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Az emberi egészséget védı, a betegségeket megelızı, a károsodásokat helyreállító és a 
betegség idıben történı orvosi kezelését garantáló, ebben az idıben táppénzt és a szükségnek 
megfelelıen kórházi ellátást, rokkantság és megfelelı életkor után nyugdíjat biztosító 
szerzıdést nevezzük társadalombiztosításnak, amelyet állami garanciák mellett 
biztosítópénztárak intéznek. E forma évszázadok alatt formálódott ki, gyökerei 
Magyarországon az 1496-ban alapított felvidéki bánya-társpénztárakig nyúlnak vissza. Az 
iparosodással e folyamat felgyorsult; az elsı ilyen jellegő törvények és rendelkezések a 
balesetvédelemre, ennek hiánya következtében elıállott károsodások esetén az orvosi ellátás 
költségeinek vállalására irányultak (1840. évi XVI. és XVIII., az 1872. évi VIII., az 1875. évi 
III., az 1876. évi XIV. tc.), míg az 1884. évi XVII. tc. alapján néhány ipartestületi 
betegsegélyzı-pénztár. Az 1891. évi XIV. tc. az ipari létesítményeknél kötelezıvé tette a 
balesetvédelmet, amelyet 1893-ban kiterjesztettek az ipari jellegő károsodásokra is. A 
biztosítás összegét a munkavállalók és a munkaadók közösen vállalták 1:3 arányban, s a 
munkavállaló napi keresetének 3%-a volt az alap. A befizetett összegért a munkavállalót 
betegség esetén táppénz (30 napig), kórházi kezelés, önhibáján kívüli balesetnél vagy ipari 
eredető károsodásért rokkantellátás illette meg. Ez még nem érintette a nyugdíjat, amit ekkor 
magánbiztosítással lehetett elérni, illetve bizonyos állami hivatal betöltése nyújtott megfelelı 
szolgálati idı után nyugdíjat. A balesetvédelmet az állami közegészségügyi felügyelıségek 
ellenırizték, míg a biztosításokat erre szakosodott biztosító-, segélyezı és nyugdíjpénztárak 
intézték. 

A biztosítás a XIX. század utolsó évtizedében még csak a biztosított munkavállalóra 
terjedt ki, baleseti halál esetén kártérítést fizettek a közvetlen hozzátartozónak (özvegy, árva). 
A munkaadó a rá háruló biztosítási összeget az állami garanciákkal rendelkezı 
biztosítótársaságoknak – pl. az 1870-ben alapított, 1884-ben átalakított Általános Munkás-, 
Betegsegélyzı- és Rokkantpénztárnak – utalta át. A befizetett összegért cserébe szakmailag 
ellenırzött orvosi ellátást ígért a munkavállalók részére. E kettıs folyamat formálta ki az 
orvosi ipar- és munkaegészségtant, a balesetvédelem orvosi normáit, fıként azután, hogy a 
betegbiztosítás 20 napi táppénzt, önhibán kívüli balesetnél a felgyógyulásig kórházi kezelést 
biztosított, rokkantság esetén életjáradékot garantált. Az állam a munkaadót kötelezte a 
balesetvédelemre, amelynek költségeit a munkaadónak kellett vállalni, de ezt a biztosítási 
társaságon keresztül – az általános biztosítási törvényben foglaltaknak megfelelıen – 
bonyolította. A biztosítási társaság viszont megfelelı orvosi szervezetet épített ki, a befizetett 
összegekbıl finanszírozta az orvosi ellátást, a táppénzeket, a kórházi költségeket. A kórházi 
ellátást vagy az állam által fenntartott intézményekben, vagy magánkórházakban, a XX. 
század elejétıl saját gyógyintézményeiben biztosította, szigorúan igazodva az állam által 
megállapított ellátási és gyógykezelési pénzügyi normákhoz. Az 1907. évi XIX. tc.-ben a 



betegbiztosítást kiterjesztették a biztosítottak családtagjaira, a tbc-ben megbetegedettekre is, 
bár az utóbbiak kezelési költségeihez az állam is hozzájárult. Ez a törvény egyesítette az 
összes betegbiztosító intézetet az Országos Munkás-betegsegélyezı és Balesetbiztosító 
Pénztár szervezetébe, kivéve a közlekedés, a bányászat, a kereskedelem szakbiztosító 
társaságait. A törvény szerint a betegsegélyezés 50%-át, a baleset-biztosítás teljes összegét a 
munkaadók fizették, de ennek fejében a betegbiztosító-pénztár feletti ellenırzést gyakorló 
igazgatóságban az igazgatósági tagok felét is ık adták. A betegsegélyezés havi összege 3% 
maradt, amit kiegészített további 4% nyugdíjjárulék. Ez utóbbit teljes egészében a 
munkavállalónak kellett fizetnie. Ebben 1918-ban következett be változás, amikor a 
betegbiztosítást 3%-ról 4%-ra emelték. 

1907-ben életre hívták az Állami Munkásbiztosítási Hivatalt, mint a biztosítótársaságok 
állami felügyeleti szervezetét, amely felügyelte a betegbiztosítással foglalkozó társaságok, 
pénztárak, intézmények tevékenységét, ellenırizte orvosi és kórházi hálózataikat, minısítette, 
engedélyezte vagy elutasította szolgáltatásaikat, kiépülı új rendszereiket. 

Az elıbbiekkel szemben a mezıgazdasági munkásság, illetve a falusi lakosság 
biztosítása rendkívül alacsony szinten maradt. Ingyenes orvosi ellátás, illetve kórházi 
gyógyítás csak életveszély esetén járt, amelynek költségeit a helyi önkormányzatok a 
szegényellátási alapból térítettek meg az orvosoknak, illetve a kórházaknak az érvényes 
díjszabások szerint. Minden egyéb orvosi ellátás vagy kórházi kezelés csak térítés ellenében 
járt, ez alól csak 1876-tól – a közegészségügyi törvény értelmében – a 0–7 éves, majd 1885-
tıl a 0–16 éves korú gyerekek orvosi ellátása volt kivétel. A vagyonnal nem rendelkezı falusi 
lakosság elıtt is csak az egyéni biztosítás lehetısége állt, de ezzel csak kevesen élhettek. A 
falusi balesetek száma fıleg a nyári idénymunka (betakarítás) alatt történt, így ebben az 
esetben az 1900. évi X., illetve az 1902. évi XIV. tc. kötelezıvé tette a munkaadó számára a 
foglalkoztatottak baleset-biztosítását. Ebben az esetben is az Országos Munkás- és 
Cselédpénztár járt el, szükség esetén fedezte a kórházi költségeket, viszont általános 
betegbiztosítással nem foglalkozott. Ez a baleset-biztosítás is a biztosított napi bérének 3%-át 
tette ki. 

 
* 

 
Az addig törvénybe iktatott biztosítási jogszabályok egyesítésére már 1923-ban történt 

kísérlet a nemzetgyőlésben, de az elhúzódó törvény-elıkészítés miatt csak 1927-ben született 
meg az 1927. évi XXI. tc., amely az Országos Munkásbetegsegélyzı és Balesetbiztosító 
Pénztár teljes feladatkörét az Országos Munkásbiztosító Intézetre ruházta át. A szervezet 
1928. október 1-jétıl felvette az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) nevet. Az OTI 
központi és helyi szerveinek mőködését a munkaadókból és munkavállalókból – paritásos 
alapon – összeállt választmányok ellenırizték és konkrét ügyekben is határoztak. Az OTI 
központi választmányának elnökét az államfı nevezte ki, az igazgatótanácsban is 50%-os 
arányban vettek részt a munkaadók és a munkavállalók képviselıi. A törvény nem változtatott 
a betegbiztosítás rendszerén, de mindkét oldalra kötelezı feltételeket írt elı. Így a baleset-
biztosítás költségeit a munkaadó fizette. A 3%-os betegbiztosítás befizetési aránya a 
munkaadók és a munkavállalók között kettı az egyhez maradt. Ebben a rendszerben a 



betegbiztosítás teljes körővé vált, kivéve a fogászati ellátás bizonyos területeit: a biztosítási 
alapból fizették a foghúzást, a szájsebészeti ellátást, a fogbetegségekkel kapcsolatos 
szövıdményeket, viszont a fogpótlást nem. A 75%-os táppénzt és egyes gyógyászati 
segédeszközök juttatását a pénztár anyagi viszonyaitól tették függıvé. A táppénzt az addigi 3 
napos betegség helyett 4 napos betegség esetében írták elı, 30 napig folyósították, annál 
tovább csak orvosi indokkal fizették. A tbc-s és a munkahelyi megbetegedés esetén a táppénzt 
egy évig folyósították, ezután rokkantsági járulékot fizettek. A terhességi segélyt hat hétben 
állapították meg, ugyanennyi idıben a gyermekágyi segélyt is. Kiterjesztették a terhességi 
segélyt és a gyermekágyi pótlékot a házastársra is. A családtagok gyógykezelésére való 
jogosultságot életkorhoz kötötték: a feleség élete végéig, a gyermekek 16 éves korukig, illetve 
középiskolai és egyetemi tanulmányaik idejének befejezéséig. Az OTI jogköre nem terjedt ki 
a mezıgazdasági munkásságra, így mintegy 1,3 millió ember semmiféle biztosítással nem 
rendelkezett. Az 1928. évi XL. tc. a betegségi és balesetbiztosítást kiterjesztette az öregségi, 
rokkantsági ellátottakra, valamint a biztosítottak árváira és özvegyeire. Ekkor alakult át a 
Ferenc József Kereskedelmi Kórház a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetévé (MABI). 

1928-ban a törvényhozás határozatot hozott a mezıgazdasági biztosítás 
megszervezésére, ennek végrehajtására azonban csak 1945 után kerülhetett sor. Részleges 
változás 1936-ban történt, amikor a gazdatisztek öregségi, rokkantsági és haláleseti 
biztosítását, majd a gazdasági munkavállalók öregségi biztosítását (1938), illetve özvegyeik 
járadékban való részesedését (1939) szervezték meg. Azonban ez is csak bátortalan lépésnek 
minısíthetı, mert a törvény értelmében a biztosítási terhek felét a biztosítottnak kellett fizetni, 
kb. egynegyedét a munkaadó, másik negyedét az adott törvényhatóság vállalta magára. 

Az OTI-nál kellett biztosítást kötni a biztosítási törvény értelmében biztosításra 
kötelezettek bizonyos köreinek, így az ügyvédeknek, orvosoknak, tervezıknek, mővészeknek, 
gyógyszerészeknek stb. A két legnagyobb biztosító – az OTI és a MABI – mellett továbbra is 
megtartották önállóságukat a MÁV, a Magyar Posta és a hajózás betegbiztosító intézetei, 
amelyek az elızıekhez hasonló és azonos színvonalú biztosítást, segélyezést nyújtottak. A 
munkaadók és a biztosításra kötelezett munkavállalók törvényben szabályozott biztosítási 
járulékot fizettek, melyet szükség esetén közadók módjára kellett behajtani. Az OTI 
különbözı kötelezettségeit – baleset-biztosítást, táppénzt, kórházi kezelést, járulékokat – a 
befizetett járulékokból, saját vagyonából (ingatlanok, bankbetétek, részvények), illetve azok 
kamataiból fedezte. Ezek kiegészítésére az állam évente adóbevételeinek bizonyos százalékát, 
a jövedéki termékek (dohány, szesz, só stb.) és a szerencsejátékok hasznának meghatározott 
hányadát a társadalombiztosítási intézeteknek (OTI, MABI, OTBA, MÁV és Posta) adta át. A 
minél kiterjedtebb betegbiztosítás állami érdek volt, hiszen annak hiányában a betegkezelési 
költségek végsı soron az államot terhelték, a szegényellátás költségeit növelték. Mindegyik 
betegbiztosításnál lehetıség volt magasabb szintő ellátásra, de ez magasabb befizetési 
összeget követelt. 

A betegbiztosítás egész rendszere felett az 1927. évi XXI. tc. értelmében a Népjóléti és 
Munkaügyi Minisztérium, 1932-tıl (az elıbbi megszüntetése után) a Belügyminisztérium 
gyakorolt felügyeletet. 

Az 1932. évi IV. tc. a társadalombiztosítási ügyekben a rendes bíróságokon belül 
társadalombiztosítási külön bíróságokat állított fel, amelyeknek hatáskörébe tartozott minden 



olyan per, amely társadalombiztosítási jogviszonyon alapult. Társadalombiztosítási ügyekben 
elsı fokon a Budapesti Központi Járásbíróság, valamint azok a járásbíróságok jártak el, 
amelyeket az igazságügyi miniszter ezzel a hatáskörrel felruházott. A járásbíróságok, mint 
egyes bíróságok jártak el, s csak kivételes esetekben (betegsegélyezési, baleseti kártalanítási, 
rokkantság, özvegység és árvaság címén járó ellátási igény, nyugbérbiztosítás stb.) 
bíráskodtak az ítélıbíróból, továbbá egy munkaadó és egy munkavállaló ülnökbıl álló 
tanácsban. Másodfokon mint fellebbviteli bíróság a Budapesti Ítélıtábla ítélkezett egy 
elnökbıl és két bíróból álló hármas tanácsban. Ez a szervezet 1950-ig állt fenn, amikor a 
társadalombiztosítás rendszerének módosításával a peres ügyeket a megyei és a járási 
bíróságok feladatkörébe utalták. 
 
 


