
A biztosításügyhöz kapcsolódó törvényekrıl 
 

 

A baleset és betegségbiztosítás az európai és a magyar betegellátás területén központi 

feladattá a XIX. század utolsó harmadában vált, amikor az állam erıteljes lépéseket tett a 

közegészségügyi, ezen belül a betegellátási kérdések rendezése érdekében. Az 1876. évi 

közegészségügyi törvény megszületése után világos keretek formálódtak az állam által vállalt 

betegellátás vonatkozásában. Az erıteljes iparosítás velejárója lett a hosszabb vagy rövidebb 

ideig tartó munkahelyi baleseteknek, amely nemcsak a munkából való kiesést, de 

gyógykezelést, illetve betegállományt is jelentett. Az elsı balesetbiztosítást elıíró 

rendelkezések az 1870-es években születtek, amelyek elıbb 50-50%-os arányban irt elı 

biztosítás költségeken való részesedést a munkaadó és a munkavállaló között. Ez már az 

1880-as években egyharmad-kétharmad arányra módosult, sıt egy hónapig táppénzt is kellett 

a munkaadónak fizetni, ha a baleset a rossz munkafeltételek miatt következett be.  

Az 1891. évi XIV. törvénycikk ebben a kérdésben jelent elırelépést, mert kötelezı 

formában írja elı a munkafeltételek biztosítását, betegség esetén pedig /ez nemcsak balesetre 

vonatkozott/ kialakította a segélyezés formáit. Feltétele lett, hogy a munkavállaló bérének 

bizonyos százalékát fizesse havonta, amelyet kijelölt pénzintézet kezel. A munkavállaló által 

befizetett összeget a munkaadó kiegészíti. Ez utóbbi kezdetben alku tárgya volt, de az 1891. 

évi törvény ezt rendezi. 

1893-ban végleges döntés született azon szervezet felállításáról, amely hivatva lett 

ellenırizni az ipari létesítmények munkavédelmi és balesetvédelmi berendezéseit, a 

rendelkezések betartását, hiszen gyakoriak voltak a munkaadók és a munkavállalók közötti 

bírósági eljárások a baleset okának megállapítása vonatkozásában.  

Az 1881. évi ipari törvény a balesetvédelmi elıírását, betartását az ipar-felügyelıségek 

jogkörébe utalta, de szoros elıírás csak 1893-ban fogalmazódott meg. A balesetvédelemre 

vonatkozó törvényt fokozatosan terjesztették ki minden foglalkozási ágra, így az 1907. évi 

XIX. törvénycikk ezt a kereskedelmi dolgozókra is elıírta. 1927-ben megszületett XXI. 

törvénycikk az összes munkavállaló vonatkozásában elıírja a betegségi és baleseti biztosítást, 

amit a szaktörténetírás „biztosítási törvényként” említ. E törvénycikk az addig megjelent 

összes baleset- és betegségbiztosítási törvényben foglaltakat egy törvényben összegzi, 

pontosan rendezi a kötelezettségeket a munkaadók és a munkavállalók vonatkozásában, a 

fizetési arányokat, a betegkezelés formáit, a táppénz kérdését, illetve a biztosítást fizetı 

családjára vonatkozó kiterjesztését is. 

 



A biztosításügy terén született fıbb törvények részletei 
 

1891. évi XIV. törvénycikk 
Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezésérıl 

 

 

I. fejezet 
Általános határozatok 
 
1. § A jelen törvényben megjelölt segélyezési célokra betegsegélyezési pénztárak szolgálnak. 

 

2. § Betegsegélyzı pénztárhoz kell tartozniok, nemre, korra és honpolgárságra való tekintet 

nélkül mindazoknak, a kik a magyar korona országai területén: 

a) valamely az ipartörvény (1884:XVII. tc.) alá esı foglalkozásnál, ideértve még 

ugyanezen törvény 183. §. d) és f) pontja alatt felsorolt vállalatokat is; 

b) bányákban és kohókban vagy a bányatermékeket feldolgozó egyéb mővekben, 

ugyszintén kıfejtı-, homok-, kavics- és agyagtermelı telepeknél; 

c) nagyobb épitkezéseknél (57. §.); 

d) a vasuti üzemeknél és ezek gyáraiban és mőhelyeiben; a postánál, távirdánál, 

távbeszélıknél; 

e) hajózásnál és a hajóépitésnél, valamint 

f) a fuvarozásnál, szállitmányozásnál, raktáraknál és a kereskedelmi pincészetnél 

oly fizetéssel vagy bérrel vannak alkalmazva, melynek egy munkanapra esı összege 4 

frtnál nem magasabb és a kikkel szemben a munkaadó a munkába álláskor világosan ki 

nem kötötte, hogy az alkalmazás nyolc napnál rövidebb idıre terjed. 

A tengeri hajózásnál és a tengeri halászatnál alkalmazottakra a jelen törvény nem terjed 

ki. 

 

3. § Alkalmazottakul tekintetnek a tanoncok, gyakornokok és más olyan személyek is, kik be 

nem fejezett kiképzésük miatt bért vagy fizetést épen nem vagy a szokásosnál 

csekélyebbet huznak. 

 

4. § Szabad elhatározásuk alapján beléphetnek a betegsegélyzı pénztárba és az illetı pénztár, 

a mennyiben alapszabályai mást nem rendelnek, felvenni köteles mindazokat, a kik 

a) a 2. §. alatt emlitett vállalatokhoz nyolc napnál rövidebb idıre szerzıdtek; 

b) a 2. §. alatt felsorolt üzemeknél 1.200 forintnál magasabb évi, vagy 4 forintnál 

magasabb napi fizetést vagy bért élveznek; 

c) azon egyének, kik házi iparral foglalkoznak; 

d) önálló iparosok; 

e) oly mezıgazdasági vállalatok munkavezetıi és munkásai, kik az ipartörvény 

határozmányai alá nem tartoznak ugyan, kiknek belépését azonban a vállalkozó az 

illetık beleegyezésével óhajtja; 



f) a 2. §. szerint betegség esetére biztositásra kötelezettek, valamint a jelen §. szerint 

saját elhatározásuk alapján biztositottak családtagjai; 

g) mindazok, kiknek belépését az illetı betegsegélyzı pénztár alapszabályai megengedik. 

h)  

5. § Az állami, törvényhatósági, községi és közalapitványi vállalatoknál, ideértve az állami 

vasutakat, postát, távirdát, távbeszélıt és a gyárakat is, végleges minıségben állandó 

fizetéssel alkalmazottak a jelen törvény értelmében szervezett betegsegélyzı 

pénztárakba nem kötelesek belépni az esetben, ha az ezeknél érvényben álló szolgálati 

rendtartások szerint betegség esetében is illetményeik részükre a betegség kezdetétıl 

számitva legalább husz héten át kijárnak. 

 

6. § A 2. §-ban elısorolt egyéb vállalatok alkalmazottjai közül azokat, kik betegség esetében a 

munkaadótól teljes ellátást vagy fizetésüket szerzıdés szerint legalább husz hétre 

követelhetik; az iparhatóság, – a mennyiben ezen ellátást vagy fizetést kellıleg 

biztositva találja, – a betegsegélyzı pénztárba való köteles belépés alól felmenti. 

 

 
1907. évi XIX. törvénycikk 

Az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztositásáról 
 

I. rész 
Anyagi rendelkezések 

 

I. fejezet 
Biztositási kötelezettség 
 
1. § Betegség esetére való biztositási kötelezettség alá esnek, nemre, korra és honpolgárságra 

való tekintet nélkül, mindazok, a kik a magyar szent korona országai területén: 

1. valamely az ipartörvény (1884:XVII. tc.) alá esı foglalkozásnál, ideértve az állami 

egyedáruságot és az azzal összekötött vállalatokat (1884:XVII. tc. 183. § d) pont), 

ugyszintén a kir. kisebb haszonvételek sorába tartozó malmokat és az italmérési 

üzleteket is (1884:XVII. tc. 183. § f) pont); 

2. az ipartörvény alá nem tartozó, de ipar-, illetve vállalkozásszerüleg üzött kereseti 

foglalkozásoknál (müszaki és ügynöki irodákban, szinházaknál, gyógyszertárakban, 

gyógyintézeteknél stb.): 

3. bányákban, kohókban, sómüvekben, bányatermékeket feldolgozó egyéb müvekben 

(XIII. fej.), kıfejtı-, homok-, kavics- és agyagtermelı, kı- és földanyagok törésével 

és feldolgozásával foglalkozó üzemeknél, telepeknél és munkáknál; 

4. ut-, hid-, vasut-, alagut-, viz-, gát-, csatorna-, kikötı-, erdısitési-, vizvezeték-, gáz-, 

villamvilágitó és erıátviteli vezeték-épitkezéseknél; 

5. gyulékony, az egészségre ártalmas vagy mérges, ugyszintén robbanó anyagok és 

robbantó tárgyak elıállitásánál és feldolgozásánál; 

6. vegyészeti, physikai és gyógyszertári laboratóriumokban; 



7. vágóhidaknál és jégmüvekben; 

8. a vasuti üzemeknél tekintet nélkül a hajtóerıre, ezek gyáraiban és mühelyeiben, 

épitkezéseinél, fentartási munkáinál, a postánál, távirdánál, távbeszélıknél, ezek 

épitkezési és fentartási munkáinál (10. §); 

9. hajózásnál, mindennemü hajórakodásnál és hajóépitésnél; 

10. kotró-, rév-, komp- és tutajozóvállalatoknál; 

11. fuvarozásnál, szállitmányozásnál, raktáraknál és kereskedelmi pincészetnél; 

12. a mezıgazdasági és erdei termeléssel, állattenyésztéssel, halászattal, kert- és 

szılımüveléssel, selymészettel és méhészettel összefüggı mellékiparágakban, még ha 

azokban leginkább a saját nyers termények dolgoztatnak is fel (1884:XVII. tc. 183. § 

a) pont); 

13. közintézeteknél (10. §); 

14. állami, törvényhatósági, községi és közalapitványi vállalatoknál (XIII. fej.) vagy 

hivatalokban (10. §), ide nem értve a katonai intézetekben és üzlettelepeknél 

alkalmazott katonákat (1884:XVII. tc. 183. § e) pont); 

15. nyilvános tanintézetek mühelyeiben; 

16. egyleteknél, társulatoknál, ipartestületeknél és az e törvény szerint alakult biztositó 

pénztáraknál 

akár állandóan, akár ideiglenesen, kisegitıképen vagy átmenetileg oly fizetéssel vagy 

bérrel vannak alkalmazva, mely évenkint kétezernégyszáz koronánál, illetve naponkint 

nyolc koronánál nem több. 

A tengeri hajózásnál és a tengeri halászatnál alkalmazottakra e törvény rendelkezései 

nem terjednek ki. 

 

2. § Az 1. §-ban emlitett biztositási kötelezettség alá esı alkalmazottaknak tekintendık az 

inasok, gyakornokok, s az olyan egyének is, kik be nem fejezett kiképzésük miatt 

fizetést vagy bért egyáltalán nem, vagy csak a szokásosnál csekélyebbet kapnak. 

Biztositásra kötelezettek továbbá azok is, kik saját mühelyükben vagy lakásukban más 

iparüzık megbizásából és azok számlájára ipari munkával foglalkoznak (otthoni 

munkások), még ha a nyers- és segédanyagokat maguk szerzik is be s mellékesen saját 

számlájukra is dolgoznak. 

Az ily otthoni munkások bejelentéseért és biztositási járulékaiért minden egyes 

munkaadó felelıs. 

 

3. § Balesetbiztositási kötelezettség alá esnek, a nemre, a korra és a bér vagy a fizetés 

nagyságára való tekintet nélkül, mindazok, kik az alább felsorolt vállalatoknál, 

üzemekben vagy munkáknál akár állandóan, akár ideiglenesen, kisegitıképen vagy 

átmenetileg vannak alkalmazva. Azonban az alkalmazott javadalmazása ugy a baleseti 

kártalanitások, mint a baleseti költségfelosztás és kirovás tekintetében csak évi 

kétezernégyszáz korona összegig vétetik számitásba. 

Azok a vállalatok, üzemek és munkák, melyekre a balesetbiztositás hatálya kiterjed, a 

következık: 



1. bányák, kohók, sómüvek, bányatermékeket feldolgozó egyéb mővek (XIII. fej.), 

kıfejtı-, homok-, kavics- és agyagtermelı-, kı- és földanyagok törésével és 

feldolgozásával foglalkozó üzemek, telepek és munkák; 

2. hajóépitı-, ács- és fürésztelepek; 

3. az összes gyárak, még ha azok az 1884:XVII. tc. 183. §-ának a) pontjában 

megnevezett foglalkozások mellékiparágaiként üzetnek és azokban leginkább a saját 

nyers termények dolgoztatnak is fel, ugyszintén az összes ipari mühelyek, a 

mennyiben azokban állandóan legalább husz alkalmazott van foglalkoztatva; 

4. az összes épitıipari üzemek és munkák, ugyszintén a nem iparszerüleg, hanem házilag 

végzett épitkezések, – a nem iparszerüleg végzett és épitési engedélyhez nem kötött 

javitási munkák és egyszerü szerkezetü földszintes épitkezések kivételével; 

5. ut-, hid-, vasut-, alagut-, viz-, gát-, csatorna-, kikötı-, erıditési-, vizvezeték-, gáz-, 

villamvilágitó és erıátviteli vezeték-épitkezések; 

6. vizvezetéki-, gáz-, villámvilágitó- és villámháritó-szerelı munkák; 

7. ut-, ház-, csatorna- és ablaktisztitó munkák; 

8. kéményseprı-, kutcsináló- és kıfaragó iparüzemek, kı- és gipsz-szobrászat; 

9. ablak-, kirakat- és szellıztetı készülék-szerelı, asztalos, bádogos, cserepezı, házfedı, 

kovács, lakatos, mázoló, szobafestı, tapétázó és üveges ipari üzemek; 

10. gyulékony, az egészségre ártalmas vagy mérges, ugyszintén robbanó anyagok és 

robbantó tárgyak elıállitási és feldolgozási munkálatai; 

11. hivatásos tüzoltóság; 

12. vegyészeti, physikai és gyógyszertári laboratoriumok; 

13. vágóhidak, mészáros- és hentesüzemek és jégmüvek; 

14. malátát, olajat, lakkokat, festékeket és kencét elıállitó ipartelepek; 

15. az összes vasuti üzemek, tekintet nélkül a hajtóerıre, ezek épitkezései, fentartási 

munkái, mühelyi üzemei, ugyszintén a vasuti pályaudvarokon folytatott összes ipari 

üzemek (vendéglık, árusitó üzletek stb.); 

16. hajózási üzemek, ideértve a hajókon berendezett vendéglı-üzleteket, mindennemü 

hajórakodási és hajóépitési üzemek és munkák; 

17. kotró-, rév-, komp- és tutajozó vállalatok; 

18. fuvarozó, szállitmányozó és raktárvállalatok, valamint a kereskedelmi pincészet; 

19. gépkocsik (automobilok) kezelése; 

20. a posta-, távirda- és távbeszélıüzemek és ezek épitkezései, valamint fentartási munkái; 

21. iparszerü fa- és szénraktárak, iparszerü fatermelés; 

22. a vizrendezı és vizhasználati társulatok szivattyutelepei; 

23. betegápoló intézetek; 

24. nyilvános tanintézetek mühelyei; 

25. javitóintézetekben elhelyezettekkel és letartóztatási intézetekben letartóztatottakkal 

dolgozó vállalatok; végül 

26. mindazok az üzemek, tekintet nélkül az alkalmazott munkások számára, a melyek 

elemi erı által hajtott gépeket vagy hatósági engedélyhez kötött gızkazánt használnak. 

Az állami, törvényhatósági, községi és közalapitványi üzemek, a menynyiben az 1–26. 

pontok alá esnek, ugyszintén a biztositási kötelezettség alá tartozó fıüzemek 



melléküzemeiben és mellékhelyiségeiben foglalkoztatott egyének szintén biztositásra 

kötelezettek. 

A bányatörvény hatálya alá tartozó bányaüzemekben alkalmazottak e törvény XIII. 

fejezetében megjelölt módon és szervezetben biztosittatnak. 

Az 1902:XIV. tc. 26. §-a akképen módosittatik, hogy a gép tulajdonosa a cséplıgép, 

gızeke és általában bármely gazdasági gép mellett alkalmazott munkásokat, ide értve a 

gépészt is, ha azok nincsenek az emlitett törvény 25. §-a szerint biztositva, köteles az 

1900:XVI. tc. és az elıbb emlitett törvénycikk értelmében szervezett gazdasági munkás- 

és cselédsegély-pénztár rendkivüli tagjául felvétetni s a tagsági dijat (egy korona) 

helyettük megfizetni; kivévén, ha meggyızıdött arról, hogy az illetı a pénztárnál mint 

rendes vagy rendkivüli tag, vagy mint gazdasági cseléd baleset esetére már biztositva 

van. Ha a gép tulajdonosa az e bekezdésben reá rótt kötelességének nem tesz eleget: e 

mulasztásból eredı teljes kárért a munkásnak, illetıleg jogutódainak akkor is felelıs, ha 

a munkaközben bekövetkezett baleset körül ıt különben semmiféle gondatlanság se 

terheli. 

A kereskedelemügyi minister felhatalmaztatik, hogy a balesetbiztositási kötelezettséget 

rendeleti uton és az 1884:XVII. tc. 183. § a) pontja alá tartozó munkálatok és üzemek 

tekintetében, a földmivelésügyi ministerrel egyetértıleg, az alkalmazottakra nézve 

baleseti veszélylyel járó más üzemekre is kiterjeszthesse. Az e tárgyban kiadott rendelet 

és annak minden módositása az országgyülésnek bemutatandó. (…) 

 
 

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

 

I. rész 
Betegségi biztosítás 

 

I. fejezet 
Biztosítási kötelezettség 
 
1. § Betegségi biztosításra kötelezettek a következı belföldi vállalatok, üzemek, hivatalok és 

foglalkozások: 

1. az ipartörvény alá esı minden vállalat, üzem és foglalkozás; 

2. az ipartörvény alá nem esı, de keresetszerően folytatott vállalkozások, üzemek és 

foglalkozások, mégpedig abban az esetben is, ha közérdekbıl egyébként különleges 

törvényi szabályozást nyertek (pl. közjegyzıi, ügyvédi, mőszaki irodák, orvosi 

rendelık, lapkiadóhivatalok, szerkesztıségek, színházak, gyógyszertárak, 

gyógyintézetek stb.); 

3. a bányatörvény alá esı minden vállalat, üzem és foglalkozás; 

4. kıfejtı, homok-, kavics- és agyagtermelı, kı- és földanyagokat feldolgozó vállalatok, 

üzemek és foglalkozások; 



5. mindennemő építkezés (épület-, út-, híd-, vasút-, alagút-, víz-, gát-, csatorna-, kikötı-, 

erıdítési-, vízvezeték-, gáz-, villanyvilágító és erıátviteli vezeték-építkezés, stb.) és 

építményfenntartás; 

6. gyúlékony, egészségre ártalmas vagy mérges, úgyszintén robbanó anyagoknak és 

robbantó tárgyaknak elıállítása és feldolgozása; 

7. vegyészeti, fizikai és gyógyszertári laboratóriumok; 

8. vágóhidak és jégmővek; 

9. raktártartás, raktározás és kereskedelmi pincészet; 

10. fuvarozás, szállítmányozás, állattartás, ideértve versenyistálló tartását; 

11. gépjármővek (gépkocsi, felvonó, repülı. léghajó, stb.) tartása; 

12. vasúti üzemek, tekintet nélkül a hajtóerıre, gyáraik, mőhelyeik és fenntartási 

munkálataik; 

13. hajózás és hajórakodás, ide nem értve a tengeri hajózást, úgyszintén kotró-, rév-, 

komp- és tutajozó vállalatok és munkálatok; 

14. a posta, távirda és távbeszélı hivatalai, gyárai és mőhelyei, valamint fenntartási 

munkálatai; 

15. mezıgazdasági és erdei termeléssel, állattenyésztéssel, halászattal, kert- és 

szılımíveléssel, selymészettel és méhészettel összefüggı mellékiparok, még ha 

leginkább saját nyersterményeik feldolgozásával és eladásával foglalkoznak is; 

16. az állam, a törvényhatóságok és a községek hivatalai, úgyszintén az általuk, valamint a 

törvényesen bevett és a törvényesen elismert vallásfelekezetek által fenntartott vagy 

kezelt intézmények, intézetek, vállalatok és üzemek; 

17. a törvény által alkotott testületek (közjegyzıi kamarák, ügyvédi kamarák, 

kereskedelmi és iparkamarák, munkásbiztosító intézetek, ipartestületek, stb.) 

18. az egyesületek és a társulatok, az alapok és az alapítványok. 

A minisztérium felhatalmazást kap, hogy a betegségi biztosítási kötelezettséget az elsı 

bekezdés 1–18. pontjában felsoroltakon felül egyéb vállalatokra, üzemekre, hivatalokra 

és foglalkozásokra rendelettel kiterjessze, feltéve, hogy azok a 2. §-ában felsorolt tiltó 

rendelkezések hatálya alá nem tartoznak. 

A betegségi biztosítási kötelezettség kiterjed az elsı bekezdés 1–18. pontjában felsorolt 

azokra a külföldi vállalatokra, üzemekre, hivatalokra és foglalkozásokra is, amelyek a 

belföldön munkavállalókat foglalkoztatnak. 

A betegségi biztosítási kötelezettség nem terjed ki a külföldi államoknak a magyar állam 

területén mőködı képviseleti hatóságaira. 

 

2. § E törvény hatálya nem terjed ki a mezıgazdaságra és az erdei termelésre, az 

állattenyésztésre, a halászatra, a kert- és a szılımívelésre, a selymészetre és a 

méhészetre. 

Különösen nem terjed ki: 

a) az 1. § 5. pontjának hatálya az elıbbi bekezdésben megjelölt foglalkozási ágakba 

tartozó üzemek által házilag végzett kisebb építkezésekre; 

b) az 1. § 9., 10., 11., 12. és 13. pontjának hatálya az elıbbi bekezdésben megjelölt 

foglalkozási ágakba tartozó megfelelı munkálatokra; 



c) az 1. § 16. és 17. pontjának hatálya az ott megjelöltek közül azokra az intézményekre, 

intézetekre, vállalatokra, üzemekre és testületekre, amelyek az elıbbi bekezdésben 

megjelölt foglalkozási ágak körébe tartoznak vagy túlnyomórészben azoknak ügyét 

intézik. 

Az Országos Gazdasági Munkáspénztárról szóló 1912:VIII. tc. 13. §-a és 1913:XX. tc. 

2. és 3. §-a hatályban marad. 

 

3. § Betegségi biztosításra kötelezettek nemre, korra és állampolgárságra tekintet nélkül azok, 

akik betegségi biztosítási kötelezettség alá esı vállalatnál, üzemben, hivatalban vagy 

foglalkozásban (1. §) mint munkavállalók munkabér fejében szolgálatot teljesítenek. E 

törvény szempontjából munkabér mindaz, ami a javadalmazás (16. §) körébe tartozik. 

A munkavállalók közül a tisztviselık, a mővezetık, a kereskedısegédek és általában a 

hasonló állásban levı, rendszerint havi vagy évi fizetéssel alkalmazottak csak abban az 

esetben kötelezettek betegségi biztosításra, ha javadalmazásuk évi 3600 pengı, illetıleg 

havi 300 pengı összeget meg nem halad. 

A különálló betegségi biztosító intézeteknek, ide nem értve a Budapesti Kereskedelmi 

Betegségi Biztosító Intézetet (93., alapszabálya más bérhatárt állapíthat meg és bérhatár 

megállapítását a népjóléti és munkaügyi miniszter jóváhagyásával mellızheti. 

Nem terjed ki a bérhatár a munkásbiztosító intézetek alkalmazottaira, úgyszintén azokra 

sem, akik a bányatörvény alá esı üzemekben és az ezekkel kapcsolatos ipari üzemekben 

foglalkozó munkásoknak és altiszteknek, valamint ezek családtagjainak 

nyugbérbiztosításáról szóló 1925. évi XXXIV. tc. alapján nyugbérbiztosításra 

kötelezettek. 

A biztosítási kötelezettség fennáll abban az esetben is, ha a munkavállalás csak 

átmenetileg, ideiglenesen vagy kisegítıképpen történik. 

A biztosítási kötelezettséget nem érinti az, hogy a javadalmazás készpénzbıl vagy 

természetben adott egyéb szolgáltatásból vagy pedig mindkét nemő szolgáltatásból áll-

e. 

Betegségi biztosításra kötelezettek a tanoncok, a gyakornokok és általában más olyan 

egyének is, akik kiképzésük fejében javadalmazás nélkül vagy a szokásosnál csekélyebb 

javadalmazásért dolgoznak vagy kiképeztetésükért munkaadójuknak díjat fizetnek. 

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. 

 

4. § A biztosítási kötelezettséget nem érinti az, hogy a biztosított munkáját nem a biztosításra 

kötelezett vállalat vagy üzem telepén, hanem annak részére saját lakásán (mőhelyében) 

végzi. Az ily biztosított (otthoni munkás) biztosításra kötelezett akkor is, ha a nyers és a 

segédanyagokat maga szerzi be és mellékesen saját számlájára is, de segédszemélyzet 

nélkül dolgozik. 



Az otthoni munkásokra vonatkozó szabályokat a népjóléti és munkaügyi miniszter a 

kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve rendelettel állapítja meg. 

 

5. § Betegségi biztosításra kötelezettek nemre, korra, állampolgárságra és a javadalmazás 

nagyságára tekintet nélkül: 

1. a háztartási alkalmazottak, akik a háztartásban vagy a család körében javadalmazás 

fejében rendszeresen és a munkaerejüket egészen vagy túlnyomó részben igénylı 

személyes szolgálatokat teljesítenek (házvezetınık, házicselédek, nevelık, 

társalkodók, felolvasók, ápolók, magánkocsisok, magángépkocsivezetık stb.); 

2. a házmesterek (házfelügyelık) és a segédházmesterek. 

Az 1. pontban megjelöltek közül betegségi biztosításra nem kötelezett az, akit külföldi 

államnak a magyar állam területén mőködı képviseleti hatóságához tartozó, 

területenkívüliséget élvezı egyén alkalmaz. 

E § hatálya nem terjed ki azokra, akiket a gazda és a gazdasági cseléd közötti 

jogviszony szabályozásáról szóló 1907:XLV. tc. 1. §-ának második bekezdése alapján 

gazdasági cselédeknek kell tekinteni. 

A minisztérium a 2. pontban megjelölteknek betegségi biztosítási kötelezettségét 

rendelettel megállapított feltételek szerint szabályozza és egyes meghatározott városok 

területére korlátozhatja. E rendelet hatályba lépéséig biztosítási kötelezettségük 

függıben van. 

 

6. § Betegségi biztosításra kötelezettek nemre, korra, állampolgárságra és a nyugellátás 

nagyságára tekintet nélkül: 

1. a m. kir. posta, a m. kir. postatakarékpénztár, a m. kir. dohányjövedék, a m. kir. 

államvasutak és a közforgalmú magánvasutak, végül a Magyar Hajózási Betegségi 

Biztosító Intézet kötelékébe tartozó vállalatok, üzemek és hivatalok nyugellátásban 

részesülı alkalmazottai és alkalmazottaiknak nyugellátásban részesülı özvegyei és 

árvái; 

2. az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való 

biztosításáról szóló 1907:XIX. tc., illetıleg az e törvény hatálya alá esı 

munkásbiztosító intézetek (pénztárak) nyugellátásban részesülı alkalmazottai és 

alkalmazottaiknak nyugellátásban részesülı özvegyei és árvái; 

3. azok, akik az 1925:XXXIV. tc. alapján nyugbérben részesülnek, ideértve a diósgyıri 

m. kir. állami vas- és acélgyár, valamint a komlói m. kir. kincstári kıszénbánya 

társpénztárának nyugbéreseit is. 

Az 1–3. pontban felsoroltak között a nyugellátásban részesülı árvák betegségi 

biztosításra csak abban az esetben kötelezettek, ha az elhalt után, akinek jogán 

nyugellátásban részesülnek, nyugellátásban részesülı özvegy nincs. Ebben az esetben 

ugyanannak az elhaltnak árváit (árvatörzs) a biztosítási kötelezettség szempontjából egy 

személynek kell tekinteni. 

Az e §-on alapuló biztosítási kötelezettség szünetel arra az idıre, amíg a biztosításra 

kötelezett oly keresı foglalkozást folytat, amelybıl nyugellátásánál lényegesen nagyobb 



jövedelme van vagy amíg állandóan külföldön lakik vagy tartózkodik és belföldön lakó 

igényjogosult családtagja nincs. 

 

7. § A betegségi biztosítási kötelezettség nem terjed ki az államnak, a törvényhatóságoknak és 

a községeknek hivatalaiban, az általuk fenntartott vagy kezelt intézményekben, 

intézetekben, alapoknál és alapítványoknál, vállalatokban és üzemekben foglalkozó, 

úgyszintén a nem állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézetének kötelékébe tartozó 

azokra az alkalmazottakra, akik betegség esetében illetményeiket legalább hat hónapon 

át megkapják. 

A betegségi biztosítási kötelezettség nem terjed ki továbbá az állam, a törvényhatóságok 

és a községek, úgyszintén az általuk fenntartott vagy kezelt intézmények, intézetek, 

alapok és alapítványok, vállalatok és üzemek nyugellátásban részesülı alkalmazottaira, 

valamint alkalmazottaiknak nyugellátásban részesülı özvegyeire és árváira, végül a nem 

állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézetének terhére nyugellátásban részesülı 

nyugdíjasokra és ellátásban részesülı özvegyekre és árvákra sem. 

Az elıbbi két bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a 93. §-ban felsorolt 

különálló betegségi biztosító intézetek valamelyikének körébe tartozó vállalat, üzem 

vagy hivatal alkalmazottaira, nyugellátásban részesülı alkalmazottaira, illetıleg 

alkalmazottainak nyugellátásban részesülı özvegyeire és árváira. 

Nem esnek betegségi biztosítási kötelezettség alá a m. kir. honvédség, a m. kir. 

csendırség, a m. kir. folyamırség, a m. kir. vámırség, a m. kir. államrendırség és a m. 

kir. pénzügyırség tényleges és nyugállományú tagjai, valamint nyugellátásban részesülı 

özvegyeik és árváik sem. 

A betegségi biztosítási kötelezettség nem terjed ki a törvényesen bevett és a törvényesen 

elismert vallásfelekezetek lelkészeire és mindkét nemő szerzetesrendek tagjaira. 

Kivétetnek e szabály alól azok a lelkészek, akik egyházi javadalom hiányában, 

javadalmazás fejében egyéb szolgálatot teljesítenek (hitoktatók, tanárok, stb.) és nem 

esnek e § elsı bekezdése alá. 

A minisztérium felhatalmazást kap, hogy a színházak mővésszemélyzete és a 

szerkesztıségek újságíró tagjainak, úgyszintén kivételesen egyes jótékonysági egyletek 

kizárólag jótékonysági alapon foglalkoztatott munkavállalóinak betegségi biztosítási 

kötelezettségét idılegesen szüneteltesse. 

 

8. § Aki biztosításra kötelezett több vállalatnál, üzemben, hivatalban vagy foglalkozásban 

dolgozik, betegségi biztosításra kötelezettnek csak fıfoglalkozása alapján tekinthetı. 

Ennek a törvénynek alapján senki sem lehet betegség esetére többszörösen biztosítva. 

A betegségi biztosítási kötelezettség nem terjed ki azokra, akik biztosítási kötelezettség 

alá esı vállalatban, üzemben hivatalban vagy foglalkozásban csak 

mellékfoglalkozásképpen dolgoznak. E § szempontjából mellékfoglalkozás az, amely az 

egyébkénti kereset vagy jövedelem mellett megélhetési keresıforrásnak nem tekinthetı. 

Nem terjed ki a betegségi biztosítási kötelezettség azokra sem, akik biztosításra 

kötelezett vállalatban, üzemben, hivatalban, foglalkozásban vagy háztartásban mint 

segítı családtagok, a háztartásban kapott esetleges ellátástól eltekintve, javadalmazás 



nélkül vagy oly javadalmazás fejében dolgoznak, amely nem megélhetési 

keresıforrásuk. E § szempontjából is családtag az, aki a 32. §-ban felsoroltak közé 

tartozik. 

Az elıbbi bekezdésben foglalt rendelkezés nem terjed ki arra a családtagra, aki 

tanoncszerzıdéssel van alkalmazva, úgyszintén arra sem, akinek munkája a rendes 

munkavállaló munkájával felér. 

 

9. § A betegségi biztosítási kötelezettség a biztosításra kötelezett vállalatban, üzemben, 

hivatalban, foglalkozásban vagy háztartásban való munka megkezdésének idıpontjában 

kezdıdik és addig tart, amíg a biztosított munkaviszonya meg nem szőnik. A 

munkabeszüntetésnek és a munkáskizárásnak a munkaviszony megszőnésével azonos 

hatálya van. A munkának a munkaviszony megszüntetése nélkül való idıleges 

abbahagyása (szabadság, üzemi munkaszünet miatt, stb,) a betegségi biztosítási 

kötelezettséget nem érinti. 

A 6. §-ban megjelöltek biztosítási kötelezettségének kezdetére és megszőnésére a 

nyugellátási igény kezdete és megszőnése irányadó. 

 

10. § Betegségi biztosítási kötelezettség alá nem esı egyénnek ilyenként bejelentése a 

kötelezı biztosítás fennállására jogalapot nem ad, mégpedig abban az esetben sem, ha a 

biztosítás fejébjárulékot fizettek be. (…) 

 


