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Szociális gondoskodás a szociálpolitika 

előtt 
• A rendi világban a szegényügy a közösségek problémája, az 

állam szerepvállalása minimális. 

• A szegénység életciklusfüggő volt: gyerekkorban, fiatal házas, 

öregkor, azaz kiszámíthatóan jelentkezett, s a közösségek 

tudták kezelni (szomszédok, rokonok mint morális közösség). 

• Az ellátás színvonala azonban általában alacsony. 

• A véletlen nagyban befolyásolta, hogy ki részesült 

ellátásban. 

• A segély egyben stigmatizált is. 

• A rendi korszakban a szegénység elsősorban rendészeti 

kérdés => az illetőség kérdése döntő: ki hol jogosult 

segélyre (1930-ig így van, utána a lakóhely szerinti 

gondozási kötelezettség elve). 



Szegénygondozás 
• Rendi örökség a dualizmusban: mindenki 

a saját szegényét gondozza. 

• A biztosításügy kezdeményei: 

önsegélyezés, bányatársláda, egyházi.   

• Alapelv a korszakban: a munkaképtelen, 

a munkanélküliek és a munkakerülők 

megkülönböztetése: ezek nehezen 

definiálhatók => a segélyező döntött.  



Az ipari forradalom és következményei 
• Az urbanizáció és iparosodás koncentrálta, megnövelte, ezáltal 

láthatóbbá tette a szegénységet. 

• A rendi időszak (preindusztriális kor) átmeneti 

nyomoridőszakaihoz képest állandósult a városi nyomor => 

• A közösségi szolidaritás meggyengül, idővel az állam lép helyére. 

• Megváltozik a szegény megítélése => az osztálytársadalom 

atomizált viszonyai között a szegénység morális kérdéssé válik: a 

szegénység egyéni ügy, sem a közösségek, sem az állam nem 

felel érte – a klasszikus liberalizmus a szabad versennyel és 

konjunktúrával szétterjedő jóléttől várta a szegénység 

felszámolását. 

• E nézet a századfordulóra megváltozik: a gazdaság önmagában 

nem képes a szociális feszültségek orvoslására => kialakul az a 

diskurzus, melyből kifejlődik a jóléti állam koncepciója 

(szociáldemokrácia - munkásmozgalmak, Rerum novarum – 1891). 



A 19. századi szociálpolitika két fő iránya  

Formális 

(Anglia) 

 „Az individuális 

emancipáció társadalmi 

programja”: a 

szegénység 

megelőzésén a hangsúly; 

a nők és gyerekek 

előnyben, mondván, hogy 

a férfiak jobban tudnak 

magukról gondoskodni.  

Anyagi szociálpolitika 

(Németország, Otto von 

Bismarck) 

 A kollektív felelősség 

megjelenése a szociális 

biztonságban: 

társadalombiztosítás, 

illetve az állam ezzel 

kapcsolatos 

kötelességeinek 

elismerése.  



Anyagi szociálpolitika 
• Alapja a járulékfizetés, azaz nem állampolgári jog. 

• Kezdete 1883: kötelező állami betegségbiztosítás az ipari 
munkásoknak, 1884: balesetbiztosítás; 1889: 
nyugdíjbiztosítás. 

• Közép-Európában a német modell terjedt el. 

• A bevezetés sorrendje általában:  

1. ipari balesetbiztosítás  

2. betegségbiztosítás 

3. nyugdíjbiztosítás  

  Ez a liberális elvek miatt volt így: a balesetbiztosítás 
volt az egyéni és a munkáltatói felelősséggel leginkább 
 összeegyeztethető). 

• Családi pótlék: először Ausztriában (1921); a 2. 
világháború között 4 országban (Magyarország: 1938!).  



Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi 

Magyarországon európai perspektívában 
• A nyugat-európai fejlődéssel konvergáló és divergáló 

jellegzetességek számbavétele 

• Módszere: az összehasonlítás. 

• Mi az, ami a magyar fejlődésből nagyobb trendekbe 

illeszthető? 

• Közeledett/távolodott-e a magyar fejlődés a nyugat-

európai fejlődéshez/től, s mely területeken? 

• Az összehasonlítás szempontjai: 

• a jóléti kiadások alakulása a bruttó hazai termék 

arányában, 

• a jóléti intézmények alapvető szerkezeti jellemzői, 

• a szociális jogok jellemzői, 

• az állami szerepvállalás mértéke/jellege. 

 



A modern társadalombiztosítás sajátosságai a 

korábbi időszakok segélyezési formáihoz képest 

• Már a korai tb-programok is magukban hordozták a 

dinamikus növekedés lehetőségét => nem a 

szükséghelyzetben történő segítésen van a hangsúly, 

hanem a szükséghelyzet kivédésén. 

• A programokat a törvényhozás szabályozta 

• Bizonyos munkavállalói csoportoknak kötelező tagság 

(kötelező biztosítás). 

• Nemcsak a biztosítottak befizetéseit osztották újra, hanem 

az állam és a munkaadók maguk is hozzájárultak. 

• Az egyéni befizetések alapján a juttatásokra egyéni – 

háttérbe nem szorítható (pl. magas jövedelem) – jogigény 

keletkezett. 

• A férfi keresőkre koncentráltak >< régen a nők/gyerekek a 

segélyezés központjában. 



Magyarország európai kitekintésben 
• 1875 – a munkásságra kiterjedő betegbiztosítási tv. => a 

munkáltató 30 napig köteles a gyógyulás/szülés költségeit 

viselni, amennyiben a munkás erre nem képes. 

• 1891 – munkások betegbiztosítási törvénye: csak 

Németország és Ausztria áll Magyarország előtt! 

• Először az ipari munkások => a szociáldemokrácia ereje. 

• 1907 – balesetbiztosítás az ipartörvény alá tartozó ipari és 

kereskedelmi üzemekben => ezáltal kb. 1-1 millió fő ipari 

munkás és kereskedelmi alkalmazott lett biztosítva. 

• Családi pótlék: 1912-től csak állami alkalmazottaknak; 1939-

től ipar, ker. bányászat is. 

• Nyugdíj: 1913-tól, de csak állami alkalmazottaknak => 

általános öregségi nyugdíj csak 1928-tól, ami már 

nemzetközileg kései időpontnak számít. 



A jóléti kiadások GDP-arányos 

alakulása 
• A századfordulón Németország az élen: 1900-ban a 

bruttó hazai termék (GDP) 1%-a szociális kiadás, az 1. 
világháború előtt 2,6%-a. 

• A 2 vh. között (1930): szintén Németország vezet a 
GDP 5,2 százalékával, 2. hely Anglia: 4,6%, 

• a nyugati átlag ekkor 2,5%. 

Mo.: 1,6% (ez akkor Svéd- és Finnország, ill. Svájc 
előtt!) 

• 1927-es nyugdíjbiztosítási reform: 

• bőkezű juttatások: a jóléti kiadások a GDP 2,7%-
ra nőttek 1940-re: szűkül a rés Mo. és Németo. 
között. 

• A jóléti kiadások kb. 70%-a nyugdíj volt 



A lefedettség mértéke 
Magyarországon jóval kisebb, mint Nyugaton (amennyivel 

az ipar is kisebb jelentőségű volt).  

• A legkorábbi adat: 1924-ben az aktív keresők 25%-ának 

volt táppénzjogosultsága. 

• Az 1927-28-as reformok után biztosítottak lettek 

(baleset-, beteg- és nyugdíjbiztosítás együtt) az iparban, 

bányászatban, kereskedelemben, szállításban és a 

háztartásban alkalmazottak + családtagjaik. 

• Balesetbiztosítás (1930): az aktív keresők kb. 

39%-a. 

• Öregségi nyugdíj (1930) az aktív keresők kb. 16%-

a, 1939: kb. 1/3.  

• Betegbiztosítás (1939) az aktív keresők kb. 25%-a.  

 



• => a mezőgazdaság hiányzik!  

Az egyes biztosítások mindig az alkalmazottakra 

terjedtek ki, míg az agrárnépesség a cselédeket 

leszámítva, önállónak minősült. 

• Balesetbiztosítása csak a gazdasági 

cselédeknek volt, de ez is inkább munkaadói 

felelősségbiztosítás. 

• Egyáltalán nincs betegbiztosítás. 

• => azáltal, hogy 1945 előtt Magyarország 

társadalma 50%-ban a mezőgazdaságból élt, az is 

következik, hogy a hivatás jellegéből adódóan ők 

kiszorultak a biztosítotti körből. 

• Ez Európában mindenütt hasonlóan alakult: az 

agrárnépesség általában csak 1945 után került 

sorra. 

 



A tb-juttatások színvonala a két 

világháború között 
• Általánosan elmondható, hogy nemzetközi kitekintésben relatíve 

magas volt a háború előtt. 

• Vö. táppénz:  

• 30-as évek: az ipari munkások a betegség 4. napjától az 

átlagbér 60%-át kapták (max. 75%-át) – ez meghaladta a 

német, francia, belga szintet, csak a holland volt ennél 

kedvezőbb (ez természetesen a bérekhez viszonyított arányt 

tekintve igaz, nem pedig a tényleges kifizetések összegéről). 

• A táppénz 52 hétig járt, ill. az orvosi ellátás is (családtagoknak 

6 hét kórházi ápolás). 

• A mezőgazd. népesség itt is hátrányos helyzetben: a 

cselédeknek 45 napig járt az orvosi költségek fedezése, a 

kórházi kezelés 30 napra, családtagok nélkül. 

 



• Nyugdíj: 

• 1930-ban 30 év biztosítotti jogviszony 

után a pengőben kifejezett osztrák és 

olasz szintet meghaladta, 

megegyezett a csehszlovákkal; 

elmaradt az angoltól és némettől. 

 

Az állami szerepvállalás növekedésével a 

századfordulótól egészen 1942-43-ig 

nőnek a szociálpolitikai juttatások. 



Fontosabb egészségügyi programok  
• 1920 után az egészségügy teljes egészében állami 

feladat lesz, s nagy súly kerül a megelőzésre => 

közegészségügyi hálózatok kiépítése; meghatározó 

szervezetek a 20-as években a 

• Stefánia Szövetség (1916): anya- és csecsemővédelem, 

• 1930-ban 169 intézete van. 

• Zöldkeresztes Szolgálat 

• falusi közegészségügy és szegénygondozás,  

• egészségházak építése, cukor- és tejakciók,  

• tevékenysége kb. 1,5 m lakosra terjedt ki, 

• a 6000 lakos alatti településeken teljes körű eü. 

szolgálatot építettek ki (1938-ban: 342 anya- és 

csecsemővédelmi intézet, 54 bölcsőde és óvoda).  



Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) 
• Az 1925/31 tc. alapján 1927-től kezdte meg működését, cél 

=> 

• a fertőző betegségek visszaszorítása, 

• szakemberképzés, 

• ivóvízvizsgálatok. 

• A fertőzőbetegségek kötelező bejelentése, a 30-as évek 

végétől kötelező védőoltások (diftéria, hastífusz).  

• 1940-ben e három szervezetet összevonták, azok Országos 

Egészségvédelmi Szövetség néven egyesültek =>  

• Munkájuk 2 millió emberre terjedt ki, 500 orvossal és 900 

védőnővel. 

• Kórházépítések: a századelőn és 1925–30 között (ezt 

hitelből, az ágyak száma tízezerrel, negyedével nőtt). 

 



Államon kívüli szegénypolitika  
• Egri norma (1927) 

• Kidolgozója Oslay Oszwald ferences szerzetes. 

• Elemei: környezettanulmányok után racionális és tervszerű 

segélygyűjtésből segélyalap létrehozása.  

• 1931-ig 8 vidéki város vette át 

• Komáromi norma 

• Sokgyerekes cselédek és napszámosok számára minimális 

munkabér és családi pótlék + természetbeni juttatások 

biztosítása. 

• „Produktív szociálpolitika” (Esztergár Lajos pécsi polgármester) 

• Elsőként Szatmár megyében, 

•  egyszeri, de nagy értékű természetbeni segéllyel segíteni a 

szegénység elhagyását (ház(hely), gép, jószág), 

• a támogatás később visszatérítendő.  



Lakásépítés 
• A Nagyatádi földreform keretében 1939-ig 260 ezer házhely 

kiosztása. 

• OFAKSZ (Országos Falusi Kislakásépítő Szövetkezet) az 1927/19. 

tc. alapján: 20 éves lejáratra 6%-os kamat mellett kölcsönök (volt 

30 éves 4%-os verzió is): 1938-ig 41 ezer falusi kap kölcsönt, de 

csak negyedük volt mezőgazdasági munkás. 

• 1939: a főváros 20 milliós OTI kölcsönből munkáslakásokat épít a 

barakkok helyett: 2000 új lakás épült (vidéki városokban nem vagy 

alig volt községi lakásépítés). 

• ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi Alap): 1940–44 között 

BM-koordináció mellett a sokgyermekes családok megsegítése. 

• Kamatmentes kölcsönnel 12 ezer telepszerű otthon épült, 2/3-

uk falun. 

• Jelszó: „szociális állam – szociális vármegye”. 

• Ezekben az években minden 3. új ház „oncsaház” volt. 

 


