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A társadalombiztosítás fogalma és rendszere 

 

I.  A társadalombiztosítás fogalma 

 

Amint már fentebb olvasható, Magyarországon a társadalom 

különböző módon gondoskodik az állampolgárok szociális 

biztonságáról, valamint a munkaképtelen személyek 

ellátásáról. Az erre létrehozott, kockázatközösségen alapuló 

biztosítást hívják társadalombiztosításnak. A 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény 2. §-a szerint a 

társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és a 

törvény külön rendelkezése alapján Magyarországon munkát 

végző más természetes személyeket a törvényben 

meghatározott szabályok szerint magába foglaló, társadalmi 

szintű kockázatközösség. 
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A társadalombiztosításban való részvétel kötelező, mely 

rendszerben a biztosított a járulékfizetési kötelezettség 

alapján szerezhet jogot saját maga és törvényben 

meghatározott hozzátartozója javára az egyes 

társadalombiztosítási ellátásokra. 

A biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal 

egyidejűleg, a törvény erejénél fogva jön létre. 

Annak érdekében, hogy a társadalombiztosítás részére 

megfelelő pénzösszeg álljon rendelkezésre, a 

foglalkoztatókat a jogszabályban meghatározott 

adatszolgáltatási, levonási, bevallási és nem utolsósorban 

befizetési kötelezettség terheli a különböző járulékok 

tekintetében.  

 

II.  A társadalombiztosítási ellátások rendszere 

 

A társadalombiztosítási ellátás keretében a 

társadalombiztosítási szerv – végső soron az állam - pénzbeli 
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és természetbeni szolgáltatásokat nyújt a biztosítottaknak, 

amiket az alábbiak szerint két fő típusba sorolunk. 

Megkülönböztetjük az egészségbiztosítási és a 

nyugdíjbiztosítási ellátásokat.
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Társadalombiztosítási ellátásokA társadalombiztosítás 
rendszerében nyújtott ellátások 

az egészségbiztosítás és a 
nyugdíjbiztosítás keretében 

vehetők igénybe.

Egészségbiztosítási 
ellátások

egészségügyi 
szolgáltatás

pénzbeli ellátások

csecsemőgondozási díj

gyermekgondozási díj

táppénz

örökbefogadói díj

baleseti ellátások

baleseti egészségügyi 
szolgáltatás

baleseti táppénz

baleseti járadék

megváltozott 
munkaképességű 

személyek ellátásai

rokkantsági ellátás

rehabilitációs ellátás

Nyugdíjbiztosítási 
ellátások

társadalombiztosítási 
saját jogú nyugellátás

öregségi nyugdíj

hozzátartozói 
nyugellátás

özvegyi nyugdíj

árvaellátás

szülői nyugdíj

baleseti hozzátartozói 
nyugellátások
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