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A iársadalomlliziosiiás fejlfülése Magyarnrszágmi 1945-ig
BAN(JNÉ DR. PLEISCHi \:l;\NN l'vl;\Rl;\N N;\

A dolgozat a magyar tcí1:rndalo111biztosításfejlődését
mutatja be 1945-ig. 1891-ig az akaratlagos önsegélyezés különböző formáiva l találkozh atunk. A kötelező
biztosítás t betegség esetére az 1891-dik évi XlV. tc. vezette be Magyamr szdgon. Ezt köl'ette az 1907-dik éFi
XlX. tc„ mely elrendelte a kötele:::rí balesetbiztosítdst.

.4z 1928. XL. tc. tovább b(ivitette a kört: az öregség,

rokkantság, ÖZFegység, ár1·asdg esetére szólcí kötelez(!
biztosítds bevezetésével. A do!go::.at a toFdhhiakban

foglalkozik a nlltlt hiztosftúsi rends::.erének pcJ';.it{J· és
negat{v vonásaira!.
i.An1ióta az cn1heri jólétet biztosító tényez6k között a
földhozan 1 és a tőke nh:llctt a „n1unka„ is elfoglalta a

rnaga n1éltó helyét, lényegesen rnegn6tt az en1be'f, f6lcg
az egészséges „épkézlá b'' en1ber értéke. Ennek oka,
hogv n1a n1ür világszerte hathatós ernhcrvé dclmi rnoz-

gal~akról, törvén--yekról, törvénya lkotta intézmén yek-

ről

és az általuk elért eredményekről lehet beszélni. ami
valójában kevésbé az eszn1ei cn1hersz erctetben , 111inl
inkübb a dolog reális nen1zetga zdasági felfogásá ban
keresendő. Ebből önérthctően következ ik, hogy 1naxin1ális n1értékbe n kell foglalkozni az ef!észségügvi kérdéseknek nen1zetgazdas'5gi vonatkozá'"Saival ~s~~ nen1zet élettan problémá ival, hogy ezáltal a nemzet vitalitása n1inél nagyobbr a legyen növelhető. /\ nernzcthi ológia és az orvostudo n1ány közötti összcköt ó terület a
szociális egészségú gy és a preventív en1hcrvédcle111
1nunkate rülete. Ennek a n1unkána k áll szolgálatc íban a
társadalo mbiztosít üs .... Az eddigi tapasztal atok rnincl
n1eggyőzőbbcn bizonyítj ák, hogy n1inél szélesebb népréteg tartozik egy-egy országba n a társadalo rnhiztosí táshoz és rninél jobb a társaclalo rnhiztosít ása. annál jelent6scbb az ország crnhcr- és nen1zelv~<leln1i szolgálata:• (Grafika , 1942. sz.)

Az ipari munkáso k viszonyla tában a különböző céhek foglalkoz tak - nagyjábó l a XVI. századtól kezdód6en - a segédek és tanoncok segélyezé sével, később
n1agu~-:: a segédek is alakította k önsegélyező pénztárakat. Ujabb 300 évnek kellett eltelnie, hogy az ipari
munkáss ág nagyobb arányokb an csatlakoz zék a saját
kczcleményczésből eredó ön segélyezé shez. Ennek elő
feltétele az ipari rnunkáss ügnak, n1int osztályna k kialakulása és fejlődése volt. Ez az idószak Európáb an a
XIX. ,:.;züzad első han11aclára eset (az ipari forradalo n1
kora_). [Viagyarországon a török uralon1 ~s az osztrák elnyon1ó politika következ tében a gyáripar kialakulá sa
jóval kés6bhi időpontra tehető. J\z 1876-os kiegyezés t
kövctöcn indult n1eg. erőteljesebb kibontak ozásra pedig csak a századfo rdulót követő idószakh an került sor.
.,i\z akaratlag os önsec:élyzés, a fclvilágos odüs kora
clsó jelcnt6se bh társaclaTn1i n1egmozdulá~únak nülunk
a [VL/„BI 6sének rncgalapí tása tekinthető, n1cly lii46.
jül. 12-én 137 taggal jött létre Budapest i f(ereskeclcln1i
i\Jyugdij és Betegúpo ló Egyesüle t néven és l84tL nov.
1-én felavattá k I-Iársfa utcai kórházuk at is [ 2 ].
_A:: ipari n1r!nkds.vdg s:::.dnuira 1869-hen alakult 1neg
a nz. kil: 1\1unkdskéfJ7.CY Egylet, nzelynek alapszabá lya
célul túztc ki ,,a niunkáso sztüly szcllcrni és anyagi érdekei fölött 6rköclni és azt c16rnozdítani." E:':nnek az egyesületnek egyik osz.tdlydE az lb'70-ben 19 1nunkds d!tal
lérrelzozoff „./.fltaldnos Jl111nkdsbetegsegély::(f és !?.ok.kant Pén;,tár'· eg_yesii!et alkoua. E::. - a röiriden „~f ltalá;zos f)énztdr - tekinrlzetrT a 11u1gyar {(Í!Jadalonzbi:tosltús clsrJ o;:v::.dgos szerFének" [ 3 J.
Ezekkel a r11egn1ozdulásokkal párhuzan 1osan a niagyar törvényhozús is n1egkezdtc 1nunküjcíL Az 1840.
XVL és )CVII. tc. az clsú, n1cly utal arra, hogy az alkaln1azott betegség esetén a „kereskecl(itell", ilL a gyürostöl üpolúst követelhe t. /~z 1g72. \/III. 6s az 1075. III. tc.
rendelkez ései szerint a bctcgüpo lási költségek et arnennyi bcn az ápoltak ncn1 tudták fizetni - a rnunkaadó azt 30 napig köteles volt ~ajátjábcíl téríteni. Az
!H76. )(f\/. tc. a vaslÍti és hajózási egés?~"iégügyet állarni
ft.:lün:velct alá hclvezte. Ez a felügvclet kiterjedt a n1unkúsc~1: betegségl~ ésetén a szüksé_i~s ápolás l~iztosítüsára

„4 ui1:widalcnnbiztosáds hoss:::.zl fej!6déstörté11etre tekint vissza. C~';(rdja a ke-zdetleges s::.egénygondo-zds volt,
n1cly rnár az ókori görögökn él és rón1aiakn ál n1egnyilvánult. Ebben az id6ben az ispotályo k építéséne k és
fcnntartá sünak indító okát nen1 a tudatos egészséu
ápolása, hanen1 az irgaln1asság gyakorlá sa k'6pezte. ., !S.
akár az egyházak , akár a városi hatóságo k részér61 inJ\z 1884. )(\III. tc. - az ipartörvé ny - szabúlyo zta
dult el a kezderné nyezés.
els6ként a r11unkások betegségr e szóló biztosítús úi. E
1\ túrsadalo rnbiztosí túsban érvénycs ülú egyik fontos célh<íl segélypé nztürak létesítésé
t írta elő, rnelyck felúlösszetevőnek - az akaratlag os önsegéfye-;.ésnek lítüsa a segédek többsé~ének elhatározüsütcíl függött.
nyonuzii'a/ csak a .1Y.III. századtó l kezdi·e taldlkozh a- I-la ez n1eg;1oll, a belépé~ kötelezőv
é vült, ajárulélZ~ hetunk, elsőként a bányászo knál. J-\ közös veszély és nyo- ti bér 3<}~1-úig terjedhetett. lviivcl a törvény
a segélyn1or vezetett náluk nvilván arra a 111eggonclolúsra, ho.12v r pénztúra k létesítésé t nern
tette kótelezdv é. u bi::uJs(ids
- nagy szegénységüÍ-:: ellenére is - ~Ólkülözhctő fill~~ is önkéntes e!ha1tiro::
.dson a!opu!t [ 4 J.
reiket összetéve segítsene k önr11agukon hctcgséQ. elesettség esetén. Így ~gyes bányák r;1ellett „bá1;yalt irslá.-:llta!dnos és betegsegély;,(i pé11:tdrak és egy/erek
<lák" alakultak . Az első ilyen iVIagyarországon 1496,i\z akaratlago:-; önsegély ezés korszaka IY1agyarorban Thurzó János bányüjáb an jött létre [ l J.
sz<Ígon az 189 L évi XI\1. tc. életbelép éséig tartott. Eb-
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ben az időszakban az Általános Pénztár és a MABI jogmellett 28 ipartestületi segélypénztár, valamint
számtalan gyári segélypénztár látta el a munkások betegségbiztosítását. A különböző pénztárak juttatásai
nagy különbségeket mutattak.
A legtöbb munkást magába foglaló Általános Pénztár - mely 1885-ben 55 budapesti vállalattal állt szerződéses viszonyban, vidéken pedig 34 nagyobb városban létesített kirendeltséget és így taglétszáma 1886ban elérte a 43 OOO főt
a biztosítottak számára ingyenes egyletorvosi gyógykezelést és gyógyszert biztosított. Szükség esetén dijtalanul kaptak gyógyfürdőt,
kötszereket, gyógyvizeket. A táppénz 26 hétre teljes
összegben, a továbbiakban fél összegben járt. A kórházi ápolást maxin1un1 26 hétre vehették igénybe. - A
gyern1ekágyas nőt egy hétig illette n1eg a segélyezés,
n1ajd 26 héten keresztül - ha ebből kifolyólag betegeskedett - a scgélypénz fele összegét kapta.
A betegségek sérülés esetén is jártak a biztosítottaknak. ( I. tdb-

ma 1885-ben 27.650 fő volt. Csupán betegsegélyző és
temetkezési pénztár létesült 208 gyárban 21.049 főnyi
munkáslétszámmal. 43 gyár összesen 954 munkással - az ingyenes orvosi kezeléssel, gyógyszerrel, némi
táppénzzel történő betegségi segélyezés kérdését segélypénztár létesítése nélkül oldotta meg. 173 gyár
15.570 munkását különböző munkássegélyző egyleteknél biztosította betegség esetére. Főleg vidéki,
számszerint 464 kisebb gyárnak, a gyárak 49%-nak
27. 735 munkása (a gyári munkások 27%-a) azonban
betegség esetén semn1iféle támogatást nem kapott, róluk gondoskodás nem történt.
Az összes betegsegélyzó pénztárakban, illetőleg segélyegyletekben az 1885-ik év végén a 362. OOO főnyi
1nunkáslétszánzból összesen 147.397 nzunkás, azaz a
mllnkások 40. 6 %-a FOit biztositoll. [ 5].

lrí:at ).

r\z állani irányításával történő kötelező társadalombiztosítás nálunk először 1891-ben valósult meg. - A
társach1lon1biztosítcís e fejlett forn1ájának gyökerei
rnegegyeznck a karitatív, ill. hatósági szegénygondozús~ vaianünt az önsegélyezésen alapuló társadalombiztosítással, 1nivel szintén az embervédelen1 célját

elődje

f\z ipartestületi segélypénztárak juttatásai az Általános Pénztüraknáljóval szerényebbek voltak. -J-\ gyári
segélypénztárak közül 50 nagyipari vállalat igen széles
körlí biztosítúst nyújtott, tunelyhez a inunkások béréből 4-6c~;)-ot vontak le. Az itt érdekelt tnunkcísok szá-

/-Í l/a;11i f{ ötele::,ő uirsadalonzbiztosúds

l. rdb/d:.at
Alraliinos J\/11nkdshe1eg.<,·egt!lyc;,6 tis Rokkant f'én;,rlir s:.o/gdltatdsai
/,'1'7()-uj/ 1898-ig
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szolgálják. Ugyanakkor azonban a biztosításnak ez a
fajtája erőteljesen túllép a régi határokon és merőben
tíjat hoz, an1ikor a társadalo1nbiztosításban való részvételt a munkások szán1ára kötelezővé teszi. A biztosítottak tehát nem szabad elhatározásukból, nem önként
kötik meg a biztosítást, hanem a törvény ereje kötelezi
őket arra, hogy ennek részesei legyenek. A fizetendő
biztosítási díjat is a törvény állapítja meg, valamint a
szolgáltatásokat is. A dfj nagyságától csak a szolgáltatások egy része függ, ezek a pénzbeli szolgáltatások, a
természetbeni szolgáltatásokat (orvosi) kórházi, szanatóriumi ellátás, kezelés, stb.) egyformán kapja meg
mindenki a járulék-fizetés nagyságától függetlenül. Továbbijellen1zője, hogy a biztosítás költségeit nemcsak a
biztosítottak viselik, hanen1 bizonyos arányban a nlunkaadók is, azaz olyan szen1élyek, akiknek nincs részük
a biztosítás szolgáltatásaiban ..A. kötelező társadalon1hiztosítás további isrnérve, hogy· a leQ:több országban a
biztosítás fenntartásához az úÜarn is..,hozzájúrul .__[ 6].
1VIagyarországon a kötelező betegségbiztosításról
szóló törvényjavaslatot 1890-ben nyújtotta be Baross
Gübor kereskedelemügyi miniszter és a következő évben lépett érvénybe az ezt kötelezően szabályozó 1891.
éiri ){11< tc. J\ törvény elisn1erte c11nrutkdssdg sajdt biz-

tosüó intézn1ényének - az 18 70-ben alalutft ~4 ltalános
Pénztárnak - létezését, n1ely az új alapszabály értehnében Általános Munkásbctenseaé]yzó Pénztár néven

1nűködött. Ugyanakkor azo~bc~z az dllanii vezetés létrehozta saját bi:tosítdsi irué';Jnényét: a Budapesti J(erü!eti Betegsegélyzö !)énztdrat. J\z 1891. nov. 26-án kelt
76.186 sz. rendelet érteln1ében létrejött pénztár igazgarósdgdt n1dr nenz tnunkdsok, hanenz kö::.iga::.gatdsi
szerrek nevezték ki. Az igazgatóság 1/3-a1nunkaadókbóL 2/ 3-as rnunkavállalókból állt. A pénztári tagsági
járulék az átlagos napibér 2(~)-a volt, 111elynek 1/3-át a
rnunkaadó) 2/ 3-Üt a dolgozó fedezte. r1 Budapesti f{e-

riileti BetegsegélyzcJ" Pénzt dr nzellell az ország teriiletén
97 kerületi betegsegélyzc)pén::.tdralakult. Ezek létesítését a kijelölt iparhatóságok végezték.
,4:. iÍlíalúnos l)én:.1dr és a Budapesti f(eriileti Beregsegély::.cJ Pénztár hoss:.ú f!rekig pdrhu::.anzosan folytat{(/ nz(fk.ödését. f\z 1\ltalános Pénztárnak igen nagy
veszteséget jelentett hogy a törvény rendelkezései érteln1ébcn el6hclyci rnegszlíntclc arninek következtében 24.000 tagot veszített. Ennek ellenére taglétszún1a
rnindigjóval n1eghaladta a Budapesti I(crülcti Bctegsegélyzó PénztáréL ugyanis régi, a n1unkások által alapftott intéz1nény volt. rnclynek vezetőségét is 6k nevezték ki. az intézn1ényt a rnunkások végig sajátjuknak tekintették.
;\z Által<Ínos Pénztár 1874-ben szék húzat vásc:írolt a
Vll. ker. Dob u. 67. alatt, ahol 1879-ben rendelőt létesített. r\ rendelő 1890-ben vfzgyógyászati részleggel,
189 I -bcn 8 szakrendeléssel~ clcktroterápiával és laboratóriumn1al bővült. Egy ideig a rendelő rnellett fekvúbetegrészleg is n1úködött. 1897-ben Szentendrén szanatöriurnot állítottak fel a tüdó11ctcg rnunkások szún1ára. - 1-\ Budapesti l(erületi f:}ct~gsegélyz6 Pénztár
1901-bcn megvette a VII. ker. Damjanich u. 26. sz.
alatti ingatlant és itt kezdte cl rendelését. ii. két pénzuir

között a riralizdlds állandó volt és e:. ercJiket jelentű..'ien
csökkc11tettc.
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A biztosításügy széttagoltságát ezen felül még fokozta, hogy biztosítási feladatokat láttak cl a vállalati,
ipartestületi, önkéntes be_tegsegélyzó pénztárak, valamint a bányatársládák is. !gy 1904-ben a 633.922 főnyi
biztosított ellátását 397 betegsegélyzó pénztár intézte.
Ezeknek 2/3-ad részében a biztosítottak száma l.000en alul maradt.
Az Általános Pénztár és a Budapesti Kerületi Betegsegélyzó Pénztár 1905. évi jelentése egyaránt rámutatott arra, hogy a kialakult helyzeten feltétlen változtatni
kell. Így mindkét pénztár saját közgyűlésén azonos szövegű előterjesztést tett: „ „ . felismerve azon károkat,
rnelyeket a két pénztár versengése a nlunkabiztosításügy szempontjából eddig okozott, valamint azon nagy
fontosságú előnyöket, melvekkel az er6k cf!yesítése
járna, a ~·ezetóség megállaPodott abban, ho'gy a két
pénztár egyesülésére kísérletet tesz:· - .A jllzió 1906ban nzegtörtént. ;.\z egyesült pénztár 1núködését részben a Dob utcai szélduízban. részben a n1cllette levő
i)ob u. és Csengery u. sarkún lcvó erncletcs épületben
kezdte meg [7].
,-\. nzunkdsbi:.rosúds kiszf.ilesfrt!se Cs 1ovdhhfejles::.tése

.A 1nunkdsbiztosüds zij, fejleaehh rendszerét a:. 190 7.
.\-/)1·. tc. lépteue életbe, aiely bere::.ette a::. ipari és kereskedelnzi alkalnzazollak. 1·alan1in t {l bdnyúszok kötclezó'
halesetbiztosítdsdt is. - A törvénytervezetet J(ossuth
Ferenc kereskedelernügyj n1iniszter 1906. okt. 12-én
Lerjesztette a képvisel6h.~íz elé, ezt elfogadták és 1907. j ül. 1-jén a törvény életbe lépett. ;\ tc. a biztosításra kötelezettek körét lényegesen kitc1~jcsztctte é:;; abba - acldi!.! biztosításra nen1 kötelezett - szá111os foglalkozást
is be-vont. Négy alapclvn: épült: 1. a biztosítás. .'i.::ötclezó,
2. a biztosítás szervezete országos, központosított. 3. a
biztosítást ellátó szervek önkorn1únyzati alapon 1nű
ködnek, 4. parÍ[ÜS a pénztárak vezetésében a rnunkaadók és n1unkúsok egycnl6 részvételével. Utóbbi értelrnébcn a betegsegélyezés járulékának felét, a baleseti
biztosítás egész járulékát a rnunkaadók fizették, viszont egyenlő arányban vettek részt a pénztárak irúnyítüsúban. ;\ jürulék a napibér 3 'j~1-a, 19 lB-töl 4 (~{1-a lett.
.-4 tóri ·ény előírásainak nzegj"elcl(fen a kötelez(; beteg.végi és baleseíi biztosfrds el!dtdsa - a kercskedchni alkalmazottak, bányászok és dohánygyári n1unkások kivételével - ors:.dgos. köz:,ponti s.z.er1·. a-::. Orsz.dgos
il-1 unkdsbetegsegélyzű és !3alesetel!uirúó f)én:.rdr ( Ors-::.dgos Pénztár) f"eladatdvci vcilt. Az Országos Pénztár
hivatása volt az addig önállóan n1úködú. dc pénzügyi
nehézségek.kel küzd6 bctc!.!sc~élyző pénztárakat országos téstületbc tön1örítc~i [~':i így alkalrnassá tenni
azo...kut hivatásuk betöltésére.
...
/\_pénztár feladatkörébe tartozott a biztosítottak és
csalúcltagjaik hctegscgélyczésének országosan~ egységes elvek szerinti rendezése. a biztosítottak részére kórf1{izakról, rendelőintézetek;·6J, gyögy- és üdül6helyckr61 történő gondoskodás, a balcsetbiztosítüs ellátása.
orvosi álláso'"k rendszeresítése, balcsctclhúrító rendszabályok készítése, a népbetegségek elleni küzdelen1 keretében szanatórit1111ok és üdül6helyek létesítése, valarnint a balesetet szenvedettek rehabilitüciöja.
.4::. Országos l)énzídr helyi szervei voltak: kerületi
n1unkdsbizfosüó pénztárak.„ a legalübb 300 biztosúot-

-~
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tal rendelkező wíllalati betegsegélyző pénztárak, ideértve a közlekedési vállalatok betegsegélyzó pénztárait
is, tovcibbd azok a n1agcinegyesiileti betegsegélyzó
pénztárak, n1elyeknek évi átlagos biztosított létszán1a
meghaladta a 800 főt. - A központosítás eredményeként az 1904-ben funkcionáló 397 pénztár helyett 180
maradt és alakult át az 1907. XIX. tc. rendelkezéseinek
megfelelően. - Az Országos Pénztár felettes állami
szerve a kereskedelemügyi minisztérium fennhatósága
alatt álló Állami Munkásbiztosítási Hivatal lett.
1912-ben a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító
Pénztár - mivel Damjanich u. -i székháza kicsinek bizonyult - 6 budapesti kerületben és S környező helységben kifizetőhelyet állított fel. Egyidejűleg az Országos Pénztár a budapesti ker. pénztár megfelelő elhelyezése céljából n1egvette a Fiu1nei út és Alföldi u. sarkán
levő ingatlant. n1elyben az ügyvitel és a központi rendelőintézet 1913. dec. 8-án kezelte n1cg rnúködését. - Az
Országos Pénztár 111c~alakulását követően az ország
terülelén mintegy I) ~endel6intézct n1úködött, 1913~
ra szán1uk 68-ra en1elkedctt. 1911-ben nyitotta meg
kapuit az Országos Pénztár 280 ágyas Pestújhelyi kórháza is.
.AA biztosítottak száma 1913-ban tetőzött: I .203.834
f6 volt. J.\ világháború alatt erős visszaesés következett
be. /\.z elcsatolt területek, valanlint a háborús pusztítások révén a biztosítottak szúrna 1919-re 518.620 fdre. a
~ranácsköztársaság leverése után pedig tovább csökkenve 481.166 főre apadt.[ 8 J (II. táblázat).

Egyrés::.r a;, 1907. évi_}([){. tc. utdn nzegjelent szcinzta/an kiegés:Jtó' rendelke;:,és. nzdsrészt az esedékessé
rcilt rd!toztatdsok Fégrehajtdsa telte .Y::.iikségessé az

1927. éFi "1()(/. tc. nzegjelcnését, n1elyct Vass József
népjóléti nlin. terjesztett a képviseldház elé. 1.\ törvény
l 92tl. jan. l-jén lépett hatályba. Ez a tc. az 1907. évihez
hasonlóan feladatul tűzte ki a n1ezőgazdasági munkcl.;_
sok és cselédek kötelező betegségi hi,ztosít;:í;áról szóló
törvényrjavaslat elkészítését, ez azonban ezúttal sen1
nyert kidolgozÜsl. Ezt a biztosítási fonnát csak a Ta-
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nácsköztársaság valósította nieg fennállásának rövid
ideje alatt.
A tc. az 1907. évi vezérl6 gondolatát - mely a biztosítást országos szervezeti egységbe tömörítette érintetlenül hagyta. Emellett a központosítást erőteljese11
tovdbbfejlesztelte és így bevezette az intézeti alkaln1azottak állami kinevezését, az Intézet élére az államfő által választott elnököt állította, aki az orvosok kiválasztását is végezte. Ezekkel a rendelkezésekkel az érdekeltségek addigi önkorn1ányzatijogkö re jelentősen lecsökkent, a helyi szervek (kerületi és vállalati pénztárak) önálló jogi személyisége n1egszúnt, egyediili jogalany az Országos M1111kásbiztosítd Intézet (az I928.
X !. tc. nzegjelenése utdn Országos Tch:\·adalonzbiztosító
Intézet, OTI J leu. - A tc. a betegségi biztosítüsra kötelezettek körét toYább b6vítettc, kitc1jcsztette az ügyvédi és közjegyz6i irodükra. orvosi rendelőkre~ a különhöz(j kan1arákra. valan1int a húzfelügyelőkre és segédhúzfc!ügyel6krc is. Ezek 1ncllett az addigi juttatüsok
köre és mértéke is emelkedett [9] .
•4 betegségi és baleseti bi::.ros{tás szabdlyo::.cisdt kö-

1·etil' a::. öregség. rokkantság, ö::.reg_vség. dri·asúg esetére
s-::.óló kötele::.(! bi::.tosftds bei·e::,etése az !92b évi){/_,. tc.
jOrnzdjúban, rnclyct szintén \fass József népjóléti ~s
n1unkaügyi n1in. dolgoztatott ki. ,\törvény 1929. jan.
1
•

l-jén lépett halályba. El6írásai ugyanazokat a vállalatokat. üze1neket, hivatalokat és foglalkozúsokat kötelezte hiztosítüsra. 111elyck a betegségi biztosítás hatálya
alá estek. A biztosítottakat a javadalmazási kautélák
alapján két csoportba osztották. Az első csoportba tartoztak a javaclaln1azüsi határ alá esők, így a tisztviseldk.
n1lívczct6k. kereskedősegédek és hasonló állásúak,
akik csak akkor tartoztak biztosítási kötelezettség alá,
ha évi jövedelrnük bizonyos összeget nem haladott
rneg. A rnüsodik csoportba kerültek a többiek, a javadaln1azási határ alá nen1 eső biztosítottak, akiket jövedclrnük nagvsá!!Ütó! függetlenül biztosítüsra köteleztek. A. jürui~{kkt71cs a;: el~Ó csoportba tartozóknál a napibér 4,3rl,;;1-a. a tnásodik csoportban 3,5(:<1-a volt. AjáII. rdhlú::.ur
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l I 1. ráhlú::.{u
Betegségi bi::.tos{(dsi segt!lyek. alak11/dsa 1892-1942-ig

Segélyek

1891. XIV. tc.

1907. XIX. tc. 4790/ 1917. r.

1927. XXL tc.

Orvosi kezelés

B: 20 hétig
CS: 0
•

B: 20 hétig
CS: u.a. -

B: 26 hétig
CS: u.a. -

B: 1 évig
CS: u.a.:..

Gyógyszer, gy. víz.
fürdő. gy.segéde

B: 20 hétig
CS: 0
•

B: 20 hétig
CS: u.a. ~

B: 26 hétig
CS: u.a. -

CS: u.a.-

B: 20 hétig

B: u.a.

B: 26 hétig
60%,

azután 75(:.;,

Tríppénz

50(%

l\.(Írhüzi

<ipolú~

B: 20 héiig
CS: 0

B: 1 éviu

B: 1 évig: 28 nap 60'%.

B: u.a.
B: 26 hé!
CS: 21> nap, év CS: u.a.

B: 1 év

CS: u.a.

TBC otthonban
<ipol<is

B: ! éY
CS: -1-2 nap l é\

B: l éY

CS:

·L~

napi év

B: .+(:·o-U> tag:

Szülés
a/terhességi
scgdy -

h/gycrn1ckügyi
segély

7200/ 1942. i\-1. E. sz. r.

B: 6 ht'.tig 100'~;,
CS: 4 hélig napi 40 fi!!.
B: g bét/

B: 4 hétig

B: ó hét/

a túppt:nz

napi bér 50';·;,-a 75'%,

CS: -

CS: -

segély

napi bér 20'Yo-a
CS: CS:

ütlagos

B:

u.a.

hétig fi()".;,

CS: ó hét: napi l
CS: 6 hét/napi -Hl fil!.

CS: 6 hét/ napi 50 fillér

B: 12 hét/napi 60 fi!!.
CS: l:2 hét/nnpi JO fi!!.

B: 12 hét.-' nrtpi 00 fi!!.
CS: 12 hét/napi 40 fi!!.

B: 30';;,

B:

B:

CS: -

CS:

e/ szoptatüsi
scgdy

B:

(1

héti!.! 72':;,
CS: .+ hétig 50 fí!i'ér
ia!!: h

B: 6 hétig 6() i!L 72':.o

kor.

Tcn1ctkczési

fl':.;,-os

ll.tl.

-

u.a.

CS:

-

B = biztosított
CS = csalüdtag

rulékok fizetése a 1nunkaadót kötelezte, <le felét a n1unkavállalótól levonhatta. A javadaln1azási határ alá cső
alkahnazottak öregségi, rokkantsági, árvasági biztosítását a Ivlagánalkalrnazottak Biztosító Intézete (IY1ABI), a régebben a Budapesti Kereskedelrni Betegségi
Biztosító Intézet végezte. Az összes többi munkavállalóra vonatkozólag a bizLosítási szerv az Országos rrársaclalombiztosító'intézet (OTI) lett [ J() J.

A n1agyar tdr:•;adalon·ibiztosítdst - a felszabnduldsig
- az ernlített alaptörvények és kiegészftcJ rendelkezéseik szabdfyoztdk. ( A~z egyes törvények által - a betegség esetére - biztosított juttatásokat a Ill. s::.. tdbldzat
mutatja be). 1942-ben a magánvállalkozások últal
fenntartott 18 vállalati pénztártól eltekintve 52 kisebb·
nag_vobb betegségi biztos{tó intézet 1nüködött törFényes
alapon 111agya1vrszdgon. Így: 1-19. Az Országos ~fár
sadalombiztosító Intézet (OTI) és 18 vállalati pénztára,
20, A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI)
21-27. A m. kir. Allan1vasutak Biztosító Intézete
(MAV BBI)

28. ;\ n1. kir. Posta BBi
A~ nL kir. Postatakarékpénztár BBI.
30. A n1. kir. Dohányjövedék ()rszágos BUL

29.

31.

P.~

lVlagyar I-iajózási BBI:

32-4 7. A ló engedélyezett bünyapénztár.
48. A Székcsf6vúrosi Scgi'tóalap (f6vúrosi alkaln1azottak részére).
49. /\.z Országos Tisztviselői Bctcgelhító /\Jap ( crrBJ\ ).
50. Orszügos Rendórlegénységi Betegellátó !\lap ( OP,BA).
51. Országos C:Scnddr!egénységi Bclcgcllútó
(CSERBA):
52. Katonai Ellátásban részcsülók Bctcgellútüsi /-\!apja
(KERBA) [l!],
A felsorolt biztosítók közel 1. 700. OOO hiz.tosltotuu L's
igényy'ogosu!t családtagját !dtrdk e!. rcluí! nagyjdból 5
nzilliá e1nberr(f/ gondoskodtak. J\ lcgnagyobl\ az CYI'I

egyrnillió ötvenezer tagot szárnlúlt, ezt követte az Ol~B/\
JS0-200.000-nyi t~glétszámával. Harmadik leg·
nagyobb intézinény a ivífi._V BBL kb. iS0.000 bizrosí-

lf".Ullfl!l.:;!11

.·\ llltl!!,_l'llr /Jt'tl'gs.!gi hi::.W.\"Ífii it1fé.~<'td,: s::.ofi;dfumís11i1111k i"i.u::.du1.1·011{{(,í liifl/d::.11/il

Snilgültat;i;,(1]:

;..1.i\.B.L

O.T!

t1!.,\.V.B.B.L

DOBI!!

1\LH.B.íl.I.

l'OSTA.11.!l.l

Po~ta!ak.

fl.!l.1.

Sz. Flívürosi

(BIKKAL Di'.~NES ú.\szefoglalüsa}

0\

O.T.B.A.

.p.

u.

0.R.B.A., Cserba

Scgít6-alap
Bet<:gség c~etéhr.:11
orvosi 1;ró1~vkezdé"

l é\'Íg

tag l<"~s:~loíd!ag:

1

é·rig

é·rig

J

évig

26 hétig, ill. 1 évig
1ags:íg idtí!artam:•

l 1í, ':{,-os
! l;\"Íg

! é1·ig

l é\'ig

~zerint

<ly1igy•,1erck

! é\·ig 30 (20) f"ilkr
térüés dlc11élJc·11

l l'vi10 im.:1·cn
(véi;yki";iÍy)

JO fillér térúé„c•
dlendwn

ingyen

1 <·1·i1'.

l édg

Gvliu1«ís1.a1i
.:sZkü~z-iik, !:üliink!!L.„
gy(ígymlido!: •
Gy(igy\"i1ck.

!!Yt-1)-!yftird(íl:
Tüppén/

l évig 50'\, ")

l éviu
ilL
!l)-.\(Í
lt'.·rité~.:
el!c11éhe11

! él'itt 60'"., ""

dÍJ~1:1h:'1.„ ~terinti
!c;n-té~

J() ri!I. !éritc:\
dknc~hen

!

/,"úrlui::_i iipo/d.1
r<.alúdtag:

~'rig

! l·1·ig

! éric::
ehbli! 2i\ 1;ap 60.

1

2.S 1wpi1:

2S n;lpig

1 t·1·!i:

! él'ig

·l luinap

l<H~;

lérítc•.

20';{,-os

térlté~

!

évit~

20--100 fillér
ti'.-rít~·s

20 filkn:s térítés

:\3,3';·,,
c!lend1.:11

JJ,.V~-"

térités
c•llo.:néhcn

50'~·;,

térúé-.

mell dt

.:lkndw!l

2ö hé!. ill.
l t;ri10
.

Ml'~-;,

e.\al:idns:
miden; 50''.;,

! éYÍg 33,J''',,
térítés ellend10.:n

::u ..v::,

térit(._,

~·11..:nébcn

50";, térítés
mdldt

51l':-;, térítL·s

~,;_u!,_>_\

dtítt

1au: ú héti~ ~1iiks m<in
· 1-ll. 11~0.-bau 72':-:.

(J

héti~ !OO':„
12 hélig napi
fül fii!.

li

lll-\'lll. 1u1.-b:mtíW
12 húig napi
HO fi!k-r

SZÜ!.ES

h0lil.! J(HJ':-"

l'.'.l'!0bt·11:

ó''':,-ut íiz. tag:
ú hétig !()()''.„

,,

t:\al;idtag: ·I

!lilpi 50 i.
napi 50 L
n;tpi .10 r.

"
1-l:i!ült.•,t.•ldli:ll

:i1l~1g<•~

(l(l'\,
2'~:.-a

·l IH'111apig

engedély s1.o.:rint

8-12 hétig

12 hétig

(>

hl·tig

21> napig

2N napig

·12 napig

eugn!dy szerint

.)-8 hétig

!2 hétig

húnap

2ü hötig. ill. l év

J h(map

·I hünapiµ

térítés rndkn

Ili hétig
téri!és mdktt

téritt;s mdktt

28 n:ipíg

.\

·l IHjnapig

( \:il;idt;1g:

napih<:1
dl'U';;1

"

Fcmi 1<::1dd:
50":"";\

napi jav;1dalm.
20-<,zurosa

h:i\·j fizctc;stícknél

"
25'~„

a had

büba~egdy .::~,

75':-;,-a

anya~{1gi

.'>cgély címl·n

,,.\

uapi j;11·adalm.
-ltJ-slt.'n.::s..:

""

ja\·ada!ma1:i"
70''.E.-:1

ú''.i,-u,
t:1g fdeséµc:

J(l-,1oro~:1

Cl)!:

ú h(·(1f.! ú()"_';,
ti llé!i~ (i[J':;,
12 l~élig
napi 60 f.

ii

napi11<:1

mdku

.\ Juin:tpig

ú hl·til.! [(){)",,
!2 ho.'.\ig 50"-n

.\ hétig napi 50 !.
ó hétig napi 50 L
12 hé1íg napi.\() r.

so.:gély

2(i !1,:tig. ill. ! 01

(>

~:0"-:.-a

scgdy

20 hdiu l ha1·i

20 J1éti[-.'.

n1unk:'1sok:

héti!.!

50''.'„-o•, térítés

~·rig

3 IHúiap

(i

l'ény..:nkínt

elkill'b..:n

.

C.':t!:ídtag:

! t·vi1~ 20'!{, térítés

l'lknJb<.'n és UJ fii!.

l

..:·1·ig

2ii napig

s.~ll!lrlldri11111i IÍJI0/,/1-

20':<,-o~

1 évig

! évig

1éríh.:~

dkHélwn

a;J;ín

!ag:

20 f!ll. térítés

l évi!-' dtj!:ikm

!ag~l!:nal:

napi,){) fii!.
napi .J() fii!.
napi 30 fill.

n:1pih.:r

orus:i

a férj

!L:!"Üc;s melle!!

'.;zü!i.:szcti ~t:!!éll'
i\O. 120 és [<i!i
!'., :i javadalma1.;is nagys:íg:i
~;crinc t·s anvas;"ít;i se!.!d;,

S!0
~

~

;i:i

rn-

(/)

h:wi J~.~and1ísüg
7":J ,o-a,
maximum '.HHJ l'.

1 ha\'Í jürnnd\Ís;ig

minckrH

mint fi.ont

50"/„-a,
maximum fül P.

N

~

l~i!Yh<~vi

!iir/.~Jin·tc'~
mint frn!

/()"·,.-;1

! liavi
ja1·;1dalm;11;i··

javadalm:a;í~

k.:tha\"i
tiirzsfi1t.•tés

jav;idalm:u:h
)[)";,-a

javad;1l1n;v;b
75"·:,-a

1iir/.~fi1.etés

! lwvi

! havi j:írandtis:íg
1 havi j,\r„nd<i~<ig
r.:ij .:~ kkség
dha!üh11.1ísa esdén 60''.{,-a ma.\. JJO I'.
maximum 800 P.

~·!!Vh:t1·i

! havi j:iran-

, süg .

_ "'

arva ulan .'10 ·"

dtisüg

)5'~(,-a

"'"'

?
e.
0

n
n

lij;1bl1an 55''.;, )
tíjahb:m n5"·„

J

_j_JI

l

c;:iLido~ul:na!·

l<ippé:nzpritlék
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tottal rendelkezett. 4-ik helyen a IYIABI állt 108.000nyi taglétszámával.
1941-re a biztosítottak mintegy kétharmadát ellátó OTI négy kórházzal rendelkezett, (Központi Kórház, Magdolna Baleseti Kórház, Pestújhelyi dr. VassJózsef Munkáskórház, Balatonkenesei Kórház), melyekben összesen 1425 ágy működött. Továbbá 3 szanatóriuma is volt (Pesthidegkúti, Zalaegerszegi VassJózsef és Horthy Miklós Munkásszanatórium ).
Az1928. XL. tc. előírásainak megfelelően az OTI önállótüdóbeteg gondozókat létesített, egyes rendelőinté
zetekben tüdőgyógyászati szakrendeléseket szervezett.
Amegelőzést szolgálta a Képességvizsgáló Állomás,mely 1941-től Munkaegészségügyi Állomás néven n1úködött.
1941-től a Budapesti ker. Pénztár keretében 17
szakrendelő funkcionált. Ebbe beletartoztak a fővúros
kerületein kívül a Csepelen, Kispesten, Pesterzsébeten,
Újpesten, a Szociális Telepen (Újpest) muködő szakrendelők is. A 17 rendelőben 186 rendelőintézeti osztály 538 szakorvossal dolgozott. A vidéki helyiszervek
47 városban tartottak fenn szakrendelőt 319 rendelőin
tézeti osztállyal és 35 l szakorvossal. - Az OTI szakorvosi rendelóintézeteiben, főleg a fóvárosiakban a zsúfoltság az évek során egyre növekedett. 1934-bcn 517
orvos működött, 1942-ben 538 szakorvos, ugyanakkor
az évi betegforgalom 3,6 millióról 6 millió fölé emelkedett. - r\z általános orvosi ellátást 1928-ban 1.326 orvos látta el, a vállalati pénztárakncíl ekkor 202 orvos
tnúködött. 1940-ben, az ország akkori területén
950000 biztosítottra mintegy 1900 kezelőorvos jutott.
IVlíg a 20-as években l körzeti orvosnak l-2 órás rendelés alatt 8-9 beteget, addig a 30-as évek végén 2030 biztosítottat kellett ellátni. Egy egyénre 4-5 perc
jutott [ 12 J.
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tolt volt csehszlovák területen kényszerült a korn1::ínyzat arra! hogy az ott n1ár előzőleg biztosított mezőgaz
dasági 1nunkások ellátásával az 01~1-t n1egbízza. A rnagyar lakosság nagy rés::. e - a::. 01:szdg agrdr jellege köFetkeztében - így k[viil rekedt a betegbiz.tosftdson [ 13].
I(özülük a szegénysorsúak - csak igen korlátozott
számban - főleg a hatósági szegénybeteg rendeléseket
vehették igénybe. Itt a juttatások minimálisak voltak.
Körülbelül 40 alacsony árfekvésu gyógyszer állt rendelkezésükre és ebből is egy-egy betegre alig esett valami. Újpest képviselőtestűleti jegyzőkönyveiben talált
adatok szerint 1930-ban 3,8 P. l938-ban 7 P., 1939bcn 5,5 P. esett egy szen1élyre. A n1ezóvárosokban
ahogy ezt Nagykőrös levéltári adatai bizonyítják - jóval kevesebb. I-Iogy az en1lített összegek rnennyire n1iniinálisak voltak az 1933. évi gyógyszcrúrszabás árai
igazoljük [14].
/\ szegénységi értékhatárt nlindig igen alacsonyan
hüzták n1eg, így a falusi lakosság legnag:_vobb része apró
ház- és földtulajdona révén a szegénybeteg ellátásra
scn1 tünu1szkodhatott. ellátásuk végig teljesen 111cgoldntlan rnaraclt.
IROlHLUM
J. :\ inunk:isok ba!t.'s.::l d!t:ni biztusÚÚ.~[t. Bp. 11J03. L r0~z 9. fej. 72.
o. - 2,- 1\ l\lagyar Türsa~alombiztusltü.~ 50 0v:: Jí\92-1942. Bp.
1944. (i\ tov<ihhiakhan Evk(inyvJ S. u. ·- .1. Evk(inyv 9. o. - -L
Ciyiirky: [„ A!e!ly J.: 1\z ipanizés egészségügyi fdtéteki. (Tiirvények és rendeletek). Bp. 1931. - 5. E\'kiinyv: 1. fej. ú. o. - (L J\cfcfi
.fú::.scf: ;\ t<\rsaddornbiztoslt<is fejl6déstörténete Bp. l942. 6. o. 7. l~vkönyv II. fejezet 12. \1. - 0. L~~·künyv ll. kjezet 20. o. és lll: L
29. - 9. J\elcti Jri::.sc{: no. 22. és Evkön\·v Ill. t: 32. o. - 10. E1·„
kiinyi· 11 '. .iL:f. .J.O. o. _:_ II. J.:eleti I: t!.o. n:sz 6·. P. - l2. l~vkúnyv
59--70 és 97. P.
13. Keleti J,: u.o .. \'.rész: i\ mai hdyz..:r je\km„
7.l:st:. b!rülata és a jiiv6 titja ..J.2. o. - !-L !Jdncí Tiborrn': F:and.érL
! 9S3. és PinL.: Nauvk1'iriis \'Üru~ pn1„enek ír. Közi!!. iratok V. 27-t C;
szegényhetegek g~·~ígyszcrei
~

n:

\l. B ;i n \; - Fl e i ~eh 111 <! n n: T/i( dt 1·,·i1111111011 of l-iungurion suciol i11s11ra11ce in f-!1111gar}' 111!1il /()./5.

r\ ruagyar társaclalon1biztosítás fejlódésCn végigtekintve n1cgállapítható, hogy végig a szétforgácsoltság
jcllcn1ezte. Sok. különböző biztosító intézet rnúködött.
az általuk adott juttatások tt:rén nagy eltérések n1utatkoztak. ami a mellékelt l V sz. 11ib/dzatbcilleolvashatö.
,4 biz.tosltds legnagyobb hiányossdgdt az jelenteue.

hogy a ;nez.ó"gaz.dasúgi nzunkdsok betegbiztos(tdsa - a
Tándcsköz.rrhsasdg röi·id idejét(f/ eltekinti·c
1.·égig
nern nyert nzcgolddst. ('sak az országhoz 19 39-ben csa-

ThL· papcr dl..'scribl..'s !he dl..'vdupml..'ni ui' !-ltn1);<1ri;rn ~tKial in~urancl'
until 19..J.5.
!3t:fnrL· !0(.1! diffl'l'L'll! fonns ()f upti<1n;d \'o\untary aid S(lCietks
prevaikd. Thc obligatory health insurancc in Hungary was initiatcd
by thl..' XIV. :\ct (Jf tht: ycur !891. This „·.:as followed by thc )(JX. Act
nf !be vt:ar 1907. decrecin!l an ob!i!latnrY insuranCL' for accidents.
·rhc 'xt „ :-\c111f the \'ear i 9 2?\ wid~n<:d ·this dn.:!t:: intrndudn!.! th..:
ub!igatory insurancc {(lr thc dd..:rly p_.rsons, invatids, wido 1ss~ and
orphans. Furthl..'rrnore. th..: papcr dea!s v:ith the pllS\tiYe and ncgatiYL' featurl's uf tbc in.~ur~rncc systern of 1he p<!SL

(P(fl'drosi 7luuícs Gyógys;.crtúri Kö;.pontja, 4.15. sz. gyógys;.erui!: !JudajJest. I)o;.sonyi IÉ! j(J. -
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