
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XVII. évf. (2009) 20. sz. 

 266 

INDEX ORGANICUS 
 

A, Á 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) 

KÓSA László: A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásában Somogy megyében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 54–57. p. A tanulmány korábbi változata 2006. 
szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nem-
zeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 
 
Alkotmánybíróság, 1990-től működő magyar alkotmánybírói testület. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Államvédelmi Hatóság (ÁVH), 1946 októberében a BRFK Politikai Rendészeti Osztályából önállósították a Magyar Állam-
rendőrség Államvédelmi Osztályát (ÁVO), amelyet 1948 szeptemberétől a belügyminiszter felügyelete alá helyezték Belügy-
minisztérium Államvédelmi Hatóság (ÁVH) néven, s vált önálló hatósággá (átvéve a határ-, folyam- és légi közlekedési 
rendészeti hatósági feladatokat és a KEOKH-ot), 1950-től függetlenítették a Belügyminisztériumtól amely ilyen formában 
1953-ig működött, amikor a Belügyminisztérium alá visszarendelték, majd 1957-ben felszámolták a rendvédelmi szerveit a 
Belügyminisztérium alá szervezték. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Államvédelmi Hatóság Belső Karhatalom az Államvédelmi Hatóság három főrészből állt nevezetesen úgynevezett zöld 
ÁVÓ = Határőrség, kék ÁVÓ = Karhatalom, piros ÁVÓ = kormányőrség, politikai rendőrség. A népies elnevezés az 
egyenruha hajtóka színéből fakadt.  

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Államvédelmi Osztály lásd Államvédelmi Hatóság. 
 

B 
Belügyminisztérium az első független magyar kormány óta – a GYURCSÁNY, majd BAJNAI kormány kivételével – folyamato-
san létező tárca, amely a közigazgatásért, a rendvédelemért és minden olyan ügyért volt felelős, amely nem tartozott más tár-
cák kompetenciájába. A kiegyezés utáni első belügyminisztréium a Helytartónácsi Hivatalból fejlődött ki. A belügyi tárca a 
mindenkori magyar kormányok egyik legfontosabb tárcája volt. A belügyminisztérium épületegyüttese a dualizmus és a két 
világháború közötti időszakban – a honvédelmi és a pénzügyi tárca épületeivel megegyezően – a Budai Várban álltak. A má-
sodik világháború után azonban – amikor a Budai Vár megszűnt Magyarország hatalmi centrumaként működni – mindhárom 
tárcát a főváros belvárosában helyezték el. A belügyminisztérium a József Attila utca és a Roosewelt-tér által határolt ház-
tömb épületeit kapta meg, amely épületegyüttes egyik épülete korábban bankszékházként működött. A belügyminisztérium 
szervezete dinamikusan fejlődött. Az ügyek csoportja szerinti szervezeti egységekből állt. A szervezeti egységeket perma-
nens módon módosították. A minisztérium élén a belügyminiszternek közvetlenül alárendelt szervezeti egység állt, amelyet 
különböző korokban különböző módon hívtak (elnökség, kabinet, titkárság stb.) A pártállam kialakítása kapcsán a belügymi-
nisztérium közigazgatás irányítási teendőit áttelepítették a minisztertanácshoz, és a belügyi tárcába koncentrálták a rendvé-
delmi és állambiztonsági feladatokat. A rendszerváltás után helyreállt a tárca eredeti hatásköre.  

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), neve korábban BM BÁH volt; 2000-ben létrehozott hatóság 2002-től 
központi és területi szervekkel került átalakításra, s az állampolgársági ügyek, menekültügyi és idegenrendészeti feladatok 
végrehajtására került felállításra. 

KÓSA László: A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásában Somogy megyében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 54–57. p. A tanulmány korábbi változata 2006. 
szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a 
nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgo-
zott változata. 
 
BM Államvédelmi Hatóság lásd Államvédelmi Hatóság. 
 
BM Államvédelmi Osztály lásd Államvédelmi Hatóság. 
 
BM Határ őrség lásd Határőrség. 
 
BM Rendőrség lásd Rendőrség. 
 
Budapesti Műszaki Egyetem (Műegyetem) 

TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő: A magyar és a szovjet légidesszant- és légi szállító csapatok karhatalmi tevékenysége 
az 1956-os forradalomban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 120–
128. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. 
századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lásd Budapesti Műszaki Egyetem. 
 
Bűnügyi Múzeum lásd Rendőrség-történeti Múzeum. 
 
Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum lásd Rendőrség-történeti Múzeum. 
 

C, Cs 
Cunard brit hajózási vállalat, amely jelentős mértékben kivete részét a magyarországi kivándorlók Amerikába szállításában  
a dualizmus időszakában. 

BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvé-
delem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Császári és Királyi Hadsereg Az Osztrák-Magyar Monarchia szárazföldi véderejéből a közös hadseregre vonatkozó elneve-
zés. A kifejezést az 1889. évi uralkodói utasítás vezette be. (lásd.: Közös hadsereg.) 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Császári és Királyi Külügyminisztérium (németül: Kaiserliches und Königliches Außenministerium), az Osztrák-Magyar 
Monarchia közös külügyminisztériuma. A külügy a két társország – Osztrák Császárság és Magyar Királyság – közös ügyei 
közé tartozott. A Magyar Királyságban a dualizmus időszakában nem is működött magyar külügyminisztérium. A külügy 
ugyan mindkét társország érdekeit képviselte, azonban a nemzetközi szerződéseket általában a két társország képviselői is 
aláírták, illetve a társországok önállóan is kötöttek nemzetközi megállapodásokat.  
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SUBA János: A magyar-román határ pontosítása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. 
évf. (2009) 20. sz. 108–114. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferen-
ciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferen-
ciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Csendőrség lásd Magyar Királyi Csendőrség. 
 

F 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány lásd Minisztertanács. 
 

Gy 
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM), 1999-ben létrehozott minisztérium neve Ifjúsági és Sportminisztérium, 
volt 2002-ig, amikortól Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium néven látja el feladatát . 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

H 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Budai Vár Kapisztrán téri laktanyájában hozták létre az Osztrák-Magyar Monarchia fel-
bomlása nyomán. A magyar hadtörténelem gondozásának intézménye.  

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
HAPAG (Hamburg–Amerikanische Packet Aktien Gesellschaft), német hajózási vállalat, amely járatait elsősorban Észak-
Amerika és Németország között közlekedtette a dualizmus időszakában. 

BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvé-
delem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Határrendőrség lásd Magyar Királyi Államrend őrség. 
 
Határőrség lásd Magyar Királyi Határ őrség. 
 
Honvédelmi Minisztérium az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején létrejött első független magyar kormány 
óta létező tárca, amely a haza védelméért felelős minisztériumként a haderőt irányítja. A katonai állományú személyek a párt-
állam létrejöttéig függetlenül attól, hogy hol teljesítettek szolgálatot – a testőrségek, a koronaőrség és a képviselőházi őrség 
kivételével – a honvédelmi tárcához tartoztak. Ebből fakadóan a magyar rendvédelmi testületek közül a magyar királyi 
csendőrség személyi állományának tagjai személyükben a honvédelmi tárcához tartoztak. Ügyeik intézése céljából a honvé-
delmi minisztériumban külön osztály működött. A honvédelmi tárca hagyományosan a Budai Várba települt. A pártállam 
idejében azonban a Margit Híd pedti hídfőjénél létesített új épületegyüttesbe költözött, ahol azóta is működik.  

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő: A magyar és a szovjet légidesszant- és légi szállító csapatok karhatalmi tevékenysége 
az 1956-os forradalomban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 120–
128. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. 
századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Honvédség lásd Magyar Királyi Honvédség. 
 

I 
Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztérium (IRM) lásd Belügyminisztérium. 
 

K 
Kominform lásd Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája. 
 
Komintern lásd Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája. 
 
Kommunista Ifjúsági Szövetsége (KISz), a Dolgozó Ifjúság Szövetségének utódjaként jött létre, az MSzMP ifjúsági szerve-
zete volt 1957 és 1989 között. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) lásd Magyar Kommunista Párt. 
 
Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (TI; Kominform), a Moszkvából irányított nemzetközi kommunista 
szervezetet 1947-ben hozták létre – az 1943-ban feloszlatott Kommunista Internacionálé (Komintern) helyébe –, 1956-ig 
működött. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Kontra Obervestajne Sluzba (KOS), jugoszláv Kémelhárító Szolgálat, 1945 után. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Korpus Narodne Odbrane Jugoslavie (KNOJ), jugoszláv Nemzetvédelmi Hadtest, 1945 után. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Közlekedési Felügyelet 

KÓSA László: A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásában Somogy megyében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 54–57. p. A tanulmány korábbi változata 2006. 
szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a 
nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgo-
zott változata. 
 
Közös hadsereg az 1867/XII.tc. a kiegyezési törvény-ben foglalt hadügyi közösségből fakadt, így a dualizmushoz tapadó 
katonai szervezet volt. Az uralkodót illette meg a véderő „vezérlete” (pld.: a hadüzenet is), „vezénylete” (a haderőt az uralko-
dó bármikor bárhová irányíthatta), és „belszervezete”, (kinevezések, struktúra megállapítás, szolgálati nyelv meghatározása, 
fegyelmezés stb.).  

A közös hadseregben ezen jogok gyakorlásához nem volt szükséges a két társország hadügyminisztereinek az ellenjegyzé-
se, ellentétben a honvédség és a népfelkelés alakulataival, ahol az uralkodói intenciók a magyar, illetve az osztrák honvédel-
mi miniszter ellenjegyzésével hatályosulhattak. A véderő számára azonban – a széles uralkodói jogkör ellensúlyozásaként – 
az újonc ajánlást, a szolgálati idő meghatározását, az elhelyezést és az élelmezést a két társország országgyűlése biztosította. 
A védelmi rendszer nem tartozott a delegációk hatáskörébe, azok közvetlenül az országgyűlések jogkörébe tartoztak. Az 
uralkodó ugyan szuverén módon rendelkezett a hadsereg felett, azonban katonáért és pénzért az országgyűléshez kellett 
fordulnia. Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje – benne a közös hadsereg – a két társország országgyűlései és az uralko-
dói akarat egyeztetésével volt alkalmazható.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje több részből állt. Két fő alkotóeleme volt, a haditengerészet és a szárazföldi had-
erő. A szárazföldi haderő részei voltak a közös hadsereg, valamint a Magyar Királyságban honvédség és a népfölkelés továb-
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bá a Osztrák Császárságban Landwehr és a Landstrum. A közös hadsereg a szárazföldi haderő túlnyomó részét – 7/8-ad részét 
– alkotta. Nehézfegyverzettel és magasabb parancsnokságokkal (hadtest- és hadsereg parancsnokságokkal) is rendelkezett. A 
Landwehr és a Landstrum, illetve a honvéd és népfelkelő alakulatok ezredeit dandárparancsnokságok, a dandárokat pedig 
hadosztályparancsnokságok irányították ugyanúgy mint a közös hadseregben. A Landwehr és a Landstrum, valamint a hon-
véd és népfelkelő dandárparancsnokságok azonban már a közös hadsereg hadtestparancsnokságai alá tartoztak. Íly módon 
biztosítva volt az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének hadműveleti egysége.  

A Lanwehr-ben és a Landstrum-ban a német, a honvédségnél és a népfelkelésnél pedig a magyar volt a szolgálati nyelv. 
Ezzel szemben a közös hadseregben az ezrednyelv azzal a nyelvvel egyezett meg, amelyet a katonák származási helyén be-
szélt a lakosság. Ezt a nyelvet az ezredhez helyezett tiszteknek is el kellett sajátítaniuk. A közös hadseregben az ezrednél ma-
gasabb parancsnokságok, valamint az egységes hadtest- és hadsereg parancsnokságok nyelve a német volt. 

A közös hadsereg személyi állományának sorozás útján történő utánpótlását a katonai kerületek biztosították. Az Osztrák 
Császárság területén 61, a Magyar Királyság területén 47, Bosznia-Hercegovinában pedig 4 katonai kerület működött. Az ez-
redekhez ugyanazon kerületektől sorozták a személyi állományt. A közös hadsereg katonai kerületeinek mintájára – de attól 
függetlenül – az Osztrák Császárságban a Landwehr és a Landstrum, a Magyar Királyságban pedig a honvédség és a népfel-
kelés önálló katonai kiegészítő kerületekkel rendelkezett.  

Az ezredek belső szervezeti felépítése (zászlóalj, század, szakasz, raj) a haderő mindhárom részénél – közös hadsereg, Land-
wehr és Landstrum, honédség és népfelkelés – azonos volt. A közös hadseregbe 33 gyalogos- és 8 lovas hadosztály, a Land-
wehrben 8 gyalogos hadosztály, a honvédségbe pedig 8 gyalogos és két lovas hadosztály tartozott. Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia teljes hadereje 16 hadtestből állt, amelyeket 6 hadseregbe csoportosítottak. A teljes haderő békelétszáma 450 000 fő, 
hadilétszáma pedig 1 500 000 fő volt. Az Osztrák-Magyar Monarchia véderejében a szabályzatok a fegyverzet és a rendfoko-
zati rendszer egységes volt az egyenruhák azonban eltérőek voltak.  

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Közös Külügyminisztérium lásd Császári és Királyi Külügyminisztérium. 
 
Központi Nyomozó Hivatal, a Magyar Királyi Államrendőrség szervezetén belül 1923-ban létrehozott szervezet. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Központi Statisztikai Hivatal  (KSH), magyar állami adatfeldolgozó szerv 1869-től, amely először mint a Földmívelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium statisztikai osztálya, majd 1871-es és 1874-es átszervezését követően neve Magyar 
Királyi Központi Statisztikai Hivatal lett, majd a II. világháborút követően Központi Statisztikai Hivatal néven folytatta 
munkáját. 

BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvé-
delem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Köztársasági Őrezred, a Rendőrség kormányhivatalokat és -tagokat védő szervezete volt, amely közvetlen miniszteri irányí-
tás alá tartozott a magyar testőrségek, képviselőházi őrség és kormányőrség utódszervezeteként. Az 1760-ban Mária Terézia 
által alapított Magyar Királyi Nemesi Testőrség – amelynek a működését az uralkodó 1848–1867 között felfüggesztette – és 
az 1904-ben létesített Magyar Királyi Darabont Testőrség, amely szervezetek maradványai 1920-ban Magyar Királyi Testőr-
ség néven egyesültek, továbbá az 1912-ben létesített Képviselőházi Őrség, valamint a jóval korábbi időkig visszanyúló múlt-
tal rendelkező Koronaőrség szervezetét a második világháború magyarországi harcai során felszámolták. A Magyar Királyi 
Képviselőházi Őrség nevét 1945-ben Nemzetgyűlési Őrségre változtatták, amely 1949-ig működött. A korábbi testőrség he-
lyett 1946-ban felállították a Köztársasági Elnöki Testőrséget, amely 1948-ig látott el szolgálatot. A Koronaőrséget pedig 
nem szervezték újjá más néven. A testőrségi és a képviselőházi őrségi teendőket pedig a Belügyminisztérium Államvédelmi 
Hatósága vette át; mint Kormányőrség 1959-ben lett önálló fegyveres testület, 1990-től neve Magyar Köztársaság Kormány-
őrségére változott, majd 1993-ban az Országos Rendőr-főkapitányság szervezetébe integrálták, 1996-ban nyerte el jelenlegi 
nevét. A helyzet sajátossága, hogy az 1945 előtt működő és törvénnyel létrehozott képviselőházi őrségi, koronaőrségi és test-
őrségi szervezeteket sohasem oszlatták fel, bár azok 1945 után kétségtelenül nem funkcionáltak.  

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH) 10 000/1930. BM rendelettel hozták létre, a belügyi tárca 
háttérintézményeként működött, önálló hatáskörrel szorosan együttműködve a rendőrséggel.  

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
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történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

M 
Magyar Államrendőrség az 1945-ben újjáalakuló magyar rendőrség neve Magyar Államrendőrség. E szervezetbe integrál-
ták a feloszlatott Magyar Királyi Csendőrség feladatkörét is. A Magyar Államrendőrség megnövekedett feladataiból követke-
zően a létszáma is gyarapodott. A személyi állományt az MKP szimpatizánsaival töltötték föl, így a testület kommunista be-
folyás alá került. Mivel pedig a csendőrség feloszlatása nyomán a magyar rendvédelem legerősebb testületévé vált, ez 
lényegében az MKP magyar rendvédelem feletti uralmát jelentette. Ez a helyzet jól illett az MKP „szalámi taktikájába”.  

BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvé-
delem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

KÓSA László: A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásában Somogy megyében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 54–57. p. A tanulmány korábbi változata 2006. 
szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a 
nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgo-
zott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) lásd Magyar Kommunista Párt. 
 
Magyar Dolgozók Pártjának Államvédelmi Bizottsága, 1948-ban alakult kommunista párt „szakbizottsága”. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Dolgozók Pártjának Honvédelmi Bizottsága, 1948-ban alakult kommunista párt „szakbizottsága”. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Államrend őrséget (1919–1930) az 5 047/1919.ME.r. hozta létre 1919.X.1.-én. Az egységes magyar állam-
rendőrség létrehozásának azonban már voltak dualizmuskori előzményei is. A trianoni békediktátum utáni magyar rendőrsé-
get a Magyar Királyság állami- (fővárosi rendőrség és határrendőrség) és a városi rendőrségek összevonásával hozták létre, a 
belügyi tárca közvetlen irányítása alá helyezve. Hatósági területe a városokra és a határállomásokra terjedt ki. Feladatát mű-
ködési területén a közbiztonság védelme alkotta bűnügyi, közrendvédelmi és igazgatásrendészeti teendők ellátása által. A 
trianoni békediktátum utáni Magyar Királyságban a Magyar Királyi Államrendőrség létszáma (12 000 fő) megegyezett az 
első világháború előtti városi rendőrségek létszámával (12 000 fő). A testületet 1931-ben – szervezeti módosításokkal egybe-
kötve – átkeresztelték Magyar Királyi Rendőrségre. A Magyar Királyi Rendőrség 1945-ig működött, amikor helyébe a Ma-
gyar Államrendőrséget hozták létre, a Magyar Királyi Rendőrségben működő határszéli rendőri kirendeltségek helyett pedig 
határrendőrséget állítottak fel.  

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
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történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Csendőrség (1881–1945) katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület, melynek belső függelmi viszonyai 
katonaiak voltak, a személyi állomány katonai rendfokozatot viselt. Mivel a csendőrök személyükben katonának minősültek, 
így a honvédelmi tárca felügyelete alatt álltak. A szervezet azonban – mint rendvédelmi testület – a belügyi tárca kompeten-
ciájába tartozott. A testület hatásköre, a belügyi tárca kivételével, az ország egész területére kiterjedt. Kiváló hatásfokkal 
ténykedett. Működési területén olyan kitűnő közbiztonsági állapotot hozott létre, majd tartott fenn, amelyet a megszűntetése 
óta még nem sikerült elérni. Diszlokációját a decentralizáltság, metodikáját a megelőzés jellemezte. Személyi állományának 
mintegy 90 %-a közterületi szolgálatot látott el valamilyen formában. A testület jogosultságai és kötelezettségei nem voltak 
kiterjedtebbek a társ rendvédelmi testületeknél. A személyi állományának ellátmánya – néhány jelentéktelen specifikumtól 
eltekintve – megegyezett a közigazgatás, illetve a társ rendvédelmi testületek munkatársainak ellátmányával. Az 1945 és 
1949 között zajló politikai csatározások kezdetén szűntették meg a testületet a magyar zsidóság deportálásában való részvé-
telének indoklásával. Ebből fakadóan a szervezet társadalmi megítélése a harmadik évezred elején is differenciált. A testület-
nek önálló hatósági jogköre nem volt. A testületet két ízben hozták létre illetve szűntették meg. Felállításának mindkét eset-
ben rendvédelmi szakmai okai, megszűntetésének pedig deklaráltan politikai okai voltak.  

BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvé-
delem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Csendőr Felügyelőség, Magyar Királyi Csendőrség központi, legfelső irányító szerve. 

BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti 
rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 
 
Magyar Királyi Határ őrség (1931–1938) a Magyar Királyi Vámőrség jogutódaként működött. 1938-ban – a Bled-i egyez-
mény nyomán a fegyverkezési korlátok oldódásával – a Magyar Királyi Honvédségbe integrálták határvadász csapatnemként. 
Elődszervezetével megegyezően kettős feladata volt. Nyílt teendőit az országhatár őrzése alkotta, rejtett teendőit pedig az 
államhatár biztosítása képezte egy esetleges fegyveres konfliktus esetén a magyar fő erők megérkezéséig. A testület nyílt 
feladatát 5 734 fővel látta el. A legénységi állomány sorozott (kényszertoborzott) katonákból állt. A testület nyílt szervezete 
négy lépcsős volt. Az államhatár mentén 155 őrs működött, amelyeket 70 határügyi tiszt irányított. A határügyi tisztek felett 
24 osztály állt, az osztályokat pedig az országos parancsnokság felügyelte. A testület nyílt szervezetében szolgálatot teljesítő-
ket csupán kézi lőfegyverekkel látták el az objektumvédelmi sorozatlövő lőfegyverek kivételével. A testület nyílt szervezeté-
ben szolgálatot teljesítő személyi állomány számára rendszeresített fegyverzet típusa megegyezett a Magyar Királyi Honvéd-
ségben rendszeresített fegyverzet típusával. A testületen belüli függelmi viszonyok katonaiak voltak, a személyi állomány 
katonai rangot viselt. A magyar haderő jelentős részét (a gyalog ezredek egyharmadát) a testületben rejtették el határbizto-
sítási teendők ellátása céljából.  

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

KÓSA László: A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásában Somogy megyében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 54–57. p. A tanulmány korábbi változata 2006. 
szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
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szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a 
nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgo-
zott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Háromszögelő Hivatal , budapesti székhelyű, magyar földmérő intézmény XIX. és XX. század fordulóján. 

SUBA János: A magyar-román határ pontosítása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. 
évf. (2009) 20. sz. 108–114. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferen-
ciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferen-
ciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Honvédség (1848–1849 és 1867–1945) a véderő azon része, amely 1867 és 1918 között az Osztrák-Magyar 
Monarchia Magyar Királyságában állomásozó és a magyar kormánynak is alárendelt könnyűfegyverzetű egységekből állt, 
valamint a sorozott személyi állománya a magyar Szent Korona alá tartozó területen élő lakosság közül került ki. A Magyar 
Királyi Honvédség magasabb egység parancsnokságokkal nem rendelkezett, a közös hadsereg magasabb egység parancsnok-
ságok az alárendeltségébe tartozott. A Magyar Királyi Honvédségben a vezényleti nyelv a magyar volt. Az egyenruha nemze-
ti díszítő elemeket hordozott. A Magyar Királyi Honvédségben az uralkodói elhatározások a honvédelmi miniszter ellenjegy-
zésével hatályosulhattak. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása nyomán a Magyar Királyi Honvédség a trianon utáni 
Magyar Királyság haderejévé vált, azonban a magyar haderőt 1919-ben Magyar Hadsereg névvel illették, amelyet 1920-ban 
Magyar Királyi Nemzeti Hadseregre változtattak, majd 1922-ben visszatértek a Magyar Királyi Honvédség elnevezésre. A 
két világháború közötti Magyar Királyság hadereje már rendelkezett magasabb egységparancsnokságokkal és a fegyverkezési 
egyenjogúságot kimondó 1938. évi bled-i egyezmény nyomán lehetőség nyílt a magyar véderőnek a kor színvonalán álló 
technikai eszközökkel való ellátására is. A honvéd illetve honvédség kifejezés az 1848-1849-es szabadságharc időszakából 
ered. A Magyar Királyi Honvédség a polgári magyar állam véderő szervezete volt. Magyarország szovjet megszállását köve-
tően kiépülő pártállamban a magyar haderő elnevezését Magyar Néphadseregre változtatták, amely elnevezés a rendszervál-
tozás után a magyar hagyományokra visszanyúlva Magyar Honvédségre változott. 

BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvé-
delem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő: A magyar és a szovjet légidesszant- és légi szállító csapatok karhatalmi tevékenysége 
az 1956-os forradalomban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 120–
128. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. 
századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Rend őrség (1931–1945) 1931-ben megszüntették a 7 kerületi főkapitányságot, amelyek alárendeltségébe a 
városi kapitányságok tartoztak. A kerületi főkapitányságok helyett a budapesti- és a vidéki-főkapitányságot hozták létre. A 
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Budapesti Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe az akkor még kis Budapest kerületi rendőrségei és az agglomerációba 
tartozó frekventált települések rendőrségei tartoztak. A vidéki főkapitányság alá pedig a városi rendőrségek (1942-ben 89) és 
a határszéli rendőr kirendeltségek (1942-ben 13), valamint a kárpátaljai működési területtel rendelkező Határvidéki Rendőr-
ség (1942-ben hét kirendeltséggel), továbbá az 1939-ben létrehozott révkapitányságok (1942-ben 7 révkapitányság) tartoztak. 
A korábbi vidéki főkapitányságokkal megegyező működési területű és székhelyű körzeti szemlélő központokat alakítottak ki 
1931-ben az új vidéki főkapitányság alárendeltségében. A Magyar Királyi Rendőrség mindkét főkapitánysága a belügyi tárca 
közvetlen felügyelete és irányítása alatt állt. Ekkor szüntették meg az országos főkapitányságot is, amely az országos főkapi-
tány frankhamisításban játszott szerepéből fakadóan sohasem került kiépítésre.  

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Kommunista Párt (MKP) 1918 őszén megalakult baloldali marxista-leninista párt, amely 1919 és 1944–1945 
között illegálisan tevékenykedett, 1948–1949-től azonban „egyeduralkodódként” irányította az országot. 1918–1919 Kom-
munisták Magyarországi Pártja, 1919 Magyarországi Szocialista Párt, 1919-1943 Kommunisták Magyarországi Pártja, 1943–
1944 Békepárt, 1944–1945 Kommunisták Magyarországi Pártja, Magyar Kommunista Párt, 1945–1948 Magyar Kommunis-
ták Párt, 1948–1956 Magyar Dolgozók Pártja, a magyar pártállam pártja. A Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Magyar 
Szociáldemokrata Párt (MSZDP) egyesülésével jött létre az 1945 és 1949 közötti – úgynevezett ki-kit győz le időszak – po-
litikai eseményeinek következményeként 1948. VI. 12-én. A KMP a „szalámi taktika” néven elhíresült politikájával fokoza-
tosan számolta fel ellenfeleit, a folyamat végén pedig már a szövetségeseit is. A politikai csatározásokban gyengébbnek bizo-
nyult MSZDP maradványait olvasztotta magába az MKP az új párt az MDP létrehozásával. 1956–1989 Magyar Szocialista 
Munkáspárt néven működött. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szep-
tember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szerve-
zett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti 
rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-
tozata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Nemzeti Múzeum, magyar országos közgyűjtemény Budapesten – mára több vidéki fiókkal –, amelyet 1802-ben 
alapítottak gróf SZÉCHÉNYI Ferenc vezetésével, a könyvtárát korábban Országos Széchényi Könyvtár néven alakították át. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Néphadsereg a második világháború után a szovjet érdekszféra zónájába eső Magyarország hadereje. A Néphadsereg elne-
vezést szovjet minta alapján vezették be. Lénygében addig használták ezt a kifejezést, amíg Magyarország a varsói szerződés 
tagjaként a szovjet érdekszférába tartozott.  

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Repülő Szövetség,1910-ben alapított szervezet, amely célja a magyarországi légisport-tevékenység összefogása és 
képviselete. 

TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő: A magyar és a szovjet légidesszant- és légi szállító csapatok karhatalmi tevékenysége 
az 1956-os forradalomban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 120–
128. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. 
századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Szocialista Munkáspárt (MSzMP) lásd Magyar Kommunista Párt (MKP). 
 
Minisztertanács (MT), a magyar kormány megnevezése 1949-től 1990-ig, a minisztertanács elnöke látta el a miniszterelnöki 
feladatokat. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Műegyetem lásd Budapesti Műszaki Egyetem. 
 

N, Ny 
NATO  (Észak Atlanti Katonai Szövetség) Észak-Amerika és Európa katonai szövetsége. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Buda-
pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Nemzetőrség az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában – francia minta alapján – létrehozott fegyveres 
szervezet. A Nemzetőrség 1848–1849-ben honvédelmi és rendvédelmi segédszolgálati jellegű teendők ellátására volt hivatott 
a honvédség és a rendőrségek mellett. A nemzetőrség tisztjeit századosig bezárólag választotta. A Nemzetőrség a kormányfő 
irányítása alá tartozott. A nemzetőrség önkéntesekből állt, akik – legalább is elviekben – a honvédséggel megegyező ellát-
mányban részesültek igénybevételük ideje alatt. A nemzetőrség rendvédelmi teendők ellátásában résztvevő alakulatainak a 
létszáma 70 000–80 000 főre becsülhető. A központi államhatalom is törekedett – az önkormányzatokhoz és a nagybirtoko-
sokhoz hasonlóan az első világháború végén – karhatalmi szervezetek létrehozására. E szervezetek egyikét is Nemzetőrség-
nek nevezték. A második Nemzetőrséget a 28 527/1918.HM.r. hozta létre 1918. XI. 11-én. Szervezete a honvédelmi minisz-
térium felügyeletével működő Nemzetőrségi Országos Parancsnokságnak alárendelt és a katonai körletparancsnokságok 
mellett működő karhatalmi osztályokból állt, amelyek a karhatalmi teendők irányítására voltak hivatottak. Városonként és já-
rásonként hoztak létre legalább egy nemzetőr századot. A nagyüzemek és nagybirtokok pedig – saját költségükön – hozhattak 
létre Nemzetőr osztagokat. A testületi létszám 1918-ban 86 439 fő volt. A Nemzetőrséget a 2 669/1919. HM rendelettel szűn-
tették meg.  

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Norddeutscher Lloyd, német hajózási vállalat, amely a dualizmus időszakában  jelentős mértékben kivette részét kivándor-
lók Amerikába szállításában, illetve a német gyarmatokkal való tengeri összeköttetés egyik jelentékeny szereplője volt. 
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BENCSIK Péter: A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901–1915. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 13–37. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-
én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvé-
delem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

O, Ö 
Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), neve 1848-ban Nevelésügyi Minisztérium, majd 1848–1849-ben, és 1867-től 
1951-ig Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium volt – 1949-ben létrejön a Népművelési Minisztérium is (1973-ig) –, 1951-
től Közoktatási Minisztérium, 1953-tól Felsőoktatási Minisztérium és Közoktatási Minisztérium, 1955-től Oktatásügyi 
Minisztérium, majd 1973-tól Művelődésügyi Minisztérium, amely 1974-ben Oktatásügyi Minisztériumra és Kulturális Mi-
nisztériumra vált ketté, amelyet 1980-ban Művelődésügyi Minisztérium néven egyesítenek, 1990-től neve Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, majd 1998-ban Oktatási Minisztérium és Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma néven vált 
külön, majd azok 2006-os egyesítését követően neve Oktatási és Kulturális Minisztérium lett. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Országgyűlés Magyarország törvényhozó testülete, amely a legfőbb hatalom birtokosa. A magyar országgyűlés története a 
XIII. század közepéig nyúlik vissza. A magyar történelmi fejlődés során kétkamarás országgyűlés alakult ki amely 1945-ben 
egykamarássá alakult át. 

SUBA János: Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 115–119. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Országos Balesetmegelőzési Bizottság (OBB), az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztálya működtetésében lát el feladatot. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Országos Kataszteri Felmérés, magyar polgári térképészet hivatal a XIX. és XX. század fordulóján. 

SUBA János: A magyar-román határ pontosítása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. 
évf. (2009) 20. sz. 108–114. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferen-
ciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferen-
ciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 

KÓSA László: A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásában Somogy megyében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 54–57. p. A tanulmány korábbi változata 2006. 
szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a 
nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgo-
zott változata. 
 
Országos Műemlékvédelmi Főfelügyelőség (OMF), 1957-ben alapított hatóság. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Országos Rendőri Hivatal , az 1848-as forradalom és szabadságharc magyar kormánya által felállítani tervezett rendvédelmi 
hatóság. 

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Országos Rendőrf őkapitányság (ORFK), a Magyar Köztársaság Rendőrségének központi szerve. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XVII. évf. (2009) 20. sz. 

 277 
 

konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
osztrák-magyar hadsereg lásd Császári és Királyi Hadsereg. 
 
osztrák-magyar külügyminisztérium lásd Császári és Királyi Külügyminisztérium. 
 

P 
Porta az Oszmán Birodalom központi irányító szerve volt, a szultáni tanács megnevezése. 

SUBA János: A magyar-román határ pontosítása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. 
évf. (2009) 20. sz. 108–114. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferen-
ciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferen-
ciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

R 
Rendőrség-történeti Múzeum, országos szakgyűjtemény Budapesten – kihelyezett fiókkal Tarnamérán, és könyvtárral a fő-
városban –, korábbi neve Bűnügyi Múzeum, majd Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum volt, jelenlegi nevét 2002. IV. 1-
től viseli. Az intézményt 1908-ban hozták létre. 1945–1963-ig tevékenysége szüntelt.  

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

S, Sz 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 1990-ben alapított társadalmi szervezet, amely-
nek mintegy 300 fős tagsága döntően a magyar rendvédelmi testületek tagjaiból, felsőoktatási intézmények oktatóiból és köz-
gyűjtemények munkatársaiból áll, akik hivatásuknak tekintik nemzeti rendvédelem-történetünk művelését és a kutatott ered-
mények közkinccsé tételét. Mintegy 40 fő tag rendelkezik tudományos fokozattal. Szakosztályai szellemi alkotóműhely jel-
leggel működnek. Évente általában egy-két alkalommal szervez tudományos konferenciát, a szakosztályok pedig átlag kété-
vente tudományos szimpozionokat. Két periodikát és egy könyvsorozatot ad ki: a Rendvédelem-történeti Füzeteket (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis HU-ISSN 1216-6774 a szakterület kutatatási eredményeit – a tudományos közlés igényeinek meg-
felelően, szakmai lektorálás nyomán – közlő folyóirat) és a Rendvédelem-történeti Hírlevelet (Nuntiotones Historiae Preasi-
dii Ordinis HU-ISSN 1785-3257 a szakterület művelésével kapcsolatos operatív információkat közlő – könyvismertetések, 
habilitációk, tudományos fokozatszerzések stb. – periodika), valamint a Magyar Rendvédelmi Szervezetek könyvsorozatot.  

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő: A magyar és a szovjet légidesszant- és légi szállító csapatok karhatalmi tevékenysége 
az 1956-os forradalomban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 120–
128. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. 
századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Szociáldemokrata Párt a dualizmus időszakában létrehozott párt, amelynek ideológiai alapját a szociáldemokrácia képezte. 
A szociáldemokrácia eszmevilága német minta alapján osztrák közvetítéssel érkezett Magyarországra. A magyarországi kapi-
talista viszonyok megerősödésével, a munkásosztály kialakulása nyomán jött létre. Az első világháború végéig parlamenten 
kívüli pártként működött. A két világháború között parlamenti párttá vált. A Tanácsköztársaságban betöltött szerepe miatt 
azonban csak az úgynevezett BETHLEN–PEYER paktum nyomán válhatott parlamenti párttá, a polgári demokrácia részévé. A 
második világháború után a Kommunisták Magyarországi Pártjával lépett szövetségre, amelynek a vége az lett, hogy – a 
„szalámi taktika” keretében – a Szociáldemokrata Pártot felszámolták, maradványait pedig egyesítették az újonnan létreho-
zott Magyar Dolgozók Pártjával.  

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság A második világháború után a győztes szövetséges hatalmak által a vesztes országokban 
létrehozott ellenőrző bizottságok. Az ellenőrző bizottságokban a vezető szerepet annak a szövetséges országnak a képviselője 
töltötte be, amelynek a hadserege a vesztes országban állomásozott. Így Magyarországon egyértelmű volt a Szovjetúnió dön-
tő súlya.  

NAGY György: A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945–2005. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 58–78. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
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történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rend-
szerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

T 
Török Porta lásd Porta. 
 

U, Ü 
Uprava Drzavne Bezbednosti (UDB), jugoszláv Állambiztonsági Igazgatóság, 1945-től. 

JAKUS János: Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 44–53. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünk-
re” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

V 
Vám- és Pénzügyőrség, a Pénzügyminisztérium alá rendelt fegyveres szerv, 1921-ben hozták létre a Magyar Királyi Vámőr-
séget, amely neve 1932-es átszervezést követően Magyar Királyi Határőrségre lett immár a Belügyminisztérium alá rendelve, 
majd 1938-ban határvadász egységként a Honvédség alá került; a továbbra is a Pénzügyminisztérium alá tartozó Magyar 
Királyi Pénzügyőrség 1945-től Magyar Pénzügyőrség néven működött, feladata a pénügyőri és vámőri hatósági feladatok 
ellátása volt, e szervből 1953-ban kivált a vámügyeket ellátó Vámőrség, majd ismét összevonva 1963-ban felállították a 
Országos Pénzügy- és Vámőrséget, jelenlegi néven 1966-tól működik. 

KÓSA László: A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásában Somogy megyében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 54–57. p. A tanulmány korábbi változata 2006. 
szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a 
nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgo-
zott változata. 

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Vörös Őrség a magyar Tanácsköztársaság időszakában a rend védelmére életre hívott fegyveres szervezet, amely egyúttal a 
Vörös Hadsereg kiegészítő részeként is működött. Terroralakulatai antihumáus cselekedeteket követtek el. 1919.VIII.3.-án a 
PEIDL-kormány szűntette meg a 6/1919.BM.rendelettel.  

NAGY László: A magyar Rendőrség-történeti Múzeum története. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 79–92. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 93–99. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 
29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvé-
delmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: A XIX–XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 100–107. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” 
című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Z 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), az egyedüli katonai felsőoktatási intézmény Magyarországon a honvédel-
mi miniszter közvetlen felügyelete alatt, elődje, a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia 1920 őszén kezdte meg a képzést, s 
folytatta 1945-ig, 1947 decemberétől kezdte meg működését a Honvéd Hadiakadémia, majd 1950-ben átszervezték, neve 
Honvéd Akadémia lett, és az Egyesített Tiszti Iskola része 1967-ig, neve 1955-től Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1983-tűl 
egyetemi szintű képzést biztosított, 1985-től egyetem, jelenlegi néven 1996-tól működik. 

TURCSÁNYI Károly – HEGEDŰS Ernő: A magyar és a szovjet légidesszant- és légi szállító csapatok karhatalmi tevékenysége 
az 1956-os forradalomban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XVII. évf. (2009) 20. sz. 120–
128. p. A tanulmány korábbi változata 2006. szeptember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A XIX-XX. 
századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című XX. konferenciáján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 




