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6. hét 

Társadalompolitika mint szociálpolitika 

Horváth Gergely Krisztián 

Visszatekintés 

•Az állami szerepvállalás növekedésével a századfordulótól egészen 1942–43-ig nőnek 

a szociálpolitikai juttatások. 

•A 2. világháború előtt a jóléti kiadások GDP-hez viszonyított aránya nem maradt el a 

nyugat-európai ráfordításoktól. 

•Míg fokozatosan valamennyi alkalmazotti réteget integrálta a társadalombiztosítás, 

addig a parasztság nem részesült e juttatásokban. 

1945–1990 

•1945 után Európa-szerte gyors növekedés 

•az 1950-es években kevéssé gyors, mint az 1930–40-es években, 

•nagyon nagy felfutás: 1960-as években és még az 1970-es évek első felében. 

•Az 1970-es évek közepe korszakhatár: 

•lelassult a jóléti kiadások növekedési üteme, ill. stagnált 

•okok: recesszió – tömeges munkanélküliség, elöregedés  

•az egyes nyugati országok erősen széthúznak: Svédország: a GDP 28,6%-a jóléti 

kiadás ↔  
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• Anglia: 9,9% 

Magyarország 

•Egyszerre érvényesült a szolidaritás és az egységesítés elve plusz a diszkrimináció. 

•1945 után újjáalakult és önkormányzati formában működött tovább valamennyi 

társadalombiztosító intézet → a tagok 3/4-ét a munkavállalók, 1/4-ét a munkaadók 

küldték. 

•Feladatuk  

•a vagyonkezelés, 

•törvények végrehajtása/betartása, 

•a szolgáltatások biztosítása (1948/49-ig). 

A társadalombiztosítás államosítása 

•Elvek, megfontolások: 

•Szocialista keretek között nem kell önálló szociálpolitika, mert a politika egésze 

szociális (1950-ben ezért meg is szűnt a Népjóléti Minisztérium). 

•Emiatt a karitatív szervezeteket is felszámolták. 

•Elvben teljes a foglalkoztatottság, ezért a juttatásokat a „dolgozók” vehetik igénybe (a 

valóságban ez diszkriminál → a csökkenő számú nem állami dolgozók csak magasabb 

térítés mellett). 

•Az önkormányzati alapon működő biztosítókat 1949-ben beolvasztották az Országos 

Társbiztosítási Intézetbe (OTI). 

•Az OTI feladatkörét 1950 októberétől a Szakszervezetek Társadalombiztosítási 

Központja (SZTK) vette át (ekkor a rendelőket is államosították) → felügyeleti szerv: a 
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Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT), ezé pedig a Minisztertanács. 

•A SZOT-nak döntési jogköre nem volt, csak adminisztratív végrehajtó szerv.  

•Nyugdíjak folyósítása: Országos Nyugdíj Intézet (1953); változatlan jogkörrel 1964-től: 

SZOT Nyugdíjfolyósító Igazgatósága.  

•A járadékok kb. 1/3-ot fedeztek, 2/3-ot a költségvetés állt. 

•A jövedelem 3%-a volt a járadék, ezért járt társadalombiztosítás, nyugdíj, 

kedvezményes gyógyszer (+ üdültetés, szanatóriumok). 

1945 után a biztosítottak köre három hullámban 

bővült: 

•1945–50 

•1958–64 

•1970-es évek közepe 
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A biztosítottak körének bővülése: 1945–50. 

•1945 után: a mezőgazdasági munkások betegségi biztosításának bevezetése, 

•a mezőgazdasági munkások nyugdíjbiztosítása, de csak ha 1 kataszteri holdnál 

kevesebb földjük van, 

•valamennyi magánalkalmazott betegbiztosítása, 

•1949: a tsz-tagok is biztosítottak (kollektíve) → mint régen az uradalmi cselédek! 

•1950: a kisipari szövetkezetek tagjai is biztosítottak (kollektíve → az önálló lét feladása 

a biztosítottság feltétele). 

•1950-re a lakosság felének volt baleset-, egészségügyi- és nyugdíjbiztosítása. 

•1949-ben a lakosság 41%-ának, 1950-ben 47%-ának volt társadalombiztosítása → az 

1950-es években a népesség fele nem volt biztosítva! 

•1950: egészségügyi minimum létrehozása: 

•egységes körzeti orvosi rendszer kialakítása, 

•táppénz a betegség első napjától, a fizetés 75%-a. 

•1951: egységes nyugdíjkorhatár:  

•nők 55 

•férfiak: 60 év (min. 10 év szolgálati idővel) → 

•kezdetben (1952) rendkívül alacsony nyugdíjak: a munkabér 15%-a 

•1953: 20 hét szülési szabadság 

•egységes betegbiztosítás 1956-tól: 

•„a dolgozók és családtagjaik részére” ingyenes egészségügyi-ellátás (a munkáltatók a 

bér 30%-át fizették be) 

•a gyógyszerek térítési díja egységesen 15% 
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A biztosítottak körének bővülése: 1958–64. 

•1958: a téesztagok kötelező egyéni biztosítása (10 év tagság után nyugdíjjogosultság). 

•A mezőgazdasági dolgozók bevonásával a társadalom 4/5-e biztosított → tehát azért 

lesznek biztosítottak, mert megszűnnek parasztok lenni. 

•1959: az 1929 előtti munkaviszonyt is beszámították a nyugdíjalapba. 

•1962–64: az „önállók” nyugdíjjogosultsága, 

•1963: a biztosítási területek mindegyikén 97%-os volt a lefedettség (ez Nyugaton is 

csak a skandinávoknál). 

•1967: GYES (1972-től alanyi jogon, felsőoktatásban részt vevő diákoknak is), 

•1971: kötelező évi 2%-os nyugdíjemelés. 

A biztosítottak körének bővülése: 1970-es évek 

közepe 

•1975: az ingyenes egészségügyi-ellátás állampolgári jog:  

•a legtágabban vett univerzalitás megvalósulása, 

•elvben azonos színvonalú szolgáltatás jár mindenkinek. 

Rendszerváltás felé 

•1988: XXI. tv.: újra önálló a társadalombiztosítás költségvetése, 

•1989–90: a vállalati szociális juttatások leépítése. 
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Egyenlőtlenségek fennmaradása/diszkrimináció 

•Csökkenő mértékben, de évtizedekig meglevő politikai diszkrimináció:  

•Bélistázott tisztviselők, katonák, csendőrség + családtagjaik: a legtöbben megszerzett 

nyugdíjjogosultságukat is elveszítették. 

•Az önállók csak az 1960-as évekre lettek biztosítottak. 

•A mezőgazdasági dolgozók (parasztok): 

•nincs társadalombiztosítás 1958-ig, 

•nyugdíj: + 5 év munkaviszony (1975-től fokozatosan megszűnt), 

•táppénzjogosultság hiánya, 

•családi pótlék: 1966-ig csak a 3. gyerektől, majd 1975-ig kevesebb pénz, mint a 

munkásalkalmazottnál, 

•Privilegizált csoportok: 

•Belügyminisztérium/katonák, bányászok 

•Nyugaton szintén voltak különbségek az önállókra vonatkozó jogokban, de „a 

jogkiterjesztés nem egyes rétegek hátrányára következett be” (Tomka 2003: 90.)  

A szocialista jóléti rendszer jellemzői 

összefoglalóan 1. 

• Nagyfokú paternalizmus, 

• Ellentmondásosság: 

• a szociálpolitika szerepe csökkent a jóléti rendszeren belül, mert  

• az árképzésbe került át sok szociális elem, 
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• hivatalosan teljes foglalkoztatottság (1957 és 1988 között létezik ugyan 

munkanélküli segély, de csak kb. 5000 esetben folyósították), 

• a hagyományos szegénypolitika megszüntetése növelte a társadalombiztosítás 

jelentőségét, 

• Centralizált felépítésű, a mindennapi kihívásokat nehezen kezeli. 

A szocialista jóléti rendszer jellemzői 

összefoglalóan 2. 

• Nagyszámú, kis hatékonysággal dolgozó adminisztráció, 

• ideológiai korlátok: hivatalosan nincs szegénység, hajléktalanság és munkanélküliség 

→ ezeket így kezelni sem lehetett  (vö. a Szegényeket Támogató Alap mint ellenzéki 

szervezet). 

• Lásd még az 1970–80-as évek szociológiai irodalmában a szegénységgel 

kapcsolatos problémák megnevezését: „társadalmi beilleszkedési zavarok”, 

„hátrányos helyzetben élők”, „tartósan hátrányos helyzetűek”, „depriváltak”. 

• Ezen rés 1982-ben: MSZMP PB határozatra bevezetik a létminimum-számítást 

(ekkor 1900 Ft/fő/hó) 

• A szegénység főleg az aktív kereső nélküli falusi népességben volt jelen, míg a 

rendszerválsággal a 1980-as évekre ez mindinkább áttolódott a városi aktív 

keresős lakosságra. 
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A szocialista jóléti rendszer jellemzői 

összefoglalóan 3. 

•Finanszírozás és értékállóság: 

•a költségvetésben a szociális kiadások aránya folyamatosan emelkedett, de  

•a nyugdíjak, segélyek reálértékét az 1970-es, 1980-as években nem sikerült megőrizni.  

•(1960: a nemzeti jövedelem 10%-a szociálpolitikai kiadás ↔ 1980: 18%!) 

A szocialista jóléti rendszer jellemzői 

összefoglalóan 4. 

• Jóléti kiadások 1950-ben a GDP arányában: 3,2% (de ebben benne vannak már az 

egészségügyi szolgáltatások is). 

• Tomka számítása: a GDP-hez viszonyított arányt tekintve csak az 1970-es években 

érték el a tb-juttatások az 1930-as évek szintjét! 

• Alacsony és korai nyugdíjak: további munkavállalásra ösztönöznek. 

• 1960 és 1990 között a magyarországi szociális kiadások aránya a nyugati átlagtól 

jelentősen elmaradt, annak csak mintegy 70%-át, az 1980-as évek végén 80%-át 

érte el. 

• Probléma: a fogyasztói ártámogatások e számításokban nem szerepelnek, noha 

az is jóléti beavatkozás (valamint a lakástámogatások is). 
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A szocialista jóléti rendszer jellemzői 

összefoglalóan 5. 

•A magyar és a nyugati társadalombiztosítási kiadások szerkezete az 1960–80-as 

években eltérő. 

•Nyugaton az egészségügyi kiadások az új technológiák miatt jelentősen nőttek vs. 

Magyarország: felére csökken (ellenben: egyre jobban nő a nyugdíjasok aránya). 

•Nagy növekedés az 1980-as évek végén: de ez már a transzformációs válság jele:  

•a visszaeső nemzeti terméken belül történik a kiadások arányának növekedése 

(15,8%-ra), 

•a nyílt munkanélküliség enyhítése. 

A szocialista jóléti rendszer jellemzői 

összefoglalóan 6. 

•A szociális kiadásokat tekintve az 1930-as években szűkült a rés Nyugat-Európa és 

Magyarország között, 1945 után nőtt, s csak az 1980-as években mérséklődött újra. 

•„Feltűnő a berendezkedő kommunista rendszer csekély jóléti erőfeszítése a két 

világháború közötti Magyarországhoz viszonyítva csakúgy, mint nemzetközi 

összehasonlításban.” (Tomka 2003: 49.) 

•A jogosultságok kiterjesztése főként úgy történt, hogy az állampolgárok állami 

alkalmazottakká lettek, s ezáltal biztosítottak is. 
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Kontinuus vonások korábbról (vö. 19. sz. vége): 

• A rászorultsági elv kevéssé érvényesült.  

• A rendszer alapja a munkavállalói státus és a járulékfizetés, azaz az egyéni 

biztosítottság → bismarcki örökség. 

 


