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Kozári Monika 
 

Budapest székesfőváros nyugdíjszabályzata a századfordulón 
 

 kiegyezés óta a megyei, városi és községi tisztviselők nem voltak 
állami alkalmazottak. (Az abszolutizmus idején igen.) Nyugdíjukat 
a törvényhatóságok, valamint a törvényhatósági joggal nem bíró 

települések saját maguk szabályozták. Ezért nagyon sok egyedi nyugdíjsza-
bályzat született. Szeged például 1872. július 17-én alkotta meg a saját tisztvise-
lői és szolgaszemélyzeti nyugdíjszabályzatát.1 

Budapest 1909-ben szabályrendeletet alkotott a főváros alkalmazottainak és 
azok hozzátartozóinak „nyugdíjszerű” ellátásáról. A „nyugdíjszerű” szó a sza-
bályrendelet címében szerepel. Ez az első érdekessége a megalkotott szabály-
rendeletnek. Furcsállható még, hogy a zárórendelkezések szerint a szabályren-
delet 1909. január 1-vel lép életbe, de azt a székesfőváros törvényhatósági bi-
zottságának 1909. október 20-ai rendes közgyűlése alkotta. Mint minden fővá-
rosi szabályrendeletet a belügyminiszternek jóvá kellett hagynia. Erre 1909. 
november 16-án került sor.2 

Az, hogy ez a szabályrendelet 1909-ben született, nem jelentette azt, hogy a 
főváros alkalmazottai korábban nem kaptak nyugdíjat, hanem azt, hogy a fő-

városnak addig nem volt egységes nyugdíjszabályzata. Pesten az 1870-ben al-
kotott nyugdíjszabály volt érvényben, amelyet a belügyminiszter 1870. október 
1-én, a 16.933. számú leiratával hagyott helyben, Budán pedig az 1868. október 
14-én és 17-én közgyűlési határozattal hozott szabályok éltek. 

Az 1909-ben alkotott szabályrendelet kilenc fejezetből, összesen 52 §-ból áll. 
Az I. fejezet Általános határozatok címszó alatt először is meghatározta a nyug-
díjra jogosultak körét. Eszerint Budapesten nyugdíjjogosultsággal bírtak azok, 
akik a székesfőváros törvényhatóságának hatóságainál, hivatalainál és intézete-
inél „állandó fizetés mellett rendszeresített állásra megválasztott vagy kinevezett” 
tisztviselők, hivatalnokok, ideiglenes hivatalnokok, orvosok, szülésznők, altisz-
tek, tűzoltók és szolgák voltak. Özvegyeik és árváik is jogosultak voltak a sza-
bályrendelet által megállapított ellátásra. Kivételt képezett a főváros egész tan-
személyzete, akikre ennek a szabályrendeletnek a hatálya egyáltalán nem ter-
jedt ki, minthogy a tanítókra és tanárokra állami nyugdíjszabályzatokat alkot-
tak már évtizedekkel korábban. 

Az ellátás az alkalmazott életében saját magának életreszóló nyugdíj vagy 
egyszeri végkielégítés lehetett. Az alkalmazott halála után a hátramaradt öz-
vegy özvegyi díjat vagy végkielégítést kaphatott, a hátramaradt kiskorú gyer-

                                                 
1 RUSZOLY József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872-1944. Szeged, 2004. 17. 36. 

Szeged 1943-ban alkotott szervezeti szabályrendeletének teljes szövegét közli Ruszoly ebben a 
munkájában. A szervezeti szabályzatnak a XIX. része, a 353-427. paragrafusok rendelkeznek a 
nyugdíj kérdéseiről. 230-281. 

2A szabályrendelet teljes szövegét közli Dr. MÓCZÁR Elemér: Nyugdíjlexikon, Károlyi György 
Kő- és Könyvnyomdája,Budapest, 1913. 200-220. 
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mekek nevelési díjat, és a család temetési segélyt. Ez a szabályrendelet már 
használja a „kiskorú” szót, amelyet a korábbi nyugdíjrendelkezések még nem 

ismertek. 
Nyugdíjszerű ellátásra annak az alkalmazottnak volt igénye, aki „elaggulás, 

betegség, testi vagy szellemi fogyatkozás miatt” az állásának a betöltésére tartósan 
képtelenné vált; aki a 65. életévét betöltötte; akinek az állása hatósági szervezés 
következtében megszűnt anélkül, hogy másik állást kapott volna, amely az ad-
diginak megfelelt és korábbi járandóságait is élvezhette; aki mint tisztviselő a 
tisztújítás alkalmával elháríthatatlan akadály miatt az állásából kimaradt; aki 
betöltötte azt a szolgálati időt, amely a nyugdíjazásnál beszámítható járandó-
ságának a teljes összegével felérő nyugdíjat biztosíthatott neki. 

Sem az alkalmazottnak, sem az özvegyének nem volt nyugdíjjogosultsága, 
ha az alkalmazottat bírói ítélettel vagy fegyelmi úton jogerősen hivatalvesztés-
re ítélték; ha az állásáról lemondott, vagy a tisztújításnál nem folyamodott a 
korábbi állásáért, kivéve, ha elháríthatatlan akadály gátolta ebben; ha olyan 
cselekményt követett el, amely miatt elbocsátották volna, de ellene a fegyelmi 
eljárást nem lehetett lefolytatni, mert öngyilkos lett vagy megszökött; ha az ál-
lását önként elhagyta és arra akkor sem tért vissza, amikor felszólították rá. Az 
utóbbi két esetben távollétében fegyelmi eljárást kellett lefolytatni, és csak ez az 
eljárás zárhatta ki a hátramaradt családot az ellátásból. Ellenkező esetben az 
eltűnt fővárosi alkalmazott feleségének és gyermekeinek is folyósították az öz-
vegyi és árvaellátást, ha egyébként ennek a szabályszerű feltételei megvoltak, 
mindaddig, amíg a férj, vagy az apa vagy az anya elő nem került, vagy törvé-
nyesen holtnak nem nyilvánították. Végkielégítést azonban csak azután lehetett 
folyósítani az özvegynek, ha a férjet bíróság jogerősen holttá nyilvánította.  

Az ellátási összeget a beszámítható szolgálati idő alapján számolták ki, a 
legutolsó évi fizetés és a beszámítható pótlékok alapján. Itt az elvek ugyanazok 
voltak, mint az állami tisztviselők nyugdíjtörvényében.3 A szolgálati idő az 
1885. november 1-e előtt a főváros szolgálatába álltak esetében az első, a fővá-
rosnál letett hivatali eskü napjától kezdődött. Az 1885. november 1-e után al-
kalmazottaknál a hivatali eskü letételét követő hónap 1-vel. Akik az eskü leté-
telének napját nem tudták igazolni, vagy alkalmazásuk kezdetén még nem volt 
hivatali eskü, azoknál a szolgálati idő kezdete az első fizetésük esedékességé-
nek a napja volt. A 18. életév előtti szolgálati időt egyáltalán nem lehetett be-
számítani. 

Változatlanul érvényben tartották a közgyűlés 1896. június 24-én hozott 847. 
számú határozatát, amely kimondta, hogy mindenkinek, aki 1896. január 1-én a 
fővárosnál tényleges szolgálatban állt, valamint özvegyeiknek és árváiknak, a 
nyugdíj kiszámításánál a honalapítás ezredik évfordulójának az emlékére plusz 
egy évet hozzászámítanak a szolgálati időhöz, amelyre azonban nem kellett 
nyugdíjjárulékot fizetni.  

                                                 
3 KOZÁRI Monika: Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjának kialakulása és szabályozása 

az első világháború előtt. Múltunk, 2009/3. 124-170. 
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Azt az elvet is alkalmazták, hogy csak a megszakítás nélkül eltöltött szolgá-
lati időt lehet az ellátás alapjául beszámítani. A megszakítás előtt töltött szolgá-
lati időt akkor kellett beszámítani, ha a tisztviselő a tisztújításnál kimaradt, de 
később ismét megválasztották; ha a fővárosi nyugdíjast a főváros később ismét 
alkalmazta olyan végleges – tehát nem ideiglenes – állásban, amely után újra 
volt nyugdíjjogosultsága; ha az illető közben állami szolgálatba lépett és az 
1885: XI. tc. alapján nyugdíjviszonosság állt fenn, és az átlépések között nem 
volt megszakítás; ha olyan személy, aki végkielégítést kapott ismét a főváros 
szolgálatába lépett és az alkalmazástól számított két éven belül a végkielégítést 
teljes egészében visszafizette. Nem tekintették megszakításnak a mozgósítás 
folytán hadi szolgálatban, a hadifogságban, és a véderőtörvény alapján elren-
delt tényleges katonai szolgálatban vagy fegyvergyakorlaton, illetve a szabad-
ságon töltött időt. Ha azonban ez az idő több volt egy évnél, akár a katonaság-
nál, akár szabadságon, akkor az egy évet meghaladó idő a szolgálati időbe nem 
számított bele. 

A nyugdíjviszonosságot az 1907: LIX. tc. újra szabályozta. Eszerint 1867. jú-
lius 1-e után minden állami és törvényhatósági szolgálati időt kölcsönösen be 
kellett számítani. Nem volt nyugdíjviszonosság a katonasággal, ami nem meg-
lepő, az állami alkalmazottaknak sem volt. Ennek az volt a logikája, hogy a ka-
tonaságnál eltöltött idő után a katonai alap terhére katonai nyugdíj járt.4 A pol-
gári szolgálat után pedig állami vagy törvényhatósági, azaz ma azt monda-
nánk, hogy önkormányzati, vagyis voltak olyan személyek, akik két alap terhé-
re is kaptak – persze a szolgálati idő függvényében – nyugdíjat. 

Az ideiglenes hivatali személyzet nem kapott nyugdíjat, viszont, akik meg-
szakítás nélkül szolgáltak és a korábbi ideiglenes alkalmazást végleges váltotta 
föl, azok jogosulttá váltak. Nekik a nyugdíjtörzsjárulékot és az állandó nyugdíj-
járulékot 5%-os kamat után kellett fizetni, és akkor azt a szolgálati időt is be-
számították a nyugdíj megállapításánál. Utánfizetés azonban csak az 1870-ben 
hozott pesti és az 1868-ban hozott budai szabályok életbelépésig visszamenőleg 
volt lehetséges, korábbi időpontig nem. Ideiglenes alkalmazottnál sem tekintet-
ték megszakításnak a tényleges katonai szolgálatban, illetve a szabadságon töl-
tött időt, ha az nem haladta meg a három hónapot. 

Az ország területén belül bárhol lakhatott az ellátásra jogosult. Külföldön 
azonban csak a fővárosi tanács külön engedélyével lehetett a jogosultnak 
nyugdíjat folyósítani, és külföldön levő gyermek nevelési járuléka is csak az ő 
külön engedélyükkel járt. Ezt az engedélyt azonban a főváros bármikor vissza-
vonhatta. 

A székesfőváros törvényhatóságánál dolgozók nyugdíját, özvegyi és árvael-
látásait a főváros viselte a tiszti nyugdíjalap kamatjövedelmének és az alkal-
mazottak által fizetett nyugdíjjárulékoknak a felhasználásával. Egyébként az 

                                                 
4 KOZÁRI Monika: A katonák nyugdíja az Osztrák-Magyar Monarchiában – a magyar törvények alapján, 

IN: HÁDA Béla – MAJOROS István – MARUZS Zoltán – PETNEHÁZI Margit (szerk.): Két világ kutatója. 
Urbán Aladár 80 éves. Budapest, 2009. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 221-235. 
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ellátási összeg mindig azt az alapot terhelte, a nyugdíjjárulék pedig mindig azt 
az alapot illette, amelyik alapból az illetők a javadalmazásukat kapták. 

Aki legalább 10 év beszámítható szolgálati idővel bírt, élete végéig kapta a 
nyugdíjat. Aki bizonyíthatóan önhibáján kívül balesetet szenvedett és annak 
következtében keresetképtelenné vált, vagy meghalt, akkor is jogosult volt 
nyugdíjra vagy özvegyi és árvaellátásra, ha még nem szolgált 10 évet. Ilyen 
esetben 5 év alatti szolgálati időt 10 évnek tekintettek, az 5 évet meghaladóhoz 
pedig a szolgálati idő kiszámításánál még 5 évet hozzá kellett adni. Ugyanilyen 
elbírálás alá estek azok az alkalmazottak, akik fertőző betegség vagy járvány 
veszély elhárítása következtében betegedtek meg. 

10 év szolgálati idő után a nyugdíj a legutóbbi beszámítható jövedelem 40%-a 
volt. Azt követően a további szolgálati évek után két különböző kategória szerint 
kellett a további százalékokat hozzászámolni. Az a) kategóriában a tiszti főorvos, 
a helyettese, a tiszti orvosok, a tűzoltó tisztek, a fertőtlenítő tisztek, a tűzoltósági 
legénység és a fertőtlenítők voltak, tehát a kiemelten veszélyes foglalkozások 
vagy állások betöltői. Náluk évente a jövedelem 2,4%-át kellett a nyugdíjhoz 
hozzáadni. A b) kategóriában voltak az összes többi rendszeres alkalmazottak és 
az ideiglenes hivatalnokok. Esetükben a jövedelmük évi 2%-val emelkedett a 
nyugdíj összege. Ennek megfelelően az a) kategória alkalmazottai 35 év szolgála-
ti idővel érték el a teljes jövedelmüket, a b) kategóriáé pedig 40 évet kellett, hogy 
szolgáljanak. Ha valaki évközben kategóriát váltott, akkor a szolgálati idő új 
számítása a következő szolgálati év elejétől kezdődött. 

A kategória átlépés okozott vitákat az alkalmazott és a főváros számvevő-
sége között, mert a főváros az első 10 évet mindig egy egységnek számolta és 
arra nézve nem arányította a szolgálati időt a kategóriák szerint. Az alkalma-
zott évente mintegy 130 koronával is megrövidülhetett emiatt a számítás mi-
att.5 Időnként a város fizetett rá a téves számításra. A nyugdíj megszűnt a 
nyugdíjas halálával, a magyar állampolgárság elvesztésével, jogérvényes hiva-
talvesztéssel, vagy ha a nyugdíjast a főváros ismét alkalmazza. Ebben az utóbbi 
esetben felfüggesztik az alkalmazás idejére. Ha az újabb nyugdíja kisebb lenne 
az előzőnél, akkor a korábbi magasabb jár neki, annak az alapnak a terhére 
ahonnan azt kapta. 

Ha nem volt meg a 10 év szolgálati idő, akkor nem járt nyugdíj, csak végki-
elégítés. 1-5 év szolgálati idő esetén a beszámítható járandóságok egy évi ösz-
szege, 5 év felett két évi összege járt. 

Özvegyi nyugdíj akkor járt, ha a házasságkötésre még a férj nyugdíjazása 
előtt került sor, a tényleges szolgálati ideje alatt vagy még korábban. A házas-
ság megkötése a férj halála napját legalább egy fél évvel meg kellett hogy előz-
ze. Kivételesen fél éven belüli házasságkötés után is kaphatott az özvegy 
nyugdíjat, ha bebizonyította, hogy a férje a házasságkötéskor nem szenvedett 
abban a betegségben, amelyben elhunyt, vagy ha a házasság gyermek törvé-
nyesítése céljából történt, vagy ha a házasságból utószülött gyermek szárma-

                                                 
5 MÓCZÁR (1913): 208. 
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zott. Csak olyan özvegynek járt nyugdíj, aki a férjétől nem vált el törvényesen. 
Ha azonban az özvegy a férj halálakor már nem élt vele együtt, akkor is csak 
abban az esetben járt neki nyugdíj, ha bizonyítani tudta, hogy a különélés nem 
az ő hibájából történt. 

Nem volt özvegyi nyugdíjra jogosult az az özvegy, akinek a férje 60 évnél 
idősebb volt a házasságkötéskor, kivéve, ha a férj a házasságkötés után is még 
legalább három évet szolgált, vagy ha a házasságból gyerekek származtak, 
vagy ha a házassággal gyerekeket törvényesítettek.  

Ha a férj már nyugdíjas volt a házasságkötéskor az özvegynek nem járt öz-
vegyi nyugdíj, kivéve ha a férj a házasságkötés után ismét a főváros szolgálatá-
ba lépett és legalább egy évet szolgált. 

Ha az elhunyt az első feleségétől elvált és újra megnősült, akkor az 1913-ban 
érvényben lévő szabályok és gyakorlat szerint az utolsó özvegynek volt joga a 
teljes özvegyi ellátásra. Nevelési járulékra azonban mindkét özvegy gyermekei 
jogosultak voltak. Méltányosságból a fővárosi tanács előterjesztésére a közgyű-
lés adhatott kegydíjat az első asszonynak is, de ezt a határozatot alapos indok-
lással a belügyminisztériumhoz fel kellett terjeszteni jóváhagyásra.6 

Ha a nő volt a főváros alkalmazottja, az özvegyen maradt férj temetési segé-
lyen kívül semmilyen juttatást nem kaphatott. 

Az özvegy általában a felét kapta annak az összegnek, amely a férje nyugdí-
ja volt, vagy amelyre a férj jogosult lett volna. A tiszti személyzet létszámához 
tartozó főiskolai képesítéshez kötött állásra alkalmazottak özvegyei nem kap-
hattak kevesebbet évi 1.100 koronánál, a középiskolai végzettséghez kötött ál-
láson alkalmazottak özvegyei 1.000 koronánál, a többiek 900 koronánál, az al-
tisztek és szolgák özvegyei pedig 500 koronánál. 

Az özvegyi díj megszűnt az özvegy halálával, a magyar állampolgárság el-
vesztésével és ha az özvegyet jogérvényesen hivatalvesztésre ítélték. H az öz-
vegy ismét férjhez ment, akkor az özvegyi nyugdíját elvesztette, de a férjhez-
menetel napjától számított egy éven belül igényt tarthatott az özvegyi nyugdíj 
két évi összegére. Ez az összeg az özvegyi ellátás megváltását képezte. Egy év 
elteltével már többé nem lehetett kérni az özvegyi nyugdíj megváltását, viszont 
ha ismét özvegységre jutott, akkor újra jogosulttá vált a korábbi özvegyi nyug-
díjára, amely második férje halálának a napjától járt neki. Azok az özvegyek, 
akiknek nevelési díjra igénnyel bíró gyermekük volt, csak akkor kérhették a 
nyugdíj megváltását, ha a gyámhatóság belegyezését is be tudták mutatni. 

Ha az özvegy második férje után ugyancsak jogosult volt nyugdíjra, akkor a 
két nyugdíj közül a kedvezőbbet kapta. 

Ha a férj még nem volt nyugdíjjogosult, mert szolgálati ideje nem érte el 
a 10 évet, akkor az özvegy ugyanazt a végkielégítést kapta, amit a férj ka-
pott volna. 

Ha az özvegy maga is állásban volt, ez a körülmény semmiben nem befo-
lyásolta az özvegyi nyugdíjra való jogosultságát és annak szabályait. 

                                                 
6 MÓCZÁR (1913): 210. 
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A főváros szolgálatában álló nő a saját nyugdíjára vagy a végkielégítésre 
akkor is jogosult volt, ha a férje életben volt, vagy ha a férje után valamilyen 
ellátást kapott, illetve akkor is, ha a férje után később részesült valamilyen ellá-
tásban. A saját nyugdíját vagy a végkielégítésre való jogát akkor sem veszítette 
el, ha újból férjhez ment. 

A férj halálakor ki kellett utalni a hátramaradottaknak a bérének vagy 
nyugdíjának egy hónapra eső összegét és egy negyedévi lakbérpénzét. Ha az 
elhunyt szolgálati lakásban lakott a család még egy negyedévig jogosult volt a 
lakásban lakni, vagy a fővárosi tanács, illetőleg a polgármester döntése alapján 
kifizették nekik a negyedévre jutó lakáspénzt. Ezek az összegek a költségvetés 
nyugdíj fejezetét terhelték. 

Nevelési díj járt a nyugdíjképes vagy nyugdíjas állapotban elhunyt fővárosi 
alkalmazottak törvényes vagy törvényesített gyerekeinek. Nőalkalmazott hát-
ramaradt gyermekeinek a nevelési díj akkor is járt, ha apjuk még életben volt. 

Nem voltak jogosultak nevelési járulékra azok az árvák, akiknek szülője 
nem volt nyugdíjjogosult vagy végkielégítést kapott. Ha azonban a hátrama-
radt kiskorú gyermekek teljesen árvák voltak – ez a szabályrendelet már nem 
használja a „szülőtlen árva” kifejezést – és vagyontalanok, akkor ugyanolyan 
végkielégítésben részesültek, mint ami az özvegynek járt. 

A félárváknál a nevelési díj az elhunyt szülő nyugdíjának a 10%-a volt. A 
fővárosi nyugdíjszabályzat nem alkalmazta azt az állami nyugdíjtörvénynél 
meglévő korlátozást, hogy az árvák nevelési járuléka nem haladhatja meg az 
anya özvegyi nyugdíját, tehát 6 vagy több gyermek esetén sem csökkentették 
arányosan az egy gyermekre jutó nevelési díjat. A teljesen árvák a félárvák ne-
velési díjának kétszeresét kapták. Az olyan árvát, akinek mindkét szülője el-
hunyt és mindketten a főváros szolgálatában álltak, mind az apa, mind az anya 
után külön-külön a teljes nevelési díj illette meg.  

A teljesen árvákat megillető díjat kapták azok a gyerekek is, akiknek anyja 
bármilyen oknál fogva nem kapott özvegyi ellátást. Vagy azért, mert elvált, 
vagy újra férjhez ment, vagy valamilyen előfeltétel hiányzott a jogosultsághoz. 

A tiszti létszámhoz tartozó alkalmazottak árvái életkoruk alapján sávosan 
kaphattak ellátást, aszerint, hogy félárvák vagy teljesen árvák voltak. A félár-
vák 9 év alatt maximum évi 400, 10-14 éves korig 600, 15-20, illetve 15-24 között 
maximum 800 koronát kaphattak. A teljesen árvák 9 év alatt maximum 600, 10-
14 éves kor között 900, 15-20, illetve 15-24 között maximum 1.200 koronában 
részesülhettek. Az összes hátrahagyott ellátása az özvegyi nyugdíjjal együtt 
nem haladhatta meg az elhunyt évi nyugdíját. Tehát ezen a jogcímen csökkent-
hető volt a kiszabott ellátás. 

A főváros tartott fenn árvaházakat, ahol elsősorban a teljesen szülőtlen és 
vagyontalan árvákat helyezték el. Félárvák esetében is előfordulhatott kivételes 
esetben, hogy a gyámhatóság nem az anyát jelölte ki gyámnak. Ilyenkor a kije-
lölt gyám vagy gondnok kérhette, hogy árvaházban helyezzék el. Az árvaház-
ban nevelt árvák nevelési díját a községi alapból az árvaháznak utalták át ab-
ban az időtartamban, amíg az árva ott tartózkodott.  
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A nevelési díj általában 20 éves korig járt. Azok azonban, akik továbbtanul-
tak, iskolai tanulmányaikat nyilvános tanintézetekben tovább folytatták, vagy 
„magukat gyakorlatilag képezik valamely művészeti, ipari vagy kereskedelmi szakban” 
és ezt igazolják, valamint a tényleges katonai szolgálatot teljesítők a nevelési 
járulékot 24 éves korukig kaphatják. 

A nevelési díj 20, illetve 24 éves kor előtt is megszűnt akkor, ha az árva 
meghalt; vagy ha a leány férjhez ment; ha megszűnt a magyar állampolgársága 
az illetőnek; vagy ha jogérvényesen hivatalvesztésre ítélték. Az árvaellátást 
ideiglenesen is meg lehetett szüntetni, vagyis felfüggeszteni, ha az árva 20 éves 
kora után olyan keresethez jutott, amelyből el tudta magát tartani, átmenetileg 
a kereset időtartamára; ha hatósági ellátást kapott az ellátás időtartamára; ha 
szabadságvesztés büntetésre ítélték a büntetés időtartamára.  

Ha az özvegyi díj bármilyen okból megszűnik vagy felfüggesztik, az a neve-
lési díj folyósítására nincs hatással. A gyermekek nevelési díját nem lehetett 
megváltani. 

Az özvegyi nyugdíjon és az árvaellátáson felül még temetési segélyre volt 
jogosult a család. Néhány esetben temetési segélyt olyankor is kaphattak, ha 
özvegyi nyugdíjra vagy árvaellátásra nem voltak jogosultak. A temetési segély 
az elhunyt legutóbb élvezett beszámítható évi járandóságának vagy nyugdíjá-
nak a 25%-a lehetett, de maximum 1.500 korona. Ha a feleség volt a főváros al-
kalmazottja a temetési segély a férjet illette meg. 

Ha az elhunytnak nem volt özvegye vagy gyermeke, akkor a temetési se-
gélyt ki lehetett fizetni a szüleinek, nagyszüleinek vagy annak a személynek, 
aki a temetést magára vállalta. 

Az eljárás a nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, temetési segély ügyeiben 
vagy az érdekelt fél kérelmére vagy hivatalból történt. Az eljárás megindítását 
nem lehetett megtagadni, ha valaki valamilyen ellátásra jogosult volt. A sza-
bályrendelet meghatározta azokat az eseteket is, amikor hivatalból kötelező 
volt megindítani, mint például a 65. életév betöltése vagy olyan betegség, 
amely a munkavégzést lehetetlenné teszi.  

A kinevezett alkalmazottak esetében a polgármester volt jogosult dönteni a 
nyugdíjkoron túli alkalmazásról, a tényleges szolgálat azonban legfeljebb az 
alkalmazott 70 éves koráig terjedhetett. 

A kinevezett alkalmazottak esetében a polgármester volt jogosult a nyugdíjazá-
si eljárás megindítására, a választott tisztviselőknél pedig a fővárosi tanács. Ami-
kor az eljárás hivatalból indult az ellátás megállapításához szükséges adatokat a 
számvevőség állította össze. Ezeket az adatokat közölték az érintettel, akinek jogá-
ban állt 15 napon belül észrevételt tenni. Az alkalmazott kötelessége volt az esetleg 
hiányzó okmányait pótolni, például a születési bizonyítványát. Ellenkező esetben 
az ellátást a csak hivatalból összeállított dokumentumok alapján állapították meg. 

Ha az ellátást maga a fél kezdeményezte akkor köteles volt a kérelmét 
mindazokkal az okmányokkal felszerelni, amelyek az ellátás megállapításához 
szükségesek voltak, vagyis az özvegy be kellett hogy adja a házassági anya-
könyvi kivonatot, továbbá „a jó erkölcsi viseletéről kiállított bizonyítványt”. Iga-
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zolnia kellett az illetékes kerületi vagy községi elöljáróság bizonyítványával, 
hogy férjével annak haláláig együtt élt, ha pedig nem élt együtt, akkor azt, 
hogy a különélésre nem ő szolgáltatott okot. Ez utóbbi körülményt a hatósági 
bizonyítványon kívül bírói ítélettel is lehetett igazolni. 

Az árvák ellátása esetén igazolni kellett törvényes származásukat vagy tör-
vényesítésüket, és korukat, anyakönyvi kivonattal. 

Az ellátások ügyében első fokon a törvényhatósági bizottság által választott 
(önkormányzati) tisztviselőkre nézve a tanács közvetlen előterjesztésére a tör-
vényhatósági bizottság közgyűlése határozott; a tanács által választott sze-
mélyzet ügyeiben, illetve az összes özvegyi és árvaellátás ügyében, valamint a 
kinevezettek valamennyi ügyében a tanács döntött. 

Másodfokon a tanács határozatai ügyében a közgyűlés, a törvényhatósági 
bizottság határozatai ellen pedig a közigazgatási bírósághoz lehetett panasszal 
fordulni, ha az a kérdés volt vitatott, hogy az alkalmazottnak vagy a hozzátar-
tozóinak jogos igényük van-e az ellátásra, vagy hogy mekkora összeg illeti meg 
őket, valamint az ellátás felfüggesztését vagy megszüntetését elrendelő határo-
zat ellen lehetett a közigazgatási bírósághoz fordulni. Ha a törvényhatósági bi-
zottság döntése a szabályrendelet más rendelkezéseit érintette, vagy nyugdíja-
zás és végkielégítés elrendelése ügyében született, akkor a belügyminiszterhez 
lehetett fellebbezést vagy felülvizsgálati kérelmet benyújtani. 

A kegydíj ügyeket – vagyis a méltányossági alapon megítélendő kérelmeket 
– minden esetben a közgyűlés elé kellett terjeszteni, a közgyűlés azonban ezek-
ben az ügyekben csak a tanács javaslata alapján határozhatott. Kegydíjat csak 
rendkívüli esetekben lehetett megítélni, és ezekben az ügyekben a határozat-
ban az okokat részletesen ki kellett fejteni. 

A nyugdíj az elsőfokú határozat keltét követő hónap elsejétől, az özvegyi ellátás 
és a nevelési díj pedig a férj, illetőleg az apa vagy az anya elhunytát követő máso-
dik hónap elsejétől járt. A végkielégítést és a temetési segélyt egyösszegben, a 
nyugdíjat, özvegyi díjat és nevelési díjat pedig „előleges havi részletekben” utalvá-
nyozta a tanács vagy a polgármester az ellátásra vonatkozó határozat alapján. 

Azoknak a gyermekeknek a nevelési díját, akik a 20. életévüket betöltötték, 
de még tanulmányaikat folytatják, „utólagos félévi részletekben” folyósítják.  

A kerületi elöljáróságok nyilvántartották azokat a nyugdíjasokat, özvegye-
ket és árvákat, akik a főváros központi pénztárából ellátást kaptak és Budapes-
ten laktak. Az ellátási összegről kiállított nyugtákat az illetékes kerületi elöljá-
róságnak láttamozni kellett, méghozzá azért, mert ezzel igazolták, hogy az ellá-
tást élvező személy él, illetve valóban özvegy. A vidéken vagy külföldön élő 
személyek esetében is volt láttamozási kötelezettség, a helybeli elöljáróság, il-
letve az ottani osztrák-magyar konzulátus kellett hogy ezt megtegye. 

Természetesen a fővárosi alkalmazottak is csak úgy kaphattak nyugdíjat, 
hogy nyugdíjjárulékot fizettek. Akiket nyugdíjjogosultsággal egybekötött állás-
ra alkalmaztak az első kinevezésük vagy megválasztásuk alkalmával kötelesek 
voltak törzsjárulékul a beszámítás alá eső járandóságuk 10%-át a központi 
pénztárba befizetni. Ha valakit nem a legalsó fizetési fokozatban alkalmaztak 
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először, az köteles volt még azután az összeg után is fizetni, amennyivel bére 
meghaladta a legalsó fizetési fokozatot az ő szakjában. A többlet 10%-a volt a 
befizetendő összeg, un. rendkívüli törzsjárulék. 

Aki állami alkalmazásból vagy más törvényhatóságtól lépett át a főváros-
hoz, a nyugdíjviszonosság szabályozásáról szóló 1907: LIX. tc. alapján csak ab-
ban az esetben volt köteles törzsjárulékot fizetni, ha az átlépés után magasabb 
fizetést kap, mint amennyi után azt megelőzően nyugdíjjárulékot fizetett. Ilyen 
esetekben a többlet 30%-át kellett befizetni rendkívüli törzsjárulékként a köz-
ponti pénztárba. Helyesebben nem befizetni, mert a központi pénztár levonta a 
járandóságból, 20 hónap alatt, egyenlő részletekben. Kivételes esetekben a ta-
nács vagy a polgármester hozzájárulhatott, hogy ne 20, hanem 40 hónap alatt 
vonják le az összeget. Ha a férj halálakor még volt hátralék, azt az özvegyi díj-
ból kellett levonni. A gyermekek nevelési díjából azonban hátralékos nyugdíj-
járulékot nem lehetett levonni. 

A törzsjárulékon kívül mindenki köteles volt állandó járulékot is fizetni. A 
40 évi szolgálatra kötelezettek, ha életkoruk a szolgálatbalépéskor 30 év alatt 
volt, a beszámítható járandóság 2%-át, 30-35 év között 3%-át, 35-40 között 4%-
át, 40 év fölött 5%-át kellett fizessék. A 35 évi szolgálatra kötelezettek 30 év 
alatt 3%-ot, 30-35 között 4%-ot, 35-40 között a beszámítható járandóságok 5%-
át, 40 éven felül 6%-át voltak kötelesek a községi alapba befizetni, amelyet 
ténylegesen havonta levontak az illetményükből. 

A szabályzat egyértelműen rögzítette, hogy „az illetékesen levont járulékok 
semmi szín alatt vissza nem téríttetnek”. 

A szabályrendelet 1909. január 1-vel lépett életbe és érvényessége kiterjedt 
mindazokra a fővárosi alkalmazottakra – illetve özvegyeikre és árváikra –, akik 
az életbelépés időpontjában a főváros tényleges szolgálatában álltak, vagy azt 
követően léptek be a szolgálatba. Azokra, akik a szabályrendelet életbelépése 
előtt mentek nyugdíjba, érvénye természetesen nem terjedhetett ki. Rájuk a kilé-
pésük idejében érvényben volt pesti, budai, vagy a 780/85. kgy.(közgyűlési) 
számú budapesti nyugdíjszabályzat volt érvényes. Özvegyeikre és árváikra 
azonban, ha a férj vagy az apa halála az új nyugdíjszabályzat életbelépése után 
következett be, ez a szabályzat vonatkozott. Rögzítették, hogy ennek a nyugdíj-
szabályzatnak az életbelépésével minden korábbi szabály vagy rendelkezés ér-
vénye megszűnik. A belügyminiszter azzal a megjegyzéssel hagyta jóvá, hogy a 
külföldön tartózkodó nyugdíjasok ellátására és nevelési járulékaira vonatkozó 
rendelkezések visszaható erővel bírnak a korábban nyugdíjazottakra is. A fővá-
ros ezt a szabályrendeletet az 1909. november 17-én tartott rendes közgyűlésén 
újabb rendelkezésekkel egészítette ki. Az 1966/1909. kgy. sz. határozat a „Sza-
bályrendelet a székesfőváros alkalmazottai és azok hozzátartozói nyugdíjszerű ellátásá-

nak kiegészítéséről” címet viseli.7 Ezt a kiegészítő rendelkezést azért hozták, mert 
azoknak az ellátásának kiegészítésére, akikre a főváros nyugdíjszabályzata ki-
terjedt – tehát a főváros törvényhatóságának hatóságainál, hivatalainál és inté-

                                                 
7 Szövegét közli MÓCZÁR (1913): 220-222. 
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zeteinél állandó fizetéssel alkalmazott választott és kinevezett tisztviselők, hi-
vatalnokok, ideiglenes hivatalnokok, a közoktatási személyzet tagjai, az orvo-
sok, a szülésznők, az altisztek, a tűzoltók és a szolgák – egy külön alapot hoz-
tak létre. Ez „A székesfőváros alkalmazottainak nyugdíjpótló alapja” címet viselte. 

Az alap jövedelme az alkalmazottak által fizetett járulékokból, a kamatjöve-
delemből, valamint az alap javára tett adományokból származott. A nyugdíjpót-
ló alapot a főváros a többi vagyonától elkülönítve kezelte, alapszerűen, úgy, 
hogy az alap jövedelméből a kiadások levonása után fennmaradó összeget tőké-
sítették. A pénztári kezelést pedig a székesfőváros központi pénztára végezte. 

Minden alkalmazottnak, aki a fizetése mellett lakbérpénzt vagy természet-
beni (azaz szolgálati) lakást kapott, valamint az özvegyeiknek és árváiknak, ha 
az érvényben lévő nyugdíjszabályok szerint ellátásban részesülnek, joga volt 
arra, hogy ebből a nyugdíjpótló alapból nyugdíj kiegészítést kaphassanak. A 
kiegészítés kiszabása a lakáspénz nagysága alapján történt, ugyanazon kulcs 
szerint, amit a nyugdíjszabályok a nyugdíj, végkielégítés, özvegyi díj és nevelé-
si díj kiszámítására meghatároztak. Aki nem lakáspénzt, hanem „természetben 
való lakást” kapott, annak a nyugdíjpótlékot a törzsfizetésének megfelelő lakás-

pénz alapján kellett megállapítani. Kétség esetén a lakáspénz nagyságát a ta-
nács állapíthatta meg. 

Ebbe a külön alapba éppúgy köteles volt minden fővárosi alkalmazott befi-
zetni, mint a nyugdíjalapba, mégpedig a nyugdíjba beszámítható összes illet-
ményének és a lakáspénznek 1%-át, mint állandó járulékot, előleges havi rész-
letekben. A lakáspénzből negyedévente vonták előre ezt az összeget. 

Az állami szolgálatból átlépők ebbe az alapba is utánfizetést voltak kötele-
sek teljesíteni, méghozzá az előző beszámítható szolgálati idejük kezdetéig, de 
maximum csak 10 évre visszamenőleg. Az utánfizetés összegét annak az illet-
ménynek és lakáspénznek az alapján számolták ki, amellyel a főváros szolgála-
tába léptek. 

Ha valaki ennek az új szabálynak életbelépését követő 10 éven belül nyug-
díjba ment, ezt a járulékot akkor is köteles volt ennek a nyugdíjszabályzatnak 
az életbelépését követően még 10 évig fizetni, vagyis 1919. december 31-ig. Az 
alkalmazott vagy özvegy elhunytával ez a fizetési kötelezettség megszűnt, te-
hát az örököstől nem vonták le a még fennálló fizetnivalót. 

Ezt a nyugdíjpótlékot a fővárosi tanács utalványozta, ugyanúgy negyed-
évente előre, mint a lakáspénzt. Kérelemre azok a gyermekek is megkaphatták, 
akik a 20. életévüket betöltötték, de még tanultak és ezt megfelelően igazolták. 
Számukra a tanács, illetőleg a polgármester félévente utólag utalta ki az össze-
get. A nyugdíjpótlékot a nyugdíjszerű ellátással együtt állapították meg, 
ugyanaz a hatóság, amelyik a rendes nyugdíjszerű ellátás megállapítására is 
jogosult volt. 

Ez a szabályrendelet 1910. január 1-én lépett életbe, hatálya kizárólag csak 
azokra az alkalmazottakra terjedt ki, akik 1910. január 1-től kezdve mentek 
nyugdíjba, illetve azokra az özvegyekre és árvákra, akiknek fővárosi nyugdíj-
képes alkalmazott férje vagy apja ezt követően halt meg. 
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A szabályrendelet végrehajtásával a tanácsot bízták meg.  
1911. januárjában a főváros önálló szabályrendeletet alkotott a közoktatási 

intézeteinél alkalmazott „tanszemélyzet” és hozzátartozóik ellátására. Ezt meg-
előzően a fővárosban dolgozó pedagógusok az érvényben lévő pesti (1870) és 
budai (1868) nyugdíjrendelet (esetleg a tanítókra, tanárokra vagy a nem állami 
tanszemélyzetre vonatkozó nyugdíjtörvények) alapján kapták ellátásukat. A 
belügyminiszter 1911. március 19-én hagyta jóvá a fővárosnak ezt a 196/1911. 
kgy. számú szabályrendeletét.8 

A rendelet hatálya a Budapest székesfőváros törvényhatóságához tartozó 
közoktatási intézményekben, árvaházakban, szeretetházakban és kisdedóvók-
ban dolgozó pedagógusokra vonatkozott, azzal a megszorítással, hogy csak az 
állandó fizetéssel alkalmazott és a szabályszerű képesítéssel rendelkező igazga-
tók, tanárok, tanítók, tanítónők és óvónők, valamint hozzátartozóik jogosultak 
erre az ellátásra. 

Az ellátás az alkalmazott esetében nyugdíj vagy végkielégítés lehetett, a 
hátramaradottaknak pedig özvegyi díj vagy végkielégítés, nevelési segély és 
temetési segítség. A nyugdíjjogosultság feltételei ugyanazok voltak, mint a fő-
város alkalmazottai esetében, éppígy a jogosultság elvesztésének az esetei is. A 
nyugdíj kiszabása is ugyanúgy történt. Rájuk is vonatkozott a szolgálati idő 
megállapításának a fővárosi alkalmazottakra vonatkozó szabályozása, még a 
honalapítás 1000. évfordulója alkalmából beszámítandó plusz egy év szolgálati 
idő is. Esetükben is szabály volt, hogy csak a megszakítás nélküli szolgálati 
időt lehetett beszámítani, de a nyugdíjviszonosságot ez a szabályozás is ismer-
te, tehát voltak olyan munkaviszonyok, amelyek folyamatosnak számítottak, 
mint például az állami alkalmazásban töltött idő vagy a katonai szolgálat a már 
ismert feltételekkel. 

Kötelezően be kellett számítani a szolgálati időbe az 1875: XXXII. tc, az 1891: 
XLIII. tc. és az 1894: XXVII. tc. alapján mindazokat a szolgálati időket, amelye-
ket az alkalmazott más iskolafenntartó szolgálatában töltött és amely az ottani 
ellátásba beszámított volna ezeknek a törvényeknek az alapján. 

Az ideiglenes alkalmazásban töltött idő is beszámíthatott meghatározott fel-
tételekkel. Vagyis akik megszakítás nélkül szolgáltak, a járandóságaikat a köz-
ponti pénztárból havi részletekben kapták tanácsi utalvány alapján, amennyi-
ben alkalmazásuk elérte a heti 10 órát és később választás útján véglegesítve 
lettek, az ideiglenes alkalmazásban eltöltött idő után is kaphattak nyugdíjat, ha 
a nyugdíjtörzsjárulékot és az állandó nyugdíjjárulékot 5%-os kamattal 
utánfizették. Az utánfizetés lehetősége azonban időben visszafelé korlátozott 
volt. Pesten csak az 1870. október 1-én hozott, Budán pedig az 1868. október 14-
én és 17-én kelt rendeletek időpontjáig lehetett. Akinek volt korábbi szolgálati 
ideje is, az ennek értelmében elveszett. 

A folyósításra a pedagógusok esetében is az volt az irányadó, hogy az or-
szág határain belül bárhol lakhattak, az ellátásukat mindenképpen megkapták. 

                                                 
8 Közli MÓCZÁR (1913): 223-239. 
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Az ország határain kívül azonban a tanács engedélye volt szükséges az ellátás 
folyósításához és ez az engedély bármikor visszavonható volt. 

Az ennek a szabályrendeletnek alapján járó kiadásokat a székesfőváros viselte a 
tiszti nyugdíjalap kamatjövedelmének és a befizetett nyugdíjjárulékoknak a fel-
használásával. Ebben a rendeletben is leszögezték, ami egyébként is általános 
alapelv volt, hogy „Az ellátási összeg mindig azt az alapot terheli, a nyugdíjjárulékok pe-
dig mindig azt az alapot illetik, amely alapból az illetők javadalmazásukat kapták”.  

A nyugdíj összegét úgy számolták mint a főváros minden más 
alkalmazottának esetében. Tíz év szolgálati idő után a legutóbbi beszámítható 
illetmény 40%-a járt. Azt követően a következő szolgálati évek után az a) kate-
góriában, vagyis a főreáliskolai, felsőkereskedelmi iskolai, felsőbb leányiskolai 
és iparrajziskolai igazgatóknál és tanároknál évi 3%-ot számoltak hozzá. A b) 
kategóriában pedig, vagyis az összes többi rendszeres alkalmazott  pedagógus 
esetében évi 2%-ot. Ez azt jelentette, hogy az a) kategóriában 30 évi szolgálati 
idővel lehetett elérni az illetmény 100%-át nyugdíjként, a b) kategóriában pedig 
40 év alatt. A két kategória között volt átjárás egy hosszú pedagógusi életpá-
lyán és erre az eshetőségre a szabályozás is fel volt készülve. Évközbeni átlé-
pésnél a következő tanév elejétől kellett a másik kategória szerint számolni. 

Ha valaki nem érte el a nyugdíj előfeltételének számító tíz év szolgálati időt, 
akkor csak végkielégítést kaphatott. 1-5 év szolgálati idő után a beszámítandó 
járandóság egy évi összege járt, 5 év fölött két évi összege. 

Az özvegyi ellátásra ugyanazok a szabályok vonatkoztak mint a többi fővá-
rosi alkalmazott esetében. Az egyetlen különbség az volt, hogy a főreáliskolai, 
felső kereskedelmi iskolai, felsőbb leányiskolai és iparrajziskolai igazgatók és 
tanárok özvegyei kivételezett helyzetben voltak a többiekhez képest, mert ők 
akkor is igényt tarthattak özvegyi díjra, ha a férjük szolgálati ideje meghaladta 
az 5 évet, de nem érte el a tízet. Igaz, hogy kisebb összeg járt nekik, mint a 
hosszabb időt szolgálók özvegyeinek. Ebben az esetben férjük beszámítható 
javadalmazásának 1.200 koronájáig ennek felét kaphatták, az azt meghaladó 
rész után pedig 20%-ot. Így az ő özvegyi díjuk értelemszerűen lehetett keve-
sebb is, mint egyébként 10 éven felüli szolgálat után lett volna. Ebben a kategó-
riában a nevelési díj szabályai is így voltak megállapítva, tehát már 5 év szolgá-
lati idő után az igényjogosultság a nevelési díjra is megnyílt. Egyébként a neve-
lési díjra vonatkozó összes többi szabály is megegyezett a főváros többi alkal-
mazottjára vonatkozó 1909. évi szabályrendeletben foglaltakkal. A temetési se-
gítség az elhunyt legutóbb élvezett beszámítható járandóságának vagy nyugdí-
jának 25%-a lehetett és az 1.500 koronát nem haladhatta meg. 

A törzsjárulék mértéke is ugyanannyi volt a pedagógusok esetében, mint az 
összes többi fővárosi alkalmazottnál. A befizetendő évi járulékok kulcsai azonban 
eltértek attól a szabályozástól. A 40 évi szolgálatra kötelezettek az első 10 évben a 
beszámítandó járandóságaik 2%-át kellett fizessék évente. A 11-25. szolgálati év 
között 2,5%-ot, 26-40 év között 3%-ot. A 30 évi szolgálatra kötelezettek az első 10 
évben 3%-ot, 11-20 év között 3,5%-ot, 21-30 év között az illetményeik évi 4%-át kel-
lett befizessék, amelyet természetesen havi részletekben vontak le tőlük. 
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A záró intézkedésekben ennek a szabályrendeletnek a hatályát 1909. január 
1-től kezdve állapították meg, tehát mindenkire kiterjedt, aki akkor már a fővá-
ros tényleges szolgálatában állt, illetve azt követően lépett be. Akik 1909. janu-
ár 1-e előtt vonultak nyugdíjba, ellátásukat a kilépésük idején érvényben volt 
pesti vagy budai nyugdíjszabályzat szerint kapták, de özvegyeikre és árváikra, 
ha elhalálozásuk 1909. január 1-e után következett be, már ez a szabályrendelet 
volt érvényben. A szabályrendelet megjelenésével hatályon kívül helyezett 
minden korábbi rendelkezést. 

Amikor a főváros nyugdíjszabályzata született már bőven volt mire tá-
maszkodni. A saját korábbi szabályrendeleteik mellett mintául szolgálhattak 
más települések szabályzatai is, és már a dualizmus nyugdíj törvényeinek dön-
tő többségét megalkotta az országgyűlés. Legfőképpen az 1885: XI. tc-re, „az 
állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíjazásáról” szóló törvényre támaszkod-
tak a helyi szabályrendeletek. 

A főváros is – összhangban az állami alkalmazottak nyugdíjszabályzatával 
– 65. évben határozta meg a nyugdíjkorhatárt. Ugyanúgy határozta meg, hogy 
kiket zár ki eleve a nyugdíjjogosultságból, hogy a nyugdíjat mi alapján számol-
ja, hogy a szolgálati idő számítása honnan kezdődik. Azt az elvet is alkalmaz-
ták, hogy belföldön bárhol élhetett a nyugdíjjogosult, de ahhoz, hogy külföldön 
megkaphassa nyugdíját az illetékes testület, ebben az esetben a fővárosi tanács 
engedélye kellett. Végül az özvegyi- és árvaellátás elvei is ugyanazok voltak, 
mint az állami alkalmazottak esetében. Eltérések tehát csak a részletszabályo-
zásokban és az eljáró testületekben voltak. 
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