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1. A szociális gondoskodás kezdetei

A szociális gondoskodás előzményei hazánkban a 
keresztény egyház kialakulásához kapcsolhatók. 
Az egyházi program szerves része volt ugyanis 

már a kezdetekben is a karitász, a szegények és elhagyot
tak támogatása.1 Tudható, hogy az Úr Jézus szegény volt, 
föld nélküli és ház nélküli, és a templomadót is csak úgy 
tudta megfizetni, hogy csodát téve egy hal szájából vette 
ki a pénzt, és adatta a templomszolgának. Az apostolok 
szintén szegények voltak. A kereszténység ily körülmé
nyek között olyannak mutatja a szegénységet, melynek 
megsegítése kötelesség és erény, következménye áldás, 
elnyomása vétek Isten iránt, annyira, hogy az utolsó íté
letben az üdvösségből való kirekesztést vonja maga után. 
Az apostoli kereszténység a szegényekről való gondosko
dást egészen a vagyonközösségig fokozta.2 A középkori 
karitász elsődlegesen nem az emberi szegénység, nyomor, 
betegség felszámolását tartotta fontosnak. Tevékenységét 
az Isten iránti szeretet, az Isten előtti érdemszerzés vágya 
váltotta ki. Az emberek a szegényekről és az elesettek
ről való gondoskodást alapvető feladatuknak tartották.3 
A protestantizmus tanait (Luther Márton -  1483-1546; 
Kálvin János -  1509-1564) a személyes istenélmény és 
a kritikusabb bibliaszemlélet jellemezte.4 A szegénységet 
már a 16. században is komoly problémának tekintették, 
ezért a városi és a központi kormányzatok egyre inkább 
szükségét érezték annak, hogy cselekvő módon avatkoz
zanak közbe, és próbáljanak segíteni az elesetteken.5

A szociális gondoskodás intézményeinek fejlődése a 
középkori Magyarországon a városokban és az iparral 
rendelkező területeken indult meg. A szegénygondozást 
a feudális középkorban elsősorban a családra, a rokonok
ra, a városokra, a foglalkozási közösségekre vagy a tár
sadalom különféle szervezeteire (egyházakra, jótékony 
szervezetekre stb.) bízták. A kolduskérdés szabályozását a 
felvilágosult abszolutizmus állama elsősorban rendészeti 
megfontolások miatt tartotta fontosnak. A szegényügy te
rületén az első olyan intézkedések, amelyek az állam sze
repvállalására utalnak, Magyarországon is ebben az idő
szakban jelentek meg. A társadalombiztosítás rendszere 
elsősorban a személyükben szabad, de függő foglalkozási 
viszonyban álló személyek védelmére szolgált.6 A beteg
ség és baleset elleni biztosítás hagyományosan a bánya
munkásságban -  eleinte a munka fokozott veszélyessége 
miatt, a 19—20. században már politikai vonatkozások
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miatt -  elkülönült az általános munkás- és társadalom- 
biztosítástól.7 A bányászok önsegélyezési törekvései a 
bányaművelés kapitalista átalakulásával párhuzamosan, 
a nagyszámú bérmunkás megjelenésével kezdődtek. Már 
1224-ben találunk a bányászok érdekében létrehozott in
tézményeket, majd a szepességi szász városból, a Thur- 
zók és a Fuggerek bányáiból. A segélyezés volt a tipikus 
ellátási formájuk, amelynek forrása a könyörületből adott 
alamizsnákból gyűlt össze, adakozásuk ugyanígy eseti 
jellegű volt, és nem rendszeres. Ez lehetőséget adott arra, 
hogy amennyiben valamelyikük elvesztette munkavégzé
si képességét, segítsék, amíg azt vissza nem nyeri. Ugyan
akkor eseti jellege miatt kiszámíthatatlan volt, és ezért 
bizonytalanságot okozott. A jogosultságnak és az igény
nek a fogalma még ismeretlen volt. Ennél előbbre muta
tó megoldás volt a bányatársládáknak a megszervezése.
A bányatársládák, amelyek a bányaiparban foglalkoztatot
tak (és hozzátartozóik) rendszerezett szociális ellátásairól 
voltak hivatottak gondoskodni, valójában csak a 18— 19. 
században lettek jellegzetes intézmények. 1778-ban a 
kincstári bányákban elrendelték ezek kötelező megszer
vezését. 1854-től a magántulajdonban lévő bányákban is 
meg kellett szervezni a társpénztárakat.8 Az ipari mun
kások önkéntes szervezkedéssel sorra alakították meg a 
munkásegyleteiket azzal a céllal, hogy az érintett munkás
ról betegsége esetén gondoskodjanak. Az ún. szakegyleti 
mozgalom a 19. században indult meg, és keretei között 
nemcsak szakmai (bádogos-, lakatos-, cipész-, kályhás-, 
vasutas-, bognár-, aranymosó- stb.), hanem területi és ál
talános betegsegélyező pénztárak, egyletek és egyesületek 
jöttek létre (például: Első Magyar Általános Női Betegse
gélyező Egylet vagy az Általános Munkás Betegsegélye
ző és Rokkantpénztár).9 Az 1884. évi XVII. törvénycikk
nek, az ún. ipartörvénynek ugyan csak néhány szakasza 
foglalkozott a munkások és az iparossegédek biztosításá
val, mégis jelentős összekötő lépésnek minősülnek ezek a 
rendelkezések a munkás- és társadalombiztosítás közötti
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fejlődésben.10 Az ipartörvény előírta, hogy az ipartestüle
tek feladata többek között az is, hogy segélypénztárakat 
alakítsanak.11 A segélypénztárnak a létesítését a békéltető
bizottság segédtagjainak választására összehívott ülésen a 
segédek többsége határozhatta el. Ezen határozat alapján 
a békéltetőbizottság összes iparos és segédtagjai az ebből 
a célból az iparhatósági biztos által egybehívott és az ő 
elnöklete alatt megtartott ülésen állapították meg a segély
pénztár alapszabályait.12

Ezekben az alapszabályokban meg kellett határozni, 
hogy milyen pénzekből és járulékokból alakítandó meg a 
segélypénztár, milyen esetekben lehetett joga a segédnek 
segélyre, és hogy mi volt a segély legnagyobb mértéke, 
amelyre a segédnek igénye lehetett.13 A segédektől köve
telhető hozzájárulás nem lehet nagyobb, mint hetibérük 
3%-a. Ezt a hozzájárulást hetenként kellett beszedni, il
letőleg az iparos által a segélypénztár számára be kellett 
fizetni. Az iparos minden egyes segédje után a segély
pénztárhoz hozzá kellett, hogy járuljon, a hozzájárulási 
összeg azonban az alapszabályok szerint a segédre nézve 
megszabott járulék harmadrészét nem haladhatta meg.14 
Összebeszélés folytán bekövetkezett munkaszünetelés 
esetén a segélypénztár a munkaszünetelés tartama alatt az 
összebeszélésben részt vevő segédnek -  igazolt betegség 
esetén kívül -  nem adhatott segélyt.15 A segélypénztár mű
ködtetésében az iparosok és a segédek egyenlő számban 
vettek részt. A segélypénztár kezelőbizottságának elnöke 
az ipartestület elnöke volt.16 A segélypénztárak nem voltak 
szövetkezeteknek tekinthetők.17

2. Az állam által működtetett 
társadalombiztosítási rendszer 
fejlődése

Az állam által működtetett társadalombiztosítási rend
szer kialakítása az 1891. évi XIV törvénycikkel kezdődött 
meg, amely az ipari és gyári alkalmazottak betegség ese
tén való segélyezéséről szólt. A biztosítási kötelezettséget 
az határozta meg, hogy a munkavállaló milyen foglalkoz
tatónál került alkalmazásra, és mennyi volt a jövedelme. 
A betegsegélyező pénztárak ingyen orvosi segélyt, szülés 
esetében szülészeti támogatást és gyógykezelést, valamint 
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket (szem
üveg, mankó, sérvkötő stb.) nyújtottak. A betegsegélyező 
pénztár ezen túl táppénzt, gyermekágy esetében gyer- 
mekágysegélyt, valamint halálozás esetében temetkezési 
segélyt nyújtott.18 A betegsegélyezés feladatait a kerületi 
betegsegélyző pénztárak, a vállalatoknál és gyáraknál al
kalmazottak betegsegélyező pénztárai, ideértve a közle
kedési vállalatok betegsegélyző pénztárait is, az építési 
vállalatoknál alkalmazottak betegsegélyző pénztárai, az 
ipartestületi betegsegélyző pénztárak, a bányatársládák és 
a magánegyesülés útján létesített betegsegélyző pénztárak 
látták el.19

A következő állomás a társadalombiztosítás kialakulá
sa szempontjából az ipari és kereskedelmi alkalmazottak 
betegség és baleset esetére való biztosításáról szóló 1907.
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évi XIX. törvénycikk volt, amelynek a legfontosabb ele
me, hogy Magyarországon létrehozta az üzemi baleseti 
biztosítást.20 A baleset-biztosítás célja annak a kárnak a 
megtérítése volt, amelyet a biztosított személyt ért üze
mi baleset folytán bekövetkezett testi sérülés vagy halál 
okozott. A testi sérüléssel járó baleset után a biztosítottnak 
ingyen orvosi gyógykezelés, gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközök, munkaképtelensége esetén járadék járt.21 
Abban az esetben, ha a biztosított a baleset következté
ben meghalt, tekintet nélkül a halálozás bekövetkeztének 
idejére, az előzőekben nyújtandó kártalanításon kívül még 
temetkezési segély, valamint az elhunyt hozzátartozóinak 
a halál napjától kezdve évenkénti járadék járt.22

A következő fontos állomás az 1927. évi XXI. törvény
cikk volt, amely a betegségi és baleseti kötelező bizto
sításról szólt.23 Ez a törvény tovább bővítette a kötelező 
biztosítás hatálya alá tartozók körét. Tovább erősítette a 
szervezeti centralizációt, valamint bővítette az ellátások 
körét és mértékét. Betegség esetére orvosi gyógykezelés 
járt a megbetegedés első napjától kezdve egy évig és ezen 
túl is arra az időre, amelyre táppénz is járt. A beteg jogo
sult volt gyógyszerre, gyógyfürdőre, gyógyvízi ellátásra és 
a szükséges gyógyászati segédeszközökre (például szem
üveg, haskötő, sérvkötő, pólya, mankó, lúdtalpbetét és ha
sonló, kevésbé költséges gyógyászati segédeszközök) a 
megbetegedés első napjától kezdve egy évig és ezen túl 
is arra az időre, amelyre táppénz is járt. Jogosult volt a 
beteg táppénzre, ha a betegség keresőképtelenséggel járt, 
és a keresőképtelenség három napnál tovább tartott, a ke
resőképtelenség negyedik napjától számítva a keresőkép
telenség további tartamára, ha a keresőképtelenség előbb 
véget nem ért, a keresőképtelenség első napjától számított 
egy éven át a biztosított tényleges javadalmazása napi át
lagának vagy átlagos napibérének 60%-ában. Az orvosi 
gyógykezelést, gyógyszereket, gyógyfürdőket, gyógyvi
zeket és a szükséges gyógyászati segédeszközöket a csa
ládtagok részére a megbetegedés első napjától kezdve egy 
évig lehetett nyújtani. Szülés esetében az igénylő jogosult 
volt a szükséges szülészeti segítségre és gyógykezelésre, 
terhességi segélyre a terhesség utolsó hat hetére, a biz
tosított nő tényleges javadalmazása napi átlagának vagy 
átlagos napibérének teljes összegében. A gyermekágyi 
segélyt a szülés napjától kezdve hat héten át a biztosított 
nő tényleges javadalmazása napi átlagának vagy átla
gos napibérének teljes összegében kellett megállapítani. 
A szoptatási segélyt a gyermekágyi segély megszűnését 
követő 12 héten át azok a biztosított nők vehették igény
be, akik gyermeküket maguk szoptatták. Halál esetére pe
dig temetkezési segély járt az elhunyt biztosított tényleges 
javadalmazása napi átlagának vagy átlagos napibérének 
harmincszoros összegében.24

A következő fontos állomás a nyugdíjbiztosításhoz 
kapcsolódik, és az 1928. évi XL. törvény szabályozta, 
amely öregség, rokkantság, özvegység és árvaság eseté
re szóló kötelező biztosításról szólt.25 Öregség, rokkant
ság, özvegység és árvaság esetére szóló biztosításra kö
telezettek ugyanazok a vállalatok, üzemek, hivatalok és 
foglalkozások voltak, amelyek a betegségi biztosítási kö
telezettség alá is tartoztak, kivéve az állam, törvényható-



ságok, városok és községek hivatalait, valamint az általuk 
fenntartott vagy kezelt intézményeket, intézeteket, válla
latokat és üzemeket. Öregség és rokkantság esetére ön
kéntesen voltak biztosíthatók nemre és állampolgárságra 
való tekintet nélkül azok, akik betegség esetére is önkén
tesen köthettek biztosítást. A jogszabály alapján négyféle 
ellátást lehetett megállapítani, ezek az öregségi járadék, 
a rokkantsági járadék, az özvegyi járadék és az árvasági 
járadék. Az ellátás folyósításának mindegyik formánál há
rom feltétele volt: a biztosítási esemény beállta (öregség, 
rokkantság, halál), a várakozási idő letelte és a váromány 
(szolgálatra való igényjogosultság) épsége, vagyis ha va
lamely évben 13 hétnél kevesebb időre fizettek járulékot, 
a biztosított várománya megszűnt. Öregségi járadékra a 
nyugdíjkorhatárt 65 éves korban állapították meg. Rok
kantnak azt tekintették, aki a munkaképessége kétharma
dát (javadalmazási szint alattiak), illetve felét (javadalma
zási szint felettiek) elvesztette. Várakozási idő az öregségi 
nyugdíjhoz 400 hét, a többi ellátáshoz 200 járulékhét volt. 
Az öregségi és rokkantsági ellátás két részből állt: a jára
déktörzsből (fix összeg) és a fokozódó járadékból (jövede
lemmel arányos).26

Ehhez kapcsolható az 1938. évi XII. törvénycikk, 
amely a gazdasági munkavállalók kötelező öregségi biz
tosítását vezette be. Férfi gazdasági munkavállalónak 
az volt tekinthető, aki 18. életévét betöltötte, és öregség 
esetére biztosítási kötelezettség alá esett. A biztosítást az 
Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet látta el. Gaz
dasági munkavállalónak kellett tekinteni e jogszabály 
alapján az 1898. évi II. törvénycikk hatálya alá eső gaz
dasági munkást, segédmunkást és napszámost, valamint 
az erdőmunkást és a napszámost, a dohánykertészt, a 
gazdasági cselédet, a szegődményes gépészt és a vízitár
sulatnál (öblözetnél) vagy a földművelésügyi tárca kere
tében házi kezelésben végzett munkálatnál alkalmazott 
munkavállalót, feltéve, hogy öregségi ellátás, illetőleg 
biztosítás szempontjából nem esett külön jogszabály (tár
sulati nyugdíjszabályzat) hatálya alá.27 Ezen jogszabály 
alapján a nyugdíj szolgáltatásai: az öregségi járadék és a 
haláleseti segély. Öregségi járadékra az volt jogosult, aki 
65. életévét -  ha pedig tűzharcos, 63. életévét -  betöltötte, 
és legalább 15 évi várakozási idővel rendelkezett, ameny- 
nyiben járuléktartalékát más intézethez nem utalták át. Az 
öregségi j áradék j áradéktörzsből, j áradéktörzspótlékból és 
fokozódó járadékrészből állt. Ezen jogszabályhoz szoro
san kapcsolódott az 1939. évi XVI. törvénycikk, amely 
az 1938. évi XII. törvénycikk alapján biztosított gazda
sági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítésé
ről szólt. Ez alapján özvegyi járadékra akkor szerezhetett 
jogosultságot a gazdasági munkavállaló özvegye, ha 60. 
életévét már betöltötte, és meghalt férje a 15 évi várakozá
si időt eltöltötte vagy az öregségi járadékra jogosultságot 
szerzett. Az özvegyi járadékot a kötelező öregségi biztosí
tási ág szolgáltatásaként az Országos Mezőgazdasági Biz
tosító Intézet fizette ki. Az özvegyi járadék összege fele 
volt annak az öregségi járadéknak, amelyre a meghalt férj
nek igénye vagy várománya volt. Özvegyi járadékra nem 
volt jogosultsága annak, aki öregségi járadékra jogosult
ságot szerzett férfival kötött házasságot, vagy aki férjével

két évnél rövidebb időt töltött házassági életközösségben, 
avagy jogerős bírói ítélet megállapítása szerint a férje ha
lálát szándékosan idézte elő. A két évnél rövidebb házas
sági életközösség esetében is fennállt az özvegy járadékra 
jogosultsága, ha a házasságból gyermek született, vagy ha 
a házassággal a férj házasságon kívül született gyerme
két törvényesítette. Az, aki férjétől törvényesen elvált, és 
újból nem ment férjhez, vagy férjétől annak halálát köz
vetlenül megelőzően egy évet meghaladó időn át elváltan 
élt, özvegyi járadékot csak abban az esetben kaphatott, ha 
férjétől tartásdíjat kapott vagy a férjet jogerős bírói ítélet 
tartásdíj fizetésére kötelezte. Ha az özvegyi járadékra jo
gosult özvegyen felül olyan elvált feleség is hátramaradt, 
aki özvegyi járadékra szintén jogosult volt, az özvegyi já
radékot közöttük egyenlő arányban kellett megosztani. Az 
özvegyi járadék folyósítása szünetelt, ha az özvegy újból 
férjhez ment. A férjhez ment özvegynek újabb özvegysé
ge esetében, ha özvegyi járadékra az utóbb meghalt férje 
után is jogosult lett volna, a nagyobb összegű járadékot 
kellett folyósítani, a kisebb összegű járadék folyósítása 
pedig szünetelt.

A magyar társadalombiztosítás fejlődése szempontjá
ból a következő lényeges állomás az 1938. évi XXXVI. 
törvénycikk, amely az iparban (kereskedelemben), vala
mint a bányászatban és a kohászatban alkalmazott mun
kások gyermeknevelési pótlékáról rendelkezett.28 Az 
iparban (kereskedelemben), valamint a bányászatban és 
a kohászatban foglalkoztatott napszámosnak, munkásnak, 
szolgának (altisztnek), továbbá -  a kereskedősegéd kivé
telével -  iparossegédnek és más hasonló alkalmazottnak 
mind a saját, mind a házastársa törvényes, törvényesített, 
örökbe fogadott és házasságon kívül született gyermeke 
után, ha a gyermek eltartásának kötelezettsége terhelte és 
a tartásáról gondoskodott, gyermeknevelési pótlék járt. 
Gyermeknevelési pótlék járt az unoka eltartására kötele
zett nagyszülőnek is, ha az unoka eltartásáról gondosko
dott. Ugyanazon gyermek után ugyanarra az időre csak 
egy jogosult igényelhette a gyermeknevelési pótlékot, 
mégpedig a házastársak együttélése esetében elsősorban 
a férj.29 A gyermeknevelési pótlékra igényjogosultság 
megállapításával, valamint a gyermeknevelési járulék be
fizetésével és a gyermeknevelési pótlék kifizetésével járó 
teendőket az ipar (kereskedelem), valamint a bányászat 
és a kohászat egyes ágaira kiterjedő hatáskörrel felállított 
szakmai családpénztárak látták el.30

A második világháborúban részt vevő Magyarországon 
a szociálpolitika fejlődése megakadt az 1939. szeptem
ber 1-jével bevezetett hadiüzemi rendszer következtében.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22. napján 
Debrecenben tartott ülésén felállította a Népjóléti Mi
nisztériumot. Idetartozott a szegényügy, a menekültügy, 
a hadifogságból és deportálásból hazatérők gondozása, 
a lakásügy, a társadalombiztosítás, a gyermekvédelem, 
a hadigondozás és az egészségügyi igazgatás. A szociál
politikai igazgatás szervezetét és feladatát a 6300/1945. 
ME. sz. rendelet határozta meg.31 1947-ben Magyarország 
a hároméves terv elfogadásával tért rá a tervgazdálkodás 
útjára.32 A hároméves terv népjóléti feladatának tekintette, 
hogy az egészségügyi és szociálpolitikai szervek intézmé-
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nyes segítséget nyújtsanak mindazoknak, akik betegsé
gük, koruk, háborús sérülésük vagy eltartójuk elvesztése 
következtében nem voltak képesek fenntartásukat szoci
ális támogatás nélkül biztosítani.33 A társadalombiztosítás 
költségvetése az állami költségvetés külön előirányzatát 
képezte. 1947. január 1-jével a kormány deklarálta az 
öregségi biztosításban a várományfedezeti rendszerről a 
felosztó-kirovó rendszerre való áttérést.34 1948-ban in
dult meg a társadalombiztosítás különböző intézeteinek 
a centralizációja. Az 1950-es évektől Magyarországon a 
szocializmus elvei alapján kialakított gazdasági alapra, a 
társadalmi tulajdonra épülő szocialista állam került kiala- 
kításra.35 Az 1950. évi 36. törvényerejű rendelettel a szak
szervezetek irányítása alá került a társadalombiztosítás, 
illetve létrejött a Szakszervezetek Társadalombiztosítási 
Központja. A szocialista állam gondoskodása kiterjedt a 
dolgozóknak betegség esetén járó szolgáltatásokra, ame
lyeket az állam a dolgozó számára a nemzeti jövede
lemből a végzett munka mennyiségétől és minőségétől 
függetlenül a létfenntartás biztosítása céljából juttatott.36 
A szocializmusban a gazdaság döntő része állami tulaj
donba került, valamint megfogalmazásra került, hogy a 
szocialista állam szociálpolitikája elválaszthatatlan a szo
cialista munkajogtól, munkavédelemtől, és csak ennek ke
retében kíván érvényesülni.37

Az 1950 utáni fejlődés főbb állomásai voltak a nyugdíj - 
rendszer tekintetében az 1951. évi 30. számú törvényerejű 
rendelet (első egységes nyugdíjtörvény), az 1954. évi 28. 
számú törvényerejű rendelet (második egységes nyugdíj
törvény), majd az 1958. évi 40. számú törvényerejű ren
delet (harmadik egységes nyugdíjtörvény). Az egészség
ügyről szóló 1972. évi II. törvény úgy rendelkezett, hogy 
az orvosi ellátás, a gyógyító-megelőző szolgáltatás az 
ország összes lakosát állampolgári jogon illeti meg, ettől 
kezdődően az egészségügyi szolgáltatások alanyi jogon 
járó ellátások lettek, és már nem biztosítási jogviszony 
alapozta meg az ellátásra való jogosultságot. Ezt követően 
egységes módon, kódexszerűen a társadalombiztosítási 
ellátásokat az 1975. évi II. törvény szabályozta, erre azért 
is volt szükség, hogy a korábban hozott társadalombiz
tosítási rendelkezéseket egységes szerkezetbe foglalják. 
A törvény négy biztosítási ágra terjedt ki, így szabályozta 
a betegségi és anyasági ellátásokat, a családi pótlékot, a 
nyugellátásokat és a baleseti ellátásokat. A gyermekgon
dozási díjat Magyarországon a 3/1985. (I. 17.) MT sz. ren
delet vezette be.

3 .  A jelenkori magyar szociális 
ellátások rendszerének fejlődése

1989-ben a társadalombiztosítást leválasztották az állami 
költségvetésről. 1990-ben az addig társadalombiztosítási 
rendszerben szabályozott családi pótlék állampolgári jo
gon nyújtott ellátássá vált, helyére az egészségügyi szol
gáltatások kerültek társadalombiztosítási alapon. 1991- 
ben a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról 
döntöttek. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munka-
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nélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV törvénnyel kiala
kították a foglalkoztatáspolitika új rendszerét. 1993-ban 
elfogadták a szociális igazgatásról és szociális ellátások
ról szóló 1993. évi III. törvényt, amely a magyar segélye
zési rendszer alapját jelenti. 1998-ban megszüntették a 
társadalombiztosítási önkormányzatokat, valamint kiala
kították a rendszerváltás utáni új társadalombiztosítási 
rendszer alapjait. Ennek keretében került elfogadásra a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jo
gosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény, a társadalombiztosítási nyug
ellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a kötelező ma
gánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. 
évi LXXXII. törvény, valamint a kötelező egészségbizto
sítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény. A kö
vetkező évben fogadták el a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV törvényt.

A parlament 60/1991. (X. 29.) OGY határozatában egy 
hárompilléres nyugdíjrendszer körvonalait rajzolta fel, 
amely egy azonos összegű univerzális nyugdíjból, egy, az 
életkeresetekkel arányos és a munkaadók és munkaválla
lók hozzájárulásaiból finanszírozott nyugdíjból és egy ön
kéntes kiegészítő magán-nyugdíjbiztosításból alakította 
volna ki a nyugdíjbiztosítás hármas pillérét. 1992-ben lét
rejött a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint az Egészségbiz
tosítási Alap. Az alapok függetlenedtek az állami költség
vetéstől, saját igazgatásuk, költségvetésük és választott 
önkormányzatuk volt, az Országgyűlésnek voltak felelő
sek, valamint a rokkantak és hozzátartozóik iránti felelős
ség megoszlott a két alap között. Az Egészségbiztosítási 
Alap fizette a nyugdíjkorhatár alatti rokkantnyugdíjasok 
járadékát, haláluk esetén a hozzátartozói járadékot. 1993- 
ban lehetségessé vált önkéntes nyugdíjpénztárak létesítése 
Magyarországon. Az önkéntes kölcsönös pénztárakról az 
1993. évi XCVI. törvény rendelkezik. A Világbank javas
lata szerint a nyugdíjrendszer fenntartható finanszírozását 
a járulékfizetők körének kiszélesítésével és a kiadások 
csökkentésével lehet elérni, ezért a Világbank javasolta 
Magyarországnak is a megvalósításához a felosztó-ki- 
rovó rendszer reformját, és egy piaci elvek szerint, ma
gánintézmények által működtetett, kötelező részvételen 
alapuló tőkefedezeti rendszer létrehozását tartotta szük
ségesnek. Az Országgyűlés által 1997-ben elfogadott tör
vény létrehozta a kötelező tőkefedezeti pillért, úgy, hogy 
megőrizte a felosztó-kirovó pillér meghatározó szerepét, 
és a tőkefedezeti pillér súlyát a befizetésekben kifejezve 
a nyugdíjrendszer egynegyedére korlátozta. A kötelező 
tőkefedezeti pillérben a munkaerőpiacra újonnan (1998. 
július 1-jétől) belépőknek kellett feltétel nélkül részt ven
niük, a többi munkavállaló maga dönthette el, hogy át
lép-e a tőkefedezeti rendszerbe is, illetve marad a korábbi 
társadalombiztosítási rendszerben. A kétpilléres kötelező 
nyugdíjrendszer a 2010-2012. évek többlépcsős változá
sai nyomán alakult vissza egypilléres rendszerré. 2010- 
ben korhatáremelési folyamat meghirdetésére került sor. 
2012-ben fő szabályként -  bizonyos kivételekkel -  meg
szűnt a korhatár előtti nyugdíjazás. 2010 novemberében 
döntés született a pályakezdők vegyes nyugdíjrendszerhez 
történő kötelező csatlakozásának megszüntetéséről, vala



mint a kötelező magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetések 
14 hónapi (2010. október 1. és 2011. november 30. közöt
ti) felfüggesztéséről. 2010 decemberében az Országgyűlés 
elfogadta a magánnyugdíjpénztárból történő visszalépés 
szabályait. A lezajlott változások következtében 2012-től 
a magyar kötelező nyugdíjrendszer egypilléressé vált.

A 2012. év másik jelentős, már említett változása, hogy 
megszűnt a rokkantsági kockázatnak a nyugdíjrendszer 
eszközeivel való kezelése. Az ellátórendszer az egész
ségbiztosítás részévé vált. 2012. január 1-jétől átalakult a 
megváltozott munkaképességű személyek magyarországi 
ellátórendszere. A rokkantsági nyugellátás megállapítá
sának lehetősége megszűnt. A 2011. évi CXCI. törvény 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
ról tartalmazza az új szabályokat. Már 2007-ben jogsza
bályt fogadott el az Országgyűlés az egészségkárosodást 
szenvedett személyek megmaradt, fejleszthető képessé
geire épülő rehabilitációjának, társadalmi reintegráció- 
jának elősegítésére, továbbá a rehabilitáció időtartamára 
a jövedelemarányos keresetpótlás érdekében. Ez volt a 
2007. évi LXXXIV törvény a rehabilitációs járadékról, 
amivel elkezdődött Magyarországon a rokkantsági ellá
tások rendszerének átalakítása. Egészségkárosodásnak 
minősült az egész szervezetre vonatkoztatott, a szervezet 
felépítésében, funkcióiban betegség, sérülés vagy vele
született rendellenesség következtében kialakult kedve
zőtlen változás. Rehabilitációs járadékra az volt jogosult, 
aki 50-79%-os egészségkárosodást szenvedett, és ezzel 
összefüggésben a fennálló vagy az egészségkárosodását 
megelőző munkakörében, illetve a képzettségének meg
felelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitá
ció nélkül nem volt alkalmas, és keresőtevékenységet nem 
folytatott, vagy a keresete, jövedelme legalább 30%-kal 
alacsonyabb volt az egészségkárosodást megelőző négy 
naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi át
lagánál, továbbá rehabilitálhatónak minősült, és az élet
kora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. A jo
gosultsághoz szükséges szolgálati időre, megállapítására 
és igazolására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvénynek a rokkantsági nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati időre vonatkozó rendelkezéseit kel
lett megfelelően alkalmazni azzal, hogy a jogosultsághoz
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szükséges szolgálati időbe be kellett számítani a rokkant
sági, baleseti rokkantsági nyugdíj időtartamát is.

Az egészségbiztosítás új alapokra helyezése a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvénnyel valósult meg. Fontos volt háttérjogszabályként 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a 
megalkotása is. 2000-ben bevezetésre került a praxisjog 
mint személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog. A pra
xisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által házi
orvos, házi gyermekorvos és fogorvos részére adott ön
álló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben 
foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység te
rületi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben 
vált végezhetővé.38 Az egészségügyi alapellátás lényege, 
hogy biztosítja a betegek számára a lakóhelyükön, illet
ve annak közelében választásuk alapján igénybe vehető, 
hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos 
egészségügyi ellátást, nemtől, kortól és a betegség termé
szetétől függetlenül.39 Az egészségügyi alapellátás köré
ben a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia a 
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi 
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról, a 
védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.40 
A települési önkormányzat képviselő-testülete -  a kor
mány által kijelölt praxiskezelő által megadott szem
pontokat figyelembe véve -  rendeletben állapítja meg és 
alakítja ki az egészségügyi alapellátásoknak a körzeteit.
A több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzetnek 
a székhelyét az érintett települési önkormányzatok az erre 
irányuló külön megállapodásukban határozzák meg.41 
Napjainkban az egészségügyben kialakításra kerül az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér. Ennek cél
ja, hogy az egészségügyi szolgáltatókat összekapcsolják, 
és egy egységes felhőalapú kommunikációs csatornán ke
resztül biztosítsák az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a betegek számára. Az információtechnoló
giának köszönhetően az e-egészségügy kialakítása révén 
a modern technológia adta lehetőségek az egészségügyi 
szolgáltatások területén is megjelennek. Ennek keretében 
kerül várhatóan bevezetésre 2017 őszén az e-recept, vala
mint az e-beutaló is.
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Mezey Barna1
„...a  hívek egész élete 

bűnbánatra térés legyen"2
A reformáció és a fenyítőházak 

kapcsolatának néhány kérdéséről

L uther Márton Philipp Melanchthon tanúsága szerint 
1517. október 31-én 95 tételét a wittenbergi Schloss- 
kirche kapujára szögezte ki. A később Bázelben, Lip
csében és Nürnbergben ki is nyomtatott vitairat forradal

masította a 16. század teológiáját, lényegében formálta át 
a kereszténységet, és hatalmas társadalmi mozgalmakat 
indított. Vele szinte egy időben Ulrich Zwingli és Kálvin 
János is útjára bocsátotta protestáns kezdeményezéseit, 
ennek eredményeképpen kialakultak a protestáns feleke
zetek. Az egyházi reformot sokan régóta sürgették, külső 
kritikusok és egyházon belüliek egyaránt, a humanizmus 
hívei csakúgy, mint a hit mellett elkötelezett klerikusok. 
A kezdeményezők mögé a társadalmi elégedetlenséget ki
fejező mozgalmak sorakoztak föl. Luther tételeinek addig 
elképzelhetetlen hatása lett. Tanai futótűzként terjedtek a 
Német-római Birodalomban és a kontinensen.

Az új tanítások megosztották a német államokat. 
A szász választófejedelem védnöksége alatt egyre növe
kedett a reformáció ügye mellé állók száma. A nép ünne
pelte Luthert, a nemesség jelentős része támogatta. Ahol 
a lutheri eszmék elterjedtek (így Hessenben és a szász 
választófejedelemségben, Mecklenburgban és Poroszor
szágban, Sziléziában és Pomerániában, Livóniában), az 
állam az egyház fölé kerekedett, a hitet világi ellenőrzés 
alá vonták. Szakítottak a pápasággal, feloszlatták a szer
zetes- és apácarendeket, államosították a kolostorok épü
leteit, az egyház javait kisajátították. Máshol heves táma- 
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dások érték a reformáció híveit és megtorlások kísérték az 
új tanok követőit.

Magyarországon a lutheri tanok meglepően gyorsan 
terjedtek el, köszönhetően a közismert helyzetnek, hogy 
ti. a magyar városok jelentős része német eredetű pol
gársággal bírt. A városi polgárság egyébként (legyen az 
szász, magyar vagy szlovák) általában igen fogékony volt 
az új eszmékre, s viszonylag gyorsan szervezte meg evan
gélikus egyházát. A lutheránus felekezetet azután gyorsan 
követte a kálvini reformáció, s így a protestantizmus meg
határozóvá vált a nemesség körében is. Magyarországon 
külön jelentőséget biztosított a lutheránus és kálvinista fe
lekezeteknek a magyar trónra került Habsburgokkal szem
beni rendi függetlenségi küzdelem. A történeti alkotmány
ra hivatkozó, saját jogát védelmező, ősi ellenállási jogára 
hivatkozó magyar rendek érveik kialakításakor a katoli
kus Habsburgokkal és a ius imperiummal szemben nem 
kevéssé a reformáció eszmerendszerére támaszkodtak. 
Miután a három részre (az ún. királyi Magyarországra, a 
török által megszállt hódoltságra és az Erdélyi Fejedelem
ségre) szakított Magyarországon az új vallás a független
séget is jelképezte, óriási szerepet vállalt a magyar jogi 
és politikai tudományosság, az oktatás, a magyar nyelv 
és irodalom fejlesztésében is. A kálvinizmus az Erdélyi 
Fejedelemségben államvallás lett. A három nemzet uni
ója által működtetett államrendszer egyébként leképezte 
a nációk vallásait is. Így deklarálhatta 1568-ban a tordai 
országgyűlés négy hivatalos felekezet egyenjogúságát: a 
kálvinistáét, a lutheránusét, a katolikusét és az unitáriusét.

2017-ben, amikor a reformáció 500. évfordulójáról 
emlékezik meg a világ, nem tanulság nélkül való szám
ba venni a reformáció hatását a jogra, jogtudományra, a 
jogalkotásra és a jogi praxisra. A magunk részéről ennek a 
feladatnak egy kicsiny szeletkéjét vállaltuk, amikor a sze
génykérdés megoldására kínált egyik lehetséges válasz
ról, a fenyítőházak történetéről foglalunk össze néhány 
megállapítást.

A reformáció megújította a büntetőjogról vallott felfo
gást is. Számos vonatkozásban átértelmezte a bűn, a bűn-


