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F enntartható-e vajon a nyugdíjrendszer Európa folya
matosan öregedő társadalmaiban? Kevés aktuálisabb 
társadalompolitikai kérdés van ennél, ám ha a meg
oldás lehetőségein töprengünk, óhatatlanul vissza kell te

kintenünk arra az útra is, amely elvezetett a társadalom
biztosítás mai komplex rendszerének a kialakításához. S 
bármennyire is fontos ez a kérdés, a magyarországi nyug
díjrendszer történetéről csak 2012-ben született meg az 
első átfogó történeti feldolgozás, Kozári Monika tollából. 
A neves történésznő hatalmas forrásbázisra támaszkod
va dolgozta fel a témát: a vonatkozó törvények tanulmá
nyozásán túl megvizsgálta 
a képviselőházi naplókat, 
a minisztertanácsi jegyző
könyveket, hasznosította az 
emlékiratokat és életrajzo
kat, s figyelme kiterjedt a 
szociálpolitikai kérdéseket 
feldolgozó korabeli szakiro
dalomra is. Erőfeszítéseinek 
köszönhetően egyedülálló 
mélységű áttekintést kapunk 
arról a folyamatról, amely 
hazánkban is megteremtette 
a modern nyugdíj- és társa
dalombiztosítási rendszert.
Mivel a II. világháború előtt 
nem volt egységes nyugdíj - 
rendszer Magyarországon, a 
szerző felettébb nehéz, szer
teágazó feladattal szembe
sült, amelyet azonban sike
resen meg tudott oldani.

Kutatásaiból megtudhat
juk, hogy a nyugdíjhoz való 
jog fogalmának és intézmé
nyének a megteremtése egy
aránt Mária Terézia 1771-es 
rendeletéhez kötődik. Rend
szer nélküli, kegydíjszerű 
ellátások már korábban is 
voltak, ám felismerték, hogy ezek többe kerülnek, mint 
a szabályozott nyugdíjak folyósítása. A „Pensionsnorma- 
le ” alapján erre természetesen csak a központi apparátus
ban foglalkoztatott főtisztviselők egy szűk köre számítha
tott; a jogosultságnak minimum 10 év szolgálati idő volt 
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a feltétele; ezért a fizetés egyharmada járt, 40 évnél több 
szolgálati idő esetén viszont már a teljes fizetés. A 19. szá
zad közepére jelentékenyen kibővült az állami szolgálat
ban állók köre, s 1866 decemberében Ferenc József egy 
új, a változásokat is figyelembe vevő nyugdíjszabályzatot 
léptetett életbe, amelyet a kiegyezés után Ausztriában és 
Magyarországon egyaránt fenntartottak. Ebben a szolgá
lati idő sávjait finomabb bontásban, 10 helyett 5 évenként 
szabták meg, azon elv viszont megmaradt, hogy a nyugdíj 
összege az eltöltött szolgálati idővel arányosan emelke
dett, 10 év elérése előtt pedig senkinek sem járt. (Tízéves 
szolgálati idővel viszont már nyugdíjjogosultságot lehe
tett szerezni!) Joggal emeli ki Kozári Monika, hogy „járt”, 
mert ez a nyugdíjrendelet már jognak és nem kegynek te
kintette a nyugdíjat.

1867 után óhatatlanul felmerült az a dilemma, hogy 
az osztrák és a magyar kormány miként egyezzen meg 
a közös nyugdíjak fizetéséről. A magyar fél nem vitatta, 
hogy az 1848 előtt szolgálók jogosultak nyugdíjra, ám a 
neoabszolutizmus elnyomó rendszerének a hivatalnokait 
nem tekintette erre méltónak. Az elfogadott megoldásról 
találóan állapította meg a szerző, hogy azt a kiegyezés 
után más esetekben is alkalmazta a magyar kormányzat. 
Lényegében ugyanis az történt, hogy először leszögezte,

jogi értelemben a magyar fe
let a birodalmi tisztviselők 
nagy többségével szemben 
nem terheli semmilyen fe
lelősség, majd pedig aztán 
méltányosságból mégis részt 
vállalt a pénzügyi terhekből.

A nyugdíjak újabb átfo
gó szabályozására 1885-ben 
került sor az „állami tiszt
viselők, altisztek és szol
gák nyugdíjazásáról” szóló 
törvény keretében. Az ad
digi szabályozások közül 
ez érintette a legszélesebb 
réteget. A 66 paragrafusból 
álló törvény alapján azok
nak járt nyugdíj vagy végki
elégítés, akik az „uralkodó, 
a miniszterek és más állami 
hatóságok által rendszeresí
tett állásokat” töltöttek be, 
és „állandó fizetést” kaptak. 
Az állandó alkalmazás alap
feltétel volt. A hazai nyug
díjszabályozás történetében 
később is visszatérő követel
mény volt a szolgálat folyto
nossága; akinél megszakítás 
volt, annak külön kellett a 

nyugdíjat kérvényeznie. A nyugdíj mértékét két szempont 
alapján állapították meg: a beszámítható szolgálati időt és 
az utolsó javadalmazás összegét vették figyelembe. Egy
séges elv volt, hogy a nyugdíjat havonta egy összegben 
előre kellett folyósítani. Az 1885-ös törvény egy önálló
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fejezetet szánt az özvegyek és árvák ellátásának. Állandó 
ellátásra az a nő (vagy gyermek) volt jogosult, akinek a 
férje (vagy apja) legalább öt évet dolgozott olyan alkalma
zásban, amely nyugdíjjogosultságot biztosított. Az özve
gyek ilyen esetben a férj fizetésének maximum 50 száza
lékát kaphatták meg. Az árvaellátás összegéből nemcsak a 
saját, hanem a férj esetleges előző házasságából született 
gyermekeket is el kellett tartani.

Érdemes megemlíteni, hogy kezdettől fogva külön sza
bályozás vonatkozott a tanítók és a tanárok nyugdíjára; ezt 
is Mária Teréziának köszönhetjük, az általa kiadott 1777. 
évi nevezetes Ratio Educationis tette részben állami fel
adattá a közoktatást, s az állam ennek kapcsán gondosko
dott az oktatók nyugdíjáról is. Az állami hivatalnokokkal 
ellentétben az utóbbiak már 30 év „hív és buzgó” szolgá
lat után megkaphatták teljes fizetésüket nyugdíjként -  a 
tanárok privilegizálásának az elve a későbbiekben is ér
vényesült, jelezve, hogy történelmünkben voltak olyan 
korszakok, amikor a kormányzatok nemcsak szavakban, 
hanem ténylegesen is felismerték az iskola fontosságát.

Csaknem 30 év tapasztalatait figyelembe véve készí
tették elő az állami alkalmazottak és özvegyeik ellátását 
újraszabályozó 1912-es törvényt. Kozári Monika kieme
li, hogy a kortárs vélemények szerint ez a törvény „már 
valóban korszerű szabályozást hozott”, s a munkájában 
felsorolt intézkedések e megállapítást igazolják is. Ez a 
törvény -  az 1885-östől eltérően -  azt is megjelölte, hogy 
kiket kell az állami tisztviselőkkel, illetve az altisztekkel 
és szolgákkal egyenlőnek tekinteni. A törvény hatálya az 
állandó fizetést élvező tisztviselők és szolgák özvegyeire 
és árváira is kiterjedt. A nyugdíjkorhatár 65 év maradt, de 
ha a munkavállaló maga kezdeményezte a visszavonulást, 
a korhatárt 60 évre csökkentették. Az egyetemek nyilvános 
rendes tanárait csak 70. évük betöltésével lehetett nyugdí
jazni. A nyugdíjmaximum lényegében nem változott: 1885- 
ben évi 8000 forintban állapították meg, 1912-ben 16 ezer 
koronában, ami megfelelt a forint és a korona 1:2-höz való 
átszámítási arányának. Az állandó jelleggel alkalmazott 
munkások és napszámosok a bérüktől függetlenül szerez
tek nyugdíjjogosultságot: legalább 10 évi megszakítás nél
küli munka után évi 120 koronát. 1908-tól élt az a -  ma 
is alkalmazott -  gyakorlat, miszerint a kifizető köteles le
vonni a nyugdíjjárulékot. A Monarchia területén a nyugdíj 
élvezetét nem kötötték helyhez, vagyis a nyugdíjas bárhol 
megkaphatta járandóságát, külföldön viszont csak külön 
engedéllyel lehetett hozzájutni a nyugdíjhoz.

Kozári Monika könyve azonban nemcsak az állami 
alkalmazottak öregkori ellátásával foglalkozik, hanem 
a különféle önkormányzati és egyesületi nyugdíjakkal 
is. Ezekben az esetekben az állam nem vállalta a nyug
díjpénztárak fenntartását, bár igyekezett ösztönözni a 
munkaadókat, hogy alapítsanak ilyeneket; több esetben 
kifejezetten előírta, hogy bizonyos foglalkozási ágakban 
kötelező nyugdíjalapot létrehozni. (S ehhez valamilyen 
mértékben anyagilag is hozzájárult.) Hazánkban az egyik 
legkorábbi szakmai alapú nyugdíjintézet az államvasutaké 
volt, amelyet az 1870-es években hoztak létre, akkor, ami
kor az országban lázas ütemben kezdtek hozzá a vasút
vonalak kiépítéséhez. A könyvben többször is megidézett

Móczár Elemérnek, a dualizmus kori nyugdíjrendszer leg
jobb szakértőjének a véleménye szerint a vasutasok nyug
díjszabályai méltányosak és igazságosak voltak, s ezért a 
legjobb nyugdíjszabályzatok közé tartoztak.

Ami az önkormányzati nyugdíjszabályzatokat illeti, 
a legjelentősebb közülük Budapesté volt, ezt 1909-ben 
alkották meg a főváros alkalmazottainak és hozzátarto
zóinak „nyugdíjszerű” ellátásáról. (Az önkormányzati al
kalmazottak nem számítottak állami alkalmazottaknak!)
A szerző utal arra, hogy a budapesti tisztviselők már ko
rábban is kaptak nyugdíjat; a két városrész egyesítéséig 
Pesten és Budán külön nyugdíjszabályok voltak életben.
Az állami szabályozáshoz hasonlóan a „tanszemélyzetre” 
itt sem vonatkoztak az általános szabályok. „Nyugdíjsze
rű” ellátásra a fővárosban is azok voltak jogosultak, akik, 
az eredeti terminológiát idézve, „állandó fizetés mellett 
rendszeresített állásra megválasztott vagy kinevezett” hi
vatalnokok, orvosok, altisztek, tűzoltók és szolgák” vol
tak, s akik betöltötték 65. életévüket. Özvegyi nyugdíj ak
kor járt, ha a házasság megkötése még a férj nyugdíjazása 
előtt történt meg -  ha a nő állt a főváros szolgálatában, az 
özvegyen maradt férj csak temetési segélyre számíthatott.

A nyugdíj azonban nem a szociálpolitika egyetlen for
mája -  az állami nyugdíj nem volt a társadalombiztosítás 
része. Kozári Monika figyelme kiterjedt a kötelező társa
dalombiztosítás kiépülésének teljes folyamatára is. Isme
retes, hogy a dualizmus kori Magyarországon robbanás
szerű gazdasági és társadalmi fejlődés ment végbe, s az 
állam nem kerülhette el, hogy hozzákezdjen a szociálpoli
tika intézményrendszerének a megteremtéséhez. A minta, 
amint azt a szerző is hangsúlyozza, a bismarcki Német
ország volt. Az öregedés egész Európában növekvő súlyú 
problémákat vetett fel, s a munka széles körű áttekintést 
nyújt arról, hogy ezeket milyen módon kezelték Nyu- 
gat-Európában -  a recenzens ezt a könyv különös értéké
nek tekinti. Ebből jól kiderül, hogy az angol és a német 
megközelítésben igen markáns különbségek mutatkoztak 
-  s az is, hogy, a szerző fogalmazásában, Magyarországon 
„a kiegyezést követően, majd a két világháború között a 
kor színvonalán álló” ellátórendszert alakítottak ki.

A társadalombiztosítás hazánkban a 19. század végéig 
„munkásbiztosítást jelentett, méghozzá betegség- és bal
esetbiztosítást”, nyugdíjat azonban nem. A könyv jól ér
zékelteti azt az érdekes ellentétet, hogy míg a tisztviselők, 
a tanárok és a katonák jogot kaptak a nyugdíjra, de sem
milyen betegség- és balesetbiztosításuk nem volt, addig 
a munkásság hamarabb szerzett jogot az utóbbira, mint 
az előbbire. A hazai társadalombiztosítás történetében a 
fordulópontot a kötelező betegségi biztosítás törvénybe 
iktatása hozta 1891-ben. Eszerint kötelezően biztosítottá 
vált mindenki, aki a magyar korona országainak a terü
letén az ipartörvény alá eső foglalkozásokban és néhány 
kapcsolódó területen dolgozott. A betegsegélyező pénztár 
tagjait 20 hétig orvosi ellátás illette meg, ugyanerre az idő
tartamra táppénz is járt a munkavégzésre képtelenné vált 
pénztártagnak. 1891-ben kb. 450 ezer biztosításra kötele
zett munkás volt az országban.

Kozári Monika pontosan érzékelteti a továbblépés 
hátterét; az 1900-tól kibontakozó gazdasági recesszió ki-
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élezte a szociális feszültségeket, ez pedig sürgetővé tette 
a társadalombiztosítás további fejlesztését. 1907-ben -  
felszámolva az addigi szervezeti széttagoltságot -  meg
teremtették a betegbiztosítás országosan központosított 
szervezetét, s ezzel párhuzamosan a balesetbiztosítással is 
kiegészítették a rendszert. Gyám Gábor a dualizmus kori 
társadalombiztosítási intézkedések csúcspontjának nevez
te az 1907-es törvényt, amely ki is szélesítette a kötelező 
jelleggel biztosítottak körét.

A két világháború közötti időszak szociálpolitikája el
választhatatlan Kovrig Béla munkásságától -  s a könyv
ből pontos képet kapunk azokról az elvekről, amelyeket 
a kiváló gondolkodó képviselt. Kovrig kiinduló tézise így 
összegezhető: a munkabér legyen elég magas ahhoz, hogy 
a munkás eltarthassa a családját is, sőt még félre is tudjon 
tenni valamennyit. Többnyire azonban nem ez a helyzet, 
állapította meg, ezért az állami segítséggel megszervezett 
társadalombiztosításra hárul a „védőháló” feladata. 1936- 
ban a Magyar Szemle Társaság által kiadott, Szociálpoli
tika című könyvében a szociálpolitika azon felfogásával 
azonosult, miszerint az mindenekelőtt „védelem”, hiszen 
„a társadalomnak érdeke a védelemre szorulók támoga
tása”. Szép konzervatív érveléssel mutat rá arra, hogy -  
„szubjektív értékszempontok” és „az igazságosság elve 
alapján” -  az ortodox liberális szemlélettel ellentétben 
maximálisan indokolható a társadalmi folyamatokba való 
beavatkozás. (Az ő szavaival: beavatkozás „az osztályok
nak és a rendeknek egymásközötti és az államhoz való vi
szonyába.”) A társadalomnak mint egésznek ugyanis jól 
felfogott érdekében áll „egész mivoltának a megóvása” 
(Kovrig Béla: Szociálpolitika, Magyar Szemle Társaság, 
1936, 6-7. p.). Így jut el Kovrig arra a szerző által is ki
emelt következtetésre, hogy a szociálpolitika a gyakorlat
ban megvalósított kereszténység, „christianismus in pra- 
xi, szolgálata etikus küldetés”.

Kovrig volt a szellemi „atyja” a munkások nyugdíjáról 
rendelkező 1928-as törvénynek. Ez az intézkedés, amelyet 
a hivatalos indoklás szerint a szolidaritás elvére alapoztak, 
mintegy másfél millió embert érintett. Kozári Monika rá
mutat, hogy a törvény nem születhetett volna meg a Gyár
iparosok Országos Szövetségének a támogatása nélkül; a 
munkaadók is felismerték, hogy a biztosítás olyan fontos 
kérdés, amelyért még anyagi áldozatot is érdemes hozni. 
A törvény négyféle szolgáltatást határozott meg: öregségi 
járadékot (ezt a kifejezést használta), rokkantságit, özve
gyi járadékot és árvajáradékot. Nyugdíjjogosulttá az vált, 
aki elérte a 65. életévét, és legalább 7,5 évig biztosított 
volt. Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) 
nyilvántartása szerint 1931 -ben 314 ezer munkás volt biz

tosítva -  ez a szám 1941-re 860 ezerre nőtt. A nyugdíj - 
törvényt többen bírálták azért, mert kötelezővé tette a biz
tosítást -  Kovrig erre azzal felelt, hogy bár az „eszményi 
biztosítás” az önkéntes, ehhez azonban „eszményi” társa
dalomra lenne szükség. Tegyük ehhez hozzá: Tomka Béla 
kutatásai szerint 1930-ban az állam szociális transzferei 
(a GNP arányában mérve) elmaradtak ugyan az európai 
átlagtól, de a nyugdíjreform mintegy „beprogramozta” a 
jóléti kiadások folyamatos emelkedését. Ha pedig figye
lembe vesszük az állami alkalmazottak nem társadalom
biztosítási nyugdíjait is, azt az érdekes eredményt kapjuk, 
hogy a harmincas években többet költöttek hazánkban a 
társadalombiztosításra, mint a kommunista rendszer első 
évtizedeiben (Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. száza
di Magyarországon európai perspektívában, Századvég, 
2003 , 44-47. p.). Fontos megjegyezni, hogy az 1928-as 
törvény hatálya az „iparforgalmi munkavállalókra” kor
látozódott, vagyis a mezőgazdasági munkásokra nem ter
jedt ki. A könyv ezzel foglalkozó fejezetéből kiderül, hogy 
erre a két világháború között nem is került sor.

Kozári Monika alapos monográfiája nemcsak a vég
bement jelentős intézményi változásokat emeli ki, hanem 
egyúttal azt is remekül érzékelteti, hogy a munkájában 
vizsgált hosszú periódus alatt miként változott meg -  
alapjaiban -  a nyugdíjról és a társadalombiztosítás egyéb 
formáiról való gondolkodás. Nemcsak a munkavállalók
ban tudatosodott, hogy gondolniuk kell idős korukra is, 
hanem az állami vezetők és munkaadók is fokozatosan 
felismerték, hogy a szociális biztonság minimumához 
nyomós gazdasági és politikai érdekek fűződnek. A mun
ka meggyőzően bizonyítja, hogy a szociálpolitika való
jában szoros kapcsolatban áll az eszmék fejlődésével; a 
liberalizmus, a konzervativizmus és a szociáldemokrácia 
egyáltalán nem azonos módon tekintett e kérdésekre. (Ar
ról nem is szólva, hogy országonként és korszakonként 
ezeken belül is váltakoztak a hangsúlyok.) Az elemzés 
segít választ adni arra a kérdésre is, hogy összehasonlító 
perspektívában miként viszonyult a magyar szociálpoliti
ka az európai trendekhez. Kozári Monika munkája, amely 
a magas szakmai színvonalat elegáns írói stílussal ötvözi, 
társadalomtörténet-írásunk nagy nyeresége.

A könyv pontosan dokumentálja azt a folyamatot, 
amelynek során a kegydíjból joggá vált a nyugdíj. Az elő
re látható demográfiai és társadalmi fejlemények fényé
ben a recenzensben felmerül a kérdés: lehetséges, hogy a 
jövőben e jogból ismét kegydíj lesz?

Egedy Gergely
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