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A társadalombiztosítás két biztosítási ágának pénzügyi folyamatai az ágak önálló pénzügyi 

alapjain, a Nyugdíjbiztosítási Alapon és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül bonyolód-

nak le.  

Jelen cikkben a jelenleg hatályos szabályozás előzményével a Társadalombiztosítási 

Alap kialakulásával és finanszírozásának változásaival foglalkozom 1988 és 1992 között. 

Kulcsszavak: Társadalombiztosítási Alapok, Nyugdíjbiztosítási Alap, Egészségbiztosítási 

Alap 

 

The Social Insurance Fund has two branches nowadays: the Pension Insurance Fund and 

the Health Insurance Fund. Pension insurance benefits are financed nowadays by the Pen-

sion Insurance Fund. Health insurance benefits are financed nowadays by the Health Insur-

ance Fund. 

In the present article I deal with the current regulation’s history of the Social Insurance 

Fund between 1988 and 1992. The Act XXI of 1989 about the Social Insurance Fund en-

tered into force on 1 January 1988. 
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Bevezetés 

A Társadalombiztosítási Alapot az 1988. évi XXI. törvény hozta létre 1989. január 

1-jével. E törvény hatálybalépése előtt a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. 

törvény úgy rendelkezett, hogy társadalombiztosítás bevételeit és kiadásait az álla-

mi költségvetésben kell előirányozni.1 Már ekkor is szerepelt a jogszabályban, 

hogy a Minisztertanács elrendelheti egyes társadalombiztosítási bevételek és kiadá-

sok alapszerű kezelését.2 

A társadalombiztosítás pénzalapja 1989. január 1-jén – tehát még a Németh-

kormány idején – vált le az állami költségvetésről, s ezzel egy időben jött létre a 

nyugdíj- és egészségbiztosítási ügyeket intéző Országos Társadalombiztosítási 
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Főigazgatóság.3 Az Antall-kormány már elsősorban német, illetve francia példák 

alapján szervezte újjá a társadalombiztosítás rendszerét. Az első lépés az volt, hogy 

1991-ben az Országgyűlés létrehozta az OTF 11 tagú felügyelőbizottságát, amely-

nek vezetőit a munkavállalók és a munkáltatók szervezeteinek képviselői delegál-

ták. Ez a megoldás – amelynek ideiglenes jellegét már a vonatkozó jogszabály is 

kimondta – kezdettől fogva bizonytalan legitimációval rendelkezett.4 A parlament 

ebből a zsákutcából úgy próbált kihátrálni, hogy az érdekképviseletek megmérette-

tését a tb-alapokat felügyelő önkormányzatok megválasztásához, azaz a régi és az 

új szervezetek támogatottságához kötötte. Ennek az volt a célja, hogy a korábbi 

monopol helyzetű szakszervezeti konföderáció – a Szakszervezetek Országos Ta-

nácsa (SZOT) – helyett valamennyi szakszervezet és a munkaadók által újonnan 

létrehozott szervezetek egyaránt helyet kaphassanak a két nagy társadalombiztosí-

tási ellátás – a nyugdíj és az egészségügy – irányításában. 

Az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap Önkormányzatának 

megválasztására első ízben 1993. május 21-én került sor, az önkormányzatok alap-

szabályait 1994-ben fogadta el az Országgyűlés. A választás, amely egyébként a 

várakozásokkal ellentétben viszonylag magas, 38,8 százalékos részvétel mellett 

zajlott, feloldhatatlan elvi ellentmondást hordozott magában. A törvényalkotó 

ugyanis két szavazást időben egybe vont. A tb-önkormányzatok megválasztásával 

egy időben folytak az üzemi és közalkalmazotti tanácsi választások is. S mivel a 

május 23-i országos szavazás szabályai megegyeztek az országgyűlési választások 

szabályaival, így azon minden nagykorú magyar állampolgár részt vett, függetlenül 

attól, hogy tagja volt-e valamely szakszervezetnek.  

A szervezetek így megszerzett támogatottsági indexe alapján állt fel a 40-40 ta-

gú Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Önkormányzat. Az önkormányzatok 

formális megalakulásával egy időben az egységes OTF is megszűnt, s megalakult a 

két utódszervezet, a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (NYUFIG) és az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). A későbbiek folyamán a két szervezetbe 8-8 főt 

delegáltak a települési önkormányzatok képviselői is, s ezzel a két szervezet lét-

száma 48-48 főre gyarapodott. 

Paradox módon mind a politizáló hazai közvélemény, mind a Magyarország 

számára oly fontos nemzetközi intézmények (Világbank, OECD), sőt a külföldi 

befektetők szemében is az gerjesztette a legerősebb ellenszenvet, hogy mindkét 

alapnak törvény adta felhatalmazása volt a költségvetési keretszámok túllépésére. 

A finanszírozás logikájánál fogva ez a probléma elsősorban az egészségbiztosítás 

területén volt húsba vágó, míg a nyugdíjak esetén a fix összegben rögzített sok 

millió nyugdíj összege továbbra is jól tervezhető maradt. A kormányzat is elégedet-

len volt az egészségbiztosító önkormányzatával, mert mind a két illetékes miniszté-

                                                           
3  A továbbiakban: OTF. 
4  A rendszerváltást követően ugyanis egyre-másra alakultak az újabb és újabb szakszer-

vezetek, az újabb és újabb munkaadói szövetségek, s nem volt megnyugtató alap annak 

tisztázására, hogy az egyes szervezetek mögött valójában milyen társadalmi felhatalma-

zás áll. 
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rium – tehát a Népjóléti Minisztérium és a Pénzügyminisztérium – úgy látta, hogy 

az OEP nem törődik komolyan az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzésével, és a 

költségvetési keretek túllépése ennek volt a következménye. Úgy gondolták, és 

ebben egyébként igazuk is volt, hogy ez is az önkormányzati irányítás számlájára 

írandó. A nagyobb nyomaték kedvéért az Egészségbiztosítási Önkormányzatot és 

az OEP-et az Országgyűlés 1997-ben – példátlan módon – külön határozatban ma-

rasztalta el. A Fidesz vezette koalíció a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 

függetlenségét már rögtön a kormányváltás után megszüntette, jogi értelemben 

azonban csak 2000 áprilisában született olyan kormánydöntés, amely a tb-alapokat 

a központi költségvetés részévé tette. Az OEP irányítása előbb a Miniszterelnöki 

Hivatalhoz, onnan a Pénzügyminisztériumhoz, majd 2001-től az Egészségügyi 

Minisztériumhoz került.5  

 

1. A Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény szabályainak 

elemzése 

1.1. A szabályozás első szakasza 1989–1990 között 

A Társadalombiztosítási Alap6 a törvényi megfogalmazás szerint olyan elkülönített 

állami pénzalap, amely a társadalombiztosítási ellátások, illetőleg a külön jogsza-

bályok alapján járó, társadalombiztosítás által folyósított egyéb juttatások, valamint 

a társadalombiztosítás működésének fedezetére szolgál.7 

Az Alap forrásai a következők voltak: 

a) a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az egyéb társadalom-

biztosítási befizetések; 

b) az állami hozzájárulás; 

c) az Alap önálló gazdálkodásából származó eredmény.8 

Az Alap forrásaiból történt az ellátások folyósítása, illetve az Alap működteté-

sével, kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozása. A működtetéssel, kezelés-

sel kapcsolatos költségek az Alap éves bevételének 1%-át nem haladhatták meg.9 

Az Alap tartalék- és forgóalappal rendelkezett. A tartalékalap forrásait képezte 

az éves költségvetési törvényben meghatározott juttatás, az Alap bevételi többlete, 

az eszközeivel történő gazdálkodás eredménye. A tartalékalap felhasználható volt 

olyan értékpapír vásárlására, amely állami tulajdonban volt, illetőleg amelynek 

visszafizetésére az állam vagy a Magyar Nemzeti Bank kötelezettséget vállalt. A 

tartalékalappal való gazdálkodás eredményének évente meghatározott része az 

egészség megőrzését szolgáló célokra volt fordítható. Az Alap bevételi többlete 

                                                           
5  MIHÁLYI Péter: Tb-történet dióhéjban, Beszélő 7. évf. (2002), 3. szám.  

http://beszelo.c3.hu/keretes/tb-tortenet-diohejban (letöltés ideje: 2016. május 10.) 
6  A továbbiakban: Alap. 
7  1988. évi XXI. törvény 1. §.  
8  1988. évi XXI. törvény 2. §.  
9  1988. évi XXI. törvény 3. §.  

http://beszelo.c3.hu/keretes/tb-tortenet-diohejban
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nem volt elvonható. Az Alapot létrehozásakor 2 milliárd forint összegű forgóalap-

pal kellett ellátni.10 

Az Alapot az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság kezelte. Az Alap 

működéséről az Országgyűlés előtt évente be kellett számolni. Főbb jogcímenként 

be kellett mutatni a bevételeket és a kiadásokat, az Alap eszközeivel való gazdál-

kodás eredményét és annak felhasználását, továbbá a működés költségeit és a kö-

vetkező évi előirányzatokat.11 

Az Alap pénzügyi, elszámolási, számviteli rendjét a Minisztertanács állapította 

meg. 1989. január 1-jén az állami költségvetés az Alapot 1,8 milliárd forint névér-

tékű, az állam tulajdonában lévő részvények átadásával, tartalékalappal látta el. 

Amennyiben 1989-ben az ellátási és működési kiadásokat a járulékbevételek 3,2 

milliárd forinttal nem haladták meg, a különbözetet – eddig az összeghatárig – az 

állami költségvetésből ki kellett egészíteni. Ezt az összeget a tartalékalapba kellett 

helyezni.12 

 

1.2. A szabályozás második szakasza 1991. I. 1–1992. III. 8. között  

A jogszabály 1991. január 1-jétől több módosítást tartalmazott, ennek keretében 

változott a fogalom is: a Társadalombiztosítási Alap az államháztartás része; önálló 

pénzalap, amely a társadalombiztosítási ellátások, valamint a külön jogszabályok 

alapján járó, társadalombiztosítás által finanszírozott egyéb juttatások fedezetére 

szolgál.13 

Az Alap működtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére az Alap 

kezelőjének költségvetése, a működési költségvetés szolgált. 

A törvény külön nevesítette a működési költségvetés bevételeit: 

a) az Alap bevételei közül a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, a 

késedelmi pótlék, a rendbírság, a különböző megtérítések és visszafizeté-

sek együttes összegének 1%-a; 

b) a társadalombiztosítási szervezet vállalkozásából eredő működési, ár- és 

díjbevétel, a működési vagyon hasznosításából, a működési költségvetés 

átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséből származó bevétel, va-

lamint a családi pótlék folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítá-

sok állami költségvetés által történő megtérítése. 

Az a) pont szerinti összeget folyamatosan – közvetlenül a bevétel beérkezését 

követően – a működési költségvetésnek át kellett utalni és egyidejűleg az Alapból 

teljesített kiadásként kellett elszámolni. Működési célú kiadás legfeljebb a műkö-

dési költségvetésben rendelkezésre álló összeg erejéig volt teljesíthető. 

A mérlegzárást követően a működési költségvetésben megtakarított összeg a 

következő évre átvihető és felhasználható volt. A működési költségvetést terhelték 

                                                           
10  1988. évi XXI. törvény 4. §.  
11  1988. évi XXI. törvény 5. §.  
12  1988. évi XXI. törvény 6. §.  
13  Az 1988. évi XXI. törvény 1. §-a az 1991. évi III. törvény 13. § (2) bekezdésének meg-

felelően megállapított szöveg. 1991. I. 1-jén lépett hatályba. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/209129#sid768
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1973#sid28928
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az ügyvitel bér- és dologi ráfordításai, a beruházási költségek, valamint a közvetle-

nül a működési költségvetésbe kerülő bevételek elérése érdekében teljesített ráfor-

dítások.14 

Az Alapot továbbra is az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság kezel-

te, de bekerült a jogszabályba, hogy az Alap éves költségvetését és annak végrehaj-

tását az Országgyűlés fogadja el.15 Az Alap pénzügyi, elszámolási, számviteli rend-

jét a Minisztertanács, az Alapon belüli gazdálkodási és pénzügyi műveletek egyéb 

szabályait pedig az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság állapította 

meg.16 

 

1.3. A szabályozás harmadik szakasza 1992. március 9–1992. december 31. 

A vonatkozó időszakban megfigyelhető a fogalom kibővítése: 

Az Alap az államháztartás része; önálló pénzalap, amely  

a) az öregségi nyugdíj, a hozzátartozói nyugellátások, az öregségi nyugdíjkor-

határt betöltött személyek rokkantsági nyugdíja, baleseti nyugellátása, vala-

mint 

b) a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, az öregségi nyugdíjkorhatárt be 

nem töltött személyek rokkantsági nyugdíja – a temetési segély kivételével  

–, baleseti ellátása (ideértve a hozzátartozói baleseti nyugellátásokat és a 

rokkantság miatt megállapított hozzátartozói nyugellátásokat is), a gyógyító-

megelőző ellátások, a gyógyszeres gyógyászati segédeszköz ártámogatás és 

egyéb betegségi ellátások (kártalanítási járadék, útiköltség-térítés, segélyek) 

fedezetére szolgált. 

Átmenetileg – az állami költségvetés helyett – az Alap biztosított fedezetet a 

gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, az anyasági segély, a temetési 

segély, az öregségi és növelt összegű öregségi járadék, a munkaképtelenségi és 

növelt összegű munkaképtelenségi járadék, az özvegyi és növelt összegű özvegyi 

járadék, a saját jogú nyugellátáshoz megállapított házastársi pótlék és a házastárs 

utáni jövedelempótlék, a megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadé-

ka, rendszeres szociális járadéka és a cukorbetegek támogatása kiadásaikra is. 

Az Alap működtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére az Alap 

kezelőjének költségvetése (a továbbiakban: működési költségvetés) szolgál.17 

Az Alap bevételei és kiadásai is kibővültek ebben az időszakban. 

 

 

                                                           
14  Az 1988. évi XXI. törvény e 3/A. §- át az 1991. évi III. törvény 13. § (5) bekezdése 

iktatta be. 1991. I. 1-jén lépett hatályba. 
15  Az 1988. évi XXI. törvény 5. §- a az 1991. évi III. törvény 13. § (8) bekezdésének meg-

felelően megállapított szöveg, amely szintén 1991. I. 1-jén lépett hatályba. 
16  Az 1988. évi XXI. törvény 6. § (3) bekezdése az1991. évi III. törvény 13. § (9) bekez-

désének megfelelően módosított szöveg. 1991. I. 1-jén lépett hatályba. 
17  Az 1988. évi XXI. törvény 1. § (1) bekezdése az1992. évi X. törvény 22. § (1) bekezdé-

sének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 1992. III. 9. 
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Az Alap bevételei: 

‒ a járulékbevétel (munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék, munkáltatói egész-

ségbiztosítási járulék, egyéni nyugdíjjárulék, egyéni egészségbiztosítási járu-

lék, egyéb járulék); 

‒ a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel; 

‒ az állami, önkormányzati hozzájárulás; 

‒ az Alap pénzügyi tevékenységéből – ideértve a társadalombiztosítás részére 

ingyenesen átadott vagyon külön törvény szerinti hasznosítását is – származó 

bevétel. 

Nem minősül az Alap bevételének a társadalombiztosítás által folyósított, az ál-

lami költségvetés, más intézmény vagy gazdálkodó szervezet által finanszírozott 

ellátások, ellátásrészek kiadásának megtérítése.18 

Az Alapból teljesíthető kiadások a következők voltak: 

‒ a meghatározott feladatok finanszírozása; 

‒ a finanszírozással összefüggésben felmerült bankköltség és postaköltség; 

‒ a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját – a társadalombiztosítás ön-

kormányzati igazgatásáról szóló törvény alapján – megillető költségtérítés, 

amely az ellátások kifizetőhely által folyósított összegének 1%-a; 

‒ az Alap pénzügyi tevékenységének költségei; 

‒ a működési költségvetéshez történő hozzájárulás; 

‒ külön törvényben meghatározott egyéb kiadás. 

Nem minősült az Alap kiadásának a társadalombiztosítás által folyósított, az ál-

lami költségvetés, más intézmény vagy gazdálkodó szervezet által finanszírozott 

ellátások, ellátásrészek kiadása.19 

Az Alap éves költségvetéséről és annak végrehajtásáról az Országgyűlés tör-

vényt alkotott. Az Alapot a Nyugdíjbiztosítási Felügyelő Bizottság és az Egészség-

biztosítási Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: Felügyelő Bizottságok) irányítá-

sával az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság kezelte. Ennek keretében 

ellátta mindazon feladatokat, amelyeket az 1991. évi LXXXIV. törvény20 nem utalt 

más szerv hatáskörébe, továbbá, amelyeket a döntési jogkörrel rendelkező szerv – 

ügyrendjében – rá átruházott. Az Alap kezelője javaslatokat dolgozott ki és terjesz-

tett elő a döntési jogkörrel rendelkező szervhez az e jogkörbe tartozó kérdésekben. 

Tanácskozási joggal részt vesz e szervnek az Alapot érintő kérdésekben döntést 

hozó ülésein. 

Az Alap kezelője az Alap ellátási kötelezettségeinek a teljesítése érdekében az 

azonnali döntést igénylő kérdésekben (az ellátások kifizethetőségét, a napi likvidi-

tást biztosító hitelfelvétel) köteles volt eljárni. 

                                                           
18  Az 1988. évi XXI. törvény 2. §-a az 1992. évi X. törvény 22. § (2) bekezdésének meg-

felelően megállapított szöveg. Hatályos: 1992. III. 9. 
19  Az 1988. évi XXI. törvény 3. §-a az 1992. évi X. törvény 22. § (3) bekezdésének meg-

felelően megállapított szöveg. Hatályos: 1992. III. 9. 
20  1991. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról. 
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A Felügyelő Bizottságok az irányítási jogkörüket a működési költségvetés, az 

alapok költségvetésében meg nem jelenő bevételek, illetve kiadások, továbbá az 

ezen alapok által közösen finanszírozott ellátások és feladatok tekintetében együt-

tesen gyakorolják. A közös döntésekhez a Felügyelő Bizottságok 6-6 tagjának 

egyetértő szavazata volt szükséges. A Felügyelő Bizottságok a közös döntéseikhez 

szükséges ügyrendet együttesen állapították meg.21 

Az 1992. évi X. törvény tehát létrehozta a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiz-

tosítási Alapot. Az Alapok a már említett 1992. évi LXXXIV. törvény rendelkezé-

seinek keretei között önállóan gazdálkodtak. Az Alapok együttesen alkották az 

államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét. 

Az Alap két különálló alapból, a Nyugdíjbiztosítási Alapból és az Egészségbiz-

tosítási Alapból (a továbbiakban: alapok) tevődik össze. Az alapok a törvény ren-

delkezéseinek keretei között önállóan gazdálkodtak.22 Ennek során a korábban már 

meghatározott bevételeik keletkeznek, a kiadásokat teljesítik, továbbá a bevételek 

és kiadások egyenlegeként bevételi vagy kiadási többletet mutatnak ki. Az esetle-

ges bevételi többletből tartalékokat képezhettek.23 A likviditási tartalékot mindkét 

Alap mindenkori éves kiadási főösszege 6%-ának megfelelő mértékig köteles ké-

pezni. A likviditási tartalékot az előírt szintre az 1992. évi mérlegzárásnál fel kel-

lett tölteni. A likviditási tartalék tartósan nem volt leköthető. A tartósan befektetett 

pénzügyi eszközök nettó hozama kizárólag a tartós befektetések növelésére fordít-

ható. A tartós lekötés megvalósításáig a nettó hozamot a befektetések hozama tarta-

lékba kell helyezni. Az alapok tartósan lekötött eszközeinek felhasználásáról az 

Országgyűlés dönt.24   

A likviditási tartalékban és a működési költségvetésben rendelkezésre álló át-

menetileg szabad pénzeszközök, valamint a befektetések hozama tartalék pénzesz-

közei felhasználhatók rövid lejáratú pénzpiaci műveletek (pl. kincstárjegy-vásárlás) 

lebonyolítására. A likviditási tartalékban rendelkezésre álló átmenetileg szabad 

pénzeszközök, továbbá a befektetések hozama tartalék pénzeszközei rövid lejáratú 

befektetése nettó hozamának és a felvett hitelek miatt felmerült bankköltségeknek a 

különbözetéből kiadásokat teljesíteni az Alap éves költségvetési törvényében meg-

határozott feltételek szerint lehet. A fennmaradó összeget a likviditási tartalék elő-

írt mértékű feltöltésére, ezt követően a befektetések hozama tartalék növelésére 

kellett felhasználni. 

                                                           
21  Az 1988. évi XXI. törvény 5. §-a az 1992. évi X. törvény 22. § (5) bekezdésének meg-

felelően megállapított szöveg. Hatályos: 1992. III. 9. 
22  Az 1988. évi XXI. törvény 6–12. §-át az 1992. évi X. törvény 22. § (6) bekezdése iktat-

ta be. Hatályos: 1992. III. 9. 
23  Az alapok bevételi többletéből a következő alapok képezhetők, illetve növelhetők: 

a) likviditási tartalék; 

b) befektetések hozama tartalék; 

c) tartósan befektetett pénzügyi eszközök. 
24  Az 1988. évi XXI. törvény 6–12. §-át az 1992. évi X. törvény 22. § (6) bekezdése iktat-

ta be. Hatályos: 1992. III. 9. 
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Az Alap a költségvetéséről, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény-

ben önálló költségvetést képez. Az alapok bevételi többlete nem volt elvonható. Az 

alapok pénzeszközei, tartalékai az alapok között csak törvényi rendelkezés alapján 

voltak átcsoportosíthatók. 

A Nyugdíjbiztosítási Alap az a) pontban meghatározott (az öregségi nyugdíj, a 

hozzátartozói nyugellátások, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek rok-

kantsági nyugdíja, baleseti nyugellátása ) ellátások fedezetére szolgált. 

A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik: 

‒ az Alaphoz befolyt munkáltatói járulékok 55,68%-ának, valamint egyéni já-

rulékok 60%-ának a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalásával rea-

lizálódó munkáltatói és egyéni nyugdíjjárulék; 

‒ az Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételének 

– ide nem értve a közgyógyellátási megtérítés, baleseti megtérítés és kártala-

nítás összegét –, valamint eltérő rendelkezés hiányában, az Alap éves költ-

ségvetési törvényében meghatározott további bevételek 55,98%-a; 

‒ az állami hozzájárulás; 

‒ a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi tevékenységéből származó bevétel.25 

‒ Az Egészségbiztosítási Alap a b) pontban meghatározott ellátások fedezetére 

szolgál.  

 

Ezen felül a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés 

finanszírozására használható fel. 

A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik: 

− az Alaphoz befolyt munkáltatói járulékok 44,32%-nak, valamint egyéni járu-

lékok 40%-ának az Egészségbiztosítási Alap részére történő átutalásával rea-

lizálódó munkáltatói és egyéni egészségbiztosítási járulék; 

− a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényben meghatározott sze-

mélyek egészségbiztosítására az állami költségvetés által fizetett egészség-

biztosítási járulék; 

− az Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételei 

közül 

− a közgyógyellátási megtérítés, a baleseti megtérítés és kártalanítás összege 

teljes egészében, 

− az egyéb tételek, valamint – eltérő rendelkezés hiányában – az Alap éves 

költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 44,02%-a; 

− az állami, önkormányzati hozzájárulás; 

−  az Egészségbiztosítási Alap pénzügyi tevékenységéből származó bevétel. 

Az Alap pénzügyi, elszámolási, számviteli rendjét változatlanul a Miniszterta-

nács, az Alapon belüli gazdálkodási és pénzügyi műveletek egyéb szabályait az 

Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság állapította meg. 

                                                           
25  Az 1988. évi XXI. törvény 6–12. §-át az 1992. évi X. törvény 22. § (6) bekezdése iktat-

ta be. Hatályos: 1992. III. 9. 
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A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről 

szóló törvény 40. §-a helyezte hatályon kívül a Társadalombiztosítási Alapról szóló 

1988. évi XXI. törvényt. 

 

2. Az új szabályozás – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993-tól 

Az Országgyűlés – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 85. és 

86. §-ában foglaltakra, a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepció-

járól és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozatban meg-

határozott célokra, valamint a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról 

szóló 1991. évi LXXXIV. törvényben foglaltakra figyelemmel – az államháztartás 

alrendszerét képező társadalombiztosítás két ága: a nyugdíjbiztosítás és az egész-

ségbiztosítás pénzügyi alapjainak elkülönítése és ezáltal a biztosítási ágak önálló 

gazdálkodásának erősítése érdekében, továbbá az említett alapok 1993. évi költ-

ségvetésének meghatározása céljából alkotta meg az 1992. évi LXXXIV. törvényt 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről.26 

A társadalombiztosítás két biztosítási ágának pénzügyi folyamatai az ágak önál-

ló pénzügyi alapjain, azaz  

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapon és 

b) az Egészségbiztosítási Alapon 

c) keresztül bonyolódnak le.  

Az Alapok, valamint a működtetésükkel, kezelésükkel kapcsolatos kiadásokat és 

ezek fedezetét tartalmazó működési költségvetés együttesen alkották az államház-

tartás társadalombiztosítási alrendszerét egészen 2010-ig, azóta ugyanis a központi 

alrendszer részét képezik. 

Az elmúlt több mint két évtized társadalombiztosítási alapokat érintő változásai 

azonban már külön tanulmányban kerülnek majd bemutatásra. 

 

  

                                                           
26  Az 1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 

1993. évi költségvetéséről preambuluma. 


