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RÖVID TÖRTÉNETE
Horváth Gyula – Tamás Gábor

Előző cikkünkben1 felidéztük az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 160 évvel
ezelőtti alapítását, most a társaság 90 éves működésének rövid történetét szeretnénk az
olvasók elé tárni. Ez az abszolutizmusban kezdődő és a kommunista diktatúrában végződő kilenc évtized felöleli a legújabb kori magyar történelem legszebb éveit és legnagyobb
kataklizmáit: a kiegyezés,2 a két világháború és Trianon egyaránt meghatározták a társaság
társadalmi és gazdasági környezetét, piacát és lehetőségeit.
Rovatunk terjedelme sajnos nem elegendő közel egy évszázad fejlődésének mégoly
vázlatos ismertetésére sem, ezért néhány kiragadott szemponton, momentumon keresztül
szeretnénk megmutatni a társaság jelentőségét a magyarországi biztosításügy történetében.
Az 1857. júliusi alapítás közel sem jelentette azt, hogy az EMÁBIT elkezdhette volna a
működését. A következő háromnegyed évben a működési engedély megszerzéséért történő
udvari lobbizáson és az alapszabályok végleges formába rázásán túl elsősorban a részvények
befizettetése, illetve a vidéki ügynöki és a pesti központi hivatali szervezet kiépítése jelentette a fő feladatot. Ebben a munkában rendkívül sikeresnek bizonyult az alapításkor ideiglenes
ügyvezetőnek, később végleges vezénylő igazgatónak választott Lévay Henrik.3 Az 1858. januári
alakuló közgyűlésre a részvények több mint fele be volt fizetve,4 és a működési engedély márciusi
kiadásakor azonnal hatszáz fős ügynöki sereg kezdte meg az értékesítést országszerte. Ez nagyobb
volt, mint a fő versenytársak, a trieszti és bécsi cégek összesített magyarországi ügynöki kara.
Az EMÁBIT szervezete fennállása alatt mindvégig egy pesti központi hivatalból,
Magyarország nagyvárosaiban főügynökségekből, külföldön, illetve a Monarchia más
tartományaiban pedig vezérügynökségekből, később fióktelepekből állt.
A kezdetben 14 fős központi hivatalnoki kar vezetője az első titkár volt, főtisztviselői a
termékosztályfőnökök, az ügynöki főfelügyelő, a viszontbiztosítási főnök, a főkönyvvezető
és a jogtanácsos voltak. Később károsztály és matematikai osztály is alakult.
A főügynöki hálózat egy éven belül az ország minden részét elérte. A főügynökök kapták
meg a jutalékot, és osztották tovább előre meghatározott arányban az ügynökeiknek: tűzbiztosításban például 5 százalékot tartott meg a főügynök, és 10 százalékot kapott az üzletkötő.
A külföldi operáció elsősorban a Monarchia más tartományaira terjedt ki: Triesztben, Bécsben,
Prágában kötöttek nagy kereskedőcégekkel vezérügynöki szerződést, de évtizedeken keresztül
működött sikeresen fiók például Alexandriában, Egyiptomban is. Később több piacon – pl. Ausztria,
Románia, Bosznia-Hercegovina – leányvállalati formában tartotta fenn a jelenlétét a társaság, míg
végül a Magyarországon kívüli működés a két világháború között szinte teljesen visszaszorult.
Az EMÁBIT Lévay Henrik vezetésével rendkívül sikeresen tört be a piacra, és ért el nagyon
gyorsan pénzügyi stabilitást. A társaság már az első évben is fizetett osztalékot, és fennállása alatt
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szinte kivétel nélkül minden évben nyereséges volt. A kezdeti sikerekben nagy szerepe volt a jó
időzítésnek. 1858-ban a triesztieken kívül még nem volt jelentős konkurens a piacon. Az EMÁBIT
néhány évvel megelőzte a nagy bécsi társaságok, az Anker (1858), a Phönix (1860) és a Donau (1867)
alapítását. A meglévő magyarországi kis cégek pedig sorra olvadtak be az új magyar társaságba.
A pénzügyi sikerekhez hozzájárult Lévay óvatos viszontbiztosítási stratégiája is. Ez különösen
a – gyakran katasztrofális kárhányadokat produkáló – jégbiztosítás esetében volt kulcsfontosságú:
az 1870-es évtizedben volt olyan év, amelyben a kárhányad meghaladta a 250 százalékot.6
Az EMÁBIT részesedése az évszázad – és Lévay Henrik négy évtizedes vezérigazgatósága – végére tűz- és jégbiztosításban évente 45 és 57 százalék között, életbiztosításban
pedig 30 százalék körül mozgott, miközben a piacon a századfordulón 54 biztosítótársaság
(18 hazai és 36 külföldi) működött.
Az új évszázad első éveiben az angol és amerikai életbiztosítók (pl. Gresham, Standard,
NewYork) éles versenye ellenére sikerült az EMÁBIT-nak növelnie részesedését az életbiztosítási piacon, ez a siker azonban már egy új vezérigazgató, Ormody Vilmos nevéhez fűződik.
Ormody ugyan a vezérigazgatói székben valóban új, tisztviselőként azonban közvetlenül
az alapítás után 19 évesen csatlakozott a társaság soproni főügynökségéhez. 40 év tisztviselői,
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altiszti, aligazgatói, majd vezérigazgató-helyettesi pálya után lett a társaság operatív vezetője. 25
évig maradt ezen a poszton. 84 évesen vonult vissza az aktív szolgálattól, de nem az EMÁBIT-tól,
amelynek további 10 évig – 1932-es haláláig – ült elnöki székében. Abban a székben, ahol korábban szinte kizárólag arisztokraták: Gr. Lónyai Menyhért, Gr. Károlyi György, majd Gyula,
Gr. Csekonics Endre, majd Iván és a köznemesi származású politikus, Somssich Pál foglalhattak
helyet. Páratlan pályafutás az övé. Mindenképpen megérdemli, hogy nevét a sokkal ismertebb
Lévayval együtt említsük, mint az EMÁBIT sikereinek kovácsait.7
A biztosítónak egyébként kivételesen hosszú ideig szolgálatban maradó vezérigazgatói voltak,
összesen öten: Lévay Henrik 40, Ormody Vilmos 25, Gergely Tódor 14, Balabán Imre 11 évig,
valamint Balabán Adolf 1922-ben néhány hónapig8 töltötték be az első számú vezető szerepét. A
Lévayt követő vezetők kinevezésük előtt évtizedekig voltak a társaság tisztviselői, majd főtisztjei. Ormody többek között kárfőnökként, Gergely Tódor és Balabán Adolf viszontbiztosítási
főnökként dolgozott.
A társaság központi tisztviselői kara eleinte Ürményi József Erzsébet téri házában foglalt el
néhány szobát, később ezt a házat az EMÁBIT megvásárolta. Végleges hivatalpalotába 1870-ben
költözött az időközben alaposan megnövekedett hivatali apparátus. A társaság által építtetett
ötszintes palota a Vigadó téren állt, a mai Marriott Hotel helyén. Kezdettől fogva hivatalszobák
és az első emeleten a vezérigazgató lakása kapott helyet az épületben. A húszas évek végén a
tisztviselői kar további növekedése a századfordulón felújított9 épület átalakítását vonta maga
után: újabb emeletet húztak az épületre, és a vezérigazgatói lakást is hivatalszobákká alakították.
A harmincas évekre a földszinti helyiségek egy részébe különféle üzlethelyiségek költöztek.10 A
palotát 1944-ben lebombázták, majd 1948-ban lebontották.
A két világháború közötti időszak, Trianon és a hiperinfláció után a biztosításban is csak lassú
konszolidációt hozott. A visszatérő angolszász és az immár külföldivé váló osztrák és trieszti
társaságok versenyével is megbirkózott a társaság. Hazánk számára az utolsó békeévnek számító
1940-ben még mindig piacvezető volt egy – a századfordulóhoz képest – sokkal kiegyenlítettebb
piacon, életbiztosításban 14, kárbiztosításban 19 százalékos részesedéssel. Fő konkurensnek ekkor
a Gazdák és a Foncière biztosítók számítottak az EMÁBIT-éval körülbelül azonos díjbevétellel, a
korábbi nagy riválisok, a trieszti Generali és Adriai ennek a kétharmadát, illetve felét tudták hozni.
A fenti képet némiképp árnyalja, hogy a nagy biztosítók számos leányvállalatot alapítottak,
illetve konkurenseket vontak irányításuk alá, amelyeknek a számai nem szerepelnek a bemutatott
részesedésekben. Az EMÁBIT rövid története sem lenne teljes, ha legalább felsorolásszerűen nem
emlékeznénk meg a kapcsolt vállalatok közül a legfontosabbakról.
Említettük már, hogy története során a társaságba számos kisebb magyar biztosító olvadt
bele. Mindjárt a kezdetekkor a Pesti Jég- és a Tiszamelléki Tűzbiztosító, később a Győri Hajókárbiztosító és az Erdélyi Jégbiztosító szövetkezetek.
Az első leányvállalatok viszontbiztosítók voltak, amelyeket 1862-ben Pesten, három évvel
később Bécsben alapított Pannónia, illetve Securitas néven a társaság.
Az örökös tartományokban eleinte vezérügynökségen keresztül próbálkozott az EMÁBIT,
de az osztrák közönség számára a társaság magyar neve nem hangzott jól, ezért 1881-ben meg-
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alapította a Bécsi Biztosítót, illetve a Bécsi Élet- és Járadékbiztosítót. Hasonló okokból hozták
létre a Nationalát (1873) a román, valamint a Herceg Bosnát (1911) a bosznia-hercegovinai
piacra. A hazai piac speciális szegmenseit fedte le a társaság a Magyar Gazdák Jégbiztosító
Szövetségével (1887), a Nemzeti Baleset- és Munkásbiztosító Rt.-vel (1893) és a Hazai Általános
Katonai Biztosító Rt.-vel (1912).
Az akvizíciók közül a legjelentősebb mindenképpen a Magyar-francia Biztosító 1893-as felvásárlása. Az élet állományt átvette az EMÁBIT, a nem-életet konszolidálta, majd a nyereségessé
tett társaság részvényein később túladott.11
Ugyancsak jelentős üzlet volt 1944-ben a Magyar-hollandi megvásárlása, amelynek gyümölcsét azonban már nem élvezhették túl sokáig, hiszen az 1948-as államosítással az Első Magyar
Általános Biztosító Rt. 91 éves története is véget ért.12

HIVATKOZÁSOK
Biztosítás és Kockázat IV. évfolyam 2. szám
A kiegyezést követően megalakult Andrássy-kormányban a miniszterelnökön kívül meg két miniszteri posztot töltöttek be az
EMÁBIT kormányzótestületének tagjai. Gróf Andrássy Gyula 1863-tól 1889-ig, Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi
miniszter az alapítástól 1870-ig választmányi tag, Lónyai Menyhért pénzügyminiszter pedig a társaság elnöke 1858-tól egészen
az 1871-es miniszterelnöki kinevezéséig.
3
Lévaynak az alapításban betöltött szerepéről kevés korabeli hiteles forrással rendelkezünk, a neki tulajdonított szerep – legalább
részben – bizonyosan utólagos mítoszépítés eredménye. Az alapítás utáni szervezőmunkában, a biztosító megszervezésében és
az első 40 év üzleti sikereiben azonban elvitathatatlanok az érdemei.
4
20%-ot (majd az életbiztosítás elindulásakor 1860-ban újabb 10%-ot) készpénzben, a többit kötelezvényben kellett letenni. A
kötelezvények beváltására – az eredményes működésnek köszönhetően – sohasem került sor. Azokat 1880-ra végleg visszaadták
a részvényeseknek.
5
A jégbiztosítás a későbbi évtizedekben is jobbára veszteséges üzlet volt, amit a kapcsolt tűzbiztosítások reményében vállaltak a
biztosítók. Az évszázad végén az EMÁBIT egy különleges szövetkezeti konstrukcióval is kísérletezett, ahol a magukat 12 évre
elkötelező gazdák a piaci árnál olcsóbban, a szövetkezeti formának az előnyeit (nyereségfelosztás) a hátrányai (pótbefizetés)
nélkül élvezve biztosíthattak. A Magyar Gazdák Jégbiztosító Szövetkezete névre hallgató kísérlet 12 év alatt több mint 3 millió
Ft (kb. 50%) veszteséget okozott a kockázatot teljes egészében vállaló EMÁBIT-nak.
6
Magyar Compassok és Magyarország Statisztikai Évkönyvei alapján
7
A két első vezérigazgató sorsa abban is párhuzamosságot mutat, hogy mindketten zsidó családból származtak, a biztosítás
területén végzett munkálkodásuk eredményeként magyar nemességet kaptak – Lévay kisteleki előnévvel 1868-ban, Ormody
ormódi előnévvel 1897-ben –, majd a főrendiház tagjai lettek. Lévay Henrik 1886-ban, Ormody Vilmos 1906-ban. Lévayt
1896-ban bárói rangra emelte a király.
8
Balabán Adolf, a későbbi vezérigazgató, Balabán Imre édesapja néhány hónap után, még kinevezése évében meghalt.
9
Már 1895-ben villamos személyfelvonót építettek a palotába, a századforduló után 3 lift és egy páternoszter is működött benne.
10
A Duna felőli oldalon kávéház és táncterem, a mai Apáczai Csere János, akkor Mária Valéria utca felé tokaji borüzlet és utazási
iroda nyílt, de időszakosan helyet talált az épületben a Műasztalosok Szövetségének bemutatóterme és egy lakberendezési bolt is.
11
A társaság végül 1937-ben a Foncière-be olvadt bele. (Forrás: Magyar Compass)
12
Az 1949-ben elrendelt felszámolást a társaság rendezetlen külföldi ügyei miatt nem sikerült befejezni, még 2008-ban is mint
felszámolás alatt álló társaság szerepel a cégjegyzékben. (Forrás: HU BFL VII 2. e Cg.593)
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BEHARANGOZÓ
MABISZ-konferencia november 7-én
Téma: a digitalizáció hatásai
A digitális korszak semmiképpen sem igényel további, új szabályozást. A biztosítási ágazat
azt kéri a törvényhozóktól, csupán arról gondoskodjanak, hogy a meglévő szabályokat és
törvényeket a digitális jövő szempontjából célirányossá és alkalmassá formálják ‒ adta meg
Sergio Balbinot, az Insurance Europe elnöke az alaphangot az európai biztosítók szövetségének
idei, júniusi nemzetközi konferenciáján. A hagyományos éves találkozó több mint négyszáz
résztvevőjét ez alkalommal a „Digitalizáció ma és holnap” mottójával hívták össze. Ahogy
az idézett megnyitóbeszédből is kiderül, a biztosítási iparágat egész Európában kiemelten
foglalkoztatja, miként képezi le a szabályozói környezet az új technológiai lehetőségek és
innovatív megoldások rohamos bővülését.
A MABISZ idei, szám szerint nyolcadik konferenciájának is ez az egyik fő kérdése. Az
időpont november 7-e, a helyszín pedig idén is a Corinthia Hotel. A reggel kilenctől délután
négyig tartó előadások és kerekasztal-beszélgetések a digitalizáció és az innováció jelenét
és távlatait járják körül a biztosítási ágazatban, idehaza és a világban. Az érdeklődők az
alábbi témákról hallhatnak az eseményen. :
•
miként képzelik el a hazai döntéshozók az új korszak jogi kereteit;
•
milyen innovatív fejlesztések vannak napirenden az ágazaton belül;
•
hogyan birkóznak meg egymással vagy élnek együtt külföldön a hagyományos
biztosítók és az insurtechek;
•
melyek lehetnek a közeljövőnek a piacot leginkább átformáló új technológiái;
•
mire jó a blockchain, és a biztosítók számára milyen termékfejlesztést válthatnak
ki az informatikai támadások;
•
mit gondolnak a technológiai újdonságokról az ügyfelek;
•
mit hozhat magával az ágazatban a digitalizáció humánpolitikai szempontból.
Az előadók és a kerekasztal-beszélgetések résztvevői idén is a döntéshozói körből, a
kormányzat és a felügyelet illetékes vezetőiből, valamint a hazai biztosítók irányítóiból és
szakembereiből kerülnek ki. A piaci szereplők beszélnek az új technológiákban és megoldásokban rejlő lehetőségekről, a nemzetközi kitekintést pedig a nemzetközi konferenciák és az
insurtechek világában egyaránt jártas külföldi előadók biztosítják. Exkluzív ügyfélkutatás is
készül a témában, amelyet a konferencián hozunk nyilvánosságra. Továbbá november 7-én
mutatja be a MABISZ a szakmának annak az esetmegoldó versenynek a nyerteseit és pályamunkáit, amelyet a 18-25 éves fiatalok körében éppen a digitalizáció témája köré szervezett.
A tervezett program aktuális változata a mabisz.hu-n a Konferenciák menüpontban
vagy közvetlenül a mabiszkonferenciak.hu oldalon követhető nyomon, ahol a részvételről
és a jelentkezésről is lehet tájékozódni.
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■ SZERZŐK NEVE ÉS AZOK AZ ADATOK, MELYEKET
PUBLIKÁLÁSRA SZÁNNAK
Tudományos fokozat, munkahely, beosztás, e-mail cím
■ ÖSSZEFOGLALÓ
Magyar nyelven, maximum 1000 karakter
■ SUMMARY
Angol nyelven, maximum 1000 karakter
■ KULCSSZAVAK
Maximum 5
■ KEYWORDS
Maximum 5
■ JEL
■ DOI
Ezt a MABISZ adja.
■ CIKK, TANULMÁNY
Törzsszöveg (ajánlott terjedelem 60 000 karakter)
Ábrák, táblázatok, képletek, lábjegyzet (opcionális)
Összefoglalás, következtetések
■ IRODALOMJEGYZÉK
1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kézirat címe, esetleg
alcíme, a szerzők neve, a szerzők tudományos fokozata, titulusa, a szerzők
munkahelye, a szerzők beosztása, elérhetősége. A cikk beadásának dátuma.
Amennyiben a szerző(k) hozzájárul(nak) az e-mail cím(ük) közléséhez, akkor
itt ezt is kérjük megadni.
Több szerző esetén a kapcsolattartáshoz mindenképpen kérjük megadni a
levelező szerző e-mail címét, telefonszámát.
2. Az összefoglalót magyar és angol nyelven kérjük elkészíteni, és a cikk
elejére beszerkeszteni. Az összefoglaló nem tartalmazhat rövidítéseket. Ennek
megszerkesztésekor az alábbiakat kérjük figyelembe venni: „Bevezetés”,
„Célkitűzés”, „Módszer”, „Eredmények” és „Következtetések” lényegre törő
megfogalmazása oly módon történjék, hogy csupán az összefoglalás elolvasása
is elegendő legyen a dolgozat lényegének megértéséhez. A magyar és az angol
összefoglalóhosszaigazodjonegymáshoz, a maximáliskarakterszám1000 lehet.
Az összefoglalókat követően a kulcsszavakat kérjük szerepeltetni. Maximum
öt kulcsszó adható meg magyar és angol nyelven egyaránt, szerepeljenek
továbbá a JEL–kódok is (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php )!
3. A kézirat világos, jól tagolt szerkesztése különösen fontos, beleértve az
alcímek megfelelő alkalmazását is. Az eredeti közleménynél a bevezetőben
néhány mondatban meg kell jelölni a kérdésfeltevést. A módszertani részben a
szerző világosan és pontosan mutassa be és hivatkozzon azokra a módszerekre,
amelyek alapján az eredményeket megkapta! Az eredmények és a diszkusszió
részeket külön és érthetően szükséges megszerkeszteni. A diszkusszió rész
legyen kapcsolatban az idevonatkozó legújabb ismeretanyaggal, valamint
azokkal a megállapításokkal, amelyekből a szerző a következtetéseket levonta.
Az eredmények újszerűsége, illetve a szerző saját tudományos hozzáadott
értéke világosan tűnjön ki az írásból! A módszerek, eredmények, megbeszélés
részek megfelelő alcímet kapjanak! A kéziratban az ábrák helyét, címét kérjük
arab számokkal jelölni.
A cikken belül lehetőség szerint csak akkor legyen alfejezeteken belüli számozás,
ha azt a téma jellege és feldolgozása indokolja.
4. A táblázatokat címmel kell ellátni, és minden táblázatot külön lapon
szükséges megadni. A táblázat ne legyen kép, a táblázatokat Wordben/
Excelben kérjük elkészíteni.
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5. Az ábrák a kéziratban megfelelő helyen, számozottan (arab számok)
szerepeljenek, és címmel is el legyenek ellátva! Kérjük a mértékegységek,
jelmagyarázatok értelemszerűen történő megadását. Az ábra forrását is kérjük
megjelölni, így a szövegben megfelelő helyen jelenjen meg az ábrákra, táblákra,
jegyzetekre való hivatkozás. Az ábrákat és grafikonokat nagyfelbontású képként
és xls formátumban egyaránt külön kérjük csatolni a beküldött íráshoz.
6. Az ábrák és táblák elnevezése az ábra, illetve táblázat felett szerepeljen, a
forrásmegjelölés pedig alul kerüljön feltüntetésre!
7. A képleteket képletszerkesztővel kérjük elkészíteni, és azokat a jobb oldalon,
zárójelben folyamatosan kérjük számozni.
8. A lábjegyzetek a felhasznált irodalom elé, a folyószöveg után kerüljenek!
9. Az irodalomjegyzék felsorolásánál ne legyen számozás vagy bármilyen
egyéb jelölés (bullet pont stb.)! Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti
közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. Kizárólag azok az irodalmi
felsorolások sorolhatók fel, amelyekre a szövegben utalás történt, és közvetlen
kapcsolatban vannak a kutatott problémával. Háromnál több szerző esetén
a három szerző neve után „et al” írandó.
A szövegközti szakirodalmi utalásokat zárójelben kérjük feltüntetni, amen�nyiben a hivatkozás nem szerves része a mondatnak, például: (Osipian, 2009).
Amennyiben valamelyik szerzőtől több, azonos évben megjelent munkára
hivatkozik, a művek megkülönböztetésére használja az évszám mellé írt a,
b, c stb. indexet! Szó szerinti idézetnél az oldalszám kötelezően jelölendő.
Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén ábécésorrendben közöljék a
következőképpen:
• Könyveknél:
Dickson DCM (2005): Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press
• Tanulmánykötetetekben, gyűjteményes kötetekben megjelent publikációknál: Mario Jametti & Thomas von Ungern-Sternberg (2003): Assessing the
Efficiency of an Insurance Provider ‒ A Measurement Error Approach,"CESifo
Working Paper Series 928, CESifo Group, Munich
• Folyóiratban megjelent cikkeknél:
Wiltrud Weidner ‒ Robert Weidner (2014): Identifikation neuer Ansätze
zur individuellen Kfz-Tarifierung, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft
May, Volume 103, Issue 2. pp. 167‒193.
Dickson DCM. (2006): Premiums and reserves for life insurance products,
Australian Actuarial Journal, vol. 12 (2), pp. 259‒279.
• Webcímeknél:
Insurance Europe (2012): How insurance works
Online: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/
how-insurance-works.pdf
Weboldal hivatkozáskor zárójelben a letöltés dátumát is szerepeltetni kell.
10. Két-három oldalanként kérünk javasolni egy-egy kiemelésre szánt mondatot
vagy mondatrészt a szövegből.
11. A Biztosítás és Kockázat folyóirat csatlakozott a DOI CrossRef rendszerhez,
ezért kérjük a cikkek irodalomjegyzékében feltüntetni minden olyan forrás
DOI azonosítóját linkként, amelyet szintén a CrossRef-nél regisztráltak más
folyóiratok. Ennek ellenőrzésére használható a CrossRef keresője: http://
search.crossref.org/. A DOI-ból úgy képezhető link, hogy elé kell írni: http://
dx.doi.org/
12. A szerkesztőség szívesen fogad recenziókat is, melyek egy biztosításszakmai
szempontból érdekesnek ítélt könyv ismertetését tartalmazzák azzal a céllal,
hogy felhívják a figyelmet az adott műre minél szélesebb körben. A recenzióval
szembeni elvárások az alábbiak:
• Szükséges feltétel a mű valamennyi bibliográfiai adatának pontos feltüntetése.
• Tartalmaznia kell minimálisan a könyv szakszerű ismertetését, szerkezeti
felépítését. A recenzió szerzője ezen túlmenően megosztja az olvasóval a
könyvvel kapcsolatos észrevételeit, benyomásait, akár kritikai értékelését is.
• A jó recenzió felkelti a vágyat az olvasásra, miközben annak tudományos
értéke is tetten érhető, szakmai szemmel – az ajánló szempontjain keresztül
‒ orientálja a könyv potenciális olvasóját.
• Az idézetek és források megjelölésénél ‒ amennyiben ilyenek vannak ‒ be
kell tartani a Biztosítás és Kockázat szerzői útmutatójában foglaltakat.
• Ajánlott terjedelem: 2-5 oldal.
Köszönjük, hogy a megfelelően előkészített kézirattal Ön is segíti munkánkat!
Biztosítás és Kockázat Szerkesztősége

