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A kaposvári konferencia visszatérő megállapítása volt, hogy hiányzik egy átfogó, korszerű
biztosítástörténeti kézikönyv. 2007 kiemelkedő év lehet a magyar biztosításügy számára,
hiszen a Révkomáromi Császári és Királyi Hajózást Bátorságosító Társaság alapításának 200.
esztendejéről és az Első Magyar 150 éves évfordulója emlékezhetünk meg, egy reprezentatív,
korszerű biztosítástörténet elkészítésével és kiadásával.
A konferencia előadásai megerősítik azt az álláspontot, hogy új kérdések felvetésével, új
kutatási módszerekkel, és új források kutatásával gazdagítható a szakmatörténet.
A jelenlévő kutatók felvették egy közös kutatási program indításának lehetőségét, illetve
jelezték, hogy a megfelelő feltételek megléte esetén a 2007-ig terjedő időben képesek a
levéltári alapkutatások elvégzésére, tanulmányok készítésére.
A kutatás lehetséges témái:
1. A biztosításügy történeti forrásai
2. „Biztosítás” és segélyezés a 17-18. században
3. A modern üzleti biztosítás kialakulása Magyarországon (a 19. század első fele)
4. A biztosítási ágazat dinamikus fejlődése a 19. század második felében
5. Egyesületi/egyleti tevékenység és a biztosítás a dualizmus korában
6. A magyar biztosításügy a 20. század első felében
7. „Rendszerváltástól” rendszerváltásig: a magyar biztosításügy a 20. század második
felében
8. A monopólium felszámolása a 80-as évek második felében, („amíg élnek a tanúk”)
9. A biztosításügyre vonatkozó jogszabályok és fejlődésük
10. Egy térség (megye, város, régi) biztosítástörténete – esettanulmány
11. A magyar biztosítástörténet meghatározó vállalkozásainak története
12. A biztosításügy szakirodalmi áttekintése (bibliográfia)
A kutatás, a tanulmányok megírása és a kötet kiadása összefogással, az elérhető pénzügyi
források (központi kutatási források, alapítványok, biztosítótársaságok, alkusz cégek stb)
összehangolt biztosításával megvalósítható.
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A kutatás várható eredménye
1. A magyarországi biztosításügy történeti forrásainak összegyűjtése, és rendszerezett
formában történő közreadása
2. Az eddigi kutatások által nyitva hagyott kérdések tisztázása (pl. a biztosítás átmeneti
formái a 19. század első felében).
3. Pontosabb kép a biztosítás társadalmi szerepéről.
4. A biztosítási üzem működésének történeti változásai

Javasolt időterv
1. szakasz: 2003. december 31-ig részletes kutatási program összeállítása
2. szakasz: 2004 folyamán a kutatáshoz szükséges források biztosítása pályázatokkal
3. szakasz: 2005 és 2006 kutatások és az első eredmények publikálása (pl.
forráskiadvány, esettanulmányok)
4. szakasz: 2007. ősz „A magyarországi biztosításügy kétszáz éve” című kötet
megjelenése

Győr, 2004. január 21.
dr. Farkas Szilveszter
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