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A nyugdíj kialakulása 
és szabályozása 

Magyarországon 1771 
és 1918 között

A  Habsburg Birodalomban, így Magyarországon 
is, az első nyugdíjrendeletet Mária Terézia adta ki 
1771. november 30-án pátens formájában, amely a 

Pemionsnormak nevet viselte.1 A pátens megteremtette 
a nyugdíjhoz való jog fogalmát egy szűk tisztviselői kör 
számára. A nyugdíj létrehozására azért került sor, mert a 
tisztviselők elhalmozták az uralkodót kegyelmi díjak irán
ti kérvényekkel, minthogy kegydíjrendszer már Mária Te
rézia elődei alatt is létezett, s ezek a rendszer nélküli kegy
díjak a kincstárnak nagyon sokba kerültek. A szabályozott 
nyugdíj megteremtése tehát uralkodói érdek is volt. Mária 
Terézia gondoskodott a tisztviselők özvegyeiről és árvái
ról is, szintén jogosultsági alapon.

A nyugdíjjogosultság eléréséhez legalább 10 év szol
gálati idő kellett állami szolgálatban. A nyugdíj összege a 
fizetés és a szolgálati idő függvénye volt. 10-25 év mun
kaviszony után a fizetés 1/3-a járt. 25-től 40 évig a fizetés 
fele. A 40 év elérése azt jelentette, hogy a fizetés 2/3-ára 
voltak jogosultak nyugdíj címén. 40 év fölötti szolgála
ti időnél pedig a teljes fizetésre. Az özvegy elhunyt félje 
fizetésének l/3-át kaphatta, a gyermekek pedig fejenként 
az anyai ellátás 1/6-át, függetlenül a gyermekek számától. 
A nevelési járulék a fiúknak 22, a lányoknak 20 éves ko
rukig járt.

II. József 1781. március 26-án kibocsátott rendeletében 
részben megváltoztatta Mária Terézia nyugdíjszabályza
tát. Gondoskodott azokról is, akik 10 évnél kevesebbet 
szolgáltak. Nekik egy évi fizetésnyi végkielégítés járt, a 
hátramaradottak pedig legfeljebb a temetési költségekre 
tarthattak igényt.2

11. József halála után megsürüsödtek a nyugdíjrende- 
letek. Ezek korrekciókat építették be, a gyakorlatban fel
merült vitás kérdésekben intézkedtek. A szabályozások 
királyi rendcletek formájában jelentek meg 1790-ben, 
1792-ben. 1809-ben. 1813-ban és 1817-ben.

A 19. század közepére a birodalomban annyira kibővült 
az állami alkalmazottak köre, hogy egyre égetőbb szük
ség volt komplexebb nyugdíjszabályzatok megalkotására. 
A Habsburg Birodalom osztrák felében 1866. december 
9-én nyugdíjszabályzatot bocsátottak ki, Ruhebezuge und 
Abfertigungen dér Staatsbeamten und pensionsfaehigen 
Diener címmel.' Ezt a nyugdíjszabályzatot Ferenc Jó
zsef Magyarországon is életbe léptette. Az 1866. decem
ber 9-ei uralkodói rendelet még nyugdijszabályzat volt, 
és nem törvény. Mégis, a kiegyezés után mind az oszt
rák (1898-ig), mind a magyar (1885-ig) fél fenntartotta, 

_  és ez a szabályzat volt évtizedekig a nyugdíjazások alapja, 
ó

Emellett azonban a kiegyezést követően is nem egy eset
ben előfordult, hogy valamilyen egyedi nyugdíjügy meg
ítélésében visszahivatkoztak a korábbi, mindenekelőtt az 
1792-ben született nyugdijrendcletrc.

Eltérés a korábbiaktól, hogy a szolgálati idő sávjait 5 
években állapította meg. A nyugdijtáblázat úgy alakult, 
hogy 10-15 befejezett szolgálati év után a fizetés 1/3-a 
járt. 15-20 év után 3/8, 20-25 év után 4/8, 25 30 év után 
5/8, 30-35 cv után 6/8, 35-40 év után 7/8 fizetés illet
te meg a nyugdíjba vonulót. 40 év fölött a teljes fizetés 
járt. Ez már egy olyan szemléletű nyugdijszabályzat volt, 
amely járandóságnak és nem kegynek tekintette a nyug
díjat.

A 10 évi szolgálati idő az özvegyi és árvaellátásra is 
jogosultságot teremtett. Az özvegyi nyugdíjakat három 
típusba sorolhatjuk: rendkívüli nyugdíjak, rangszerü 
nyugdíjak és az ezekbe a csoportokba nem sorolható ösz- 
szes többi eset. A rendkívüli nyugdíjak engedélyezésére 
az uralkodó volt jogosult, s ezeknek az összegét is ö ál
lapította meg. A rangszerü nyugdíjak a magasabb állású 
hivatalnokok özvegyeit illették meg. Itt meghatározták 
az összegeket is -  évi 600, 500, 400, 350 forintban, az 
elhunyt beosztása és fizetési fokozata alapján. Az összes 
többi esetben az özvegy a félj utolsó beszámítható illet
ményének az 1/3-át kaphatta, azzal a korlátozással, hogy 
a nyugdíja nem lehetett kevesebb évi 100 forintnál és több 
333 forint 33 krajcárnál. A szolgák özvegyei általában 
napi 4-5 krajcárt kaptak, de az összeg napi 12 krajcárig 
emelkedhetett.J

Az árvák nevelési járulékban részesülhettek. A nevelé
si járulék csak akkor járt, ha az apa legalább 10 évet töl
tött állami szolgálatban, és legalább négy ellátandó gyer
mek maradt hátra (vagy három gyermek és egy magzat). 
A tisztviselők gyerekeinek tovább járt a nevelési járulék, 
mint a szolgák gyermekeinek, és a fiúk tovább kapták, 
mint a lányok. A tisztviselők esetében a fiúk 20, a lányok 
18, a szolgák esetében a fiúk 14. a lányok 12 éves koru
kig kaphatták. A nevelési járulékokat ugyanazok szerint 
a kategóriák szerint csoportosíthatjuk, ahogy az özvegyi 
ellátást: rendkívüli, rangszerü és rendes nevelési járulék. 
A rendkívülieket az uralkodó engedélyezte és összegét 
is ö állapította meg. A rangszerüt a magasabb tisztvise
lők gyermekei kapták. 100, 80, 70 és 60 forint összegben. 
A többi tisztviselő gyennekei az apa rangfokozata szerint 
évi 12-töl 60 forintig terjedő összegben részesültek. Az 
özvegyi nyugdíj és a nevelési járulékok együttes összege 
nem haladhatta meg az apa évi fizetésének a felét, illetve 
semmilyen körülmények között sem lehetett több évi 500 
forintnál. A szülődén árvákra -  ahogy az apátlan-anyátlan 
árvákat hívták -  más szabályok vonatkoztak. Ok együtte
sen az édesanyjukat megillető özvegyi nyugdíj fele részét 
kaphatták

Temetési költség címén a tisztviselő utódainak az el
hunyt utolsó tényleges fizetésének negyed részére volt 
jogosultságuk, a számítás alapja nem lehetett több 630 fo
rintnál.5

A kiegyezést követően az első nyugdíjkérdés, amelyet 
rendezlek, a közös nyugdíjak ügye volt. A közös nyugdí
jakról még 1868 folyamán törvény született, az 1868:47.



te. Ez volt a legelső nyugdíjtörvény, amelyet a magyar 
országgyűlés alkotott, viszont nem az országon belüli al
kalmazottakra vonatkozott. A törvény visszamenőlegesen 
közös nyugdíjaknak csak a hadügyminisztérium és a kül
ügyminisztérium, a központi hadiszámvevőség állomá
nyának és a volt rendőri minisztérium azon osztályainak 
a nyugdíjait tekinti, amelyek a kiegyezés után a közös 
külügyminisztériumhoz kerültek. 1867 előtt voltak ugyan 
más központi szervek is, amelyek működése Magyaror
szágra is kiterjedt, de ezek Magyarországon nem voltak 
törvényesek, ezért a nyugdíjaik sem terhelhették a magyar 
korona országait. „Politikai és méltányossági tekintetek
ből mindazáltal felhatalmaztatott a ministerium, hogy az 
elősorolt központi közegek személyzetének nyugdíjai a 
közelebbi 1869-ik évre is azon mód szerint fizettessenek, 
a mely szerint az 1868. év folytán fizettettek.”1’ Az ország
gyűlés kötelezte a magyar kormányt, hogy a jövőre néz
ve készíttessen részletes összeírást és kimutatást ezekről 
a nyugdíjakról, és terjessze azt a képviselőház elé, azzal 
együtt, hogy mi módon szándékozik előteremteni ezek 
fedezetét. Lónyay Menyhért pénzügyminiszter a közös 
nyugdijakról szóló törvénytervezetet 1869. december 
!4-én nyújtotta be „a volt központi kormány közegei
nek nyugdíjairól” címmel. Az ellenzék a képviselőházban 
névszerinti szavazást kért. 1870. március 20-án 143 sza
vazattal 122 ellenében (távol volt 164) megszavazták a 
törvénytervezetet.7

Abban a korszakban a nyugdíj is jövedelemadó-köte
les volt. méghozzá a birodalom mindkét felében. A közös 
hadügyminiszter és a közös pénzügyminiszter között a ki
egyezést követően létrejött egy egyezség, amely szerint 
1868. január 1-jétől kezdve a belföldön lakó közös tiszt
viselőktől és nyugalmazottaktól a jövedelemadót annak az 
államterületnek a részére és a törvényei szerint szedik be, 
amelyben az illetékre jogosult lakik. A külföldön élőktől 
pedig a közös költségvetés részére, és annak az államnak a 
törvényei szerint, ahol a folyósító pénztár működik.1'

***

Magyarországon 1870-ben megkezdte munkáját az ál
lami számvevőszék. Az 1870:18. törvénycikkben benne 
foglaltatik, hogy a számvevőszék köteles az államot ter
helő nyugdíjakat folyamatosan vizsgálni, a nyugdíjazá
si szabályok megtartása felett őrködni és a nyugdíjasok 
jegyzékét folyamatosan nyilvántartani. A számvevőszék 
legelső vizsgálatában megállapította és jelentette az or
szággyűlésnek. hogy Magyarországon nincsen nyugdíj- 
törvény. A nyugdíjazások az 1781. március 26-ai és az 
1792. június 6-ai királyi rendeletek és egyéb kiegészítő 
rendelctek alapján történnek. Az 1866. december 9-ei 
rendelet kedvezőbb szabályokat tartalmaz, mint a koráb
biak. A nyugdíjak utalványozása ennek a rendeletnek és 
az 1867. március 2-ai országgyűlési felhatalmazásnak az 
alapján folyik. Az állami számvevőszék helytelenítette, 
hogy nincs egységes szabályozás és sürgette a nyugdíj
kérdés egységes rendezését.9

Mivel nem volt egységes nyugdíjtörvény, a kiegyezést 
követő negyedszázadban született nyugdíj törvények kö-
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zül többről elmondható, hogy első volt egy adott szakmát 
illetően. „A bírák és a bírósági hivatalnokok áthelyezése és 
nyugdíjazása körüli eljárás szabályozásáról” című 1871:9. 
törvénycikk volt Magyarországon az első olyan törvény, 
amely az országon belül foglalkoztatottak egy csoportjára 
vonatkozóan nyugdíjkérdést szabályozott. Az évek során 
hatályát kiterjesztették más rokonszakmák képviselőire is.

A bírákat általában 70 éves korukban lehetett nyugdí
jazni. A 70. életévük betöltése előtt csak abban az esetben 
kerülhetett sor hivatalból a nyugdíjazásra, ha a bíró „testi 
vagy szellemi fogyatkozás miatt” végérvényesen képte
lenné vált a hivatalos kötelességeinek a teljesítésére, vagy 
ha állását törvény megszüntette.

Az 1875:36. törvénycikkben, amely „az elsőfokú kirá
lyi bíróságok újabb szervezéséről” rendelkezett, rögzítet
ték, hogy az elsőfokú bíróságoknál alkalmazott bírák és a 
királyi ügyészség tagjai „a szükséghez képest” nyugdíjaz
hatok vagy áthelyezhetök. de csak bizonyos korlátokkal. 
A nyugdíjazást (vagy áthelyezést) az uralkodó a felelős 
igazságügy-miniszter állal rendelte el. Csak annyi bírót 
és ügyészt lehetett nyugdíjazni, ahány a törvényszékek 
számának csökkentése miatt valóban feleslegessé vált. 
Nyugdíjuk összegét pedig az 1871:9. te. 12. §-a értelmé
ben kellett megállapítani, vagyis nem lehetett kevesebb a 
nyugdíjuk a legutóbbi fizetésük felénél.

A következő foglalkozás, amelyhez tartozókról nyug
díjtörvényben gondoskodtak, a tanítók és tanárok voltak. 
A tanítók és tanárok nyugdíjáról Magyarországon először 
Mária Terézia rendelkezett a Ratio educationis publicae 
című rendeletében, amelyet 1777-ben adott ki (290. §.). 
A Ratio educat ionisi az oktatás terén egészen a kiegyezés 
utánig használták. 1793-ban, majd 1806-ban valamelyest 
átdolgozták és újra kiadták. 1845-ben ennek alapján ad
ták ki a helytartótanács 25224 számú rendeletét a „Ma
gyarországi elemi tanodákról". Ebben ismét rögzítették a 
nyugdíjhoz való jogot, amelyet a „köz- és álladalmi hiva
talnokokra” vonatkozó szabályok szerint nyerhettek el a 
tanítók is. azzal a nagy különbséggel, hogy 30 évi „hív és 
buzgó szolgálat" után a teljes fizetésükkel mehettek nyug
díjba. (Az állami hivatalnokok pedig csak 40 év után.)

A Ratio educationis hatálya nem terjedt ki a nem kato
likus tanítókra. A református, evangélikus és izraelita ta
nítók, ha nem községek, hanem felekezetűk szolgálatában 
álltak, vagy kaptak nyugdíjat, illetve valamilyen végcllá- 
tást az alkalmazójuktól, vagy nem.

A Ratio educationisnak voltak olyan rendelkezései, 
amelyek még 1912-ben is érvényben voltak, mert más 
törvény, rendelkezés nem helyezte hatályon kívül azokat, 
és a Ratio educationis 290. §-át a Rendeletek Tára 1879. 
évi kötete is jogforrásként közölte, mint amely alapját ké
pezte az 1875:32., „a népoktatási nyilvános tanintézetek 
s nyilvános kisdedóvó intézetek tanítóinak s nevelőinek 
nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyeinek és árváinak 
gyámolitásáról” szóló törvénycikknek.

Az 1875:32. te. hatálya a nyilvános népoktatási taninté
zetekre, a nyilvános, árva és szegény gyermekeket neve
lő intézetek egy részére, a szeretetházakra és a nyilvános 
kisdedóvó intézetek (gyermekkertek) tanítóira és tanító
nőire, nevelőire és neveiönöire terjedt ki. Számukra egy
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országos nyugdíj- és gyámintézetet alapítottak. F.nnek 
létrehozása elengedhetetlen volt. hiszen ők nem voltak 
állami alkalmazottak. Nyugdíjukat nem az állam fizette, 
de jelentős részben hozzájárult az alap létrehozásához és 
fenntartásához. A folyósítást sem az állam végezte, hanem 
a tanítói nyugdíjalap. A törvényben külön kiemelték, hogy 
hatálya a női alkalmazottakra is vonatkozik. Számuk még 
nagyon alacsony volt.

Az 1875. évi törvény 2. paragrafusa szerint nyugdíjra 
jogosultak voltak mindazok a nyilvános népiskolában al
kalmazott rendes és segédtanítók és tanítónők, az 1868. 
évi népiskolai törvény értelmében képesített okleveles 
tanítók és a nem okleveles tanítók/tanítónök közül azok, 
akiket a népiskolai törvény kihirdetésekor már rendes ta
nítóként alkalmaztak, és azóta gyakorlati bizonyítványt 
szereztek. Jogosultak voltak azok az óvók vagy nevelők/ 
óvónők vagy nevelőnők, akik nyilvános óvóintézetekben 
dolgoztak, és az előírt végzettséggel rendelkeztek. Nyug
díjjogosultak voltak az olyan árvaházakban és szeretet- 
házakban dolgozó okleveles nevelők és igazgatók/neve- 
lőnök és igazgatónők, amelyekben népiskolai tanfolyam 
volt, és a népiskolai törvény értelmében nyilvános intéze
teknek voltak tekinthetők. A nyugdíjjogosultaknak a szol
gálati idejükbe minden tanítói tevékenységük beszámított, 
függetlenül attól, hogy felekezeti, községi vagy nyilvános 
iskolában, illetve nevelő vagy óvó intézetben dolgoztak.

Segélypénzre a nyugdíjjogosult tanítók, nevelők és 
óvók özvegyei voltak jogosultak, valamint a 16 év alatti 
gyerekek, ha nyugdíjra jogosult szülőjüknek nyugdíjazta
tás előtti házasságából származtak.

A nyugdíjazás történhetett az érintett saját kérésére, vagy 
elrendelhette a felsőbb hatóság akkor, ha a pedagógus 65. 
évét betöltötte, és bebizonyosodott, hogy „öregségi elgyen
gülés miatt a tanítói hivatal betöltésére képtelen”.'"

A szolgálati éveket a tanítóknál a 21. életévük, a tanító
nőknél a 20. életévük betöltése utáni alkalmazástól számí
tották. A szolgálati időben lévő folytonosság az ő esetük
ben is alapvető szempont volt.

A törvény szövege nem írta le. hogy férj nem kapha
tott a felesége után özvegyi segélypénzt, de ténylegesen 
ez volt a helyzet, mert egyértelműen csak arról szól a tör
vény. hogy milyen esetekben kaphat a feleség elhunyt 
férje után gyámpénzt. Árvaellátás azonban mindkét szülő 
után járt. ha a gyermek a nyugdíjazás előtt kötött házas
ságból származott, és ha az a szülő, aki után a gyámpénzt 
kapja a gyermek, legalább tíz beszámítható évet szolgált.

1885-ben az állami alkalmazottakra vonatkozó nyug
díjtörvény az állami polgári iskolák alkalmazottait kivette 
az országos tanítói nyugdíjalap kötelékéből, és attól kezd
ve az ö nyugdijaik az állami költségvetést terhelték.

Az 1891:43. törvénycikkel módosították az 1875:32. 
törvénycikket. Kiterjesztették a törvény hatályát a tanító- 
képezdék mellett fennálló gyakorlóiskolák, az. emberba
ráti intézetek, az alsófokú kereskedelmi és iparosiskolák 
végleges minőségben alkalmazott tanítóira és tanítónőire, 
ha az előírt képesítéssel rendelkeztek és megfeleltek an
nak a követelménynek, hogy a magyar nyelvet tanítani 
tudják. Alapvető változás, hogy a tanítók számára is fel- 

_ emeltek a kötelező szolgálati időt 30 évről 40 évre.

1891-ben eltörölték azt a rendelkezést, hogy a feleség
nek csak akkor járt a férje után özvegyi juttatás, ha leg
feljebb 20 évvel volt fiatalabb az elhunytnál. Az özvegyen 
maradt nő a járandóságból nemcsak a saját gyermekeit 
volt köteles eltartani, hanem, ha voltak, a férjének előző 
házasságából származó kiskorú gyerekeit is.

A törvény kimondta, hogy a nőtanítók a férfitanítókkal 
a nyugdíjigény elbírálásánál egyenjogúak, mind a jogok, 
mind a kötelességek tekintetében. A következő bekezdés
ben azonban azt is kimondta, hogy a férjnek elhunyt neje 
után nincs joga özvegyi nyugdíjhoz, csak temetkezési já 
rulékot kaphat, a feleség három havi fizetését vagy három 
havi nyugdíját, ha már nyugdíjasként hunyt cl. Minthogy 
a férj nem kaphatott a feleség után özvegyi nyugdíjat, a 
nőtanító árváit szülőtlen árváknak kellett tekinteni.

A nőtanító a saját alkalmaztatása után akkor is jogosult 
a nyugdíjra vagy a végkielégítésre, ha a férje még életben 
van, vagy ha a férje után ellátást kap. A saját nyugdíját 
akkor is megtartja, ha később a férje után özvegyi ellátást 
kap, vagy ha újra férjhez megy. Ezek olyan kérdések vol
tak, amelyeket szabályozni kellett, mert a nők is elkezdtek 
lassan munkába állni.

Az 1891:43. te. 1892. január 1-jétől lépett hatályba. Az 
azt megelőzően nyugdíjazottak járandóságait továbbra is 
az addig érvényben lévő módon kellett fizetni.

Ugyancsak 1875-ben került sor arra, hogy a katonák 
nyugdíját törvényben szabályozzák. Az 1875:51. te. ren
delkezik a közös hadsereg (haditengerészet) és a m. kir. 
honvédség egységei katonáinak nyugdíjáról. Ennek a tör
vénynek a megszületését megelőzően a közös hadsereg és 
a haditengerészet tisztjeinek, lelkészeinek, katonáinak és 
a hivatalnokainak a nyugdíjait egy 1855-ben kibocsátott 
nyugdíjszabályzat szerint ítélték meg. A magyar honvéd
ség nyugdíjait és rokkantsági zsoldjait az 1868:41. te., 
vagyis a honvédségről szóló törvény alapján folyósítot
ták." Vagyis a katonákra a törvényt megelőzően is saját 
szabályok vonatkoztak.

A nyugdíjszámítás elve az 1875-ös törvény szerint az 
volt. hogy 10 teljes szolgálati év után az utolsó tényleges 
fizetés egyharmada járt, 15 év után pedig háromnyolcada. 
Azt követően minden további teljes szolgálati év után a fi
zetés 2.5%-a növelte az összeget. így 40 szolgálati év után 
elérték a fizetés 100 %-át.':

Az 1875:51. te. „a közös hadsereg (haditengerészet) és 
a m. kir. honvédség egyéneinek katonai ellátásáról" 138 
§-t foglal magában. A törvény két címből, azaz különálló 
nagy egységből áll. Az első cím „A közös hadsereg és a 
haditengerészet", a második „Magyar kir. honvédség”. Az 
első cím három részre tagolódik. Az első rész a „Tisztek, 
tengerész-apródok, katonai és hadi tengerészeti lelkészek, 
katonai és hadi tengerészeti hivatalnokok és egyéb havi
díjas egyének”, a második rész „Altisztek, közkatonák és 
matrózok" megnevezést viseli. A harmadik rész „A kö
zös hadsereg és haditengerészet elmebeteg egyénei ellá
tásának módja a tébolydában" kérdéskört szabályozza. 
A „Magyar kir. honvédségiről szóló második rész nincs 
további részekre tagolva.1'

A törvény először is meghatározta az ellátás formáit. 
Az érintettek kaphatlak állandó vagy időleges nyugdíjai.
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sebesülési pótdíjai, ellátást kaphattak valamelyik rokkan
tak házában vagy más tartózkodási helyen egy rokkantak 
házától. A részeken belül először mindig a közös hadse
regről. majd a haditengerészetről rendelkezik a törvény.

Állandó nyugdíjra volt igénye minden rendfokozatú 
tisztnek, katonai lelkésznek és katonai hivatalnoknak, de 
a gyakornokoknak és a növendékeknek nem, valamint a 
közös hadsereghez tartozó havidíjas alkalmazottaknak, ha 
nem voltak díjosztályba sorolva, vagyis nem voltak köz- 
alkalmazottak. Az állandó nyugdíj 10 betöltött szolgálati 
év után járt. amelybe a fölemelten számítandó szolgálati 
időt be kellett tudni. A nyugdíjazás 60 éves életkoruk előtt 
csak megállapított hadképtelenség alapján volt lehetséges, 
vagy abban az esetben, ha a fölemelten számítandó szol
gálati idő beszámításával 60 éves koruk előtt elérték a 40 
év szolgálati időt.

Ha valaki közben polgári állami szolgálatba került, de 
időközben a polgári szolgálatra is képtelenné nyilvánítot
ták. nyugdíjat csak egy szabály szerint kaphatott, tehát 
vagy a katonai vagy a polgári nyugdíjtörvény szerint, de 
mindenképpen azt kellett választani, ami a számára elő
nyösebb volt. A nyugdíj terheit azonban a katonai és a pol
gári alap. az ott eltöltött szolgálati idő függvényében, ará
nyosan viselte. I la azonban valaki katonai hadképtelenség 
esetén polgári szolgálatra alkalmas volt, katonai nyugdíjra 
való igényét elveszítette.

A törvény gondoskodott az. elhunytak családjáról is. 
„Negyeddijnak” hívták az elhunyt után járó összeget, mert 
a háromhavi nyugdíjának megfelelő összeg járt a család
jának. Az. elhunyt törvényes felesége és a házasságból ere
dő vagy törvényesített kiskorú -  korabeli szóhasználattal: 
..szülői gondviselés alatt álló” (a kiskorú fogalmát nem 
használták) -  gyerekek voltak jogosultak. Az elvált fele
ségnek is járt a negyeddíj, ha nem saját hibájából vált el.

1887-ben önálló törvényt hoztak a „hadsereg, hadi- 
tengerészet. honvédség és népfölkelés tiszti és legénységi 
özvegyeinek és árváinak ellátásáról" (1887:20. te). Ezek 
a rendelkezések összhangban álltak az állami alkalmazot
tak özvegyeire vonatkozó nyugdíjrendelkezésekkel, s az 
1907:16. te. megalkotásáig voltak érvényben. 1887-ben 
a törvényalkotónak már gondolni kellett arra, hogy lehet
nek olyan özvegyek, akiknek saját jogon is van nyugdíjuk. 
Ők a saját nyugdíjuk mellett a férjük szolgálata után őket 
megillető özvegyi nyugdíjra is jogosultak voltak-éppúgy, 
mint az állami alkalmazottak. A törvény gondoskodott az 
árvaellátásról is. A fiúk a katonák esetében is tovább kap
ták az apa után az árv aellátást, mint a lányok (20 és 18 év).

Az 1887:20. törvény II. fejezete a legénység özvegyei
nek és árváinak ellátásáról szól. Az altisztek özvegyei is 
jogosultak voltak állandó évi nyugdíjra, ha a házasság- 
kötésük engedély alapján történt. A legénységi állomány 
tagjai közül csak azok özvegye kaphatott nyugdíjat, aki 
az ellenség előtt hunyt el, vagy az ellenség előtti sebesülés 
következtében hunyt el.

Az 1891:10. te. kiterjesztette az 1887:20. te. határoza
tait. Az 1900-as évek elején pedig Ferenc József kiadott 
néhány rendeletet, „legfelsőbb elhatározást”, amellyel a 
régebben nyugdíjba vonult és alacsonyabb rangú katonák 
helyzetén akart javítani.

történeti s z e m le ''
Az 1885:11. törvénycikk „az állami tisztviselők, altisz

tek és szolgák nyugdíjazásáról” érintette az addigi szabá
lyozások közül a legszélesebb rétegeket (66 paragrafus, 
30 nyomtatott oldal a Magyar Törvénytárban).

A törvény előírta, hogy az uralkodó, a miniszterek és 
más állami hatóságok vagy hivatalok által rendszeresített 
állásokon alkalmazott állami tisztviselőknek, altiszteknek 
és szolgáknak jár nyugdíj, amennyiben olyan állásban 
dolgoznak, ahol állandó fizetést kapnak, és a törvény to
vábbi rendelkezéseinek is megfelelnek. Ők „állandó el
látásra vagy pedig egyszer-mindenkorra adandó kielégí
tésre tarthatnak igényt”. Állandó ellátásnak tekintendő az 
állami tisztviselőt, altisztet vagy szolgát, vagy feleségüket 
megillető nyugdíj, valamint a gyermekek nevelési járulé
ka. Ezzel ellentétben „egyszer-mindenkorra részeltetés- 
nek” tekintendő a végkielégítés és a temetkezési járulék.

A törvény előírja, hogy az állami tisztviselőkkel, altisz
tekkel és szolgákkal egyenlőknek kell tekinteni azokat a 
tisztviselőket, altiszteket és szolgákat, illetve tanárokat és 
az 1875:32. te. rendelkezései alá nem eső tanítókat, akik 
a következő hatóságoknál és hivataloknál állnak alkalma
zásban: 1. a kormány igazgatása alatt álló közalapítvá
nyok, 2. az országgyűlés képviselöháza és felsőháza, 3. 
a kincstárból vagy a kormány kezelése alatt álló közala
pokból fenntartott tanintézetek, 4. a fővárosi közmunkák 
tanácsa, 5. a fővárosi rendőrség, 6. a magyar királyi csend
őrség legénységi állománya, 7. az állami utak, a folyam- 
mérnökségek, a posta- és távírdainlézet.

Az igcnyjogosultság egyik legalapvetőbb feltétele az 
állandó alkalmazás.

Semmilyen ellátásra nem jogosult az a tisztviselő, al
tiszt vagy szolga (illetve az özvegye vagy árvája), 1. aki 
állásáról önként lemond, 2. felszólítás ellenére sem tér 
vissza az állásába, 3. felsőbb engedély nélkül idegen ha
talom szolgálatába lép (ami egyébként olyan súlyos dolog 
volt, hogy még az állampolgárságot is érintette), 4. akit 
valamilyen büntetendő cselekményért hivatalvesztésre 
ítéltek (Horvát-Szlavónországban ilyen esetben az ottani 
szabályok szerint, az ott érvényben lévő büntető törvény- 
könyv alapján kell eljárni), 5. akit a szolgálat kötelékéből 
büntetésképpen bocsátottak el, 6. aki olyan cselekmény 
elkövetése után, amelynek a hivatalból való elbocsátás lett 
volna a következménye, öngyilkos lesz, megszökik, vagy 
bármilyen más okból nem tudják ellene a bűnvádi vagy 
fegyelmi eljárást lefolytatni.

Az állandó vagy ideiglenes ellátás alapját két dolog ké
pezte: a beszámítható szolgálati idő és az utolsó beszá
mítható javadalmazás összege. Akinek megszakítás volt 
a szolgálati idejében, külön kérvényeznie kellett, hogy 
nyugdíjat kaphasson. Ezekben az esetekben a miniszter- 
tanács javaslatára az uralkodó adhatott felmentést a szol
gálati időben lévő megszakításra, és méltányossági alapon 
kaphatott az illető nyugdíjat.N

Megteremtették a nyugdíjviszonosságot és előírták, 
hogy a szolgálati időbe be kell számítani, ha valaki köz
vetlenül az állami szolgálata előtt, megszakítás nélkül, 
rendes évi vagy havi fizetéssel állandó alkalmazásban állt 
vagy katonai zsoldot kapott a következő szolgálati helye
ken: 1. a legfelső udvartartás körében vagy az uralkodó



ház családi javainál; 2. a közös minisztériumokban vagy 
a számszéknél, illetve az ezek alatt álló hatóságoknál és 
hivataloknál; 3. a hadseregnél (haditengerészetnél), hon
védségnél, csendörscgnél, állami (fövárosi) rendőrségnél 
és az ezekhez tartozó hivataloknál; 4. a horvát-szlavón 
autonóm kormánynál vagy az alatta álló országos ható
ságoknál és hivataloknál; 5. az állami kezelés alatt álló 
bányatársládákhoz tartozó állásokban; 6. a magyar királyi 
állami és az államosított vasutaknál. Ugyancsak beszámít
ható szolgálati idővé vált, ha valaki 10 évet meghaladó 
állami szolgálata előtt 1867. július 1 -jét követően törvény- 
hatósági szolgálatban állt.

Az osztrák állami szolgálatban töltött éveket is beszá
mították azoknál, akik ennek a törvénynek a hatálybalépé
sekor már alkalmazásban álltak, mindaddig, amíg az oszt
rák birodalomféllel a nyugdíj viszonosság fennállt.

Az ellátásokat kérelem alapján ítélték meg, tehát sem
mit nem folyósítottak automatikusan. A nyugdíjra, kegy
díjra, gyermeknevelési támogatásra való jogosultságnak 
nem volt elévülési ideje, arra az igény bármikor bejelent
hető volt, de visszamenőleg akkor sem folyósítottak; az 
igény bejelentését követő hónap elejétől járt. A végkielé
gítés és a temetési segély iránti igény azonban elévült, ha 
a jogosult a jogcím beálltát követő egy éven belül nem 
kérte.

Az állandó ellátások az Osztrák-Magyar Monarchia 
területén belül nem voltak helyhez kötve, vagyis, ha a 
magyar állampolgár az osztrák birodalomfél területén élt, 
akkor is megkaphatta magyar nyugdíját. A Monarchia ha
tárain kívül élők esetében vagy a külföldön levő gyerekek 
nevelési járulékainak az igénybevételéhez az illetékes mi
niszter külön engedélye kellett.

Nyugdíjra az vált jogosulttá, aki testi vagy lelki fogyat
kozás miatt hivatalos kötelességeinek teljesítésére végle
gesen vagy legalább tartósan képtelenné vált; vagy aki a 
65. életévét betöltötte; a köteles szolgálati időt kitöltötte; 
hivatalok átszervezése folytán vagy megszűnése követke
zében vagy ellene hozott fegyelmi ítélet miatt megfelelő 
állásba nem helyezhető el. Nyugdíjjogosultságot szerez
hetett az alkalmazott vagy élete végéig vagy egészsége 
helyreálltáig vagy az esetleges újabb alkalmaztatásáig.

Büntetésként nem lehetett senkit nyugdíjazni. A testi 
vagy lelki szolgálat-képtelenséget mindig orvosi bizonyít
vánnyal kellett igazolni. Ha a szolgálatképtelenség állan
dó. akkor végleges nyugdíjba helyezés történt, ha tartós, 
de időleges, a nyugdíjazás sem lehetett végleges, csak 
ideiglenes.

Aki a 65. életévét betöltötte vagy a köteles szolgála
ti időt kiszolgálta, saját kérésére vagy a felettes hatósága 
akaratából nyugdíjba volt helyezhető. Ebben az esetben 
nem kellett a szolgálatképtelenséget megállapítani és csak 
végleges nyugalomba helyezés volt lehetséges. Ezzel el
lentétben, akit a hivatal átszervezése miatt nyugdíjaztak, 
csak ideiglenes nyugdíjba lehetett tenni.

10 év szolgálati idő után a nyugdíj alapjául szolgáló 
beszámítható fizetés 40%-a járt. 10 éven felül minden to
vábbi év után 2-2%-kal nőtt a nyugdíj összege, vagyis 40 
év szolgálati idő után a beszámítható fizetés teljes összege 
járt. (A tanároknál a 10 évet követően évi 3-3%-kal növe

kedett a nyugdíj összege, hogy a 30 szolgálati év után el- 
éije a beszámítható fizetés egészét.) A nyugdíj maximális 
összege az évi 8000 forintot nem haladhatta meg.

***

Az 1912:65. te. az állami alkalmazottak, valamint azok 
özvegyeinek és árváinak ellátásáról az 1885-ös törvényt 
váltotta föl.15

Valamelyest már abban is eltér a korábbi törvény szö
vegétől, ahogyan meghatározza azok körét, akikre kiter
jed. Az első két kategória nem változott, vagyis a törvény 
értelmében rendszeresített álláson állandó fizetéssel alkal
mazott állami tisztviselők és szolgák, valamint az állandó
an alkalmazottak akkor is ide tartoztak, ha nem rendszeres 
fizetést kapnak. Ennek a két kategóriának az özvegyeire 
és árváira is kiterjedt a törvény hatálya. Bevezetett emel
lett egy c) kategóriát is: az állami hivataloknál, intézetek
nél és vállalatoknál állandóan alkalmazott napszámosok 
és munkások, valamint a velük egy tekintet alá eső egyéb 
alkalmazottak kategóriáját. Külön kiemelte, hogy abban 
az esetben kaphatnak ellátást, ha magyar állampolgárok. 
Özvegyeikre és árváikra nem terjedt ki a törvény hatá
lya, vagyis ők ellátatlanok maradtak. A kormány rende
leti úton állapíthatta meg, hogy kik tartoznak az „egyéb 
alkalmazottak" közé. (Heti vagy havi bérrel alkalmazott 
gépészek, kovácsok, gépkocsivezetők, felvonógép-kezc- 
lök, betegápolók, erdöörök, kormányosok, tűzoltók, éjjeli
őrök stb.)10

Az állami tisztviselőkkel egyenlőknek kell tekinteni:
1. az országgyűlés mindkét házánál alkalmazott tisztvise
lőket, 2. a Budapest székesfővárosi közmunkák tanácsánál 
alkalmazott tisztviselőket, 3. a konnány kezelése alatt álló 
közalapoknál és közalapítványoknál alkalmazott tiszt
viselőket, 4. az állami intézeteknél, valamint a kormány 
kezelése alatt álló közalapokból és közalapítványokból 
fenntartott intézeteknél alkalmazott tanszemélyzet tagjait, 
amennyiben nem tartoznak az 1875:32. te. hatálya alá, 
vagyis az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kö
telékébe. Az 1912:65. te. hatálybalépésének napjával az. 
1875-ös törvény kötelékéből kivették az állami népisko
láknál és polgári iskoláknál, valamint az állami gyógype
dagógiai intézeteknél alkalmazott tanítószemélyzetet.

Az állami altisztekkel, szolgákkal, munkásokkal és 
napszámosokkal egyenlők: az előbb felsorolt 1-4. intéz
ményekben dolgozó altisztek, szolgák, munkások és nap
számosok. valamint 5. a m. kir. csendőrség rangosztályba 
nem sorozott havidíjasai és legénységének tagjai.

Nem tarthatott igényt ellátásra a fizetéstelen vagy tisz
teletbeli minőségben alkalmazott tisztviselő, altiszt és 
szolga. A gyakornokok közül pedig azok nem voltak jo
gosultak, akik nem kaplak évi segélydíjat.

Kimondta a törvény szövege, hogy azok az alkalma
zottak, akik tagjai valamely szerzetesrendnek, semmilyen 
ellátásra nem tarthatnak igényt. így például nem voltak 
igényjogosultak a tanárként dolgozó piarista vagy más 
szerzetesek sem.

Ennek a törvénynek a hatálya természetesen nem ter
jedt ki a törvényhatósági nyugdíjintézetek kötelékébe tar-
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tozó törvényhatósági alkalmazottakra, hanem csak azokra 
az állami alkalmazottakra, akik állami szolgálatukat meg
előzően törvényhatósági szolgálatban álltak.

A nyugdíjviszonosság vonatkozott a kabineti irodánál; 
a közös minisztériumoknál és a közös számvevőszéknél, 
illetve az ezek alá tartozó hatóságoknál és hivataloknál 
dolgozókra; a közös hadseregnél, haditengerészetnél, a m. 
kir. honvédségnél és a m. kir. csendőrségnél, valamint az 
ezekhez tartozó hatóságoknál és intézeteknél szolgálókra; 
a horvát-szlavón autonóm kormánynál és az alá tartozó 
országos hatóságoknál és hivataloknál; és az állami keze
lés alatt álló bányászati vagy erdészeti társládákhoz járuló 
állásokban dolgozókra.

A közösügyi tisztviselők nyugdíját egészen 1897 nya
ráig nem törvény, hanem uralkodói rendelet szabályozta. 
1870. november 12-én léptették életbe Ferenc József leg- 
lelsőbb elhatározásával a „Provisorisches Pensionsregle- 
ment fúr die gemcinsamen Beamten etc.” című rendeletét, 
amely részlegesen még 1913-ban is érvényben volt. Fe
renc József 1897. június 2-án döntött arról, hogy a közös- 
ügyi hivatalnokokra is életbe lépteti az 1896. május 14-én 
hozod osztrák nyugdíjtörvényt. Kimondta, hogy mindad
dig ennek a törvénynek a határozatait kell rájuk alkalmaz
ni. amíg a közösügyi polgári tisztviselőkre és szolgákra 
önálló nyugdíjtörvényt nem alkotnak. Ha belegondolunk 
az Osztrák Magyar Monarchia működési mechanizmusá
ba. nem csodálkozhatunk, hogy ilyen törvény megalkotá
sára sosem került sor. Mert gondoljuk csak végig, melyik 
parlament lett volna jogosult arra, hogy törvényt alkosson 
a közösügyi tisztviselőkre.

1911. április 16-án Ferenc József újabb uralkodói ren
deletet adott ki. amellyel újra szabályozták a közösügyi 
polgári hivatalnokok és szolgák nyugellátását. A szolgála
ti időt a tisztviselők esetében leszállították 40 évről 35-re. 
A szolgákra ez a rendelkezés nem vonatkozott.17

Az új osztrák nyugdíjtörvényben, illetve annak a kö
zösügyi hivatalnokokra való alkalmazásakor azonban 
nem helyezték hatályon kívül a régi rendelkezéseket, mert 
az volt az elv, hogy aszerint kell megállapítani a nyug
díjakat. amely az. érintett számára előnyösebb feltételeket 
tartalmaz. így előfordulhatott, hogy a 20. század elején 
közösügyi hivatalnok az 1700-as években hozott rendel
kezés figyelembe vételével vagy alkalmazásával kapta 
meg nyugdíját.

Az 1912:65. te. nyugdíjviszonosságot állapított meg 
a legfelső udvartartás köréhez tartozó, valamint az ural
kodóház családi javait kezelő hivataloknál, a m. kir. ál
lamvasutak nyugdíjintézetének és nyugbérpénztárának 
kötelékébe tartozó állásban, az 1875:32. tc.-kel létreho
zott országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe 
tartozó állásban és az 1894:27. tc.-kel alkotott országos 
tanári nyugdíjintézet kötelékébe tartozó állásokban alkal
mazottakra vonatkozóan. A nyugdíjviszonosság akkor állt 
fenn. ha az átlépés az állami szolgálatba közvetlenül tör
tént, vagy a két szolgálat közötti idő a 30 napot nem ha
ladta meg.

Az Osztrák-Magyar Monarchia területén belül a nyug
díj élvezete nem volt helyhez kötött, a nyugdíjas akárhol 
élhetett. A nyugdíjtörvény szövege külön kiemelte Bosz

nia-Hercegovinát, amelynek területére ez a rendelkezés 
szintén vonatkozott. Külföldön azonban csak engedéllyel 
lehetett a magyar állami nyugdíjhoz hozzájutni. Az enge
délyt az illetékes miniszter vagy az állami számvevőszék 
elnöke adhatta ki, egy-egy alkalommal legfeljebb három 
évre.

A nyugdíjkorhatárt 65 évről 60-ra csökkentették akkor, 
ha az. illető saját maga kezdeményezte a nyugdíjazást. Ha 
a munkáltató kezdeményezte, változatlanul 65 év volt a 
határ. Ennél korábban csak akkor küldhette el a dolgozót, 
ha olyan testi vagy szellemi fogyatkozásban szenvedett, 
amely miatt nem volt képes a munkavégzésre, vagy be
töltötte azt a szolgálati időt. amellyel jogosulttá vált a tel
jes összegű nyugdíjra, vagy több mint egy éve betegsége 
miatt tényleges munkát nem végzett.

Nyugdíjügyekben az ellátás megállapítására illetékes 
közigazgatási hatóság és végső fokon a miniszter volt ille
tékes dönteni. A miniszter döntése ellen, néhány kivételtől 
eltekintve, a közigazgatási bírósághoz lehetett fellebbezni.

Az 1912:65. te. határozatai kiterjedtek az. ítélöbirákra, a 
bírósági hivatalnokokra, továbbá a királyi ügyészség tag
jaira, valamint a m. kir. közigazgatási bíróság ítélöbíráira 
is, azzal a kiegészítéssel, hogy rájuk több korábbi törvény 
egy-egy meghatározott paragrafusa is érvényben maradt.

A m. kir. csendörség rangosztályba sorozott havidíja
saira nem terjedt ki ez a törvény. Rájuk a m.kir. honvédség 
havidíjasaira érvényes határozatokat kellett alkalmazni.

Az állami felső népiskolák és polgári iskolák, valamint 
az állami gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazott tan
személyzet tagjai, akik még aktívak voitak, az 1875:32. te. 
hatálya alól átkerültek ennek a törvénynek a hatálya alá, 
és szolgálati idejüket is e szerint számolták. Az általuk az 
országos tanítói nyugdíj- és gyámintézetbe befizetett tag
díjak annak a nyugdíjintézetnek a tulajdonában maradtak, 
és az esedékessé vált és még be nem fizetett járulékokat is 
be kellett oda fizetni.

Ha valakit tudományegyetemi vagy műegyetemi nyil
vános rendes vagy rendkívüli tanárrá neveztek ki, de 
olyan állásból, amelyik ennek a törvénynek az értelmé
ben nem számított volna be a szolgálati időbe, a miniszter 
a pénzügyminiszter előzetes engedélyével biztosíthatta a 
kinevezéskor azt, hogy a főiskolai képzettség megszerzé
sétől az egyetemi tanári kinevezéséig eltelt időt, vagy an
nak egy részéi beszámítják a szolgálati idejébe. Ugyanígy 
azok számára, akiket mint ügyvédeket vagy királyi köz
jegyzőket neveztek ki bírákká vagy királyi ügyészekké, az 
igazságügy-miniszter biztosíthatta a kinevezéskor a szol
gálati idő beszámítását. Az így beszámítható időt a polgá
ri időszámítás szerint kellett számítani, és nem haladhatta 
m ega 15 évet.

Ennek a törvénynek a határozatai nem terjedtek ki a 
legfelső udvartartás köréhez tartozó, valamint az uralko
dóház családi javait kezelő hivataloknál alkalmazottakra; 
a kabineti irodában alkalmazottakra; a közös minisztériu
mok és a közös számvevőszék alkalmazottaira; a közös 
hadsereg, a haditengerészet és a m. kir. honvédség köte
lékébe, illetve az ezekhez tartozó intézményekben dolgo
zókra; a horv át-szlavón autonóm kormánynál és országos 
hatóságoknál alkalmazottakra; az országos tanítói nyug-
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dí j- és gyámintézet kötelékébe tartozókra; az országos ta
nári nyugdíjintézethez tartozókra; az állami kezelés alatt 
álló bányászati vagy erdészeti társládák tagjaira; a m. kir. 
államvasutak nyugdíjintézetéhez és nyugbérpénzlárához 
tartozókra; a külön nyugdíjintézet kötelékébe tartozó víz- 
mesterekre; az országos selyemtcnyésztésnél alkalmazott 
olyan egyénekre, akiknek az ellátását az államkincstár 
más módon biztosította. Nem vonatkozott továbbá az en
nek a törvénynek az alapján ellátásra nem jogosult, de az 
1876; 14. te. alapján igényjogosult egészségügyi személy
zetre. A felsoroltaknak nyugdíjazására és végkielégíté
sére, valamint az özvegyeik és árváik ellátására a rájuk 
érvényben levő külön törvények és szabályok irányadók.

Nem terjed ki a törvény a cselédekre és gazdasági cse
lédekre, valamint a m. kir. dohányjövedéknél alkalmazott 
munkásokra sem, akiknek a részére külön nyugbersza- 
bályzatot szándékoztak alkotni.

***

A nyugdíjtörvény rendelkezései csak az állami alkalma
zottakra vonatkoztak. A törvényhatósági és községi al
kalmazottak nyugdíját a törvényhatósági nyugdíjalapok 
biztosították. A helyi nyugdíjszabályok eltérhettek és el
tértek az államitól, hiszen minden törvényhatóság és köz
ség szabályrendeletekben maga szabályozta a nyugdíj 
kérdéseit.1"

Budapest 1909-ben szabályrendeletet alkotott a főváros 
alkalmazottainak és azok hozzátartozóinak „nyugdíjsze
rű" ellátásáról.1'' Hogy ez 1909-ben született, nem jelentet
te azt, hogy a főváros alkalmazottai korábban nem kaptak 
nyugdíjat, hanem azt, hogy a fővárosnak addig nem volt 
egységes nyugdí jszabályzata. Pesten az 1870-ben alkotott 
nyugdíjszabály volt érvényben, amelyet a belügyminisz
ter 1870. október 1-jén, 16.933. számú leiratával hagyott 
helyben, Budán pedig az 1868. október 14-cn és 17-én 
közgyűlési határozattal hozott szabályok éltek.

A szabályrendelet IX. fejezetből, összesen 52 §-ból áll. 
Az 1. fejezet Általános határozatok címszó alatt megha
tározta a nyugdíjra jogosultak körét. Nyugdíjjogosultság
gal bírtak azok, akik a székesfőváros törvényhatóságának 
hatóságainál, hivatalainál és intézeteinél „állandó fizetés 
mellett rendszeresített állásra megválasztott vagy kineve
zett" tisztviselők, hivatalnokok, ideiglenes hivatalnokok, 
orvosok, szülésznők, altisztek, tűzoltók és szolgák voltak. 
Özvegyeik és árváik is jogosultak voltak a szabályrende
let által megállapított ellátásra. Kivételt képezett a főváros 
egész tanszemélyzete, akikre állami nyugdíjszabályzato
kat alkotlak már évtizedekkel korábban.

Az ellátás az. alkalmazott életében saját magának életre 
szóló nyugdíj vagy egyszeri végkielégítés lehetett. Az al
kalmazott halála után a hátramaradt özvegy özvegyi díjat 
vagy végkielégítést kaphatott, a hátramaradt kiskorú gyer
mekek nevelési díjat, valamOint a család temetési segélyt.

/.. 2. kép A Budapesti Kerületi Munkásbiztosiló Pénztár, majd Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI). Budapest. Fiumei út 19/a. 
Tervezője: Jakab Dezső és Komor Marcell. Épült 1912-1913-ban tJelenleg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság épülete)]
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Ez a szabályrendelet már használja a „kiskorú" szót, ame
lyet a korábbi nyugdíjrendclkezések még nem ismertek.

Nyugdíjszerű ellátásra annak az alkalmazottnak volt 
igénye, aki „elaggulás. betegség, testi vagy szellemi fo
gyatkozás miatt” állásának betöltésére tartósan képtelenné 
vált; aki a 65. életévét betöltötte; akinek az állása hatósá
gi szervezés következtében megszűnt anélkül, hogy má
sik állást kapott volna, amely az addiginak megfelelt és 
korábbi járandóságait is élvezhette; aki mint tisztviselő a 
tisztújítás alkalmával elháríthatatlan akadály miatt az állá
sából kimaradt; aki betöltötte azt a szolgálati időt, amely a 
nyugdíjazásnál beszámítható járandóságának a teljes ösz- 
szegével felérő nyugdíjat biztosíthatott neki.

Sem az alkalmazottnak, sem az özvegyének nem volt 
nyugdíjjogosultsága, ha az alkalmazottat bírói ítélettel 
vagy fegyelmi úton jogerősen hivatalvesztésre ítélték; ha 
az állásáról lemondott, vagy a tisztújításnál nem folya
modott a korábbi állásáért; olyan cselekményt követett 
el, amely miatt elbocsátották volna, de ellene a fegyelmi 
eljárást nem lehetett lefolytatni, mert öngyilkos lett vagy 
megszökött; az állását önként elhagyta és arra akkor sem 
tért vissza, amikor felszólították rá.

Azt az elvet is alkalmazták, hogy csak a megszakítás 
nélkül eltöltött szolgálati időt lehel az ellátás alapjául be
számítani. A nyugdíjviszonosságot az 1907:59. te. újra 
szabályozta. 1867. július 1. után minden állami és tör
vényhatósági szolgálati időt kölcsönösen be kellett számi-

_________ Jog
történeti sz em le '1̂— '

tani. Nem volt nyugdíjviszonosság a katonasággal, mert a 
katonaságnál eltöltött idő után a katonai alap terhére ka
tonai nyugdíj járt, amely az egyén számára kedvező volt.
A polgári szolgálat után pedig állami vagy törvényható
sági nyugdíj járt, vagyis voltak olyan személyek, akik két 
alap terhére is kaptak nyugdíjat.

Az ország területén belül bárhol lakhatott az ellátásra 
jogosult. Külföldön azonban csak a fővárosi tanács külön 
engedélyével lehetett a jogosultnak nyugdíjat folyósítani, 
és külföldön levő gyermek nevelési járuléka is csak az ö 
külön engedélyükkel járt.

A székesfőváros törvényhatóságánál dolgozók nyugdí
ját, özvegyi és árvaellátásait a főváros viselte a tiszti nyug
díjalap kamatjövedelmének és az alkalmazottak által fi
zetett nyugdíjjárulékoknak a felhasználásával. Egyébként 
az ellátási összeg mindig azt az alapot terhelte, a nyugdíj
járulék pedig mindig azt az alapot illette, amelyik alapból 
az illetők a javadalmazásukat kapták. Aki legalább 10 év 
beszámítható szolgálati idővel bírt, élete végéig kapta a 
nyugdíjat.

Voltak olyan foglalkozások is, amelyről az állam úgy 
gondoskodott, hogy elősegítette és anyagilag támogatta a 
nyugdíjalapjuk létrejöttét, mint például a vasutasok vagy 
a nem állami alkalmazottként dolgozó tanárok esetében. 
1894-et megelőzően a nem állami alkalmazásban dolgozó 
pedagógusoknak mostoha sorsuk volt nyugdíjba vonulá
suk után, mert rájuk alkalmazásuk helyétől függően más
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és más szabályok vonatkoztak. Nem állami alkalmazású 
tanárok és tanítók dolgoztak a felekezctcknél, a megyék
nél, városoknál, a községeknél vagy magániskolákban. 
Számukra nem is volt kötelező nyugdíjai biztosítani; 
voltak is olyanok, akiket magánintézményekben teljesen 
nyugdíjigény nélkül alkalmaztak. Másokra a Ratio educa- 
tionis publicae szabályait vonatkoztatták, amelyek a 19. 
század második felében már esak alamizsnaszerü ellátást 
biztosítottak. Helyenként magán nyugdíjalapokat alapítot
tak, vagy valamilyen biztosítás révén juthattak valameny- 
nyi nyugdíjhoz a pedagógusok öregkorukban.

Az 1894:27. te. ezt a problémát rendezte. A törvény 
címe: „azon nyilvános tanintézeti igazgatók, tanárok, ta
nítók, igazgatónők és tanítónők nyugdíjazásáról és hozzá
tartozóik ellátásáról, kikről állami vagy más hasonló ter
mészetű közrendelkezéssel gondoskodva nincs”.

Ennek a nyugdíjalapnak a létrehozásához az állam is 
komoly anyagi eszközzel járult hozzá. A törvény hatálya 
a fclekczctck, törvényhatóságok, községek és társulatok 
által vagy örök alapítványokból fenntartott középiskolák, 
felsőbb leányiskolák, kereskedelmi középiskolák (aka
démiák), jogakadémiák, tanító-, tanítónő- és kisdedóvó 
intézetek tanszemélyzetére terjedt ki. Nem vonatkozott 
azonban a szerzetesrendek kezén lévő alapítványokra. 
Ugyanazokat az ellátási formákat ismerte, mint a többi

nyugdíjtörvény. A szolgálati idő beszámítására, a jogo
sultság bekövetkezésének feltételeire, a beszámítható ja
vadalmazásra, az igényelhető nyugdíj és a többi járandó
ság meghatározására nem alkottak új szabályokat, hanem 
átvették az 1885:11. te. rendelkezéseit.

***

Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyarországán tehát 
nem volt egységes, mindenkire kiterjedő nyugdíj. Elő
ször a tisztviselők és a katonák részesültek nyugdíjban, 
majd folyamatosan bővült azoknak a szakmáknak a köre. 
amelyekre kiterjesztették az állami nyugdíj rendszerét. 
Az állam részben állami nyugdíj formájában vállalt részt 
a nyugdíjterhekböl, részben pedig anyagilag hozzájárult 
nyugdíjalapok létrehozásához, és törvényekkel szabá
lyozta és biztosította ezeknek az alapoknak a működé
sét. Akiket pedig nem vont be ebbe a körbe, azok nagy 
része önszerveződéssel gondoskodott az időskori meg
élhetéséről.20 Az állam még a dualizmus idején elkezdett 
foglalkozni a társadalombiztosítás megteremtésével, de a 
munkásokra vonatkozóan nem a nyugdíjat teremtette meg 
először, hanem a betegségi és a baleseti biztosítást, bizto
sítási formában, állami hozzájárulással.21

Kozári, M ónika

Die Herausbildung und die Regelung dér Rente in Ungarn zwischcn 1771 und 1918
(Zusammenfassung)

lm Habsburgerreich, so auch in Ungarn crlieB Maria The- 
rcsic die erste Rentenverordnung lür einen engen Kreis 
dér Beamten in ihrem Patent 1771. Wegen des Zuwachses 
dér Staatsbeamten war zum Mittc des 19. Jahrhundert die 
Schaffung von komplexeren Rentenordnungen unerlass- 
lich geworden. Die in dér österreichischen Reichshálftc 
1866 eriassene Rentcnordnung licG Franz Joseph 1. auch 
in Ungarn in Kraft treten; von den Östcrreichem wurde 
es bis 1898. von den Ungarn bis 1885 aufrecht erhalten 
und bildete Jahrzehnten láng die Grundlage dér Pensionie- 
rungen. In Ungarn dér Österreichisch-Ungarischen Mo- 
narchie gab es keine einheitliche, für allé geltende Ren
te. Zuerst békámén die Beamten und die Soldaten Rente. 
dann vergröBerte sich dér Kreis dér Berufe standig, auf 
denen das System dér staatlichen Rente erweitert wurde 
(z.B.: 1868:47. Gesetz: gemeinsame Renten; 1871:9. Ge- 
setz: Richter und Justizbcamtc; 1875:32. Gesetz.: Lehrer;

1875:51. Gesetz: Soldaten der gemeinsamen Armee und 
des königlich ungarischen Landwehrs; 1885:11. Gesetz: 
Staatsbeamten, Unteroffiziere und Dienslbotcn; 1912:65. 
Gesetz: Staatsbedienstcte, dérén Witwen und Waisen). 
Der Staat bcteiligte sich an dem Rentenlaslen teils mit 
staatlichen Renten, teils mit Zuschüsscn an den Renten- 
fonds, sowie ermöglichte und regélte die Tátigkeit die- 
ser Eonds mit gesetzlicher Regelung (z.B. für die Eiscn- 
bahnbeamten, für Lehrer die nicht im Staatsdienst tagig 
waren). Der gröBte Teil denen, die nicht in dicsem Kreis 
einbezogen wurden, sicherte mit Selbstversorgungsini- 
tiativen die eigene Altersvorsorge. Die Bestimmungen 
des Rentengesetzes galten nur fúr die Staatsbeamten. Die 
Rente von Bcdienstcten der Komitate und Gemeinden war 
durch die Rentenfonds der Komitate gesichert. die Komi
tate und Gemeinden regeken in Verordnungen die Fragen 
der Renten.
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A NYUGDÍJRENDSZER /MAGYARORSZÁGON 
MÁRIA TERÉZIÁTÓL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚIG

Társadalombiztosítási Könyvtár-sorozat

Átfogó történész szakmunka a nyugdíjkérdés 
történetéről eddig nem született. A z úttörő munkára 
vállalkozó Kozári Mónika a politikatörténet, a 
jogtörténet és az intézménytörténet oldaláról vizsgálja 
a nyugdíj kialakulásának és fejlődésének kérdéseit, 
Mária Terézia nyugdíjrcndelcteitöl kezdve a második 
világháborút követő államosításig. Elemzi, hogy 
a népességnek mekkora részét érintették az egyre 
bővülő körökre kiterjedő nyugdíjak, és ez milyen 
költséget jelentett az állami költségvetésnek. 
Foglalkozik a biztosítási jellegű nyugdíjakkal, a 
bányatársládákkal és a társadalombiztosítással, 
olyan -  talán m ég sokaknak ismerősen csengő 

intézményekkel, m int az OT1 vagy a MABI, 
valamint az egyesületi jellegű nyugdíjjal is.
A könyvet egyaránt érdeklődéssel forgathatják 
jogászok, szociálpolitikusok és történészek is.
Ez a jó  stílusban megírt hiánypótló munka 
azonban nemcsak a szakmai közönség, hanem a 
nyugdíj története iránt érdeklődő nagyközönség 
számára is érdekes olvasmány.

ISBN 978 963 693 459 0
Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2012,366 p.

15

http://www.tortenelemszak

