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A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI 
 
 
A magyar társadalombiztosítás története a XIII-XIV. századig vezethető vissza. 
A munkahelyhez kapcsolódó szociális ellátások legkorábban a különösen 
veszélyes bányászatban jelentek meg. A bányamunkások önsegélyező 
tevékenysége az egyház szorgalmazására, gyakran az egyház keretei között 
alakult ki. (erre már 1224-től találhatók adatok) A bányászok önkéntes 
adományaikból elsősorban beteg, öreg társaikat, illetve azok özvegyét, árváit 
támogatták. 
Az első ismert társládát (bányaládát) 1346-ban, Thurzó János bányájában 
vezették be. 
A társládák pénzügyi alapjait a munkásoktól levont járulékok és a munkaadók 
hozzájárulásai képezték.  
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. 
Az 1854. évi osztrák bányatörvény elrendelte, hogy minden bányatulajdonos-az 
általa foglalkoztatott összes bányász és azok hozzátartozóinak megsegítésére: 
társpénztár létrehozására köteles. A törvényt azonban csak a gazdaságilag erős, 
nagyobb bányák tartották be. A rendszer hiányossága volt, hogy a létrehozott 
társpénztárak között viszonosság nem állt fenn, azaz más bányákhoz való 
átlépés esetén a bányász elvesztette a szerzett jogait. 
Az 1891. évi XIV. törvénycikk bevezetése az ipari és gyári alkalmazottak 
kötelező betegségbiztosításáról fordulatot hozott a biztosítás fejlődésében, és 
egyben a mai társadalombiztosítási rendszer alapjainak tekinthető. 
A jogszabály hatálya alá vonta az ipartörvény hatálya alá tartozó gazdasági 
ágaknál dolgozókat. Ellátásként: orvosi kezelés, gyógyszer, táppénz (legfeljebb 
20 hétre) kórházi kezelés, gyermekágyi segély és temetési segély folyósítását 
tette lehetővé. A kiadások fedezetét a napi bér után 2-5%-os mértékű járulékok 
biztosították. A kötelező biztosítással kapcsolatos adminisztratív feladatokat 
több, mint 100 pénztár látta el. 
Az 1907. évi XIX. Tc. egységesítette a korábbi széttagolt szervezetet, és 
létrehozta a balesetbiztosítás ágazatát. A jogszabály szélesítette a biztosítottak 
körét, és előírta, hogy  a pénzügyi terheket 50-50 százalékban a munkavállalók 
és a munkaadók fedezik. Az új rendszer hatékonyabb volt elődeinél, azonban a 
I. világháborús gazdasági válság miatt, akadozó befizetések következtében 
folyamatos deficittel küszködött. 
Az I. vh.  tönkretette a társadalombiztosítás intézményeit. Az I vh. után az 
ország területe egyharmadára csökkent, de a lakosság száma nem apadt 
ugyanilyen arányban, mert az elcsatolt területekről tömegesen érkezett vissza a 
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magyar lakosság. A társadalombiztosítás talpra állását a nagyfokú infláció is 
nehezítette. 
A Tanácsköztársaság ideje alatt kiadott rendelkezések nyomán: a biztosítás 
kiterjedt minden köz-vagy magánszolgálatban álló munkásra, és az addig a 
biztosítás hatálya alá nem tartozó földművesekre. Felemelték a táppénz 
folyósításának időtartamát és mértékét, a szülő nők számára anyasági ellátásokat 
vezettek be. A fedezet biztosítására a fizetendő járulékot a napi bér 6%-ában 
határozták meg. 
A Horthy- rendszer kezdetén felszámolták, a  társadalombiztosítás területén 
kiadott intézkedéseket, felfüggesztették az önkormányzati működést, és az 
irányítást miniszteri biztosok vették át. Az így kialakított rendszer bonyolult, 
áttekinthetetlen lett. 
Az 1927. évi XXI. tc bevezetése nyomán tovább erősödött a szervezeti 
centralizáció, és újabb reformok valósultak meg. Kis mértékben tovább 
szélesítették a biztosítottak körét, és szabályozták a foglalkozási 
megbetegedésben szenvedők ellátását. A tc. hiányossága, hogy a mezőgazdasági 
munkásokat kizárta a biztosítottak köréből. 
Az 1928. évi XL. tc vezette be az öregségi és rokkantsági biztosítást.  
A tc. négyféle ellátást szabályozott:  

• az öregségi,  
• a rokkantsági,  
• az özvegyi és  
• az árvasági járadékot. 

A biztosítottak köre lényegében azonos volt a betegségi biztosításba 
bevontakkal, azonban két csoportba sorolták őket: 

• A javadalmazási határ alá nem eső személyek, és  
• A javadalmazási határ alá tartozok (akik csak akkor voltak biztosítottak, 

ha jövedelmük nem haladt mg egy meghatározott összeget.) 
Az ellátás folyósítását minden formánál 3 feltételhez kötötték: 

• A biztosítási esemény (öregség, rokkantság, elhalálozás) 
• A várakozási idő (öregségi nyugdíjhoz 400, egyéb ellátásokhoz 200 

járulékhét) 
• A váromány (igényjogosultság) 

A hozzájárulás mértéke az átlagos napi bér 3,5-4,3%-a volt. 
A biztosítással kapcsolatos feladatokat két országos intézmény látta el: 

• Az Országos Társadalombiztosító Intézet (az OTI) 
• A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (a MABI) és 
• Néhány vállalati nyugdíjpénztár 

A nyugdíjrendszer a II. világháborúig több átalakuláson ment keresztül. 
Jelentős intézkedés volt, hogy 1936-38 között fokozatosan megoldották a 
mezőgazdaságban dolgozók nyugdíjbiztosítását. 
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Az 1938. évi XXXVI. Tc. rendelkezett a  gyermeknevelési pótlék 
bevezetéséről. Az iparban, a kereskedelemben, a bányászatban, és a kohászatban 
dolgozók részére járt az ellátás, amennyiben 14 évesnél fiatalabb gyermeket 
tartottak el. A pótlékra a 20 főnél több dolgozót foglalkoztató vállalatoknál 
munkát végzők váltak jogosulttá. A kiadások fedezésére az érintett munkáltatók 
negyedévenként fizettek járulékot. 
 
A II. vh. utáni időszak fejlődése több szakaszra  osztható: 
A rekonstrukció éveiben: a fő feladat a II. vh. éveiben szétzilálódott szociális 
ellátó rendszer újraszervezése volt. Megszűnt a biztosítási bérhatár, tovább 
szélesedett a biztosítottak köre, és a mezőgazdasági munkásokra is 
kiterjesztették a betegségi biztosítást. 
A növekedés éveiben: fokozatosan bővült a biztosítottak köre. 1950-től 
kiterjesztették a betegbiztosítást az egyetemi és a főiskolai hallgatókra, majd 
1951-től a kisipari szövetkezetek tagjaira is. 
 Az 1955. évi 39 tvr: jelentős változást hozott a jogi szabályozás terén. A 
„tárgyi biztosítás” elve helyett a „személyi biztosítás” elvét alkalmazta, azaz a 
biztosítási kötelezettséget az adott személy foglalkoztatásának minősége 
határozta meg. 
A nyugdíjrendszer fejlődését és egységes rendszerét az 1950. évi 30 tvr+, majd 
az 1954. évi 28.tvr. biztosította. 
A társadalombiztosítás szervezete is jelentős átalakuláson ment át: 
egységesítették a két biztosítóintézetet.  Az igazgatása a SZOT irányításával a 
szakszervezetek feladata lett. Majd a 100 főnél több biztosítottat foglalkoztató 
munkahelyeken létrehozták a társadalombiztosítási kifizetőhelyeket. 
1958. január 1-jétől,  megszületett az első termelőszövetkezeti nyugdíjrendszer. 
1959. január 1-jétől lépett hatályba a harmadik egységes nyugdíjrendszerről 
szóló törvényerejű rendelet. Folyamatosan bővült a betegségi és anyasági 
ellátásokra jogosultak köre, valamint emelkedett az ellátások színvonala. 
1972-től jelentős változáson ment keresztül: az egészségügyi törvény. Az 
orvosi ellátás és a gyógyító-megelőző tevékenység ettől kezdve állampolgári 
jogon illette meg az ország lakosait. 
A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény több mint két évtizeden 
keresztül egységes elvek alapján szabályozta a TB rendszer valamennyi 
ágazatát. 
1984-ben megváltozott a TB irányítási és szervezeti rendje: létrehozták az 
ORSZÁGOS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁGOT. 
1985. március 1-jén lépett hatályba a gyermekgondozási díj intézménye. 
1991-ben a LXXXIV. Tv. bevezette a társadalombiztosítás  önkormányzati 
igazgatását, és létrehozta: 

• Az Egészségbiztosítási Önkormányzatot, és  
• A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatot 
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A TB önkormányzatok közjogi intézmények, funkcionális önkormányzatok 
voltak., hatáskörüket közgyűléseik gyakorolták. Fő feladatuk a Tb ellátások 
megszervezése és igazgatása. 
Az országgyűlés törvényben szabályozta a biztosítási önkormányzatok 
jogállását, működésének elveit, gazdálkodásának alapvető szabályait, a 
biztosítási alapok éves költségvetését és a költségvetés végrehajtását. 
Az Országgyűlés mind törvényességi, mind célszerűségi felügyeletet gyakorolt a 
TB. Önkormányzatiság felett, és e felügyelet révén a TB. Önkormányzatiság 
csupán indokolt mértékben szenvedett csorbát. A kormány TB. 
Önkormányzattal szembeni törvényi hatásköre lényegesen szűkebb volt. Az 
Állami Számvevőszék ellenőrizte a biztosítási önkormányzatok gazdálkodását, 
és súlyosan törvénysértő gazdálkodás esetén indítványozhatta az 
Országgyűlésnél a gazdálkodási jogosítványok felfüggesztését, vagy az 
önkormányzat választott szervének feloszlatását. 
 
Az 1975. évi II. törvényt 1998 január 1-jétől több törvény váltotta fel: 

• A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, 

• A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, 
• A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi 

LXXXII. törvény, 
• A kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1998. évi LXXXIII, 

törvény 
• A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, amely az 

alanyi jogon járó ellátásokat szabályozza, 
• A TB. Pénzügyi alapjainak és a  társadalombiztosítás szerveinek állami 

felügyeletéről az 1998. évi XXXIX. törvény rendelkezik, amelynek 
hatályba lépésével megszűntek a TB önkormányzatok. 

 
Az önkormányzatok megszűnését követően az alapok felügyelete állami feladat 
lett. Az alapok felügyeletét a kormány közvetlenül látja el, míg az igazgatási 
szervek irányítását kormányrendeletben meghatározott személyek útján 
gyakorolja. 

• Az Egészségbiztosítási Alap kezelését, 
az ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBITOSÍTÁSI PÉNZTÁR, 
• A Nyugdíjbiztosítási Alap kezelését, 
 az ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG végzi. 
 
Az egészségbiztosítás területét, átfogó reformok jellemzik.  
• A funkcionális változások fontos eleme volt, hogy az egészségügy 

finanszírozása (amely korábban állami feladat volt) átkerült az OEP-hez. 
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• A reformfolyamatok eredményeként megvalósult az egészségügyben a 
teljesítményfinanszírozás. („a pénz kövesse a beteg elvet”) 

• A járóbeteg-szakellátás finanszírozására bevezetett elszámolási rendszer 
jelentős fejlődésen ment át, megvalósult a beteghez (TAJ számhoz) 
kötött bejelentés. A kezdetben vegyes (fix és teljesítménydíjas) 
finanszírozást itt is felváltotta a teljesítménydíjas finanszírozás. 

• Az aktív fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására a HBCS rendszer 
(homogén betegségcsoportok) szerinti finanszírozás került bevezetésre. 
A rendszer képes komplexen kezelni a kórházi ellátásokat, és nyomon 
követni a betegellátást. 

A rendszerváltást követő években, a magyar egészségügyben is óhatatlanul 
kezdett tért hódítani a piaci szemlélet, egyre nagyobb szerephez jutottak az 
egészségügyi ellátásban, a magántulajdonban lévő szolgáltatók. Az évek 
során folyamatosan nőtt a háziorvosi ellátást biztosító szolgáltatók 
(magánpraxisok) száma, ugyanakkor a járóbeteg-és a fekvőbeteg-
szakellátásban minimális maradt a magántulajdonban lévő szolgáltatók 
részvétele. 
A magyar irányított betegellátás jogszabályi hátterét az 1999. évi 
költségvetési törvény teremtette meg.  Az irányítást megvalósító 
betegellátási modellek hatására az ellátás szervezője érdekelt a források jobb 
felhasználásában, ezért optimalizálja a beteg kezelését, és a beteg útját az 
egészségügy teljes vertikumában. 
A magyar modell-kísérlet célja: a valós ellátási szükséglet meghatározása 
és a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb felhasználása mellett a 
lakosság egészségügyi ellátásának magasabb szintű biztosítása. A felesleges 
gyógyszerfogyasztás visszaszorítása. 
A prevenciós programok révén pedig a lakosság egészségügyi állapotának 
javítása. A modellben a prevenció részeként szűrési programok indultak el, 
és több figyelmet fordítanak a krónikus megbetegedésben szenvedők 
gondozására is. Az irányított betegellátási rendszer érdekeltséget próbál 
teremteni, hogy az ellátások szervezője „jó gazda módjára” kezelje az 
Egészségbiztosítási Alap forrásait. 
 
1999. január 1-jétől a járulékokkal kapcsolatos feladatokat az APEH 
vette át. Az átmeneti időszakra Járulékigazgatóságok alakultak. 
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Magyarországon napjainkban a társadalombiztosítás két biztosítási területen a 
nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási ágazatban működik. (Más 
országokban a balesetbiztostás is önálló ágazatként működik) 
A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap felügyelete, valamint a 
társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányítása állami feladat. 
Az alapok felügyeletét a kormány látja el, az igazgatási szervek irányítása a 
kormány részéről a Nemzeti Erőforrás minisztérium útján történik. 
A TB. Alapok kezelését az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), 
illetve az Országos Egészségbiztosítási pénztár (OEP) végzi. Mindkét intézmény 
országos hatókörű, központi államigazgatási szerv, és főigazgatói vezetés alatt 
áll. 
Változások 2011-től 
A nyugdíjágazat tekintetében a központi hivatali szerv az Országos 
Nyugdíjbizosítási Főigazgatóság, (www.onyf.gov.hu) 1132. Bp. Visegrádi u. 
49. 
 amelynek igazgatási szervei: 

• A fővárosi, illetve a megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságai (részletes adatai a központi honlapon megtalálható.) 

• A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság, 
(onyf_budapest@onyf.hu) és 

• A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (nyfig@onyf.hu) 
 
 
A biztosításba történő bejelentéssel, a TB. Járulék bevallásával, megfizetésével, 
nyilvántartásával, a járuléktartozás beszedésével, behajtásával kapcsolatos 
ügyekben az adóhatóság a nemzeti Adó-és Vámhivatal és területi szervei járnak 
el. 
A magánnyugdíj-pénztári rendszer a különböző nyugdíjpénztárak útján 
működik, felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja 
el. 
 
Az Egészségbiztosítási ágazat szervezeti tagozódása  hasonló felépítésű. 
(www.oep.gov.hu) 
 
 

 
 
             
 
 
 
 


