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Bevezetés  

Szakdolgozatomban a magyarországi társadalombiztosítás két világháború 

közötti szakaszát dolgoztam fel. Ahhoz, hogy képet kapjunk a tárgyalt 

társadalombiztosítási intézkedésekről, valamiféle ismereteket kell szerezni mind a 

korról, a szociális jogról, mind pedig a társadalombiztosítás kialakulásának kezdeti 

szakaszairól.  

Éppen ezért a dolgozatomat egy rövid összefoglalóval kezdtem az érintett 

évekről, kitérve az akkori politikai rendszerre, a gazdasági helyzetre és a társadalom 

összetételére, mivel mindezek befolyásolják a társadalombiztosítással kapcsolatos 

törvénykezést is. 

Ezek után röviden írtam a szociálpolitikáról, ezen belül a társadalombiztosítás 

helyéről a jogrendszerben, arról, mit is érthetünk ezen meghatározás alatt.  

A következő részben a társadalombiztosítás kezdeti fejlődését vázoltam a 

bányatársládáktól egészen az első világháborúig.  

Mindezek tükrében a két világháború közötti társadalombiztosítás történetét két 

nagyobb fejezetre osztva tárgyaltam. Az egyik nagy fejezet az egészségbiztosítás, míg a 

másik a nyugdíjbiztosítás korabeli szabályanyagát tartalmazza. A szakdolgozat 

terjedelmi korlátai miatt nem vettem bele minden apró rendelkezést, hanem inkább 

magának a társadalombiztosítási rendszernek a vázolására törekedtem a két 

leglényegesebb törvény részletes feldolgozásával. Az egyéb vonatkozó rendelkezéseket 

inkább csak a változások mentén érintettem. A két törvény feldolgozását a biztosítottak, 

a járulékok, az ellátások és a szervezeti rendszer ismertetésével tettem meg, mivel ezek 

azok a főbb pillérek, amelyek az egész rendszert felépítik. 

A munkámhoz számtalan szakirodalmi írást átnéztem, de a főbb gondolatokat 

Igazné Prónai Borbála PhD értekezéséből és Botos József könyvéből vettem át, mivel 

ők részletekbe menően végigvezetik a társadalombiztosítás történetét, kitérve az általam 

vizsgált korra is. A bibliográfiában sorolt szövegeken kívül minden tekintetben az 

eredeti törvényszövegekre támaszkodtam, elvégezve azok feldolgozását. 

A dolgozat írásának kezdetén az volt az alapvető feltevésem, hogy a két 

világháború közötti időszakban már a mai magyar társadalombiztosítási rendszer 

előképeként fejlett, jól kidolgozott, működő biztosítás volt. A záró fejezetben 

összegzem a következtetéseimet mind a feltevésemre, mind a korabeli rendszerre 

vonatkozóan. 



 

3 

A két világháború közötti Magyarország 

„Soha le nem mondani, 

Soha el nem csüggedni, 

Ha kell mindig újra kezdeni!” 

(Kossuth Lajos) 

Ez a korszak1 hazánk történetének egyik legellentmondásosabb időszaka. 

Megítélése, mint minden vészterhes időé, nagymértékben függ az irányadó politikai 

vonaltól, és ez a jelen korra is igaz. Magyarország 1941-es hadba lépése óta eltelt 73 év 

alatt radikálisan eltérő vélemények jelentek meg a társadalomban és a hivatalos 

történetírásban a XX. század ezen évtizedeiről. Mint például az 1949-től 1989-ig 

fennálló szocialista állam világszemléletéből fakadó, az őszirózsás forradalom2 

győzelmét és az ebből permanensen következő proletárdiktatúra diadalát hirdető, 

valamint az azt követően kialakuló általuk fasisztának bélyegzett Horthy-korszakot3 

ostorozó pártállami dogma. Jelenleg pedig él ennek a szöges ellentéte a „radikális jobb 

oldal” és támogatóik körében, tehát Horthy Miklós regnálásának korát az ország-

gyarapítás fényében idealizálják. A fent említett másik két érát: a Károlyi Mihály4 

nevével fémjelzett Népköztársaságot a trianoni katasztrófához5 történő asszisztálással, 

Kun Béla6 Tanácsköztársaságát7 pedig a vörös terrorral azonosítják. E két szöges 

ellentétben álló szélsőséges nézet jól mutatja, milyen viharos éveket ölel fel 

történelmünk ezen darabja, amely mai napig hatással van Magyarország fejlődésére. 

Számszerűleg 1918 októbere és 1944 között eltelt időről beszélünk, amely három állam- 

és kormányformát vonultatott fel hatalmas változásokat okozva. Hiszen a 

Népköztársaság kikiáltása az 1001-ben létrejött királyság intézményét törölte el, 

amelyet a kommunisták országlása követett. Végül pedig a történeti alkotmányra 

                                                           
1 1918 őszétől 1941 nyaráig. 
2 „Az őszirózsás forradalom az I. világháború elhúzódása miatt elégedetlenkedő katonák és civilek utcai 
tüntetésekkel, felvonulásokkal és sztrájkokkal kezdődött felkelése volt Budapesten és a nagyvárosokban 
1918. október 28-a és 31-e között.” In: Harmat Árpád Péter: Magyarország a forradalmak idején és a 
Horthy-kor kezdetén (1918 – 1932), http://tortenelemklub.com/magyar-toertenelem/68-magyarorszag-a-
forradalmak-idejen-es-a-horthy-kor-kezdeten-tanulmany?catid=18%3Aforradalmak-es-a-horthy-kor-
1914-1945; A letöltés ideje: 2013. április 1. 
3 A Horthy-korszak időben nem egyértelműen behatárolt korszak, a kezdetét 1919 végére – 1920 elejére 
teszik. Tény, hogy 1920. március 1-től 1944. október 15-ig vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója volt, így ezt a korszakot az ő nevéhez kötik. 
4 XX. századi magyar miniszterelnök, majd köztársasági elnök. 
5 1920. június 4-én Magyarországgal megkötött békeszerződés, mely az ország területének kétharmadát 
elcsatolta. Nevét a szerződés aláírásának helyéről (Trianon kastély) kapta. 
6 Kommunista politikus, a Tanácsköztársaság vezetője. 
7
 Magyarország államformája volt 1919. március 21-étől 1919. augusztus 1-jéig. 
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támaszkodva, a király nélküli alkotmányos királyság államforma került bevezetésre, 

amely élén a kormányzó állt. 

Az ország akkori társadalmi rétegződése lényegében megegyezett azzal a 

társadalmi szerkezettel, amely már az Osztrák-Magyar Monarchia idején kialakult. Ez 

nem jelentett mást, mint, hogy a tőke és a földbirtok jelentős hányada egy szűk 

társadalmi elit kezében összpontosult. A társadalmi osztályok vagyoni helyzetén nem 

hagytak jelentős nyomot a forradalmi korszak földreformmal kapcsolatos intézkedései 

sem. 1919. február 16.-án került kihirdetésre a vizsgált időszak első földreformtörvénye 

amely „A földmívelő nép földhöz juttatásáról” címet viselte. A törvény alapján minden 

500 hold feletti világi és 200 hold feletti egyházi birtokrész 15-20 holdas parcellákban 

örökhaszonbérbe adásra kerüljön. Azonban a polgári rendszer bukása okán a 

rendelkezés végrehajtása elmaradt. Csupán Károlyi Mihály köztársasági elnök járt elől 

jó példával, mivel megkezdte kápolnai birtokainak a felosztását.8  

A kommunisták hatalomra kerülésük után a nép nevében megkezdték a 

kártalanítás nélküli államosítást, amely kiterjedt többek között az ipari létesítményekre 

és a nagy- illetve középbirtokokra. Az intézkedés nem a nincstelen, illetve törpebirtokos 

réteg földhöz juttatását célozta, mivel az állami direktíva a szövetkezesítést írta elő.9  

Az első tényleges földosztást a Teleki Pál által vezetett kormány hajtotta végre. 

Az Országgyűlés által 1920-ban elfogadott törvénycikk a Nagyatádi – Rubinek - féle 

földreformtörvény néven vált közismertté. A jogszabály alapján 1,2 millió hold 

nagyságú földterület került kiparcellázásra 1 és 3 hold közötti birtokméretben. Így 

százezer törpebirtokos és kétszázezer földtelen napszámos jutott földtulajdonhoz. Hozzá 

kell tenni, hogy a jogalkotó célja ezzel az intézkedéssel nem volt más, mint hogy a 

paraszti réteget elcsendesítse, és maga mögé állítsa, így biztosítva tömegbázist a kiépült 

rendszernek.10  

Ezek alapján 1930-ban a magyar társadalom a következőképpen épült fel:  

                                                           
8 Harmat Árpád Péter: Magyarország a forradalmak idején és a Horthy-kor kezdetén (1918 – 1932), 
http://tortenelemklub.com/magyar-toertenelem/68-magyarorszag-a-forradalmak-idejen-es-a-horthy-kor-
kezdeten-tanulmany?catid=18%3Aforradalmak-es-a-horthy-kor-1914-1945; A letöltés ideje: 2013. április 
3. (A továbbiakban: Harmat) 
9
 Harmat 

10
 Romsics Ignác: A Horthy – rendszer társadalma, 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_horthy_rendszer_szocialpolitikaja/; A letöltés ideje: 2013. 
április 3. 
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Nyilvánvaló volt az egész korszak alatt, hogy a XIX. században és a XX. század 

elején a társadalombiztosítás terén elért eredmények csak úgy tarhatóak meg, illetve 

fejleszthetőek tovább, ha a világháború és forradalmak által tönkretett 

nemzetgazdaságot romjaiból újjáépíti az aktuális kormányzat. Az erre irányuló 

törekvések a korszak egyik legkarizmatikusabb politikusának miniszterelnöksége idején 

öltöttek testet. Bethlen István kormányának sikerült talpra állítani az országot 1926-ra a 

népszövetségi kölcsön és a hatékony gazdaságpolitika segítségével. Ennek 

köszönhetően nyílt lehetőség arra, hogy törvényi úton szélesítsék a 

társadalombiztosításban részesülők körét, illetve fejlesszék az ellátások minőségét.11 

Ennek az ígéretes fejlődésnek vetett véget az 1929-ben kibontakozó gazdasági 

világválság, amely a New York-i tőzsde összeomlásával kezdődött és rövid időn belül 

hazánkba is begyűrűzött. A nemzetközi események katasztrofális helyzetet idéztek elő a 

magyar gazdaságban, jelentősen visszaesett mind az ipari, mind pedig a mezőgazdasági 

termelés. Ezek egyenes következménye volt a munkanélküliek számának ugrásszerű 

növekedése. Ebben a gazdasági helyzetben az előirányzott társadalombiztosítási 

fejlesztéseket el kellett halasztania, illetve mérsékelnie kellett a regnáló kormányzatnak. 

A második világháború előestéje, illetve a nemzetgazdaság mérsékelt fejlődésének 

következtében a társadalombiztosítást érintő újabb jogszabályok nem kerültek 

megalkotásra, így az 1920-as években elért színvonal jelentősen nem változott. 

                                                           
11

 Harmat 



 

6 

A társadalombiztosítás helye a szociális jogban 

„Minden szociálpolitikai elgondolás alapja csakis ember mivoltunk azonosságának 

elismerése lehet”12 

A korbeli Magyarországon nagyon erős volt a keresztény egyház befolyása, 

amely jelentős hatást gyakorolt a kor jogalkotóira és közéleti személyiségeire. A 

szociálpolitika irányvonalát a népjóléti miniszter állásfoglalása és a parlament alsó és 

felsőházában elhangzott képviselői felszólalások szabták meg. Emellett kihatással 

voltak az érintett területre a különböző társadalmi mozgalmak, mint például az 

önsegélyező egyletek.13 

Vass József népjóléti miniszterhez köthető a vizsgált időszak első jelentős 

szociálpolitikához fűződő eseménye, ahol érintve volt a szociális nevelés, a 

középosztály válsága, a mezőgazdaság gazdasági és szociális problémái, a munkaügy, a 

népesedéspolitika, valamint a szakdolgozatom témáját adó társadalombiztosítás.14  

Az említett 1926-os Országos Társadalompolitikai és Közegészségügyi 

értekezlet közvetlen alapot szolgáltatott a Bethlen István miniszterelnök által vezetett 

kabinet szociálpolitikával kapcsolatos jogalkotói tevékenységének. Az értekezlet pontos 

képet kívánt vetíteni a kormány számára a társadalom felépítéséről. A kormány még 

ebben az időszakban is dilemmával küzdött, hogy a beavatkozás vagy a be nem 

avatkozás politikájával éljen a szociális kérdések témakörében, így a 

társadalombiztosításban is. Az értekezlet konklúziója szolgáltatta azon felismerés 

alapját, hogy a be nem avatkozás politikája nem megfelelő a kor kihívásai számára. 

Ezen politikai megmozdulásnak köszönhetően kezdődött meg az állam szabályozó, 

rendelkező tevékenysége a szociális jog terén.15 

A társadalombiztosítás akkori pontos fogalma még kialakulóban volt, azonban 

sarkalatos elemei körülírhatóak, de ezek közül nem mind jelenik meg az állami oldalon. 

A lényeges tényezők között találjuk: az állami beavatkozás igényét, a keresztény 

erkölcs érvényesülését, a közösségi szolidaritás-tudatot, valamint a beavatkozás 

minőségének változását különböző társadalmi csoportok rászorultsága alapján.16  

                                                           
12

 Egresi Katalin: Szociálpolitika Magyarországon, Nézetek, programok és törvények 1919 - 1939, 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 29. o. (A továbbiakban: Egresi, 2008) 
13

 Egresi, 2008. 28. o. 
14

 Egresi, 2008. 61. o. 
15

 Egresi, 2008. 62. o. 
16

 Egresi, 2008. 62. o. 
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A fent említtek ellenére a szociális jog gyökerei már a XIX. század második 

felében megjelentek, így az emberi jogok második generációjába tartoznak.17 

A jogrendszerben elfoglalt helye alapján megállapíthatjuk, hogy a szociális jog, 

és ezen belül maga a társadalombiztosítás „keresztben fekvő” jogág, mivel élesen nem 

határolható el sem a közjogtól, sem a magánjogtól. Azonban jellegzetességei miatt, mint 

például a közigazgatási joggal való szoros kapcsolata, inkább a közjogba való 

betagozódása erősebb.18 

„A társadalombiztosítási jog azokat a társadalmi viszonyokat szabályozza, 

amelyekben a társadalombiztosítás (…) a biztosítottaknak (egyes esetekben: 

hozzátartozóknak, továbbá más egyes ellátásra jogosult személyeknek) meghatározott 

jövőbeli körülmények bekövetkezése esetén jogszabályban rögzített mértékű ellátásokat 

nyújt, s amelyek keretében a társadalombiztosítási szerv a biztosítottól és 

munkáltatójától, valamint egyéb személyektől és szervektől bizonyos szolgáltatásokat 

kap. Röviden: a társadalombiztosítási jog a társadalombiztosítás jogviszonyainak 

szabályozási jogterülete.”19  

A korabeli szakirodalom nem használta a társadalombiztosítás fogalmát, hanem 

azt a szociális biztosítással azonosította, amely szinte valamennyi magyarországi 

munkát végző személyre kiterjedt akaratuk ellenére is, így szolgálva a közös társadalmi 

érdeket.20  

A két világháború között a szociális jog a piacgazdasági berendezkedés 

irányvonalán fejlődött, majd a magyar szocialista állam berendezkedésének 

sajátosságaihoz igazodva új irányt vett fel. Ez a kettőség jellemzi a negyedik Magyar 

Köztársaságban fennálló társadalombiztosítási rendszert. A mai Magyarországon a 

szociális jog és ezen belül a társadalombiztosítás Magyarország Alaptörvényének XIX. 

cikkéből vezethető le: „Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának 

szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és 

önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár 

törvényben meghatározott támogatásra jogosult.” 

                                                           
17

 Egyesült Nemzetek Szervezete: Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 
18 Balogh Gábor – Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás – tan, Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
33. o. (A továbbiakban: Balogh – Szűcs, 1998) 
19

 Balogh – Szűcs, 1998. 32. o. 
20

 Dr. Hilscher Rezső: Bevezetés a szociálpolitikába, MEKDSz Szövétnek – Kiadás, Budapest, 1928. 74. 
o. 
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Az általam vizsgált kortól a XXI. század elejéig eltelt időben a 

társadalombiztosítás szerepe még jobban megnövekedett. Napjainkban szinte 

folyamatosan módosításra kerülnek a korábbi törvények, sőt, gyakran születnek újak. 

Hazánk lakói közül valamilyen formában ténylegesen majdnem mindenki a kötelező 

biztosítottak körébe tartozik, így ez a jogterület gyakorlatilag minden ma élő embert 

érint. 
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A társadalombiztosítás fejlődése Magyarországon a kezdetektől az első 

világháború végéig 

„Intézményesült biztonságunk gyenge lábakon áll. Szervezetében 

minduntalan válságtünetek ütik fel a fejüket. A kór és a kor szindrómái.”21 

A szociális gondoskodás gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, de a mai 

értelemben vett társadalombiztosítás első előzményének a bányatársládákat tekintjük. 

Hazánkban is ezen intézmények létrejöttétől beszélhetünk a társadalombiztosítás 

kezdeti formáiról. Ezek a bányászok, elsőként a XV. században megjelenő22 

önsegélyező rendszerét jelentik. 1496-ban Thurzó János alapította meg Besztercebányán 

az első magyar bányatársláda-szervezetet.23 A bányatársláda elnevezés onnan ered, 

hogy ténylegesen egy ládában tartották a beadott pénzeket, amelyet egy vastag 

fémpánttal zártak le, így biztosítva, hogy ne férjenek hozzá illetéktelenek. A társládák 

tartalma javarészt a munkavállalóktól levont járulékokból állt, de a munkaadók is 

kötelesek voltak hozzájárulni a kifizetésekhez, különösen akkor, ha az összegyűlt pénz 

nem fedezte az ellátásokat. „A társládák pénzügyi alapjaiból betegség esetén pénz-, 

illetve gyógyszersegély nyújtására, az orvosi kezelés költségeinek megtérítésére, 

munkaképtelenség esetén nyugbér vagy végkielégítés biztosítására, az özvegyek és 

árvák segélyezésére, továbbá temetési segély nyújtására nyílt lehetőség.”24 

Jól látszik tehát, hogy a mai társadalombiztosítás két fő elemének25 már ekkor 

megjelenik az előképe. Fontos azonban, hogy itt még nincsenek a részletszabályok 

kidolgozva, az ellátások mértékét is csak későn szabályozzák.26 A történeti fejlődés 

során a bányászatban jelenik meg először a dolgozók valamilyen ellátása, és a 

későbbiekben is elkülönülten szabályozzák ezt az ágazatot. Valószínűleg az ellátás korai 

                                                           
21 Balogh Gábor - Szűcs László: Társadalom biztosítás nélkül, Magvető Kiadó, Budapest, 1990. 9. o. (A 
továbbiakban: Balogh – Szűcs, 1990.) 
22 Bár már a XIII. században is működik valamiféle önsegélyezés, de ez ekkor még összekapcsolódik az 
egyházak szegénygondozó tevékenységével, és inkább csak egy-egy településen jelenik meg, nem 
általánosan elterjedt.  Ebben a korban még inkább a kórházi ellátások megszervezése volt a gyakori, nem 
az ellátások finanszírozása. 
23

 http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=25&lng=1; A letöltés ideje: 2013. 
április 1. 
24 Dr. Bencsik Mária: A magyar társadalombiztosítás története és intézményei, é. n. In: http://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/TB_tortenete.pdf; A letöltés ideje: 2013. április 1. (A továbbiakban: Bencsik)  
25 Egészségbiztosítási ellátások (egészségügyi szolgáltatás, pénzbeli ellátások, baleseti ellátások) és 
Nyugdíjbiztosítási ellátások. 
26 Igazné Prónai Borbála: A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon, PhD 
értekezés, 2006. 17. o. In: https://btk.ppke.hu/DR/igazne.pdf; A letöltés ideje: 2013. április 1. (A 
továbbiakban: Igazné, 2006.) 
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megjelenésének az egyik oka az, hogy a bányászat sok más területnél veszélyesebb, 

gyakran előfordulnak balesetek. Sok család jövedelem nélkül maradt a férfi 

keresőképtelenné válása után, és róluk valamilyen formában gondoskodni kellett. 

Valamint Magyarországon hosszú ideig a bányászatban foglalkoztatták az iparban 

dolgozók jelentős részét, így igen széles volt az érintettek köre. 

A fejlődés következő lépése az 1854-es osztrák bányatörvény, melyet hazánkra 

is kiterjesztettek. A fontossága abban áll, hogy ez a rendelkezés tette kötelezővé 

valamennyi bányatulajdonos számára, hogy a dolgozóiknak és azok hozzátartozóinak 

pénztárat hozzanak létre, így jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik ellátásban 

részesülhettek. Nagy hátránya azonban ennek a rendszernek, hogy nem tartalmazott 

szabályokat azokra vonatkozóan, akik idő közben az egyik bányából átléptek egy 

másikba, tehát ők korábban hiába szereztek jogosultságokat, a váltással elvesztették 

azokat.27 

A bányászat mellett az ipar többi ágazata és a kereskedelem is fejlődésnek 

indult. A céhek rendszerét28 hamarosan a manufaktúrák váltották fel. A 

munkakörülmények változásával erősödött az igény, hogy minden ipari dolgozót 

törvények védjenek meg a munkabalesetektől vagy legalább ezek bekövetkezte esetén 

biztosítsanak számukra ellátást. 1840-ben két törvény29 is született, amely lehetőséget 

adott arra, hogy a megbetegedett, balesetet szenvedett kereskedő - segédek és a 

gyáripari - segédek orvosi ellátást követelhessenek. Azonban csak az 1981. évi XIV. 

törvénycikk az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezéséről 

dolgozta ki a betegség esetére vonatkozó szabályok részleteit. Így már ezt megelőzően a 

munkások önsegélyező egyleteket hoztak létre, hogy megfelelő törvényi szabályozás 

hiányában is jobb helyzetbe kerülhessenek. Majd „Az 1867. évi kiegyezést követően az 

ipar fejlődése, kapitalizálódása, ennek következtében a munkások számának jelentős 

emelkedése (ipari munkásosztály kialakulása) felerősítette az igényt az intézményes 

gondoskodás iránt betegség esetén. A munkások törekvése arra irányult, hogy az egész 

munkásosztályra kiterjedő segélyegylet jöjjön létre, hiszen a gyári betegpénztárak csak 

                                                           
27

 Bencsik 
28

 A céhekben működött a tagok és hozzátartozóik segélyezése, de a céhrendszer felbomlásával ez a 
funkció is megszűnt, így a gyárosoknak, kereskedőknek kellett felvállalni a dolgozóik és azok 
családjainak ellátását. 
29

 1840. évi XVI. törvénycikk a kereskedőkről 27.§ b pontja; 1840. évi XVII. törvénycikk a gyárok 
jogviszonyairól 7.§. 
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azoknak nyújtottak támogatást, akik a gyárban dolgoztak, s csak arra az időre, amíg ott 

foglalkoztatták őket.”30  

Ezért alakult meg az Általános Munkás Betegsegélyező és Rokkant Pénztár 

1870-ben. „Célkitűzése az volt, hogy a munkást „betegségében illően segélyeztessék, 

rokkantság esetére fenntartassék és halála esetén temetkezési járulékot, 

hátramaradottainak gyámolítást nyújtson.”31  

A pénztárba való belépés itt is az önkéntesség elvén alapult. Az igazgatási 

feladatokat kizárólag munkások látták el. A működés részleteit alapszabályban 

rögzítették, a központi választmány irányította a tevékenységeket. A Pénztár hatáskörét 

valamennyi ipari munkavállalóra ki kívánta terjeszteni. A gyárak nagy része 

csatlakozott hozzá. Ki kell emelni, hogy ugyan az önkéntesség elvén alapul maga a 

Pénztár, azon gyárak, amelyek csatlakoztak, a saját dolgozóik számára már kötelezővé 

tették a belépést, így ezen intézmény működésével összefüggésben beszélhetünk először 

biztosítási kötelezettségről. Hátránya volt azonban ennek a szervezetnek, hogy mivel 

csak az adott gyárakban dolgozókra nézve volt kötelező, mikor kiléptek a 

munkahelyükről, többnyire kiléptek a biztosítottak köréből is az emberek. Fejlődésnek 

tekinthető az is, hogy a Pénztár nem kizárólag a fővárosban működött, hanem a vidéki 

területeken is létrehozott fiókokat, megkönnyítve az ügyintézést.32 

A társadalombiztosítás fejlődésében a következő nagy lépés a már említett 1891. 

évi XIV. törvénycikk, amelyet a mai magyar társadalombiztosítási rendszer alapjának 

tekinthetünk. Ez az első olyan törvény hazánk történetében, amely széles körben 

kötelezővé teszi a betegbiztosítást. Személyi hatálya alá von a tengeri hajózáson és 

halászaton kívül minden, az iparban tartósan dolgozó munkást. Különlegessége, hogy az 

önkéntes belépés lehetőségét is megteremti mindazok számára, akik a kötelezettek 

közül kimaradnak. Az ellátások köre is bővebb volt minden eddiginél. Maximum húsz 

hétig ingyenesen vehető igénybe orvosi kezelés (szülés esetén is), gyógyszer és 

gyógyászati segédeszköz, kórházi ellátás. Ha a betegség keresőképtelenséggel járt, 

akkor a keresőképtelenség idejére, de maximum húsz napra táppénzre is jogosult volt a 

biztosított. Valamint a törvény gyermekágyi segély és temetési segély igénybevételére 

is lehetőséget adott. A tagokon kívül a hozzátartozóik is részesülhettek ingyenes orvosi 

                                                           
30

 Igazné, 2006. 20. o. 
31 A magyar társadalombiztosítás története, In: 
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32914&_dad=portal&_schema=PORTAL; A letöltés ideje: 
2013. április 2. 
32

 Igazné, 2006. 21. o. 
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ellátásban, gyógyszeres kezelésben. A járulékokat a napi bér 2 vagy 3, kivételes esetben 

5 % - ában határozták meg. Az adminisztrációt számos pénztár látta el, melyek száma és 

székhelye rendeletekben került meghatározásra. Mind a biztosítottakkal, járulékokkal, 

ellátásokkal, intézményrendszerrel, adminisztrációval kapcsolatban kitért minden 

részletszabályra a törvény. Nem csak hazánkban, hanem európai viszonylatban is nagy 

előrelépésnek számított ez a rendelkezés. Németország és Ausztria után 

Magyarországon vezették be harmadikként a betegség esetére való kötelező biztosítást. 

A hazánkban kialakított rendszer minden tekintetben megfelelt a kor igényeinek, 

alapjaiban a német, biscmarki modellt33 követte, a mai fogalmaink szerint használatos 

természetbeni és pénzbeli ellátások közül is tartalmazott ellátásokat, bár még egy 

tekintet alá vonta a betegséget és a balesetet. 

A következő jelentős változást az 1907. évi XIX. törvénycikk az ipari és 

kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztosításáról hozta. 

„Célként jelölték meg a kölcsönösség érvényesülését, a terhek arányos megosztását és a 

segélyezés egységes elvek alapján való megvalósítását. Ezért 1907-ben már felmerült az 

a javaslat is, hogy a mezőgazdasági munkások, cselédek is részesei legyenek a kötelező 

betegségi és baleseti biztosításnak, valamint a bányatárspénztárak biztosítási 

szolgáltatásai az ipari és kereskedelmi alkalmazottakéhoz igazodjon, ez azonban akkor 

még nem valósult meg.” 34 

Lényeges eltérés a korábbiakhoz képest, hogy ez a törvény már külön kezeli a 

betegséget és a balesetet. Valamint kiszélesítette a biztosítottak körét, biztosítási 

kötelezettség alá vonva a közszférában dolgozókat, az otthon munkát végzők széles 

körét, és azokat is, akik csak ideiglenesen állnak alkalmazásban, mindezt korra és nemre 

való tekintet nélkül. Új fogalomként megjelent a többszörös biztosítás tilalmának elve, 

ami azt jelenti, hogy egy személy egyszerre csak egy jogcímen részesülhetett ellátásban. 

A törvény betegségbiztosítás tekintetében nem, de a balesetbiztosítás esetében már 

különbséget tett a „magyar honosok” és „külföldi honosok között”. A kötelező 

biztosítás mellett megmaradt az önkéntes változat is, bár szűkebb körben, a korábbinál 

szigorúbb feltételekkel. A járulékoknak nem a teljes egészét kellett a munkavállalóknak 

fizetni, hanem ötven százalékban a munkaadók voltak erre kötelezettek. Az ellátások 
                                                           
33

 Németország kancellárja, Otto von Bismarck – Schönhausen 1883-ban Németországban szolidaritás 
elvű társadalombiztosítási rendszert hozott létre. Alapelvei a biztosítottak közötti szolidaritás (a 
társadalmi rétegek és a generációk között is) és a munkáltatók hozzájárulási kötelessége. In: Dr. Karner 
Cecília: Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása, 
http://www.weborvos.hu/adat/egsz/2008maj/3-12.pdf; A letöltés ideje: 2013. április 2. 
34

 Igazné, 2006. 32. o. 
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két csoportra osztva kerültek meghatározásra: betegség esetén nyújtandó segélyek, és 

baleseti segélyek és járadékok. Betegség esetén az érintettek jogosultak voltak ingyenes 

orvosi gyógykezelésre, gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, táppénzre, 

gyermekágy-segélyre, temetkezési segélyre és már a gyógyfürdők, gyógyvizek 

használatára is. Baleset esetén ezen segélyeken kívül járadékot is kaphattak a 

biztosítottak, özvegyeik vagy árváik. A járadék teljes és részleges (minimum 10%) 

munkaképesség csökkenés esetén is járt, teljes esetében az évi keresmény 60%-áig, 

részleges esetén a munkaképesség csökkenés %-áig. Az 1907-es törvény hatására 

megnövekedett a biztosítottak száma, még több részletszabály került kidolgozásra, de az 

I. világháború gátat vetett a fejlődésnek. Hazánk területe az egyharmadára csökkent, ám 

az elcsatolt területekről tömegesen vándoroltak be az elszakított magyarok. Mind a 

háború, mind a világválság olyan terheket rakott az emberekre, az ország gazdaságára, 

amelyre a társadalombiztosítási rendszer is érzékenyen reagált. 

A bányatársládákat követően az öregség és rokkantság esetére vonatkozó 

szabályozás részben elkülönült a betegségi és baleseti rendszertől. Meg kell említeni a 

Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegylete elnevezésű önkéntes társulását a 

nyomdászoknak. 1892-ben hozták létre, több fiókkal működött az ország egész 

területén, és biztosította a tagok nyugdíját öregség esetére és rokkantsegélyét tartós 

egészségkárosodás esetére, támogatta az árvákat és az özvegyeket is, bizonyos 

esetekben végkielégítést és temetési segélyt is adott. Az Egylet egészen 1938-ig 

fennmaradt.35 

A nyugdíjbiztosítás fejlődése szempontjából az első jelentős törvény az 1885. 

évi XI. törvénycikk az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdijazásáról. 

Kimondta, hogy azon az állami hatóságoknál, hivatalokban dolgozó munkavállalók, 

akiknek állandó fizetésük volt, jogosultak életük végéig tartó ellátásra. A törvény 

külön fejezetben rendelkezik a hátrahagyott özvegyekről és árvákról is. 

Az 1985-ös szabályanyagot bővíti ki, és igazítja a kor jövedelmi viszonyaihoz 

az 1912. évi LXV. törvénycikk az állami alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek és 

árváinak ellátásáról. 

A nyugdíjbiztosítás tekintetében a későbbiekben tárgyalásra kerülő 1928-as 

törvényig nem történt jelentős változás. Láthatjuk, hogy a társadalombiztosításnak 

ezen ága elmaradt az egészségbiztosításétól. Lényegesen kevesebb személyt von a 

                                                           
35

 Igazné, 2006. 111. o. 
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személyi hatálya alá, valamint az ellátások köre is szűkebb, a szervezeti rendszer sem 

kidolgozott. A XX. század közepén kerül csak arányba a két ág, és azt követően is 

folyamatos változások történnek mindkét területen. 
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Egészségbiztosítás a két világháború közötti Magyarországon 

 „Az egészség az egyik alapvető előfeltétele a tartalmas, minőségi 

emberi létezésnek, ezért egyre többen próbálják megőrizni azt, és az 

egészségtudatos polgárok közül sokan igyekeznek kezelni egészségügyi 

kockázataikat.”36 

A Tanácsköztársaság intézkedései 

„Néhány hónapos fennállása alatt a Tanácsköztársaság gondot kívánt fordítani 

a társadalombiztosítás addig kialakult ágazataiban az ellátás színvonalának az 

emelésére, gyors bukása azonban nem hagyott időt az elképzelések végrehajtására.”37 

A színvonal emelésének részét képezte, hogy a biztosítást mind a baleset, mind a 

betegség tekintetében ingyenessé kívánták tenni a közalkalmazottak és az államosított 

vállalatok dolgozói számára, szemben az eddigi kötelező járulékfizetéssel. A 

költségeket az állam fedezte volna a költségvetésből. A biztosítottak körét is ki szerették 

volna szélesíteni, szabályozás alá vonva a mezőgazdaságban dolgozókat. Ez lényeges 

fejlődést jelentett volna, mivel korábban erre még egyetlen törvényben sem volt példa. 

Az alanyi jogon járó ellátások egyike a táppénz volt, aminek a mértékét jelentősen 

megemelték, mivel a keresőképtelenség első négy hetében az átlagkereset 60%-át, ezt 

követően pedig 75%-át kívánták fizetni, sőt ha valaki családfenntartó volt, akkor a 

táppénz huszonhatodik hetétől a keresetének megfelelő összegre lehetett jogosult. Ilyen 

magas összegű ellátásra a korábbiakban még nem volt példa. Azok a dolgozók, akik 

nem betegség, hanem baleset következtében voltak táppénzen, mindaddig jogosultak 

voltak rá, ameddig a gyógykezelésük tartott. A terhesség esetére járó ellátások mértéke 

is emelkedett, azok az anyák, akik dolgoztak, a terhességük utolsó négy hetére, majd a 

szülést követően az első hat hétre terhességi és gyermekágyi segélyt kaptak, aminek az 

összege megegyezett a teljes munkabérükkel. Különlegessége ennek a rendszernek, 

hogy ugyan kiszélesítette a biztosítottak körét, a munkaadókra mégsem terjedt ki. Nekik 

saját maguknak kellett biztosítást kötni, fizetve annak költségeit. A biztosítási rendszer 

szervezeti felépítését egyszerűsíteni akarták, ezért megszüntették a legtöbb ágazatban a 
                                                           
36 Dr. Gecse Gábor: Egészségügyi kockázatok kezelése - eltérő módon: önkéntes egészségpénztár és 
üzleti egészségbiztosítás, 2012. In: 
http://www.biztositasiszemle.hu/files/201211/gecse_eu_kockazatok_kezelese.pdf; A letöltés ideje: 2013. 
április 7. 
37 Botos József: A magyar társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése, Budapest, 1998. 9. o. (A 
továbbiakban: Botos, 1998) 
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betegsegélyező pénztárakat (kivétel például a hajózás), helyettük Országos 

Munkásbiztosító Pénztárat hoztak létre. Az egységesség érdekében a megmaradt 

betegsegélyező pénztáraknak ugyanolyan mértékű ellátást kellett nyújtani, mint az 

országos szervnek. Az országos mellett kerületi munkásbiztosító pénztárakat is 

felállítottak, mind az országos, mind a kerületi önkormányzati formában működött, amit 

teljes egészében a munkások irányítottak. Minden biztosítással kapcsolatos ügy a 

Munkaügyi és Népjóléti Népbizottság hatáskörébe tartozott.38 

A Tanácsköztársaság rendelkezései a betegségi és baleseti biztosítás tekintetében 

is fejlődést hoztak volna, de a bukást követő új rendszer szinte teljes egészében 

felszámolta a korábbi intézkedéseket, így újabb korszak következett a 

társadalombiztosítás történetében. 

Az 1927. évi XXI. törvénycikk 

„A világháborút követő összeomlás, a megcsonkított ország gazdasági 

nehézségei, a rendkívül nagy mértékű pénzromlás nehéz helyzetbe hozta a 

társadalombiztosítást is, pénzügyi gondjai inkább megszorító, mint fejlesztő 

intézkedéseket tettek szükségessé. Csak a válságos évek elmúltával, az új, szilárd 

pénzrendszer bevezetésével nyílt lehetőség a társadalombiztosítás helyzetének a 

rendezésére, az ellátási rendszerek átfogó, korszerű szabályozására. Ennek keretében 

első lépésként a betegségi és a baleseti biztosítást szabályozó 1927. évi XXI. törvénycikk 

megalkotására került sor.”39 

Ezen rendelkezés nem csak azért kiemelkedő, mert átfogóan és korszerűen 

szabályozta az egészségbiztosítási ellátásokat, hanem azért is, mert ugyan az évek 

folyamán több alkalommal is módosították különböző rendeletekkel, mégis egészen az 

ötvenes évek végéig ez adta meg a baleseti és betegségi ellátások alapját. 

A törvény négy fő részre osztva rendelkezett az egészségbiztosítással 

kapcsolatos valamennyi kérdésről. Az első fejezet a betegségi biztosításról szólt, 

kidolgozva a biztosítási kötelezettség, az önkéntes biztosítás, a járulékfizetés, a segélyek 

részletes szabályait. A második fejezet a baleseti biztosítási kötelezettséget, az önkéntes 

biztosítás lehetőségét és a járulékok, díjak és a kártalanítás szabályait határozta meg. A 

harmadik fejezet a biztosítási szervezetet vázolja a biztosító intézeteken, az Országos 

                                                           
38

 A magyar kormány 1919. évi 5.400. M. E. számú rendelete, a betegségi és balesetbiztosítás ideiglenes 
szabályozásáról 
39

 Botos, 1998. 10. o. 
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Munkásbiztosító Intézet önkormányzatán, annak alkalmazottain, orvosain, vállalati 

pénztárain és az eljárásokon keresztül. Az utolsó fejezet pedig az állami felügyelet 

szabályait és a büntető és átmeneti rendelkezéseket tartalmazta. 

Betegségi biztosítás 

A törvény szabályozásai között a biztosítási kötelezettség személyi és tárgyi 

feltételeit is megtaláljuk. Biztosításra kötelezettek az ipartörvény és bányatörvény alá 

eső valamennyi vállalat, üzem és foglalkozás. Ezen felül az ide nem tartozó, de 

keresetszerűen folytatott vállalkozások, üzemek, foglalkozások, például minden 

építkezés, építményfenntartás, vágóhidak, vasúti üzemek. Külön pontokban felsorolva 

találhatjuk azokat, akiket nem érintett a biztosítási kötelezettség. Ezek között 

szerepeltek a mezőgazdasági munkások is, ami nagy visszalépést jelent a 

Tanácsköztársaság elképzeléseihez képest. A két világháború közötti időszakban a 

mezőgazdaságban dolgozók kötelező biztosításának kérdése nem is került megoldásra.  

A törvény személyi hatályában szereplő csoportok közül állampolgárságra40, 

nemre és korra való tekintet nélkül mindazokra kiterjed a biztosítási kötelezettség, akik 

az ilyen kötelezettség alá eső vállalatnál, hivatalban, üzemben vagy foglalkozásban 

dolgoznak, és munkájuk díjaként munkabérben részesülnek. Összegszerű felső határa a 

biztosítási kötelezettségnek az évi 3600 vagy havi 300 pengő (jellemzően értelmiségi 

munkakörben). Az ennél többet keresőkre nem vonatkoznak a kötelező biztosítás 

szabályai, nekik önkéntes biztosításra volt lehetőségük. A biztosítási kötelezettség 

szempontjából nem volt lényeges, hogy a jövedelem készpénz, természetben adott 

egyéb szolgáltatás vagy esetleg mindkettő volt-e. 

Önkéntes biztosításra lehetősége volt mindazoknak nemre és korra való tekintet 

nélkül, akik a szolgálati viszonyuk megszűnése után nyugdíjban vagy járadékban 

részesültek (néhány kivétellel, például, akik a már tárgyalt 1907-es törvény 

munkásbiztosító intézetétől nyugellátásban részesülő személyek szintén nyugellátásban 

részesülő árvái vagy özvegyei). Az önkéntes biztosításra vonatkozó igényt benyújthatta 

a leendő biztosított vagy annak munkáltatója is. A munkaügyi miniszter hatáskörébe 

tartozott az önkéntes biztosítás engedélyezése. Döntését orvosi vizsgálati eredményekre, 

és korhatári követelményekre tekintettel hozta meg.  
                                                           
40

 „3.§… Belföldi vállalatoknak, üzemeknek, hivataloknak és foglalkozásoknak külföldön dolgozó 
munkavállalói csak akkor esnek az e törvényben meghatározott betegségi biztosítási kötelezettség alá, ha 
magyar honosok, és a munkahely államának törvényei szerint betegség esetére nem biztosítottak. 
Külföldön foglalkozó külföldi honosok betegségi biztosítási kötelezettségére a viszonosság irányadó.” 



 

18 

Önkéntes továbbfizetésre is lehetősége nyílt azoknak, akik eredetileg a kötelező 

biztosítás hatálya alá estek, de ez a kötelezettségük lejárt, és a kötelezettség 

megszűnésétől számított tizenöt napon belül bejelentette az erre vonatkozó igényét, és a 

járulékot négy hétre előre befizette. Ebben az esetben nem volt szükség orvosi 

vizsgálatra, és a korhatári követelmények sem álltak fenn. Ennek azonban előfeltétele 

volt, hogy a megelőző egy évben minimum hat hónapig vagy a megelőző két évben 

legalább tizenkét hónapig biztosítottnak kellett lenni. Ezekbe a hónapokba nem 

számított bele az az idő, amíg a biztosított valamilyen ellátásban részesült. 

„A betegségi biztosítási járulék fizetése, és a készpénzsegélyek megállapítása a 

tényleges javadalmazás alapján vagy napibérosztályok szerint történt. A munkáltató 

minden biztosított után járulékot fizetett, melynek kulcsát, mértékét az alapszabály 

állapította meg. A tényleges javadalmazás járuléka 7%-ot, a napi bérosztály szerinti 

járulék az átlagos napibér 6%-át nem haladhatta meg. A járulék felét a munkáltató a 

biztosítottól levonhatta.”41 Érdekesség, hogy a járulékokat változó mértékben is meg 

lehetett állapítani, a foglalkozási ághoz vagy helyhez tartozó segélyezési költségekkel 

arányosan. Azok, akik az önkéntes biztosítást választották, a rájuk vonatkozó 

járulékokat kötelesek voltak előre megfizetni. Ha a biztosított ellátásban részesült, és ez 

az ellátás a teljes javadalmazásának megfelelő volt, akkor az ellátás idején is kötelezett 

volt járulékfizetésre. Abban az esetben, ha valaki megkárosította a kifizető szervet a 

segélyek jogosulatlan felvételével, akkor pótjárulék fizetésére kötelezték.  

A betegségi biztosítás segélyei is az alapszabályban kerültek meghatározásra, de 

a törvény meghatározza a minimum ellátásokat. Ezek betegség esetén a következőek: 

• orvosi gyógykezelés maximum egy évig vagy ezen túl a táppénz idejére, 

• gyógyszer, gyógyfürdő, gyógyvíz és gyógyászati segédeszközök maximum egy 

évig vagy ezen túl a táppénz idejére, 

• táppénz, abban az esetben, ha a betegség miatt három napnál hosszabb ideig 

keresőképtelen a biztosított, a keresőképtelenség negyedik napjától egy éven át, és a 

tényleges javadalmazás napi átlagának vagy az átlagos napibér 60%-ának erejéig, 

• a biztosított családtagjai42 számára egy éven keresztül orvosi gyógykezelés, 

gyógyszer, gyógyfürdő, gyógyvíz, gyógyászati segédeszközök. 

                                                           
41

 Botos, 1998. 10. o. 
42

 „32.§ Családtagok a betegségi biztosításban a következők: a biztosítottnak házastársa, törvényes, 
házasságon kívül született vagy kormányhatósági megerősítéssel örökbefogadott gyermeke, 
mostohagyermeke, unokája, szülője, nagyszülője és testvére, ha a biztosított saját háztartásában eltartja 
őket. Segélyezésre az előbb megjelölt feltétellel a feleség minden esetben, a gyermek, az unoka, és a 
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Szülés esetére külön voltak szabályozva az ellátások, a terhes nő az alábbiakra 

volt minimum jogosult: 

• szülészeti segédkezés és gyógykezelés, 

• a terhesség utolsó hat hetére terhességi segély, ami a tényleges javadalmazás 

összegével egyezett meg, 

• a gyermekágyi segély megszűnését követő tizenkét hétre szoptatási segély azon 

nőknek, akik gyermeküket maguk szoptatják, napi hatvan fillér összeggel, 

• az előző ellátások mindegyike (terhességi segély csak négy hétre), alacsonyabb 

összeggel (a terhességi és gyermekágyi segély napi 40 fillér, a szoptatási segély napi 30 

fillér) a biztosított felesége részére. 

A biztosított halála esetében a törvényben meghatározott minimum ellátás a 

temetkezési segély, ami az elhalt tényleges javadalmazásának napi átlagának vagy 

átlagos napibérének harmincszoros összege. „…családtag elhalálozása esetén ezen a 

címen az átlagos napibér hússzorosát engedélyezhették.”43 

„A biztosításra kötelezett, munkaviszonya megszűnése után (ha keresethiány miatt 

járulékot nem fizetett), betegsegélyezés iránti jogai még 8 napig (egy hónapi biztosítási 

idő), 3 hétig (egy év alatt legalább 6 hónapi biztosítási idő), illetve 6 hétig (2 év alatt 

legalább 12 havi biztosítási idő) megmaradtak”44 

Abban az esetben, ha a biztosított a keresetét közegészségügyi okból való 

elkülönítés miatt (például pestis, kolera) elveszítette, akkor az elkülönítés idejére 60%-

os táppénzben részesült. 

„A bevételeket az 1907. évi XIX. törvénycikk által meghatározott célokon kívül a 

népbetegségek megelőzésére, anya- és csecsemővédelemre is fordíthatták.”45 

Baleseti biztosítás 

A baleseti biztosítás esetén a biztosítási kötelezettség személyi és tárgyi 

feltételei nagyon hasonlítottak a betegségi biztosításnál leírtakra. A biztosítottak körét 

még pluszban néhány foglalkozásra kiterjesztette a törvény második része. Fontos, hogy 

aki több munkahelyen dolgozott egyszerre, az minden jogviszonyára tekintettel köteles 

volt biztosítást kötni. Ez a biztosítás nem terjedt ki azokra, akik nyugdíjban részesültek 

                                                                                                                                                                          
testvér tizenhatodik életévének betöltéséig, a férj, a szülő és a nagyszülő pedig hatvanadik életévének 
betöltésétől kezdve igényjogosult.” 
43

 Botos, 1998. 11. o. 
44

 Igazné, 2006. 49. o. 
45

 Igazné, 2006. 50. o. 
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vagy más törvény hatálya alá tartoztak (például az állami alkalmazottak). Baleseti 

biztosítás esetén is lehetőséget adott a jogszabály önkéntes biztosításra.46 Az érintettek 

köre megegyezett a betegségi biztosítás vonatkozó pontjaival, kivételt képeztek ez alól a 

napszámosok, és azok, akik az önkéntes továbbfizetést választották.  

A kötelező baleseti biztosítás költségei teljes mértékben a munkaadókat 

terhelték. A munkabérből sem eszközölhettek levonásokat ilyen címmel, ha mégis erre 

irányuló rendelkezést tartalmazott a szerződés, akkor az érvénytelen volt. Az önkéntes 

biztosítás esetén alapszabályban meghatározott díjat kellett fizetni a biztosítottnak.  

A törvény a 69.§-ában pontosan meghatározta az üzemi baleset fogalmát47, majd 

a 70.§-ban a foglalkozási betegség48 jellemzőit is tisztázta. Üzemi baleset és 

foglalkozási megbetegedés esetén is kártalanítás illette meg a biztosítottat vagy annak 

halála esetén a családját. Ennek a kártalanításnak több formája létezett: 

• orvosi gyógykezelés, gyógyszerek, gyógyfürdő, gyógyvíz, gyógyászati 

segédeszköz a gyógykezelés teljes idejére, 

• táppénz mindaddig, amíg a gyógykezelés véget nem ér, úgy, hogy a kezelés első 

tíz hetében a betegségi biztosítás szerint járó mérték az irányadó, azt követően pedig a 

sérült beszámítható javadalmazásának 75%-a, de ha a biztosított a kezelés mellett káros 

következmény nélkül képes keresőtevékenységet végezni, akkor a táppénzre való 

jogosultsága megszűnik, 

• a táppénz folyósításának megszűntét követően járadék a keresőképtelenség, 

keresőképesség csökkenésének időtartamára. 

„ Ha a keresőképesség csökkent, akkor a teljes járadéknak arányos része járt. A 

részjáradékot a munkaképesség 15%-ot meghaladó csökkenése esetén lehetett 

folyósítani. A magatehetetlen, állandó gondozásra szoruló járadékát legfeljebb a 

beszámítható javadalmazásának összegéig felemelhették.”49 

                                                           
46

 „60.§…A baleseti önkéntes biztosítás a betegségivel együtt lép hatályba. A betegségi önkéntes 
biztosítás hatályának megszüntével a baleseti önkéntes biztosítás hatálya is megszűnik.” 
47

 „Üzemi az a baleset, amely a biztosításra kötelezettel, akár az üzemben, akár az üzemen kívül, de az 
üzem érdekében végzett munkaközben vagy az ily munkával vagy a munkavállalói viszonnyal 
összefüggésben, illetőleg az önként biztosítottat kereső foglalkozásában éri. Üzemi balesetként minősül 
az is, amelyet a biztosításra kötelezett a munkaadó vagy megbízottja rendeletéből, bár nem az üzem 
érdekében végzett munka közben szenved.” 
48

 „…üzemben vagy az ily üzem érdekében végzett munka közben vagy az ily munka következtében oly 
betegségbe esik (foglalkozási betegség), amely az illető foglalkozás különös veszélyeként a biztosított 
keresőképtelenségét, illetőleg keresőképességcsökkenését vagy halálát vonja maga után. A minisztérium 
rendelettel állapítja meg az e § hatálya alá eső üzemeknek és a minden egyes üzemnek megfelelő 
foglalkozási betegségeknek jegyzékét.” 
49

 Botos, 1998. 12. o. 
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A hozzátartozókat megillető kártalanítási formák külön csoportban kerültek 

felsorolásra: 

• a betegségi biztosítás szabályainak megfelelő temetési segély, 

• az özvegyen maradt nő évi járadéka, amíg újra férjhez nem ment, az elhalt 

beszámítható javadalmazásának 20%-áig. Ha férjhez ment, akkor egy összegben, 

végkielégítésként megkapta az évi járadékának háromszorosát, amiről lemondhatott, és 

ebben az esetben az újabb házassága megszűntekor feléledt az özvegyi járadékra való 

jogosultsága. Férfiak is jogosultak voltak ilyen ellátásra, ha a feleségük 

keresőképtelenségük miatt túlnyomó részben vagy egészben eltartotta őket, 

• árvajáradék a biztosított gyermekének, amíg az nem töltötte be a 16. életévét, 

iskolai tanulmányok folytatása esetén 24. életévét, a beszámítható javadalmazás 15%-

ában, szülőtlen árva esetében annak 30%-ában, 

• a biztosított szülőjének, nagyszülőjének, ha az keresőképtelen, de kizárólag 

akkor, ha már az árvák és az özvegy igénye kielégítésre került. 

Ha az elhalt biztosított után több jogosult maradt, akkor az ellátások az azonos 

kategóriába esők között azonos mértékben kerültek megosztásra. A hozzátartozók 

részére nyújtott ellátások költségének felső határa volt, hogy a valamennyi hozzátartozó 

részére juttatott összes ellátás nem lehetett több az elhalt átlagkeresetének kétharmad 

részénél.  

„A baleseti biztosításból befolyó bevételeket csak a következőkre lehetett 

fordítani: • baleseti kártalanítás, • kártalanítással kapcsolatos intézmények létesítése, • 

mentésügy, •balesetelhárítás, • tartalékalap gyűjtése, • ügyvitel költsége.”50 

Láthatjuk tehát, hogy már a betegség és baleset esetére járó biztosítás is igen 

részletesen volt szabályozva, és ugyan sok ponton megegyeznek a két állapotra 

vonatkozó szabályok, mégis megfigyelhetünk lényeges különbségeket is. Kiemelhetjük, 

hogy a mai rendszerrel szemben a baleseti hozzátartozói ellátások (baleseti özvegyi 

nyugdíj, baleseti szülői nyugdíj, baleseti árvaellátás) nyugdíjbiztosítási ellátások, míg a 

két világháború között még ezek az egészségbiztosítási ellátások közé tartoztak. 

                                                           
50

 Igazné, 2006. 51. o. 



 

22 

A biztosítási szervezet 

„Az 1927. XXI. törvénycikk érintetlenül hagyta az 1907-es XIX. törvény azon 

gondolatát, amely a betegségi és baleseti kötelező biztosítás országos szervezeti 

egységbe foglalását jelentette, és továbbfejlesztette a központosítást.”51 

A betegségi és baleseti biztosítás az Országos Munkásbiztosító Intézet (OMI) 

kizárólagos feladata volt. „Az intézet 1929. január 1-jétől Országos 

Társadalombiztosító Intézet (OTI) néven működött.”52 

Az Országos Munkásbiztosító Intézet központi és helyi szervekből53 állt. A 

kerületi pénztárák székhelyét és számát önmaga állapította meg. A kerületi 

székhelyeken kívül lehetősége volt kirendeltségeket létesíteni, és abban az esetben, ha a 

tagok létszáma alacsony volt, szerződést köthetett közigazgatási alkalmazottakkal, 

ipartestületekkel, magánegyletekkel a feladatok ellátására.  

Ezen felül önállóan, az Intézettől függetlenül is működtek munkásbiztosítási 

szervezetek. Ezek a következőek voltak: 

„1. m. kir. Posta Betegségi Biztosító Intézete, 

2. m. kir. Államvasutak Betegségi Biztosító Intézete, 

3. a közforgalmú magánvasutak betegségi biztosító intézetei, 

4. m. kir. Postatakarékpénztár Betegségi Biztosító Intézete, 

5. m. kir. Dohányjövedék Betegségi Biztosító Intézete (DOBBI), 

6. bányatárspénztárak, 

7. Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet (MAHABBI), 

8. Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézet (a volt Ferenc József 

Kereskedelmi Kórház Betegsegélyző Pénztára – nevét az 1928. XL. törvénycikk 

változtatta Magánalkalmazottak Biztosító Intézetére – MABI).”54 

Az Országos Munkásbiztosító Intézet és a betegségi biztosítást különállóan 

teljesítő intézetek tagjaikból alakuló testületek voltak, amelyek jogi személynek 

minősültek, így jogokat szerezhettek és kötelezettségeket vállalhattak, és az 

alapszabályuk valamint a törvény értelmében ügyeiket önkormányzati alapon intézték. 

Az önkormányzatban a biztosításra kötelezettek és a munkaadók paritásos alapon vettek 

                                                           
51

 Igazné, 2006. 51. o. 
52

 Botos, 1998. 12. o. 
53

 „92.§…Helyi szervei az intézet kerületi és vállalati pénztárai, helyi szerve továbbá a Debreceni 
Kereskedelmi Betegsegélyező Pénztár is.” 
54

 Igazné, 2006. 52. o. 



 

23 

részt. Az Országos Munkásbiztosító Intézetet együtt képviselte az igazgató és az elnök, 

a kerületi pénztárakban az ügyvezető látta el a képviseletet, amennyiben a képviselő 

akadályozva volt, a kijelölt helyettese járt el a nevében. A Munkásbiztosító Intézet 

önkormányzatát központi és helyi önkormányzati szervei útján gyakorolta. A központi 

szervek a közgyűlés, az igazgatóság, az elnökség, és a kártalanító bizottságok voltak, 

valamint bizonyos feladatok ellátására különböző bizottságok alakítására is lehetőség 

nyílt. A központi szervek mellett működő helyi szervek a következőek voltak: a kerületi 

pénztári választmányok, a vállalati pénztári választmányok és a Debreceni 

Kereskedelmi Betegsegélyező Pénztár választmánya. A tagok megszavazása titkos volt, 

minden, a választói jog gyakorlására jogosult személy egy szavazattal rendelkezett. A 

közgyűléssel kapcsolatos részleteket az Országos Munkásbiztosító Intézet alapszabálya 

határozta meg, annak hatáskörébe utalva az alapszabály megalkotását és módosítását, a 

betegsegélyezési rendtartás55 megalkotását és módosítását, a betegségi biztosítási 

tartalékalap és a rendkívüli tartalékalap gyarapításával és felhasználásával kapcsolatos 

intézkedéseket, és minden egyéb vonatkozó kérdést.  

Az igazgatóság maximum harminc tagból állt paritásos alapon. Az igazgatóság 

működésére vonatkozó rendelkezéseket is az alapszabály állapította meg. Hatáskörébe 

tartozott minden olyan feladat, ami nem volt más önkormányzati szerv hatáskörébe 

utalva, különös tekintettel például az intézet ügyviteli szabályzatára, a járulékelőlegek 

megszabására a balesetbiztosítás tekintetében, az orvosokkal, szülésznőkkel és 

gyógyszerészekkel kötendő kollektív szerződésekre. 

Az elnökség legfeljebb nyolc tagból állhatott, a tagokat szintén az arányos 

képviselet elve szerint, titkos szavazással választották az igazgatóság tagjai maguk 

közül. Az elnökség működésére vonatkozó szabályokat is az alapszabály fejtette ki. 

Hatáskörébe tartozott például az intézet ügyvitelének ellenőrzése vagy a kinevezett 

alkalmazottainak fegyelmi ügyeiben való eljárás elsőfokú szervezetként. 

Kártalanító bizottsági tagokat a közgyűlés választott saját köreiből, de itt 

összeférhetetlenségi feltételként megjelent, hogy kártalanító bizottsági tag nem lehetett 

egyidejűleg az igazgatóságnak is a tagja. A kártalanító bizottságok csakis a 

költségesebb gyógyászati segédeszközökről, végkielégítésekről és járulékokról voltak 
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jogosultak határozni. Így az ő hatáskörük jóval szűkebb volt a többi központi szerv 

hatáskörénél. 

Az Országos Munkásbiztosító Intézet önkormányzati szerveinek tagsága 

tekintetében megkötés volt, hogy önjuogú magyar állampolgárnak kellett lenni, és tudni 

kellett magyarul. Ezen a megkötésen felül is megjelölt további kizáró okokat a törvény: 

az, aki gondnokság vagy csődeljárás alatt állt, „akit bűntett vagy nyereségvágyból 

elkövetett vagy az állam és társadalom hatályosabb védelméről szóló törvénybe ütköző 

vétség miatt jogerősen elítéltek”,56 aki hivatalvesztés vagy politikai jogai gyakorlásának 

felfüggesztése alatt állt, akit hazafiatlan, társadalomellenes, közerkölcsbe ütköző 

magatartása miatt nem igazoltként elküldtek a szolgálatból, az nem lehetett tag. 

Amennyiben az önkormányzati tagok bármelyike ellen büntetőeljárást indítottak, annak 

lezárásáig a tag működését felfüggesztették. A tagok díjazásban nem részesültek, csak a 

kiadásaikat térítették meg, de az intézetnek az okozott károkért a magánjog szerint 

feleltek. 

A törvény kimondta, hogy a népjóléti és munkaügyi miniszter gyakorolta a 

felügyeletet valamennyi biztosító intézet fölött. A miniszter évente legalább egy 

alkalommal helyszíni vizsgálatot tartott, amelynek során ellenőrizte az intézetek és helyi 

szervek ügy- és vagyonkezelését. Ezen kívül váratlan ellenőrzésekre is lehetősége volt. 

A népjóléti és munkaügyi miniszter az önkormányzati szerveket bármikor 

összehívhatta, és a tanácskozáson részt vehetett küldöttei révén, panaszra vagy 

hivatalból megsemmisíthette az önkormányzat szabályba ütköző rendelkezéseit, 

intézkedése ellen jogorvoslatra nem volt lehetőség. 

Egészségbiztosítás a 27-es törvényt követően 

Ebben az időszakban a gazdasági világválság erősen negatív hatásai miatt az 

ellátások színvonalát inkább csökkentették, hogy ezzel növelni tudják a nehéz 

helyzetben lévő állam bevételeit. Éppen ezért a társadalombiztosítás további fejlődésről 

semmiképpen sem beszélhetünk ebben az időszakban.57 

Az egészségbiztosítási ellátások tekintetében az 1927-es törvény és a második 

világháború között nem született a rendszer alapjait megváltoztató szabályozás, 

kimondottan csak erre a témára vonatkozó törvényt nem is alkottak, inkább 
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rendeletekben foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Ezek a rendeletek is a 27-es törvény 

alapvető keretei között maradtak, de megszorító intézkedéseket alkalmaztak arra nézve. 

1930-ban a négy hét utáni táppénz mértékét 60%-ra csökkentették, 1932-ben 

kötelezték a biztosítottakat, hogy járuljanak hozzá a természetbeni ellátások 

fedezetéhez, 1933-ban a táppénz mértékét 50%-ra csökkentették. Valamint 

módosították a baleseti szolgáltatásokat is. Majd a válság megszűnését követően, 

ahogyan kezdett helyreállni az ország gazdasági helyzete, a megszorításokat is 

fokozatosan mérsékelték.58 

                                                           
58

 Igazné, 2006. 54. o. 



 

26 

Nyugdíjbiztosítás a két világháború közötti Magyarországon 

„A két világháború közötti társadalombiztosításunk ma már kevéssé 
ismert, sokszor félreismert, noha jelentős szakasza a további fejlődés útjának.”59 

 

Az 1928. évi XL. törvénycikk 

„A kötelező nyugdíjbiztosítás bevezetése Európa iparosodottabb országaiban 

általában a XX. század elejére esett, majd a törvényi szabályozás a század első 

harmadában vált általánossá. Magyarország ezen a téren kissé lemaradt. Míg a 

kötelező egészségbiztosítás kialakításában az elsők között voltunk, addig az utolsók 

között vezettük be kötelező nyugdíjbiztosításunkat…Csak az 1928. évi XL törvénycikk, 

amely 1929. január 1-jén lépett hatályba, tette kötelezővé  az öregség, rokkantság, 

özvegység és árvaság esetére szóló biztosítást. Nyugdíjbiztosításunk is (akárcsak 

betegségbiztosításunk a német példát követte.”60 

A törvény tizenhárom fejezetre osztva részletezte az ipari és kereskedelmi 

alkalmazottak öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező 

biztosításának szabályait. Ezen törvénynek is megmaradt az a hiányossága, hogy nem 

terjedt ki a mezőgazdaságra, valamint a tengeri hajózásra és vízi társulatokra. 

A törvény személyi hatálya alá ugyanazok tartoztak, mint az 1927. évi XXI. 

törvény betegségi biztosítása alá, kivéve az állam, törvényhatóságok, városok és 

községek hivatalait, és az általuk fenntartott vagy kezelt intézményeket, intézeteket, 

vállalatokat és üzemeket. „A biztosítási kötelezettség miniszteri rendelettel 

kiterjeszthető volt más vállalatra, üzemre, hivatalra, foglalkozásra, így például a 

népjóléti és munkaügyi miniszter (a kereskedelemügyi miniszter egyetértésével) 

rendelete alapján biztosításra kötelezettek voltak az otthonmunkások is. A biztosítási 

kötelezettség vonatkozott az átmeneti, kisegítő, vagy ideiglenes munkaviszonyban 

dolgozókra is.”61 

A biztosítási kötelezettség nemre, korra és állampolgárságra tekintet nélkül 

kiterjedt mindazokra, akik a biztosítási kötelezettség alá eső vállalat üzem, hivatal, vagy 

foglalkozás körében munkaviszonyban álltak és munkabért kaptak. Ebben az esetben is 

megjelölt a törvény egy felső összeghatárt, ami fölött bizonyos személyekre nem terjedt 
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ki a biztosítási kötelezettség. Azok a dolgozók tartoztak a kötelezettség alá, akiknek a 

havi ötszáz, vagy az évi hatezer pengőt nem haladta meg a javadalmazása. 

„…(Úgynevezett MABI-biztosítottak.) A bérhatár a pengő értékromlásával 

összefüggésben a későbbi években ismételten emelkedett, 1943. július 1-jével havi 1000 

pengő lett. Biztosításra kötelezettek voltak azok a közszolgálati alkalmazottak is, akik a 

közszolgálati nyugdíjrendszerben nem szerezhettek jogot nyugdíjra.”62 

Nem estek a biztosítási kötelezettség alá a mezőgazdasági dolgozókon kívül 

egyes foglalkozási körökbe tartozók sem, például háztartási alkalmazottak, hírlapírók, 

valamint az elismert vállalati nyugdíjpénztárak tagjai vagy valamely más kötelező 

nyugdíjrendszerbe tartozó tagok. 

Öregség és rokkantság esetén is önkéntesen biztosíthatóak voltak nemre és 

állampolgárságra való tekintet nélkül azok, akik betegség esetére az önkéntesen 

biztosíthatóak közé tartoztak. Amennyiben valakinek megszűnt a biztosítási 

kötelezettsége önkéntes továbbfizetéssel fenntarthatta biztosítását korára való tekintet és 

orvosi vizsgálat nélkül. Ennek feltétele volt, hogy az ilyen irányú szándékát három 

hónapon belül jelezte és a kiszabott járulékot minimum négy hétre előre saját maga, 

vagy a munkaadója befizette. Megszűnt az önkéntes és önkéntes továbbfizetéssel elért 

biztosítás akkor, ha a biztosításra jogosító foglalkozásából kivált, és nem folytatta vagy 

nem tartotta fenn biztosítását az érintett, ha a várománya megszűnt vagy járadékigénye 

megnyílt, de akkor is, ha a biztosítási kötelezettség alá tartozó munkaviszonyba lépett. 

„A nyugdíjbiztosítási rendszer mind részletesebb kimunkálásával idővel egyre nagyobb 

hangsúly tevődött arra, hogy a biztosítási kifizetéseknek megvan-e a fedezeti háttere, 

illetve, hogy milyen forrásokra alapozhatják a biztosításokat, valamint, hogy ezek 

mennyire tekinthetők stabil hozzájárulásoknak. Ezért megnőtt a kötelezően fizetendő, 

illetve a különböző ösztönző motivációkkal egybekötött járulékok szerepe, mint ahogy 

egyre számottevőbb lett az állami közreműködés is.”63 

A biztosítás költségeit legnagyobb részben a járulékok fedezték, amelyeket 

biztonságtechnikai módszerrel állapítottak meg, és valamennyi biztosított után kötelező 

volt fizetni. A biztosítottak összességére vonatkozóan a tényleges javadalmazás alapján 

vagy napi bérszabályonként állapították meg az átlagjárulékokat, azzal a feltétellel, 

hogy azoknak valamennyi kiadást fedezniük kellett. A napi bérosztályok határait az 

átlagos napibéreket és a járulék kulcsát a népjóléti és munkaügyi miniszter (1932 
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júliusától belügyminiszter) rendelete állapította meg. Mindezeket ötévente 

felülvizsgálták.64 

A járulékokat a tényleges javadalmazás 4, esetenként 5 százalékában vagy az 

átlagos napibérek 3,5 százalékában, kivételes esetekben 4,3 százalékában 

maximalizálták. Az önkéntesen és önkéntes továbbfizetéssel biztosítottak járulékait a 

népjóléti és munkaügyi miniszter szabályozta. Újdonság, hogy a kötelező szintnél 

önkéntesen magasabb szolgáltatásra is biztosíthatta magát a kötelezett. Ez úgy volt 

lehetséges, hogy magasabb napibérosztályba sorolta magát, mint amibe valójában 

tartozott volna. Az ezen törvényben foglalt járulékokat a betegségi biztosítási 

járulékokkal egyazon időben, valamint egy összegben kellett leróni. Ha a biztosított 

fizetés nélküli szabadságon volt, vagy ha az üzem ideiglenesen szünetelt, a szabadság és 

a szünetelés idejére is kötelező volt járulékot fizetni, viszont szünetelt a járulékfizetési 

kötelezettség, amíg a biztosított táppénzben, terhességi és gyermekágyi segélyben, 

kórházi vagy gyógyintézeti kezelésben, gyógyító eljárásban részesült, kivétel, ha ezen 

idő alatt is teljes javadalmazást kapott. 

A biztosítás öregség és rokkantság esetére nyújtott ellátásokat, így fontos 

tisztázni, hogy mit értünk ezen fogalmak alatt. Az 1928-as törvény meg is tette ezt. Az 

öregséget „eléléssel járó biztosítási eset”-ként határozta meg, ami a 65. életév betöltését 

jelentette. A rokkantságra külön szabályok vonatkoznak kötelező és önkéntes biztosítás 

esetén. Akik önkéntes biztosításra jogosultak, azok ismertetőjegyeit az illetékes 

miniszter rendeletben állapította meg. A kötelező biztosítás esetén a rokkantságot más 

munkavállalókhoz vagy korábbi jövedelemhez képest viszonyított rokkantságból vagy 

egészségi állapot megromlásából eredő jövedelem kiesésként értelmezte a törvény. 

Rokkantnak tekintve azokat: 

- akik a hasonló végzettséggel és tapasztalattal rendelkező egészséges munkavállalók 

átlagos javadalmazásának egyharmadát nem tudják elérni a testi és szellemi erejüknek 

megfelelő munkával, 

- valamint azon tisztségviselőket, művezetőket, és hasonló munkakörben dolgozókat, 

vállalati segédalkalmazottakat, akik havi vagy évi javadalmazásban részesülnek, ami 

nem több a havi 500/évi 6000 pengőnél, abban az esetben, ha a fenti szempontok 

szerinti viszonyításban az átlagos javadalmazás felét nem tudják elérni, 
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- rokkantnak kell tekinteni azokat a hírlapírókat is, akik közvetlenül az igény 

benyújtását megelőző három évben hírlapíróként elért átlagos keresetének felét nem 

tudja elérni rokkantsága, egészségének megromlása miatt  

- rokkant az a valamely vállalat művészszemélyzetének állandó fizetéssel bíró 

alkalmazottja, amely az igény benyújtását megelőző három évben művészi 

tevékenységgel nem tudta megkeresni korábbi ilyen tevékenységgel szerzett átlagos 

keresetének felét.  

A biztosítottak és hozzátartozóik öt féle ellátásra tarthattak igényt: öregségi 

járadék, rokkantsági járadék, özvegyi járadék, árva járadék és járulékvisszatérítés. 

Mindezeknek három feltételét határozták meg. Ezek az alábbiak: várakozási idő 

betöltése, a váromány épsége, a biztosítási esemény bekövetkezése. A törvény ezeknek 

a fogalmát is megadta.  

Várakozási időt jelent a biztosítási viszony kezdete és a járadékra irányuló 

igénybejelentés között eltelt azon idő, amely szükséges a szolgáltatásra való jogosultság 

megszerzéséhez. Öregségi járadék esetén négyszáz járulékhét, egyéb esetekben 

kettőszáz járulékhét. Teljesen vak személyeknek a járulékheteknek csak a felére volt 

szüksége. A járulékhetekbe számított a betegség miatti keresőképtelenség évente 

maximum tizenhárom hete, de összesen száz hete, és rokkantsági járadéknál maximum 

ötven hét volt beszámítható.  

„A váromány épsége: A váromány épségére vonatkozó bonyolult szabályozás 

lényege az volt, hogy a biztosításban töltött idő a jogosultság szempontjából elveszett, 

ha valamely naptári évben a biztosított 13-nál kevesebb heti járulék fizetésére volt 

kötelezett. Ha azonban a biztosított a biztosítási kötelezettségének első napja és a 

járadékigény bejelentése közé eső időnek legalább kétharmada alatt biztosított volt, 

várományát épnek tekintették. A váromány épsége úgynevezett elismerési díj fizetésével 

is fenntarható volt.”65 

A biztosítási esemény a megfelelő életkor elérése vagy a megrokkanás volt. 

Öregségi járadékra az a biztosított volt jogosult, aki elérte a 65 éves kort, a 

meghatározott várakozási időt, és a várománya is ép maradt. Rokkantsági járadékban az 

a biztosított részesülhetett, aki állandóan rokkantnak minősült, a várakozási időt is 

betöltötte, és a várománya is ép volt. Ideiglenes rokkantság esetében az a biztosított, aki 

legalább egy évig rokkant volt vagy a táppénz megszűnését követően is rokkant maradt. 
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A biztosított után a hozzátartozók (özvegyek és árvák egyaránt) akkor voltak 

jogosultak ellátásra, ha az elhalt még nem részesült járadékban, de már betöltötte az 

előírt várakozási időt vagy már járadékban részesült a halálát megelőzően. A nem 

MABI-biztosítottak özvegyénél plusz feltételként jelent meg, hogy neki magának is be 

kellett töltenie az öregségi korhatárt vagy rokkantnak kellett lennie. Az árvajáradék 

plusz feltételei az árva részéről, hogy 15 évnél, tanulmányok folytatása esetén 17 évnél 

fiatalabbnak kellett lennie. A MABI-biztosítottak árváinak is kedvezőbb volt a helyzete, 

mivel ők mindenféleképpen 18 éves korukig jogosultak voltak a járadékra. 

A járulékvisszatérítés abban az esetben állhatott fenn, ha az ellátáshoz szükséges 

jogosultsági feltételeket elért elhaltnak nem volt olyan hozzátartozója, aki a fent sorolt 

feltételeknek megfelelt volna. Ilyen helyzetekben a törvényben szigorúan meghatározott 

feltételek mellett a befizetett járulék 90%-át egyszeri juttatás formájában megkaphatta 

az elhalt szülője.  

Az öregségi és rokkantsági járadék két elemből állt. Az egyik a járadéktörzs, a 

másik a fokozódó járadékrész volt. A járadéktörzs mindenkire nézve egyaránt évi 120 

pengő volt, míg a fokozódó járadékrész esetenként oly módon változott, hogy az adott 

biztosított után a minden évben levont járulékok összegének 24%-a éppen mennyit tett 

ki. Ezen felül „Az öregségi és rokkantsági járadékos gyermekei után gyermekenként a 

járadék 9%-ának, összesen legfeljebb 20%-ának megfelelő gyermekpótlékra volt 

jogosult.”66 A hozzátartozói járadékok az elhalt járadékának bizonyos százalékát tették 

ki. Árva esetében 15%-át, szülőtlen árvánál 30%-át, míg az özvegy esetében 50%-át. Ha 

az özvegy a későbbiekben férjhez ment, akkor az egy évre jutó járadékának összegét 

végkielégítés formájában megkapta, és ezzel számára befejeződött az ellátás. 

„A kötelező biztosítás ellátásának feladatait a törvény az Országos 

Társadalombiztosító Intézetre67, a magánalkalmazottak tekintetében pedig a 

Magánalkalmazottak Biztosító Intézetére bízta.”68 Ezek a szervek, mint már korábban 

említettem, önkormányzati formában jártak el. A részletes felépítésüket az 

egészségbiztosítási rendszer vonatkozó fejezetében tárgyaltam. 
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Nyugdíjbiztosítás a 28-as törvényt követően 

A gyakorlati alkalmazás során több problémával is szembesültek a 

jogalkalmazók az 1928-as törvénnyel kapcsolatban, ezért rövid időn belül több 

rendelettel is módosították azt, így próbálva kijavítani a hibákat. 

Az egyik ilyen probléma volt, hogy a fokozódó járadékrészt a ténylegesen 

befizetett járulékokból számolták ki, és ha esetleg a munkáltató nem teljesítette az erre 

vonatkozó kötelezettségét, akkor alacsonyabb ellátásban részesült a biztosított. Éppen 

ezért 1932-ben függetlenné tették a járadékokat a munkáltatók tényleges befizetéseitől. 

Valamint a következő években fokozatosan szélesítették a biztosítottak körét, így 1940-

re már nem csak a vármegyei, városi és községi tisztviselők, hanem a házfelügyelők is a 

biztosítottak körébe estek az öregségi és rokkantsági nyugdíj tekintetében.69 

A továbbiakban nem részletezem a nyugdíjbiztosítási ágak változásait, mivel 

lényegileg nem történt változtatás a második világháborút megelőzően a rendszer 

alapjai tekintetében, de számtalan részletszabályt módosítottak, amelyeknek a 

feldolgozása túlmutatna ezen munka keretein. 
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Összegzés 

A korabeli joganyag megvizsgálása során megbizonyosodhatunk arról, hogy bár 

az első világháború és annak következményei hatalmas károkat okoztak az országnak. 

(Értem ezek alatt több százezrek halálát, a frontról hazaérkező hadirokkantakat, a 

területi veszteségeket, a nemzetgazdaság összeomlását, a politikai viharokat, az 

államformák gyors váltakozását, a szélsőséges nézetek elterjedését, az infláció 

elszabadulását.) Ennek ellenére a lehetőségekhez mérten igyekeztek kielégítő 

szabályozást alkotni a társadalombiztosítás területén.  

Az anyagi lehetőségek szűkös keretei között is a kor igényeinek megfelelően, sőt 

Európai szinten is magas színvonalon sikerült megalkotni a betegségi és baleseti 

biztosítás követelményeit. Ez a rendszer már minden tekintetben a mai 

egészségbiztosítás alapjának tekinthető. A biztosítottak köre igen széles volt, a 

járulékok reális szintű terheket jelentettek a biztosítottakra nézve, az ellátások között 

valamilyen módon az összes mai ellátási formát megtalálhatjuk, a szervezeti rendszer is 

működőképes és részleteiben is kidolgozott volt. Összességében elmondhatjuk, hogy az 

akkori egészségbiztosítás egy jól működő rendszerként definiálható, amit a későbbi 

korok is átvehettek, és csak kisebb módosításokra volt szükség ahhoz, hogy eljussanak a 

mai egészségbiztosítási szabályozáshoz. 

Az öregségi és rokkantsági biztosításról már nem mondható el ugyanez, mivel 

ezen a területen késéssel, és eleinte igen szűk személyi hatállyal sikerült megalkotni a 

jogszabályokat. A két világháború között hazánkban a nyugdíjbiztosítás nem volt 

egységes, több ágazatban külön szabályozás létezett, mivel a legfontosabb törvény 

(1928) a biztosítási kötelezettséget nem minden foglalkozási csoportra terjesztette ki. A 

járulékok itt is reális szinten maradtak, valamint ebben az esetben is elmondható, hogy a 

mai ellátások közül valamennyi élt már akkor is, csak esetleg más néven vagy a baleseti 

ellátásokhoz sorolva. A szervezeti rendszer ugyanaz volt, mint az egészségbiztosításnál, 

így arról is kijelenthetjük, hogy jól működött. A XX. század elejétől a nyugdíjbiztosítás 

nagy utat járt be addig, amíg elérte a mai formáját, de az alapokat abban a korban tették 

le. 



 

33 

Jogszabályok jegyzéke 

A magyar kormány 1919. évi 5.400. M. E. számú rendelete, a betegségi és 

balesetbiztosítás ideiglenes szabályozásáról 

1840. évi XVI. törvénycikk A kereskedőkről 

1840. évi XVII. törvénycikk A gyárok jogviszonyairól 

1981. évi XIV. törvénycikk Az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való 

segélyezéséről 

1885. évi XI. törvénycikk Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdijazásáról 

1907. évi XIX. törvénycikk Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és 

baleset esetére való biztosításáról 

1912. évi LXV. törvénycikk Az állami alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek és 

árváinak ellátásáról 

1921. évi XII. törvénycikk A magánszolgálatban álló alkalmazottak munkaadói által az 

alkalmazottak nyugdíjintézete részére juttatott adományok illetékmentességéről 

1921. évi XXXI. törvénycikk A munkásbiztosítási bíráskodásról 

1921. évi XXXII. törvénycikk A nemzeti hadsereghez tartozó hivatásos havidíjasoknak 

és hivatásos (önként továbbszolgáló) altiszteknek, valamint az említett személyek 

hátramaradottainak katonai ellátásáról 

1922. évi II. törvénycikk Az Országos Gazdasági Munkáspénztár részére járó díjaknak, 

valamint a pénztár által kifizetendő segélyeknek szabályozásáról 

1922. évi VI. törvénycikk A közszolgálati tisztviselők és egyéb alkalmazottak 

(nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák) anyagi helyzetének javítása, valamint egyes 

állami bevételek fokozása tárgyában 

1924. évi XXVIII. törvénycikk  A tanítók, óvók és a nem állami tanárok ellátásának 

rendezéséről 

1925. évi XX. törvénycikk Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről szóló 

1908:XL. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosításáról 

1925. évi XXXIV. törvénycikk A bányatörvény alá eső üzemekben és az ezekkel 

kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó munkásoknak és altiszteknek, valamint ezek 

családtagjainak nyugbérbiztosításáról 

1925. évi XLVIII. törvénycikk  A rokkantellátási adóról 

1926. évi XVI. törvénycikk A magánalkalmazottak nyugdíjának, özvegyeik és árváik 

ellátási járandóságának átértékeléséről 



 

34 

1927. évi X. törvénycikk A biztosítási díj fizetésével kapcsolatos egyes kérdésekről 

1927. évi XXI. törvénycikk A betegségi és baleseti kötelező biztosításról 

1928. évi XI. törvénycikk Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről szóló 

1908:XL. tc., 1914:LII. tc. és 1925:XX. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról és 

kiegészítéséről 

1928. évi XXIX. törvénycikk Az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi 

Egyetemes Értekezlet által az üzemi balesetek kártalanítása tárgyában tervezet 

alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről 

1928. évi XXX. törvénycikk Az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi 

Egyetemes Értekezlet által a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában tervezet 

alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről 

1928. évi XXXI. törvénycikk Az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi 

Egyetemes Értekezlet által az idegen és a saját honos munkavállalóknak az üzemi 

balesetek kártalanítása szempontjából egyenlő elbánásban részesítése tárgyában tervezet 

alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről 

1928. évi XXXII. törvénycikk Az 1927. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi 

Egyetemes Értekezlet által az ipar és a kereskedelem körében foglalkoztatott 

munkavállalóknak és a háztartási alkalmazottaknak betegségi biztosítása tárgyában 

tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről 

1928. évi XXVII. törvénycikk Az 1919. évben Washingtonban tartott Nemzetközi 

Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek a szülés előtt és után való 

foglalkoztatása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény 

becikkelyezéséről 

1928. évi XL. törvénycikk Az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló 

kötelező biztosításról 

1930. évi IV. törvénycikk A kir. közjegyzők és közjegyzőjelöltek nyugdíjintézetéről 

1930. évi XXVII. törvénycikk Az Országos Társadalombiztosító Intézet betegségi 

biztosítási ága pénzügyi helyzetének rendezéséről 

1932. évi IV. törvénycikk A társadalombiztosítási bíráskodásról 

1933. évi VII. törvénycikk A hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról 

1934. évi I. törvénycikk A közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak, 

valamint mindezek hozzátartozóinak ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról 

1934. évi XXIII. törvénycikk  Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről 



 

35 

1935. évi XXII. törvénycikk Az 1934. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi 

Egyetemes Értekezlet által a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában tervezet 

alakjában elfogadott nemzetközi (módosított) egyezmény becikkelyezéséről 

1936. évi III. törvénycikk A kir. itélőbíráknak és a kir. ügyészség tagjainak fegyelmi 

felelősségéről, áthelyezéséről és nyugdíjazásáról, továbbá a kir. bírósági és kir. 

ügyészségi tisztviselők fegyelmi felelősségéről 

1936. évi VIII. törvénycikk Rendőrlegénységi és csendőrlegénységi betegsegélyezési 

alap létesítéséről 

1936. évi XXXVI. törvénycikk A gazdatisztek öregségi, rokkantsági és haláleseti 

kötelező biztosításáról 

1937. évi XIII. törvénycikk A több gyermekes alkalmazottak családi pótlékának 

felemeléséről 

1937. évi XXIV. törvénycikk Az 1935. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi 

Egyetemes Értekezlet által az öregség, rokkantság, halál esetére szóló biztosításban 

szerzett jogok fenntartására irányuló nemzetközi viszonosság létesítéséről tervezet 

alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény (48. sz.) becikkelyezéséről 

1938. évi XXXVI. törvénycikk Az iparban (kereskedelemben), valamint a 

bányászatban és a kohászatban alkalmazott munkások gyermeknevelési pótlékáról 

1938. évi XXXIX. törvénycikk Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap 

szolgáltatásaira igényjogosultak körének kiterjesztéséről 

1940. évi XII. törvénycikk A biztosítási magánintézmények állami felügyelete, 

valamint a felügyeletet ellátó biztosításügyi közigazgatás egyes kérdéseinek 

szabályozásáról 

1940. évi XXIII. törvénycikk  Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról 

 1942. évi XIII. törvénycikk Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet fedezeti 

alapjának növelése tárgyában 

1944. évi VII. törvénycikk A Pozsonyban az 1942. évi július hó 22. napján kelt 

magyar-szlovák társadalombiztosítási szerződés becikkelyezéséről 



 

36 

Bibliográfia 

A magyar társadalombiztosítás története, 

http://www.ugyvezeto.hu/?fejezet=5&cid=22333 

A magyar társadalombiztosítás története, 

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32914&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Balogh Gábor – Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás – tan, Osiris Kiadó, 

Budapest, 1998. 

Balogh Gábor, Szűcs László: Társadalom biztosítás nélkül, Magvető Kiadó, Budapest, 

1990. 

Barta Judit: A magánnyugdíjpénztári rendszer helye és szerepe a magyar 

nyugdíjrendszerben, http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/201102/4_bartajudit.pdf 

Bevezetés a munkaügyi kapcsolatokba, szerkesztette: Tóth Ferenc, Szent István 

Egyetem, Gödöllő 

Botos József: A magyar társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése, Budapest, 1998. 

Bódy Zsombor: Az ipari munka társadalma, Szociális kihívások, liberális és korporatív 

válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig, Argumentum 

Kiadó, 2010. 

Dr. Bencsik Mária: A magyar társadalombiztosítás története és intézményei, 

http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/TB_tortenete.pdf 

Dr. Gecse Gábor: Egészségügyi kockázatok kezelése - eltérő módon: önkéntes 

egészségpénztár és üzleti egészségbiztosítás, 2012. In: 

http://www.biztositasiszemle.hu/files/201211/gecse_eu_kockazatok_kezelese.pdf 

Dr. Gecse Istvánné – Dr. Tománé dr. Szabó Rita – Dr. Kenderes György: Jogi 

alapismeretek, Munkajog és Társadalombiztosítási jog igazságügyi igazgatási 

alapszakos hallgatók számára, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012. 

Dr. Hilscher Rezső: Bevezetés a szociálpolitikába, MEKDSz Szövétnek – Kiadás, 

Budapest, 1928. 

Dr. Karner Cecília: Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam 

szerepvállalása, http://www.weborvos.hu/adat/egsz/2008maj/3-12.pdf 

Egresi Katalin: Szociálpolitika Magyarországon, Nézetek, programok és törvények 

1919 – 1939, Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 

Eitner Bea: Diplomamunka, Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének várható 

alakulása, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012. 



 

37 

Gorka Tivadar: A magyar társadalombiztosítás a két világháború között, 1988. 

http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/3402.pdf 

Harmat Árpád Péter: Magyarország a forradalmak idején és a Horthy-kor kezdetén 

(1918 – 1932), http://tortenelemklub.com/magyar-toertenelem/68-magyarorszag-a-

forradalmak-idejen-es-a-horthy-kor-kezdeten-tanulmany?catid=18%3Aforradalmak-es-

a-horthy-kor-1914-1945 

Igazné Prónai Borbála: A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése 

Magyarországon, PhD értekezés, 2006. https://btk.ppke.hu/DR/igazne.pdf 

Romsics Ignác: A Horthy – rendszer társadalma, 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_horthy_rendszer_szocialpolitikaja/ 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Osiris Kiadó, Budapest, 

2005. 

Társadalom, életmód és életviszonyok a Horthy-korszakban, 

http://www.magyartortenelem.eoldal.hu/cikkek/magyarorszag-1919-1990/tarsadalom_-

eletmod-es-eletviszonyok-a-horthy-korszakban.html 

Tóth Hilda: A táppénzről, PhD értekezés, 2010. http://www.uni-

miskolc.hu/~wwwdeak/TothHilda%20dolgozat%20100519 

Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, Budapest, 1994. 

 


