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A két világháború közötti társadalombiztosításunk ma már kevéssé ismert, sokszor 
félreismert, noha jelentıs szakasza a további fejlıdés útjának. Ma – bizonyos távlatból –
jobban megítélhetjük, milyen is volt valójában. A múlt ismerete a jövıre nézve is tanulságos.  
Az elsı világháború kitörésekor az Országos Munkásbiztosító Pénztár (OMP) intézte a 
kötelezı betegségi és baleseti biztosítást. 

Az 1917/4790 ME. rendeletre az OMP a járulékokat 4%-ra emelte, szolgáltatásait 
bıvítette. A segélyezés idıtartama 20 hétrıl 26-ra, a gyermekágyi segélyé 6 helyett 8 hétre 
hosszabbodott. Összegük a keresett 60%-ára növekedett az eddigi 50%-ról. Szoptatási segély: 
12 hétre járt. 

A Tanácsköztársaság 1919/XXI. rendelete megvalósította a népbiztosítást, kiterjesztve 
azt mindenkire akár köz- akár magánalkalmazottként kapja fizetését. Biztosítottakká lettek a 
háztartási alkalmazottak is. 

A Tanácsköztársaság megdılte után a népegészségügyi miniszter 104.065. sz. rendelete 
felfüggesztette az OMP és helyi szervei önkormányzatát, miniszteri biztosokat rendelt ki 
felügyeletükre. 

Egy évre emelkedett az orvosi kezelésre és táppénzre való jogosultság az 5400/1919 
ME. rendelet értelmében, a családtagok is ennyi ideig kezelhetık. A táppénzt már a 
keresıképtelenség harmadik napjától folyósították. Terhességi segély 4, gyermekágyi 8, 
szoptatási segély 12 hétre járt. 

A biztosítási bíráskodást az 1921/XXXI. tc. rendezte. Alsófokon vidéken a 
járásbíróságok, a fıvárosban a munkásbiztosító bíróság volt illetékes. Felsıfokon a Kir. 
Munkásbiztosítási Felsıbíróság, melynek öttagú tanácsának három hivatásos bírón kívül 1 
munkás és 1 munkaadó ülnöke volt. 

A közforgalmú vasutak és hajózási vállalatok részére külön betegbiztosítók létesítését 
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rendelte a 9210/1924 ME. rendelet. 
A 4400/1926 NMM. r. rendezte a bányamunkások nyugdíjbiztosítását, emelte a régi 

nyugdíjakat. 
Újjászervezte a társadalombiztosítást az 1921/XXI tc. A fölszámolt OMP jogait az 

Országos Munkásbiztosító Intézetre (OMI) ruházta. Új önkormányzatát arányos képviselettel, 
titkosan választották, elnökét az államfı nevezte ki. Megmaradtak a közszolgálati 
alkalmazottak és közlekedési intézmények külön betegbiztosító intézetei, valamint a 
Budapesti Kereskedelmi BBI (1928-tól Magánalkalmazottak Biztosító Intézete [MABI]). A 
törvény bıvítette a betegségi és baleseti biztosítottak körét. A dolgozó nıknek szülés elıtt és 
után 6-6 heti segélyt biztosított. Táppénz illette az anyát, ha csecsemıje megbetegedett. 
Segélyezésre jogosult lett a biztosított munkája megszőntét követı 8 napon belül. 

Az 1928/XL tc. bevezette a kötelezı öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági 
biztosítást. Korszakos intézkedése, hogy az intézeteket kötelezte egészségvédı és gyógyító 
szolgálat szemezésére. Rámutatott, hogy az egészségvédı eljárások folytatása elsıdleges, a 
gyógyító eljárások csak másodlagos tevékenysége a biztosításnak. A legmesszebbmenı 
egészségvédı és megelızı munkára adott módot az a rendelkezés, hogy az öregségi, 
rokkantsági, stb. ágazatnak beszolgáltatott járulékok 6%-a az egészségvédı és gyógyító 
eljárási alapjára fordítandó. (Évente mintegy 2 millió P.) 

Az öregségi, rokkantsági, stb. biztosítást a fizikai munkások részére az Országos 
Társadalombiztosító Intézet (OTI), a magántisztviselıkét a Magánalkalmazottak Biztosító 
Intézete (MABI) intézte. Költségeikhez az állam hozzájárult. Az öregségi, rokkantsági, stb. 
biztosításuk nem terjedt ki a mezıgazdaságban dolgozókra, ezek baleseti és öregségi 
biztosítása az OMBI (Orsz. Mezıgazdasági B. I;) intézte. Betegségi biztosításuk nem volt. 

Országosan mőködı, legnagyobb biztosítóintézet az OTI volt. Központja Budapesten, 
vidéken kerületi pénztárai, kirendeltségei, vállalati pénztárai voltak. Négy biztosítási ágazata: 
1 Betegségi; 2. Baleseti; 3. Öregségi, rokkantsági stb.; 4. Bányanyugbér biztosítás. 

Betegség miatt orvosi kezelést, gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket, 
keresıképtelenség esetében táppénzt 1 évig nyújtott. A feleség után 5%, gyermek után 2% 
táppénzpótlék járt. A biztosított 1 évig, családtag 43 napig kezelhetı kórházban. A biztosított 
kórházi tartózkodása alatt féltáppénzre jogosult. Folyósított továbbá terhességi, gyermekágyi, 
szoptatási, valamint temetkezési segélyt. Országosan intézte a baleseti biztosítást. A balesetes 
kezelésen kívül 20 hétig táppénzt kapott, azután járadékot. Teljes járadék a kereset 66,6%-át 
tette ki. 

Öregségi nyugdíj föltétele volt betöltött 65 éves életkor és 400 heti várományi idı. 
A befolyt járulékok 4%-át az öregségi, rokkantsági, stb. ágazat biztosítási igazgatási 

alapjára, 6%-át az egészségvédı és gyógyító eljárási alapra, míg 90%-át a biztosítások 
járuléktartalék-alapjára kellett fordítani. Ez utóbbit értékpapírokba, bérházak, gyógyintézetek 
építésébe lehetett befektetni. Az OTI-nak, illetıleg jogelıdjének az OMI-nak sorra nyíltak 
rendelıintézetei a munkáskerületekben, elıször Csepelen és Újpesten, majd a Kispesti, 
Óbudai és angyalföldi rendelık. 1926-ban nyílt meg központi kórháza az Uzsoki utcában. 
Újabb kórházat emeltetett a Fiumei úton. 

A MABI-hoz tartozott a budapesti és a környezı 14 községben élı magántisztviselık 
betegségi és az egész országban lakók öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági 



biztosítása. Budapesten korszerő rendelıintézetet és kórházat tartott fenn, Törökbálinton 
tüdıszanatóriumot, Balatonlellén mintaszerő gyógyüdülıt. 1943-ban elkészült új ügyviteli 
székháza ma a Péterffy Sándor utcai kórház egy részét képezi. Keleti József igazgató fıorvos 
reformintézkedései, úgy a rendelések meghosszabbítása, újabb rendelések bevezetése 
megszüntették a zsúfoltságot. Lehetıséget adott erre az orvosi költségtömeg 12,5%-ról 14%-
ra emelésére. Intézkedései nyomán az orvosok díjazása is emelkedett. 

Az OTI és a MABI ugyancsak megtette a magáét a megelızés és egészségvédelem 
érdekében. Elıbb a MABI, majd az OTI megindította a tüdıszőrı-vizsgálatokat. Támogatták 
a tüdı és nemibeteg-gondozókat, védınıket alkalmaztak. Végeztek házasság elıtti és 
képességvizsgálatokat. Gyógyüdüléseket szerveztek. Egészségügyi ismeretterjesztés és 
propaganda céljait szolgálták az OTI plakátjai. Egészségvédelmi Múzeuma, 
munkaegészségügyi és munkavédelmi elıadásai. A MABI havi folyóirata, a „Jó egészséget” 
(Palócz Gyula avatott szerkesztésében), Ifjúsági Egészségvédı és Nevelıköre (MIÉNK), 
könyvtára, filmjei, diapozitívjai nagyban emelték biztosítottaik egészségügyi kultúráját. 

Az OTBA (Orsz. Tisztviselıi Betegalap) rendelıintézete és körzeti orvosi hálózata 
1934-ben kezdte mőködését. Egy körzeti orvosnak 400–500 tagról kellett gondoskodnia. 

A MAV BBI mőködése az egész országra kiterjedt, s kórházai, rendelıintézetei, 
gyógyüdülıi voltak. Magasabb táppénzt fizetett az OTI-nál: 60%-ot az elsı 28 napon, azontúl 
75%-ot. 

A Posta BBI tagjai szabadon választhattak a szomszédos körzeti orvosok közül. 
Kórháza, rendelıintézete volt. Tagjainak az OTI-hoz hasonló ellátást nyújtott, ugyanígy a 
DOBBI (Dohányjövedék Orsz. BBI). 

A Székesfıvárosi Alkalmazottak Segítıalapja tagjainak vénykönyve volt, orvosukat 
szabadon választhatták az orvosok listájáról. A cenzus (havi 300 pengı) fölötti jövedelmőek 
az intézet által fizetett összegen fölül megállapodás szerint honorálták orvosukat. 

A Magyar Hajózási BBI csak betegbiztosítással foglalkozott. Egy évi szolgálaton túl 
fizetett egy évig táppénzt, különben csak 26 hétig. 

A Budapesti Helyiérdekő Vasutak, a Postatakarékpénztári BBI valamint a 
bányatárspénztárak szolgáltatásai az OTI-éhoz hasonlóak voltak, orvosaik helyzete azonban 
mostohább. (Alacsony díjazás, ideiglenes alkalmazás, nem volt sem fizetéses, sem 
betegszabadságuk.) 

Szőkebb körre szorítkozott az Orsz. Rendır- és Csendırlegénységi Betegsegélyezési 
Alap szintúgy a Katonai Ellátásban Részesülık Betegellátási Alap. Tagjaik az orvosok 
névjegyzékébıl szabadon választhattak. Említést érdemel még az Újságírók Szanatórium 
Egyesülete, valamint a Kereskedelmi Segélyegylet. 

Több elismert vállalati nyugdíjpénztár mőködött, 1943-ban országszerte 110-nél több. 
Önálló nyugdíjegyesületük volt az ügyvédeknek, hírlapíróknak, közjegyzıknek, 
postamestereknek. A pénztári orvosok megszőnt nyugdíjintézetének terheit 1928-ban ugyan 
átvette az Orsz. Orvosszövetség Nyugdíjintézete, azonban nem volt kellı fedezete az. 1928 
elıtti nyugdíjak valorizálására. A MABI viszont vállalta a nyugdíjintézet által fizethetı 
összegek kiegészítését. 

A biztosítóintézeteket – fıleg az OTI-t számosan kritizálták sıt támadták – sokszor 
jogtalanul. A rövid, zsúfolt „villámrendeléseket”, a beteglappal való nehézségeket, a segélyek 



körülményes és késedelmes kiutalását viszont joggal kifogásolhatták az érintettek. Az orvosok 
fölösen sok adminisztrációra kényszerültek, helyzetük hátrányosabb volt, mint a 
köztisztviselıknek minısülı tisztviselıké. Bizonyos, hogy az OTI ügyvitele, bonyolult, 
nehezen áttekinthetı és költséges volt Bikkal Dénes ismételten javasolta az intézet 
ügyvitelének egyszerősítését. E célból kartotékos tagnyilvántartás és számozott öregségi 
biztosítási könyv bevezetését, úgyszintén a fıvárosi kifizetıhelyek decentralizálását tartotta 
szükségesnek. Egyetlen kifizetıhely a Fiumei úti központban volt, véleménye szerint pedig 
legalább tízre lett volna szükség. 

A korabeli társadalombiztosításnak legfıbb hiányossága azonban az volt, hogy a 
betegségi és rokkantsági biztosításból kimaradt a lakosság többségét kitevı mezıgazdasági 
munkásság. Biztosításukat ismételten sürgették, így Mesterházy és Herepey-Csákányi. Az 
utóbbi megállapítja: 
 

„A magyar paraszt a szociális gondozás szempontjából a legelhagyatottabb rétege 

országunknak... A legsürgısebben ki kell tehát építeni a magyar mezıgazdasági 

munkásság betegségi és rokkantsági biztosítását.” 

 
Megvalósítása mégis késlekedett.  

Fölvetıdött már akkor a különbözı betegbiztosítók, vagy legalább orvosi szolgálatuk 
egyesítésének gondolata.2 

Végigtekintve a két világháború alatti és közötti társadalombiztosításunkra kétségtelen 
fejlıdését kell megalapítanunk. A háborús idık, infláció és gazdasági krízis ellenére is bıvült 
a biztosítottak száma, szélesebb rétegeket vontak be. A biztosítók szolgáltatásai fokozatosan 
emelkedtek. 
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