
			7				Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 		0
			8				Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka 		0
		4				Egészségügyi hozzájárulás 		171 677
			1				Tételes egészségügyi hozzájárulás 		151 577
				1				Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől 		41 729
				2				Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd. szervezetektől, vállalkozásoktól 	100 348
				3				Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől 		3 517
				4				Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás 	5 983
			2				Százalékos egészségügyi hozzájárulás 		20 100
		5				Késedelmi pótlék, bírság 		21 600
					Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: 		1 371 939
						Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel 		45 500
		6				Központi költségvetési hozzájárulások 		130 081
			1				Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 		890
			2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás 	2 700
			3				Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni közp. költségvetési térítés 	10 500
			4				Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám. 	69 857
			5				Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 		19 434
			6				Jövedéki adóból átadott pénzeszköz 		26 700
			7				Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz 		0
		7				Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 		7 140
			1				Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 		330
			2				Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 		1 800
			3				Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 		3 000
			4				Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése
							   (1996. évi CXX. tv. 28. §) 		650
			5				Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám.visszatérítés
							   [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.] 		360
			6				Működési költségelőleg visszatérülése 		1 000
	3				Működési célú bevételek 		6 640
	5				Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 		53 700
		1				Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek 		53 700
			1				Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel 		0
				1				Immateriális javak értékesítése 		0
				2				Tárgyi eszközök értékesítése 		0
				3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 		0
				4				Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 	0
			2				Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel 	0
				1				Immateriális javak értékesítése 		0
				2				Tárgyi eszközök értékesítése 		0
				3				Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése 		0
			3				Vagyongazdálkodás hozambevételei 		0
				1				Kamatbevételek 		0
				2				Osztalékok 		0
				3				Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak,
								   értékesítésből származó árfolyamnyereség 		0
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 		1 569 500

