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Államvédelmi Hatóság (ÁVH) a 288 009/1948.BM. rendelet önállósította a testületet, amely határrendészeti, folyamrendé-
szeti, légiközlekedési és a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH) szervezetekből állt. A testület ha-

táskörét jelentősen kiszélesítette a 288 010/1948.BM. rendelet, amely már lehetővé tette az állam szempontjából aggályosnak 

minősített személyek kitiltását, rendőrhatósági felügyelet alá helyezését is. Az Államvédelmi Hatóság vidéki szervezetekkel 

is rendelkezett. Az Államvédelmi Hatóságot a belügyminisztérium alárendeltségéből a 4 353/1949.MT. rendelettel 1949. XII. 
28.-ai hatállyal a minisztertanács közvetlen alárendeltségébe helyezték. Az Államvédelmi Hatóságba integrálták a honvédel-

mi tárca katonai főcsoportfőnökségét, valamint a honvéd határőrséget. Az ÁVH nyolc főosztállyal működött, vidéki szerve-

zetét pedig 1941-ben a megyerendszerhez igazították, 1952-ben pedig létrehozták a belső karhatalom új részlegét is. 1953-

ban az ÁVH és a BM összevonásával a belügyi tárca látta el az államvédelmi, határőrizeti, karhatalmi, rendőri, büntetés-
végrehajtási, légoltalmi és tűzoltósági feladatokat a belügyi tárca hagyományos közigazgatási teendőit pedig a miniszterta-

nács vette át. Az 1953-as átszervezés nyomán az ÁVH és a BM egyesített szervezete 15 osztállyal működött. Az 1953. évi 

szervezetegyesítés nyomán az Államvédelmi Hatóság megyei szervezetit is egyesítették a megyei rendőri, büntetés-

végrehajtási légoltalmi és tűzoltóság szervezetekkel, oly ódon, hogy azokat a megyénként létrehozott belügyi főosztályok 
irányítása alá helyezték. Nagy Imre miniszterelnök 1956 október 28.-ai rádióbeszédében jelentette be az Államvédelmi Ható-

ság megszűntetését. Az 1956/35.Tvr. az államvédelmi szervek megszűnése nyomán az állam külső és belső biztonsága elleni 

bűncselekmények nyomozását a rendőrség hatáskörébe helyezte.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

ÁVH Határőrség (1949-1956) Lásd Határőrség. 

 

B 

Beköltözéseket Ellenőrző Kirendeltségek-et (BEK) a magyar kormány 1920. X. 27-én hozta létre abból a célból, hogy a ki-
jelölt határállomásokon a trianoni békediktátum által elszakított területekről beköltözési céllal érkezők ellenőrzése rendezetté 

váljon. A BEK-ek kétfősek voltak, a kirendeltség egyik taégját a belügyminiszter, a másik tagját pedig az országos menekült-

ügyi hivatal vezetője nevezte ki. Működésük az Országos Menekültügyi Hivatal felszámolásával értelemszerűen megszűnt. A  

BEK-ek ádöntöttek arról, hogy a beköltözési szándékkal érkezők beléphettek-é a csonka Magyarország területére, vagy sem. 
A beléptetéshez a BEK-ek mindkét tagjának az egyetértésére volt észükség. A BEK működésének egyelen célja z volt, hogy 

megállapítsa a beköltözés jogszerűségét vagy jogtalanságát, mely esetben a beléptetést meg kellett tagadni. Bek-et állítottak 

fel Lökösházán, Biharkeresztesen, Szegeden és Hidasnémetiben. Ezek a határállomások fogadhattak beköltözőjket, akik álta-

lában vonaton érkeztek és az otthonaik bútorait, felszerelési tárgyait vagonokban elhelyezve hozták magukkal. A BEK-ek 
munkatársai számára meghatározták, hogy kiki léptethetők be. Eszerint: 

„1. Feltétlenül bebocsátandók: 

a, olyan családfők, kiknek a családjuk már az anyaországban tartózkodik, vagy olyan családtagok, kiknek családfője már 

előbb beköltözött; 
b, tanulók és főiskolai hallgatók, kik tanulmányaik folytatása céljából költöznek be; 

c, oly közszolgálati alkalmazottak, kiknek számára elózetes alkalmaztatási rendelet adatott ki, a beköltözésük ezen állás el-

foglalása écéljából történt; 

2. Méltányos esetben bebocsáthatók azok, akiket a megszáló hatalmak katonai vagy polgári hatóságai kiutasítanak s e tényt 
kiutasítási határozattal igazolják, továbbá oly egyének, kiknek számára a megszálott területeken való tartózkodás lehetetlen-

né vált, vagy kiknek beköltözése egyéni körülméyeiknél éfogva kívánatos.” 

A Beköltözéseket Ellenőrző Kirendeltségeket 1924. VI. 30-án szűntették meg  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-
1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-
elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Belügyminisztérium az első független magyar kormány óta — a GYURCSÁNY, majd BAJNAI kormány kivételével — folya-

matosan létező tárca, amely a közigazgatásért, a rendvédelemért és minden olyan ügyért volt felelős, amely nem tartozott más 
tárcák kompetenciájába. A GYURCSÁNY és a BAJNAI kormány időszakában a belügyminisztériumból a rendvédelem irányítá-

sára hivatott szervezeti egységeket az igazságügyi tárcához telepítették és az igazságügyi minisztériumot átkeresztelték igaz-

ságügyi- és rendészeti minisztériummá. Az első független felelős magyar kormány belügyminisztere SZEMERE Bertalan volt, 

aki e tisztséget 1848. IV. 7.-étől 1848. IX. 12.-éig töltötte be. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc belügyminiszté-
riuma a Helytartónácsi Hivatalból, — amelynek hatáskörébe a városrendészet az egészségügy az oktatás az alapítványok az 

árvák ügyeivel való foglalkozás stb. tartozott — valamint a országgyűlési ügyekkel foglalkozó Magyar Udvari Kancelláriából 

fejlődött ki. A belügyi tárca a mindenkori magyar kormányok egyik legfontosabb tárcája volt. A belügyminisztérium épület-

együttese a dualizmus és a két világháború közötti időszakban — a honvédelmi és a pénzügyi tárca épületeivel megegyezően 
— a Budai Várban álltak. A második 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 háztömb épületeit kapta meg, amely épületegyüttes egyik épülete korábban bankszékházként 
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működött. A belügyminisztérium szervezete dinamikusan fejlődött. Az ügyek csoportja szerinti szervezeti egységekből állt. 

A polgári magyar állam első belügyminisztériumának 1848-1849-ben elviekben 4 gyakorlatilag 3 osztálya volt. Az úgyneve-

zett országlászati osztály az országgyűléshez és az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó teendőket volt hivatott ellátni. A 
közigazgatási osztály a közigazgatási egységek, alapítványok, örökösödési ügyek, névváltoztatások a ki-, és bevándorlók 

ügyeit intézte. A rendőri osztály a közcsend és a belbéke fenntartására volt hivatott. Eredetileg nemzetőrségi osztályt is ter-

veztek, azonban az országgyűlés a testületet a miniszterelnök közvetlen felügyelete alá rendelte, a miniszterelnök pedig a tes-

tület irányítására Országos Nemzetőrségi Haditanácsot hozott létre, amely önálló országos szervezet volt és 6 osztállyal mű-
ködött. A szervezeti egységeket permanens módon módosították. A minisztérium élén a belügyminiszternek közvetlenül alá-

rendelt szervezeti egység állt, amelyet különböző korokban különböző módon hívtak (elnökség, kabinet, titkárság stb.) A 

pártállam kialakítása kapcsán a belügyminisztérium közigazgatás irányítási teendőit áttelepítették a minisztertanácshoz, és a  

belügyi tárcába koncentrálták a rendvédelmi és állambiztonsági feladatokat. A rendszerváltás után helyreállt a tárca eredeti 
hatásköre.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-

1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 
PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774.  
LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

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. 

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-

1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 
1216-6774. 

 

Birodalmi csendőrség Lásd Császári csendőrség 

 
Birodalmi rendőrség Lásd Császári rendőrség 

 

Bosnyák csendőrség Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia két társország — az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság 

— szövetsége volt, ezért mindkét tagállamban külön-külön működött nemzeti csendőrség. Az osztrák csendőrség a neoabszo-
lutizmus kori császári csendőrség utódja volt. A Magyar Királyságban azonban a kiegyezéssel a neoabszolutizmus rendfenn-

tartó szervezeteit — köztük a csendőrséget is — felszámolták. Csupán két csendőr ezred maradt meg a közös hadsereg köte-

lékében az erdélyi és a horvátországi csendőr ezred, amelyeket azonban a magyar kormány 1876-ban átvett. E két ezred az 

1881-ben felállított Magyar Királyi Csendőrség részévé vált. Bosznia-Hercegovina okkupálását, majd annektálását követően 
úgy vált az Osztrák-Magyar Monarchia részévé, hogy egyik társország területéhez sem csatolták, hanem a két társország kö-

zösen gyakorolt felette felügyeletet, melyet a közös pénzügyminiszter által valósítottak meg. Bosznia-Hercegovina közjogi 

helyzetéből fakadóan tehát a bosnyák csendőrség nem tartozott, nem is tartozhatott az Osztrák-Magyar Monarchia társorszá-

gainak egyik csendőrségéhez sem. A bosnyák csendőrség önálló, független rendvédelmi testület volt, amely Bosznia-

Hercegovina hatóságainak irányítása alatt állt.  

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774 

 

Büntetés-végrehajtás Az igazságügyi tárcának alárendelt, a büntetés-végrehajtási intézmények őrzését és az ott raboskodók 

felügyeletét hivatott ellátni. A büntetés-végrehajtó intézmények őrszemélyzetét a polgári magyar állam időszakában fegy-

őröknek hívták, majd a párállam időszakában letartóztatóintézeti őrségnek nevezték e teendőket ellátókat, végül pedig az 

1956-os forradalom és szabadságharcot követően a testület elnevezése büntetés-végrehajtás szervezetre változott.  
PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

C-Cs 

Császári Csendőrség A neoabszolutizmus császári csendőrségének (1849-1867) népies elnevezése Zsandárság (Gendar-

merie = Zsandárság) Az 1849. III. 4.-én oktrojált összbirodalmi alkotmány „A birodalom belső biztonságának őrzése biro-

dalmi ügy” meghatározást tartalmazta. Erre alapozva Alexander BACH belügyminiszter 1849. V. 30.-án olyan előterjesztést 
tett az uralkodónak, amely lebontotta a korábbi feudális korlátokat és egy új összbirodalmi biztonsági fegyveres testület meg-

teremtését javasolta. E testületként a csendőrséget nevezte meg az indítvány, hiszen a csendőrség már európa szerte bizonyí-

totta hatékonyságát, továbbá Napóleon bukását követően a HABSBURG-birodalomhoz visszakerült itáliai területeken már mű-

ködött egy csendőr ezred. Ferenc József 1849. VI. 8.-án uralkodói nyílt paranccsal rendelte el a teljes HABSBURG-birodalomra 
kiterjedő hatáskörrel rendelkező testület felállítását. 1849. IX. 17.-én a testület főparancsnokává HAYNAU táborszernagy 

jobbkezét báró Johann Franz KEMPEN von Fichtenstamm altábornagyot nevezte ki korábbi katonai beosztása meghagyásával. 

A testület működését az uralkodó 1850. I. 18.án kibocsátott ideiglenes csendőr törvénnyel szabályozta. 1851. XI. 1.-én a pan-

dúr kötelékeket feloszlatta és a csendőri erők kizárólagos működését rendelte el az önállóságától megfosztott magyarországi 
területeken is. 1851. XII. 22.-én Ferenc József nyílt paranccsal rendelte el, hogy a katonai határőrvidéken is szervezzék meg a 

csendőrséget. A HABSBURG-birodalom neoabszolutizmusa rendvédelmi struktúrája kiépítésének betetőzéseként Ferenc József 

1852. IV. 22.-én nyílt paranccsal saját közvetlen alárendeltségében hozta létre a legfelsőbb rendőrhatóságot, amely a biro-
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dalmi rendőrség és csendőrség legfőbb felügyeleti szervezete volt. E testületnek az élére pedig KEMPEN János altábornagyot 

úgy nevezte ki, hogy az altábornagy egyben megőrizte a csendőr-főparancsnoki beosztását is. A császári csendőrség legkiter-

jedtebb formája 1852 és 1859 között valósult meg, amikor a HABSBURG-birodalom területén 19 csendőr ezred kötelékében 
18 647 csendőr szolgált. 1859-ben — a Solferino-i vereség nyomán — az uralkodó a legfelsőbb rendőrhatóságot oly módon 

szűntette meg, hogy hatáskörét az átszervezett és új miniszter vezetésére bízott belügyi tárca kompetenciájába integrálta. A 

csendőr testületet azonban továbbra is fenntartotta az 1859. XI. 14.-ei legfelsőbb elhatározásával, melyben úgy rendelkezett, 

hogy a testület személyi tekintetben a hadsereg főparancsnokság, szolgálati és gazdasági téren pedig a belügyminisztérium 
alárendeltségébe kerüljön. Ezt követően a testületet több ízben karcsúsították, végül 10 ezred kötelékében 7927 fő teljesítet t 

szolgálatot. 1866. I. 28.-ai legfelsőbb elhatározással az uralkodó ugyan ismét megerősítette a testület szervezetét és létszámát 

azonban Magyarország területén ez az intézkedés már tiszavirág életűnek bizonyult, mivel HABSBURG csendőrség ugyan jó 

eredményeket ért el a közrend fenntartása terén, azonban a magyar hazafiak üldözése terén is jeleskedett, így a kiegyezés 
nyomán létrejött magyar kormány Magyarországon 1867. V. 8.-án feloszlatta az idegen testületnek tekintett császári csendőr-

séget. Mivel a kiegyezés tartalma szerint a rendfenntartás nem tartozott a közös ügyek csoportjába ezért a csendőrség az 

Osztrák Császárság tartományaiban is a belügyi tárca kompetenciájába került, az uralkodótól közvetlen függése megszűnt. 

Az I. világháború után az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően Ausztria területén tovább működött a csendőr-
ség. Az Anschluss nyomán az Osztrák Csendőrséget a Német Birodalmi csendőrségbe integrálták. A II. világháború után az 

Osztrák Csendőrség ismét önálló szervezetté vált, amely az osztrák szövetségi kormány közvetlen felügyelete alatt állt. Ha-

gyományosan a vidék közbiztonságára felügyelt, Ausztria városaiban a rendet az Osztrák Rendőrség tartotta fenn. A két 

rendvédelmi szervezetet 2005-ben takarékossági okokra hivatkozva összevonták Osztrák Szövetségi Rendőrség elnevezéssel.  
PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

Császári Rendőrség Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc leverését követően a Habsburg hatalom újjá-

szervezésének egyik alapelve volt, hogy a birodalom belső rendjének a fenntartása a központi államhatalom feladata. Ebből 

fakadóan egységes állami rendőrséget hoztak létre tekintet nélkül a Magyar Királyság és az örökös tartományok egyébként 
elütő hagyományaira. E császári rendőrség szervezetei a birodalom városaiban működtek, vidéken a rend fenntartására a csá-

szári csendőrség volt hivatott. 1852. IV. 22-én a neoabszolutizmus rendfenntartó csúcsszervezeteként létrehozták a birodalom 

legfelsőbb rendőrhatóságát, amely a rendőrség felügyelete és irányítása mellett e tevékenységet a császári csendőrség tekinte-

tében is ellátta. A Legfelső Rendőrhatóság 1859. VII. 21-ei feloszlatása után a birodalmi rendőrség tovább működött, de már 
az újonnan létrehozott rendőrminisztáriumk, majd a későbbiek során a belügyminisztérium irányításával. A Császári Rendőr-

ség a kiegyezést követően is fennmaradt az Osztrák-Magyar Monarchia Osztrák Császársága örökös taqrtományainak a vá-

rosaiban. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően pedig az Osztrák Császárság német ajkú tartományaiból létre-

jövő Ausztriában Osztrák Szövetségi Rendőrségként működött tovább egészen 1938-ig, amikor az anschluss nyomán a Har-
madik Német Birodalom rendőrségébe olvadt. A II. világháború után az Osztrák Szövetségi Rendőrséget újjászervezték, 

amely azóta is működik. 2005-ben pedig — miután az Osztrák Szövetségi Csendőrség beolvadt a szervezetébe — hatásköre 

kiterjedt Ausztria vidéki területeire is.  

LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja (CSERBA) a testület különböző állománycsoportjaiba 

tartozók hoztak létre kezdetben betegsegélyező alapokat, melyet később egyesítettek. A két háború között a testületi betegse-

gélyező alapokat egységes állami irányítás alá vonták. A betegsegélyező alapok nem csupán a rendvédelmi testületek szemé-

lyi állománya tagjainak az orvosi ellátása költségeinek a fedezésére voltak hivatottak, hanem kiterjedt a családfő valamennyi 

— vele egy háztartásban élő — közvetlen és önálló keresettel nem rendelkező hozzátartozójára is. Emellett az alapok egysze-

ri segítséget is nyújtottak a rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadásokhoz, mint születés, haláleset, nősülés stb. A Csend-
őrlegénységi Ellátásban részesülők Betegsegélyző Alapját (CSERBA) 1936-ban hozták létre. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Csendőrség katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület, amely az országok központi államhatalmának a közvetlen irányí-

tása alatt áll és általában a vidék rendvédelmének a biztosítására hivatottak. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Csepel Autógyár 1949-ben alapították. Három évtizeden keresztül számos újítást kidolgozva nemzetközi szinten kiemelkedő 

minőségű gépjárműgyártás folyt a Csepel autógyárban, majd 1990-ig gépjárműalkatrész beszállító vállalatként működött. A 
nagy múltú, kiemelkedő teljesítményekkel büszkélkedhető magyar vállalatot a rendszerváltás után 1996-ban felszámolták. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Csonka János Gépgyára Részvénytársaság A gyárat 1924-ben alapította a karlburátor feltatlálója, CSONKA János. A válla-

lat ugrásszerű fejlődésnek indult, 1938-ban már 300 alkalmazottat foglalkoztatott. az államosítást követően a gyárat Kismo-
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tor- és Gépgyár névre keresztelték át, amely napjainkban is működik ugyanazon elnevezéssel. A gyár profiljának a lényege 

nem változott, továbbra is kismotorkkal foglalkozik. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

D 

Dohányjövedéki Alkalmazottak Biztosító Intézete (DABI) A II. világháború előtti Magyar Királyságban létrejött intézet, 
mely a dohányjövedéki alkalmazottak betegsegélyező egyleteit fogta össze.  

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 
Dunai Flottila Lásd Magyar Királyi Folyamőrség 

 
Dunai Repülőgépgyár Részvénytársaság A vállalatot 1940-ben alapították, 1952-ig működött Budapesti központtal, fennál-

lása során többféle géptáípust álíltott elő. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

E-É 

Entente (ANTANT) az Anglia és Franciaország között 1904. IV. 8.-án Londonban aláírt szerződés, az Entente Cordiale 

(a.m. Szívélyes Egyetértés) szóból származik, általában a szövetségesi rendszer (antant hatalmak = Nagy-Britannia és Fran-
ciaország) és a köréjük csoportosult országok együttes megnevezése 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Erdélyi Udvari Kancellária A HABSBURG-adminisztráció erdélyi legfőbb irámnyító szerve. 

LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Európai Unió (EU) Az Európai kontinensen fekvő országok egy részének a szövetsége, amely arra irányul, hogy ügyeik egy 

részét közösen intézzék, illetve gazdasági közösséget hozzanak létre. 
HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Evidenzbüro Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének hírszerző szervezete. 1850. XII. 22-én a Generalquartiermeister-
stab (GQMSt) azaz főszállásmesteri stáb által kibocsájtott Nr. 2178 Cirkular-Erlass (körlevél)-el hozták létre a szervezetet. A 

HABSBURG Monarchia haderejének a szervezetében 1848 előtt létezett a Marschbüro nevű iroda, melynek feladatköréhez tar-

tozott többek között az idegen haderők nyilvántartása. A Marschbüro irodavezetője is a főszállásmesteri stáb főnökének az 

alárendeltségébe tartozott. 1849 júniusában hozták létre az uralkodó saját műveleti irodáját (Operationskanzlei), amely a had-
ügyminisztérium elnöki osztályán belül működött. Ezen iroda vette át a korábbi Marschbüro-tól az idegen haderőkről vezetett 

nyilvántartást. Az uralkodó műveleti irodája 1850 augusztusáig működött, 1850 novemberében pedig a helyébe lépett az Al-

lerhöchsten k.k. Zentral-Operationskanzlei (Legfelsőbb cs.kir. Műveleti Iroda), melynek a keretében hozták létre a 

Kundschaftssektion (hírszerző szekció) nevű szervezetet, amelynek a feladatkörét alkotta az idegen haderők nyilvántartása. 
Az Evidenzbureau létrehozásával a hírszerző szekció megszűnt, így az Evidenzbureau első szolgálati utasításában meghatá-

rozták, hogy háború esetén a Legfelsőbb cs.kir. Műveleti Iroda külön részlegeként tevékenykedjen. 1854-től azonban az Evi-

denzbüro teljesen önállóvá vált a haderőn belül. 1857-ben pedig a Generalquartiermeister-stab azaz a főszállásmesteri stáb 

főnökének az alárendeltségébe került. Miután 1860-ban — a HABSBURG-birodalom alkotmányos átalakítási kísérletének a ré-
szeként — újra létrehozták a hadügyminisztériumot, az Evidenzburaeu a hadügyminisztérium részévé vált 1861. III. 10-ei ha-

tállyal, azonban az idegen haderőkről vezetett nyilvántartás tekintetében továbbra is a főszállásmesteri stáb számára tartozott 

beszámolási kötelezettséggel. 1867. I. 1-től — az újból létrehozott hadsereg-főparancsnokság szervezetébe tagolták az Evi-

denzbureau-t. Mivel azonban 1868. I. 15-én feloszlatták a hadsereg-főparancsnokságot, ezért az Evidenzbureau visszakerült a 

hadügyminisztériumhoz. Az Evidenzbureau végül 1871-ben a főszállásmesteri stáb utódszervezete a vezérkar (Generalstab) 

alárendeltségébe került , mint a vezérkari főnök egyik irodája. Az Evidenzbureau főnökeit ezt követően — mint a többi ve-

zérkari iroda főnökeit is — az uralkodó nevezte ki ezredesi vagy vezérőrnagyi rangban. 1861. III. 10-től az Evidenzbureau-ra 
vonatkozó új szolgálati szabályzat lehetővé tette, hogy a nyilvántartóiroda közvetlenül tartson kapcsolatot a seregtestek felde-

rítő tisztjeivel. 1860. V. 14-én az iroda parancs formájában felhatalmazást kapott arra, hogy békeidőben is folytasson hírszer-

ző tevékenységet. 1861. I. 16-án pedig az egész katonai hírszerzés irányításával az Evidenzbureau-t bízták meg. 1889-ben 

pedig az Evidenzbureau-hoz telepítették az ellenséges kémtevékenység elleni fellépés hatáskörét. Az evidenzbüro folyamatos 
és élénk kapcsolatot tartott fenn az Osztrák-Magyar Monarchia katonai attséival, továbbá a kémelhárítás tekintetében a két 

társország rendőri, pénzügyőri, határőrizeti szervezeteivel, valamint a posta és távírda hivatalokkal. Az I. világháború kirob-

banását követően létrehozták a hadsereg-főparancsnok alárendeltségében a Nachrichtenabteilung-ot azaz hírszerző részleget, 

azonban az Evidenzbureau-t ekkor sem szűntették meg, hanem a két szervezet a feladatok megosztásával működött tovább. 
Az Evidenzbureau-ban a hírszerzés és a megszerzett információk gyűjtése, rendszerezése, értékelése együttesen valósult meg.  

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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F 

Fegyveres erő Lásd Véderő 

 
Fiumei Magyar Királyi Állami Rendőrség. A fiumei városi rendőrséget az 1916/XXXVII.tc.-kel vonták a kormány irányí-

tása alá. A városban működő rendőrség államrendőrségként az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig működött. 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  
 

Földművelésügyi Minisztérium A polgári magyar állam első földművelésügyi minisztere gróf SZAPHÁRY Gyula volt, aki e 

tisztséget 1889. VI. 16.-ától 1890. III. 15.-éig töltötte be. Az első felelős magyar kormányban 1848. IV. 7.-étől 1849. VIII. 

11.-éig Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium működött. E minisztériumot a kiegyezés nyomán újra létre-
hozták a magyar állam szervezetében Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium elnevezéssel, amely e névvel 1867. II. 

20.-ától 1889. VI. 15.-éig működött. A minisztériumot 1889. VI. 16.-án Földművelésügyi minisztériummá nevezték át, amely 

többszöri átszervezéssel 1967. IV. 13.-áig működött. Ezt követően a tárca Mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium 

névvel tevékenykedett hosszú időn át.  
PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Francia Nemzeti Csendőrség (Gendarmerie Nationale) Európa egyik legrégebbi rendvédelmi testülete. Elődszervezete a 
Maréchausseé, amely a XIII. századtól fokozatosan kiépülve tartotta fenn a rendet Franciország vidéki területein. A Maréc-

hausseé-t 1778-ban keresztelték át Gendarmerie, azaz csendőrségre. A francia forradalom idején 1789-ben a csendőrséget 

feloszlatták. 1791. I. 6-án a Konvent január 6-ai döntésével Franciaországban újra létrehozták a csendőrséget Nemzeti 

Csendőrség „Gendarmerie Nationale” néven, melynek részeként — a volt Párizsi Gárda feladatait átvéve — megalakult a 
Garde Republicaine de Paris. A testületet Napóleon modernizálta. 1799-ben az 1789-es csendőrségi törvényben fogalaltaknak 

megfelelően megvalósították a csendőrség átszervezését. 1804-ben a Nemzeti Csendőrség Elit Légiójába „Légion de 

gendarmerie d’elite” olvasztották a Napóleon által 1801. VII. 21-én alapított Lovas Testőrgárdát Öreg Gárda „la vielle garde” 

elnevezéssel. A napóleoni császárság vonzáskörébe tartozó államok a francia közigazgatási minta átvételekor, annak része-
ként vették át a csendőrségi testülettípust mint katonailag szervezett rendvédelmi őrtestületet. 1795-ben Belgiumban, 1805-

ben Lombardiában, 1806-ban Poroszországban, 1808-ban pedig Spanyolországban vezették be a csendőrség intézményét. A 

csendőrség típusú rendfenntartó szervezet mindenütt kiválóan megállta a helyét, ebből fakadóan Európa valamennyi országá-

ban — a Britt-szigetek kivételével — a XIX. században létrehozták a nemzeti csendőrségeket. A csendőrség anyaországában, 
Franciaországban is számos változáson esett át a francia csendőrség. 1814. IV. 23-án Napóleon veresége nyomán — a 

BOURBON restauráció részeként a — a francia csendőrséget feloszlatták. 1816. I. 10-én ismét felállítottáka  francia csendőrsé-

get. Az 1830. júliusi párizsi felkelés harcainál már megjelentek olyan csendőr alakulatok, amelyek a mobil csendőrség nevet 

viselték. 1871-ben a francia kormány a párizsi lázongások tapasztalatai alapján állandó mozgó csendőrséget állított föl 1100 
fős létszámmal. 1879-ben az 1871-ben 1100 fős létszámmal felállított mozgó csendőrséget zászlóalj erősségű alakulattá 

csökkentették. 1885-ben, az 1871-ben létrehozott, majd 1879-ben zászlóalj erősségű alakulattá csökkentett mozgó csendőrsé-

get megszűntették. 1927-ben a francia csendőrséget bízták meg az országúti forgalom ellenőrzésével. A Francia Nemzeti 

Csendőrség a XXI. században is mintegy 80 000 fős személyi állománnyal védi eredményesen az Franciaország rendjét, vi-
déki területeken.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

H 

HABSBURG birodalmi csendőrség Lásd Császári Csendőrség 
 

Haderő Lásd Véderő 

 

Haditechnikai Intézet 

A Haditechnikai Intézet, majd utódja a Technológiai Hivatal 1920-tól 2007-ig végezte önálló szervezetként a katonai kutatás-

fejlesztési feladatokat a magyar hadsereg számára. A NATO csatlakozást követően a közigazgatási államtitkár utasítása alap-

ján a Haditechnikai Intézet nevét meg kellett változatni, új névnek az akkori főigazgató a NATO terminológiához igazodó 

Technológiai Hivatal elnevezést javasolta, ami elfogadásra került. Ettől kezdve a 2007-ig HM Technológia Hivatal néven, 

kibővült feladatkörrel működött. 2007-ben megszűnt a magyar katonai haditechnikai kutatás-fejlesztés önálló intézménye. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

Haditengerészet Az Osztrák-Magyar Monarchia hadszervezetének vízen működő haderőneme, feladata: az ellenség tengeri 

haderejének megtörése, a partvidék védelme az ellenséges tengeri haderő ellen, az ellenség partraszállásának megakadályozá-

sa, saját szárazföldi csapatok vízi szállításának biztosítása és a tengeri kereskedelem védelme.  
PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Határőrség A Magyar Királyi Vámőrség jogutódaként működött. 1938-ban — a Bled-i egyezmény nyomán a fegyverkezési 
korlátok oldódásával — a Magyar Királyi Honvédségbe integrálták határvadász csapatnemként. Elődszervezetével megegye-

zően 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 le-
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génységi 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 pe-

dig az országos parancsnokság felügyelte. A testület nyílt szervezetében szolgálatot teljesítőket csupán kézi lőfegyverekkel 
látták el az objektumvédelmi sorozatlövő lőfegyverek kivételével. A testület nyílt szervezetében szolgálatot teljesítő személyi 

állomány számára rendszeresített fegyverzet típusa megegyezett a Magyar Királyi Honvédségben rendszeresített fegyverzet 

típusával. A testületen belüli függelmi viszonyok katonaiak voltak, a személyi állomány katonai rangot viselt. A magyar had-

erő jelentős részét (a gyalog ezredek egyharmadát) a testületben rejtették el határbiztosítási teendők ellátása céljából. 1945 
után a honvéd határvadász csapatnemből hozták létre a Honvéd Határőrséget, amely továbbra is a honvédség hadrendjébe tar-

tozott. A Honvéd Határőrség irányítását a „ki-kit győz le” időszakban a magyar baloldal magához ragadta és az ország leg-

erősebb katonai erejévé fejlesztette. A Honvéd Határőrség szervezete határvadász őrsökből századokból, illetve zászlóaljak-

ból állt. A testület vezetését a Határőrség Országos Parancsnoksága látta el. 1949-ben a testületet az Államvédelmi Hatóság 
kötelékébe integrálták. A köznyelv őket nevezte „zöld ávós”-nak. Az 1953-os forradalom és szabadságharc után a Határőrség 

— önálló fegyveres szervezetként — BM Határőrség elnevezéssel a belügyi tárca alárendeltségében maradt 2007-ig. 2007-

ben a testületet a rendőrségbe integrálták. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Határrendőrség 1945. VIII. 17.-én állították fel a Határrendőrséget a belügyi tárca irányítása alatt. Feladatát döntően a ha-

tárforgalom ellenőrzése és a határrend betartatása alkotta. 1948 IX. 10.-én felállították a BM Államvédelmi Hatóságot a bel-

ügyminisztérium alárendeltségébe tartozó középfokú hatóságként, melynek alárendeltségébe vonták a folyamrendészeti- és 

légiközlekedési hatóságokat, továbbá a Határrendőrséget, valamint a Külföldieket Ellenőrző Központi Hatóságot és az útle-
vélosztályokat. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Határszéli csendőrség A határszéli csendőrség a Magyar Királyi Csendőrség szolgálati ágaként működött. A Magyar Ki-

rályság útlevélköteles határszakaszain a zöldhatár őrizetét és a kishatárforgalom ellenőrzését valósította meg a társ határőrize-

ti szervekkel együttműködve. A miniszterelnök és a belügyminiszter, a honvédelmi, a kereskedelemügyi, a pénzügyi az igaz-

ságügyi és a földművelésügyi miniszterrel 1891. VII. 1.-én közösen kiadott határőrizeti utasításban hozta létre a határszéli 
csendőrség új szolgálati ágat és szabta meg főbb feladatait.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-

1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 
SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774 
HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Honvéd Határőrség (1945-1949) Lásd Határőrség 

 

Honvédelmi Minisztérium A polgári magyar állam első honvédelmi minisztere MÉSZÁROS Lázár volt, aki e tisztséget 1848. 

IV. 7.-étől 1849. IV. 15.-éig töltötte be. 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, 1867-től Magyar Királyi 
HonvédelmiMinisztérium elnevezéssel. 1918. X. 31-től, a Károlyi-kormány létrejöttétől a tárca elnevezése Hadügyminiszté-

rium, majd 1920. III. 15-től visszaállították a tárca elnevezését Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumra. A katonai állo-

mányú személyek a pártállam 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 kö-
zül a Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának tagjai személyükben a honvédelmi tárcához tartoztak. Ügyeik inté-

zése céljából a honvédelmi minisztériumban külön osztály működött. A honvédelmi tárca hagyományosan a Budai Várba te-

lepült. A pártállam idejében azonban a Margit híd pesti hídfőjénél létesített új épületegyüttesbe költözött, ahol azóta is műkö-

dik.  

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-
tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Honvédség Lásd Magyar Királyi Honvédség 
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I 

IKARUSZ A gyár Uhri Imre Kovács- és Kocsigyártó Üzeme elnevezéssel kezdte meg működését 1895-ben, Budapesten. 

Buszgyártással 1927. év óta foglalkozik a gyár. Története során sikeres és kevésbé sikeres periódusok váltották egymást, de 
mindvégig a világ élvonalába tartozó autóbuszokat gyártott amelyeket a világ több kontinensére exportáltak, emellett ellátta a 

hazai igények kielégítését is. A gyár 1949-ben egyesült a repülőgép- és gépkocsialkatrészeket gyártó Ikarus Gép és Fémgyár 

Részvénytársasággal, így jött létre az Ikarus Karosszéria és járműgyár. A gyár napjainkig autóbusz gyártással fogllkozó ter-

melő vállalat.  
HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774 

 

J 

Járműfejlesztési Intézet Járműfejlesztéssel- és vizsgálattal foglalkozó szervezet, melyet 1950-ben alapították, majd 1970-

ben Autóipari Kutató Intézet névre keresztelték át, végül pedig 2005-től kezdve mint JÁFI-AUTOKUT Kft. folytatja tevé-

kenységét. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

 

K 

Katonai Ellátásban Részesülők Betegsegélyező Alapja A kiegyezést követően a katonai állományú egyének számára léte-

sített betegsegélyző intézet. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

Katonai határőrvidék Az Adriától Bukovináig terjedő területsáv, amelyen katonai közigazgatás keretei között élő lakosság-

ból létrehozott ezredek védelmezték a Habsburg-birodalmat a török becsapásokkal szemben. Az itt élő családok férfitagjai 

közül egy fő adómentes földhasználat fejében katonai szolgálatot volt köteles teljesíteni. Az 1848-1849-es forradalom és sza-
badságharc során a határőrvidék magyar ajkú ezredei a szabadságharc mellé álltak, ezért a forradalom leverését követően 

ezen ezredeket feloszlatták. A többi ezredet a kiegyezés nyomán 1872-ben oszlatták fel a katonai határőrvidék ezeredei mű-

ködési területén lévő lakosság életviszonyainak a polgári életbe történő visszaintegrálása az 1880-as évek második feléig tar-

tott. Ezzel zárult az a több évszázados múltra visszatekintő vita, amely az uralkodó és a magyar országgyűlés között fennállt a 
katonai határőrvidéket illetően. Az országgyűlések ugyanis rendszeresen kérték az uralkodót, hogy a katonai határőrvidék 

vármegyei közigazgatás alól kivont területét adja vissza a vármegyék számára. Az uralkodók ezt az igényt minden esetben 

jogosnak ítélték meg, azonban a végrehajtást a török veszély elmúlását követő időszakra tolták ki.  

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-
elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Keleti Akadémia Az Osztrák-Magyar Monarchia diplomatáinak felkészítését biztosító oktatási intézmény. 1898-ban az el-

nevzését Császári és Királyi Konzuli Akadémiára változtatták. 
PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Közös hadsereg az 1867/XII.tc. a kiegyezési törvényben foglalt hadügyi közösségből fakadt, így a dualizmushoz tapadó ka-

tonai szervezet volt. Az uralkodót illette meg a véderő „vezérlete” (pld.: a hadüzenet is), „vezénylete” (a haderőt az uralkodó 

bármikor bárhová irányíthatta), és „belszervezete”, (kinevezések, struktúra megállapítás, szolgálati nyelv meghatározása, fe-

gyelmezés stb.).  

A közös hadseregben ezen jogok gyakorlásához nem volt szükséges a két társország hadügyminisztereinek az  ellen-
jegyzése, ellentétben a honvédség és a népfelkelés alakulataival, ahol az uralkodói intenciók a magyar, illetve az osztrák hon-

védelmi miniszter ellenjegyzésével hatályosulhattak. A véderő számára azonban — a széles uralkodói jogkör ellensúlyozása-

ként — az újonc ajánlást, a szolgálati idő meghatározását, az elhelyezést és az élelmezést a két társország országgyűlése biz-

tosította. A védelmi rendszer nem tartozott a delegációk hatáskörébe, azok közvetlenül az országgyűlések jogkörébe tartoz-
tak. Az uralkodó ugyan szuverén módon rendelkezett a hadsereg felett, azonban katonáért és pénzért az országgyűléshez kel-

lett fordulnia. Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje — benne a közös hadsereg — a két társország országgyűlései és az 

uralkodói akarat egyeztetésével volt alkalmazható.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje több részből állt. Két fő alkotóeleme volt, a haditengerészet és a szárazföldi 

haderő. A szárazföldi haderő részei voltak a közös hadsereg — melyre vonatkozóan 1889. évi utasítás vezette be a Császári 

és Királyi Hadsereg elnevezést —, valamint a Magyar Királyságban honvédség és a népfölkelés továbbá a Osztrák Császár-

ságban Landwehr és a Landsturm. A közös hadsereg a szárazföldi haderő túlnyomó részét — 7/8-ad részét — alkotta. Nehéz-
fegyverzettel 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 hadosztálypa-

rancsnokságok irányították ugyanúgy mint a közös hadseregben. A Landwehr és a Landstrum, valamint a honvéd és népfel-

kelő 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 he-

lyén beszélt a lakosság. Ezt a nyelvet az ezredhez helyezett tiszteknek is el kellett sajátítaniuk. A közös hadseregben az ez-
rednél magasabb 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 Oszt-

rák Császárság területén 61, a Magyar Királyság területén 47, Bosznia-Hercegovinában pedig 4 katonai kerület működött. Az 
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ezredekhez ugyanazon kerületektől sorozták a személyi állományt. A közös hadsereg katonai kerületeinek mintájára — de at-

tól függetlenül — az Osztrák Császárságban a Landwehr és a Landstrum, a Magyar Királyságban pedig a honvédség és a 

népfelkelés önálló katonai kiegészítő kerületekkel rendelkezett.  
Az ezredek belső szervezeti felépítése (zászlóalj, század, szakasz, raj) a haderő mindhárom részénél — közös hadsereg, 

Landwehr és Landstrum, honédség és népfelkelés — azonos volt. A közös hadseregbe 33 gyalogos- és 8 lovas hadosztály, a 

Landwehrben 8 gyalogos hadosztály, a honvédségbe pedig 8 gyalogos és két lovas hadosztály tartozott. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 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 rend-

fokozati rendszer egységes volt az egyenruhák azonban eltérőek voltak. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

Kúria Lásd Magyar Királyi Kúria. 

 

Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH) 10 000/1930.BM.rendelettel hozták létre. A belügyi tárca 
háttérintézményeként működött, önálló hatáskörrel szorosan együttműködve a rendőrséggel. A Külföldieket Ellenőrző Or-

szágos Központi Hatóság első vezetője dr. FOLYOVICZ József belügyminisztériumi osztályfőnök volt. Elődszervezetét 1925. 

VI. 1-én Külföldieket Ellenőrző Hivatalként hozták létre. 

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-
1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

L-Ly 

Landstrum az Osztrák-Magyar Monarchia Osztrák Császárságában a véderő tartalékaként működő népfelkelés. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Landwehr a véderő azon része, amely az Osztrák-Magyar Monarchia Osztrák Császárságában állomásozó és az osztrák 

kormánynak is alárendelt könnyű fegyverzetű egységekből állt, valamint a sorozott személyi állománya az Osztrák-
Császárság örökös tartományainak lakosai közül került ki. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Legfelsőbb Rendőrhatóság (KK Oberste Polizei Behörde) A HABSBURG neoabszolutikus birodalom uralkodója Ferenc Jó-

zsef 1852. IV. 25.-én nyílt paranccsal hozta létre a Legfelsőbb Rendőrhatóságot a birodalom teljes területére kiterjedő hatály-

lyal és valamennyi rendvédelmi testület felett felügyeleti, irányítási és koordinálási hatáskörrel. 

LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

M 

Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) Az 1928/XI.tc. az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szó-

ló kötelező biztosításként arról intézkedett, hogy az Országos Társadalombiztosító Intézeten kívül a Magánalkalmazottak 

Biztosító Intézete fogja ellátni a törvényben meghatározott körben a biztosítást. A MABI biztosításra kötelezett tagjai azok 

voltak, akik Budapest, Budafok, Kispest, Pestszenterzsébet, Rákospaliota és Újpest területén lévő vállalatokban üzemekben, 

hivatalokban és foglalkozásokban mint munkavállalók dolgoztak. A törvény szerint a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biz-
tosító Intézet neve a törvény hatálybalépésével változott Magánalkalmazottak Biztosító Intézetére. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Magyar Államvasutak Betegségi és Balaesetbiztosító Intézete (MÁV BBI) Az intézetet 1924 januárjában hozták létre, 

amely a vasúti dolgozók és családtagjaik részére bizttosított ingyenes gyógykezelést. az intézet saját kórházzal, számos ren-

deleőintézettel rendelkezett. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet (MAHABBI) 1927-ben létrehozott, a hajózási vállalatok egészségügyi ellátá-
sát megvalósító intézet. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Magyar Honvédség Lásd Magyar Királyi Honvédség 

 

Magyar Királyi Állami Rendőrséget (1919-1931) az 5 047/1919.ME.r. hozta létre 1919.X.1.-én. Az egységes magyar ál-

lamrendőrség létrehozásának azonban már voltak dualizmuskori előzményei is. A trianoni békediktátum utáni magyar rend-
őrséget a Magyar Királyság állami- (fővárosi rendőrség és határrendőrség) és a városi rendőrségeinek az összevonásával hoz-

ták létre, a belügyi tárca közvetlen irányítása alá helyezve. Hatósági területe a városokra és a határállomásokra terjedt ki. Fel-

adatát működési területén a közbiztonság védelme alkotta bűnügyi, közrendvédelmi és igazgatásrendészeti teendők ellátása 
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által. A trianoni békediktátum utáni Magyar Királyságban a Magyar Királyi Állami Rendőrség létszáma (12 000 fő) meg-

egyezett az első világháború előtti városi rendőrségek létszámával (12 000 fő). A testületet 1931-ben — szervezeti módosítá-

sokkal egybekötve — átkeresztelték Magyar Királyi Rendőrségre. A Magyar Királyi Rendőrség 1945-ig működött, amikor 
helyébe a Magyar Államrendőrséget hozták létre, a Magyar Királyi Rendőrségben működő határszéli rendőri kirendeltségek 

helyett pedig határrendőrséget állítottak fel, amely 1945 és 1949 között működött. A Magyar Államrendőrségre ruházták a 

feloszlatott Magyar Királyi Csendőrség hatáskörét és működési területét 1945-ben, ezzel a magyar rendvédelmi testületek 

között monopolhelyzetbe került. A Magyar Államrendőrséget később egyszerűen rendőrségnek nevezték. 1949-ben pedig a 
belügyi tárca irányítása alatt álló Magyar Határrendőrséget — a Honvéd Határőrséghez hasonlóan — az Államvédelmi Ható-

ság kötelékébe integrálták. Ezzel Magyarországon egyetlen rendőri szervezet működött a rendőrség.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-

1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 
1216-6774. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) a magyar állam tulajdonában álló vasútvonal és vasúti járműpark, valamint karban-

tartó részlegekből és az ezekhez tartozó objektumokból, továbbá a vasúti közlekedést elősegítő szervezetekből állt. A Magyar 
Államvasutakat BAROSS Gábor államminiszter emelte világszínvonalra. 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Belügyminisztérium Lásd Belügyminisztérium 

 

Magyar Királyi Csendőrség (1881-1945) katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület, melynek belső függelmi viszonyai 

katonaiak voltak, a személyi állomány katonai rendfokozatot viselt. A testületet az 1876-ban a közös hadseregtől a  
Magyar Királyi Honvédséghez áthelyezett erdélyi csendőr kerületből fejlesztették ki. Mivel a csendőrök személyükben kato-

nának minősültek, így a honvédelmi tárca felügyelete alatt álltak. A szervezet azonban — mint rendvédelmi testület — a bel-

ügyi tárca kompetenciájába tartozott. A testület hatásköre, a városok 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 kötelezettsé-

gei 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 „ki-kit győz le” politikai csatározások részeként szűntették meg a testületet. Ebből fakadóan a 

szervezet társadalmi megítélése a harmadik évezred elején is differenciált. A testületnek önálló hatósági jogköre nem volt. A 

testületet két ízben hozták létre illetve szűntették meg. Felállításának mindkét esetben rendvédelmi szakmai okai, megszűnte-

tésének pedig deklaráltan politikai okai voltak.  
VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-

1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-
elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

LŐRINCZI Dénes: A háromszéki közbiztonság megszilárdítása a HABSBURG neoabszolutizmus időszakában. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 53-60.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Darabont Testőrség (1904-1919) Ferenc József testőrségei közül a legkésőbb, 1904-ben jött létre. Felada-

tát a Budai Vár Királyi Palotájának őrzése és díszelgési teendők ellátása alkotta. A darabont testőrség személyi állománya le-

génységi tagjainak utánpótlása a haderő sorozott állományából került ki tovább szolgálói forma alkalmazásával. Laktanyájuk 
a vár alatt az Attila utcában állt. Ez a laktanya vált az 1920-ban létesített Magyar Királyi Testőrség laktanyájává. A testület 

1920-ig működött, részt vett gróf KÁROLYI Mihály és HORTHY Miklós őrzésében is, majd a nemesi testőrség maradványaival 

az 1920-ban újonnan létrehozott Magyar Királyi Testőrségbe integrálták a két korábbi testőrség maradványait. A testület lét-

száma 49 fő katonai rangot (tisztek és altisztek) viselő és 15 fő kisegítő feladatot ellátó személyből állt. A testőrség első kapi-
tánya báró FEJÉRVÁRY Géza táborszernagy volt. A testület tiszti karával szembeni elvárások és a nyugdíjazási rendszer azo-

nos volt a Magyar Királyi Nemesi Testőrségével.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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Magyar Királyi Folyamőrség (1921-1939) A folyamőrség előtörténete az Árpád-házi királyok naszádosainak szervezetéig 

nyúlik vissza. A török hódoltság időszakában a Habsburg-hatalom a naszádosokat a sajkásokkal váltotta fel. A török kiűzése 

után pedig — a katonai határőrvidék részeként — létrehozták a Titeli Sajkás Kerületet, amely 1848-igműködött. 1850. nov-
ember 30.-án létrehozták a Császári Királyi Flottilla Hadtestet, amely 1866-ig működött, majd 1871-ben felállították a Csá-

szári Királyi Haditengerészetből kikülönített budapesti tengerészeti különítményt, amelynek a hatásköre kiterjedt a Magyar 

Szent Korona alá tartozó hajózható folyó és állóvizekre. A budapesti különítmény által irányított flottilla maradványaiból 

hozták létre a Magyar Királyi Folyamőrséget. A folyamőrség létrehozását 1921. év január 3.-ai minisztertanácsi ülésen dön-
tötték el. A testület felállításának az időpontját 1921. március elsejével határozták meg. A folyamőrség létrehozásáról az 

1922/XIV.tc. rendelkezett, melynek a végrehajtását a 122 295/1922.BM. rendeletben foglaltak biztosították. A folyamőrség 

vízi rendészeti teendők végzésére létrehozott önálló rendvédelmi testületként a belügyi tárca folyamrendészeti osztályának a 

felügyelete alatt állt. Rejtett feladatát a trianoni békediktátum által felszámolt dunai flottila maradványainak működtetése al-
kotta. Nyílt szervezetének létszáma 2 420 főt tett ki, amelyben a fegyveres szolgálatot ellátók létszáma az 1 620 főt nem ha-

ladhatta meg. A folyamőrség személyi állománya katonai rendfokozatot viselt, a belső függelmi viszonyok katonaiak voltak. 

A legénységi állományt kényszertoborzás (sorozás) útján biztosították. A testület számára önálló egyenruhát rendszeresítet-

tek. A testület személyi állománya tagjai számára a Magyar Királyi Honvédségnél is használatos fegyverzetet rendszeresítet-
ték. A folyamőrség élén a révfőkapitányság állt. A révfőkapitányság 13 révkapitányságot irányított. A révkapitányságok alá-

rendeltségében pedig 9 révkirendeltség működött. Szükség esetén — a kapitányságok alárendeltségében — révőrségeket is 

létre lehetett hozni ideiglenes jelleggel. A folyamőrség rejtett részét 1939-ben beolvasztották a Magyar Királyi Honvédségbe 

honvéd folyamerők néven. A testület nyílt részét a hatáskörrel együtt — a területi illetékesség figyelembe vételével — átad-
ták a Magyar Királyi Csendőrségnek, illetve a Magyar Királyi Rendőrségnek.  

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Határőrség Lásd Határőrség. 

 
Magyar Királyi Határrendőrség az 1903/VIII.tc. alapján 1906. I. 15.-től 1918-ig a dualizmus összeomlásáig működött a 

központi államhatalom közvetlen alárendeltségében. Tevékenységének döntő hányadát a Magyar Királyság útlevélköteles ha-

társzakaszain fejtette ki. Szervezetének és személyi állományának döntő többsége ezeken a határszakaszokon volt megtalál-

ható. A testület — néhányszáz fős — mérsékelt személyi állománnyal működött, önálló rangrendszerrel és egyenruhával ren-
delkezett. A határőrizet klasszikus hármas feladatrendszeréből elsősorban a határforgalom ellenőrzését és a határrend betarta-

tását valósította meg. A zöldhatár őrzését pedig a határszéli csendőrséggel közösen végezte. A testület a magyar határőrizet 

koordináló szerepét is betöltötte, szükség esetén a határőrizeti teendők ellátására bevonhatta a határmenti vármegyék és vá-

rosok területén működő rendőrségek személyi állományát is. A kivételes hatalom időszakában a Magyar Királyi Határrendőr-
ség különleges feladatokat kapott az Osztrák-Magyar Monarchia haderejével való együttműködés tekintetében, amelyet a ka-

tonai határőrizeti utasításban konkretizáltak. A magyarországi rendőrségek államosításával a határrendőrség maradványait a 

Magyar Királyi Állami Rendőrségbe integrálták.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-
1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774.  

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

Magyar Királyi Honvéd Folyamerők Lásd Magyar Királyi Folyamőrség 

 

Magyar Királyi Honvéd Határvadászok (1938-1945) Lásd Határőrség 
 

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Lásd Honvédelmi Minisztérium 

 

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-
ságainak az alárendeltségébe tartozott. A Magyar Királyi Honvédségben a vezényleti nyelv a magyar volt. Az egyenruha 

nemzeti díszítő elemeket hordozott. A Magyar Királyi Honvédségben az uralkodói elhatározások a honvédelmi miniszter el-

lenjegyzésével hatályosulhattak. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása nyomán a Magyar Királyi Honvédség a trianon 

utáni Magyar Királyság haderejévé vált, azonban a magyar haderőt 1919. VI. 9-től HORTHY Miklós altengernagy hadügymi-
niszter felhívása nyomán Magyar Nemzeti Hadsereg névvel illették, amelyet 1920. IV. 1-től Magyar Királyi Nemzeti Hadse-

regre 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 ellátásá-
ra 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 követően mivel a királyság államformájáról 

a köztársaság államformájára tért át Magyarország, ezért az ország haderejének elnevezése honvédségre változott. A kiépülő 
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pártállamban a magyar haderő elnevezését Magyar Néphadseregre változtatták, amely elnevezés a rendszerváltozás után a 

magyar hagyományokra visszanyúlva Magyar Honvédségre változott. 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-
elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-
tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Magyar Királyi Honvéd Határvadászok (1938-1945) Lásd Határőrség 

 

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Lásd Honvédelmi Minisztérium. 

 

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Lásd Földművelésügyi Minisztérium 

 

Magyar Királyi Kereskedelemügyi Minisztérium Felügyelte a két világháború között a magyar légiforgalom ellenőrzésére 

és irányítására hivatott Magyar Királyi Légügyi Hivatalt.  
SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

Magyar Királyi Képviselőházi Őrség (1912-1945) A testületet 1912-ben állították fel (1912/LXVII.tc. a képviselőházi őr-

ség felállításáról). Feladatát az országház őrzése és védelme mellett a képviselőház tagjai és a hallgatóság körében a rend 

fenntartása, valamint protokoláris, díszelgői tevékenység ellátása alkotta. Az országgyűlés elnökének az alárendeltségében 
állt. A testületet a végrehajtó hatalom szervezetétől elkülönítették, annak nem volt alárendelve. 1945-ben Nemzetgyűlési Őr-

ségként működött tovább, majd az ÁVH vette át teendőit anélkül, hogy a jogszabállyal létrehozott testület feloszlatásáról jog-

szabály született volna.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Koronaőrség 1790-ben hozták létre. A Budai Királyi Palotában a Magyar Szent Korona és a koronázási 

jelvények számára állandó őrzési helyet alakítottak ki, amelyet a Magyar Királyi Koronaőrség őrzött. A testületet 1849-ben 
— a Magyar Királyi Nemesi Testőrséghez hasonlóan — feloszlatták, mivel személyi állományának jelentős része az 1848-

1849-es magyar forradalom  és szabadságharc időszakában belépett a honvédségbe. A koronaőrséget ismét 1861-ben az ural-

kodó utasítására állították fel. A testület 1945-ig működött. A koronaőrség létszáma az évszázadok során többször változott. 

Az 1872-ben érvénybe lépett szabályozás szerint a Magyar Királyi Koronaőrség létszáma 50 fő volt: parancsnok és helyette-
se, számvevő vagy kezelőtiszt, a szolgálat szervezést és ellenőrzést végző szakaszvezetők vagy tizedesek 3-5 fő, 40 fő koro-

naőr, és 2 fő dobos vagy kürtös. Ezen felül a testület tiszti- , illetve házi szolgai státuszokkal is rendelkezett. Az utolsó szabá-

lyozás az őrszolgálatot adók létszámát 23 főre csökkentette. (1928/XXV.tc. a Szent Korona és a hozzá tartozó drágaságok 

gondviseléséről.)  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Kúria a XVI-XVII. századtól Magyarország legfelsőbb bírósága, melyet a kiegyezés után az 1868/LIV.tc.-
kel újjászerveztek mivel a neoabszolutizmus alatt a nem láthatta el feladatát. Az újjászervezett kúria 1949-ig működött, majd 

a pártállam időszakában ismét megszakadt működése, végül a rendszerváltást követően 2012. I. 1-vel Magyarország Alaptör-

vénye intézkedett többek között a kúria működésének újrakezdéséről is. 

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-
1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 

 

Magyar Királyi Nemesi Testőrség. A testületet Magyar Nemesi Testőrség néven 1760-ban Mária Terézia alapította. A test-

ület székhelye Bécsben volt. A testőrpalotát a pártállam időszakában ideológiai megfontolásokból fakadóan eladták, a befolyt 

összeget pedig az osztrák kommunista mozgalom támogatására fordították. Ferenc József a testületet — az 1848-1849-es for-

radalom és szabadságharcban betöltött szerepe miatt — ugyan feloszlatta, azonban a kiegyezés nyomán újra létrehozta Ma-
gyar Királyi Nemesi Testőrség névvel, bár a koronázási ünnepségen még huszárok helyettesítették a testőröket. Mivel Ferenc 

József egyszemélyben töltötte be az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság legfőbb közjogi méltóságait mindkét állam 

testőrségei óvták személyét és közvetlen környezetét. Egyedül a Magyar Királyi Nemesi Testőrség tagjai voltak azonban jo-

gosultak arra, hogy a védelmét mindenütt ellássák. A Magyar Királyság területén az uralkodót ugyanis csak magyar testőrség 
védelmezhette. A Magyar Királyi Darabont Testőrség azonban csupán a királyi szálláshelyek őrzésére volt hivatott. Az ural-

kodó magyarországi utazásai során a védelemért a Magyar Királyi Nemesi Testőrség volt felelős. A testület kapitánya — ha-

sonlóan a többi testőrség kapitányához — a főudvarmesternek volt alárendelve, illetve a szolgálatos szárnysegéd is adhatott 

utasítást valamennyi testőrség számára. A testőrök által viselt rangok — amelyek katonai rangok voltak —három rendfoko-
zattal magasabb rendfokozatnak feleltek meg a haderőben. A testőrök ugyan katonák voltak, de sem ők sem a testület nem 

tartozott a véderő kötelékébe. A testőrségek kiadásait az udvari költségvetésből fedezték. A testőrségek témája nem tartozott  

a közös ügyek közé. Az udvartartás költségeit a magyar állam mindig az osztrák állam által biztosítottal megegyező összeg-
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ben állapította meg. A testőröket ugyan a haderő szervezeteinek önként jelentkező tagjai közül választották ki, meglehetősen 

magas követelményeket támasztva, azonban azoknak akik a testőrségekhez kerültek a haderővel a jogviszonyuk megszűnt . 

Ők két nyugdíjra váltak jogosulttá. Az egyik nyugdíjat a véderőben eltöltött szolgálatuk, a másik nyugdíjat pedig a testőrség-
nél eltöltött szolgálatuk alapján kapták. A testőrök azonban visszakerülhettek a haderőhöz, például ha hadi szolgálatra kérték 

magukat. A katonai és a testőri szolgálati idő azonban nem volt összevonható. A testőrök pedig kiemelt juttatásokban része-

sültek. A Magyar Királyi Nemesi Testőrségnek megalakulásakor 47 fő tiszti rendfokozatú és 45 fő kisegítő feladatot ellátó 

(orvos, portás, szolga, lóápoló stb.) tagja volt. A parancsnoki kar élén a testőrkapitány állt. Az első parancsnok gróf HALLER 

Ferenc tábornok volt (1867-1875). A monarchia felbomlásával a testület működése megszűnt. Utódszervezete a HORTHY 

Miklós kormányzó által felállított Magyar Testőrség volt.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Az első független felelős magyar kormány rendelkezett pénzügyminisztériummal, 

melyet a kiegyezés nyomán ismét felállítottak, azóta lényegében megszakítás nélkül működött 2010-ig. Az első magyar 

pénzügyminiszter KOSSUTH Lajos volt, aki e tisztséget 1848. IV. 7.-étől 1848. IX. 12.-éig töltötte be.  
PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

Magyar Királyi Pénzügyőrség (1867-1945-) a pénzügyminiszter felügyelete és irányítása alatt tevékenykedő testület, amely 

feladatait fegyveresen látta el azzal a céllal, hogy az ország pénzügyi és gazdasági rendjét védelmezze, a legfontosabb felada-

tai közé tartozott a csempészet és a pénzügyi törvények és szabályok áthágásának megakadályozása. Működési területe lefed-
te az ország teljes területét. Legkisebb szervezeti egysége a pénzügyőr szakasz volt. Több szakaszt irányított egy pénzügyőr 

biztosi kerület. Egy vármegyében pedig több pénzügyőr biztosi kerület működött. A pénzügyőrséget vármegyénként a pénz-

ügyi tárca komplex középszintű irányító szervei, a pénzügyigazgatóságok irányították. E mellett a testület vezetése céljából a 

pénzügyi tárcán belül is működött egy pénzügyőrségi osztály. A Pénzügyminisztérium alá tartozó Magyar Királyi Pénzügy-
őrség 1945-től Magyar Pénzügyőrség néven működött, feladata a pénzügyőri 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, 1966-tól Vám- és Pénzügyőrség néven működött 2010-ig, amikor a Vám- és Pénzügyőrséget egyesítették az 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal. Az új szervezet elnevezése Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 
VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-

1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 

SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-
elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI József: Az Evidenzbüro és a magyar határőrizet kapcsolata. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 71-82.p. HU-ISSN 1216-6774.  

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Magyar Királyi Rendőrség 1932-1945-ig működött. A Magyar Királyi Állami Rendőrség elnevezését — szervezetmódosí-

tásokkal egybekötve — a 6500/1931.ME.r-el Magyar Királyi Rendőrségre változtatták. 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 Budapesti Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe az akkor még kis Budapest ke-
rületi rendőrségei és az agglomerációba tartozó frekventált települések rendőrségei tartoztak. A vidéki főkapitányság alá pe-

dig a városi rendőrségek (1942-ben 89) és a határszéli rendőr kirendeltségek (1942-ben 13), valamint a kárpátaljai működési 

területtel rendelkező Határvidéki Rendőrség (1942-ben hét kirendeltséggel), továbbá az 1939-ben létrehozott révkapitánysá-

gok (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 Rend-

őrség mindkét főkapitánysága a belügyi tárca közvetlen felügyelete és irányítása alatt állt. Ekkor szüntették meg az országos  

főkapitányságot is, amely az országos főkapitány frankhamisításban játszott szerepéből fakadóan sohasem került kiépítésre.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 
HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Magyar Királyi Posta a magyar állam levél- és csomagküldemények megvalósítását megvalósító szervezete, amelybe integ-
rálták 1887-ben a magyarországi távírdákat is. A Magyar Királyi Posta nevét a II. vilgháborút követő években Magyar Postá-

ra változtatták.  

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774                                 XXVI.évf. (2016) 52.sz. 

 

275 

 

A Magyar Királyi Testőrség 1920. VIII. 10. – 1944. X. 15. -ig működött. A Magyar Királyi Nemesi Testőrség és a Magyar 

Királyi Darabont Testőrség maradványaiból hozták létre. Feladatát a kormányzó és közvetlen környezetének védelme alkotta. 

HORTHY Miklós elfogásakor — aki a testőrségét az ellenállás beszüntetésére utasította — kezdetben a felbőszült németek a 
testőrök likvidálását fontolgatták. Később azonban a Szent László Hadosztályba helyezték a testőrök egy részét. A Magyar 

Királyi Testőrség gyalogos és lovas részből állt. A gyalogos rész alabárdos és székely (Észak-Erdély visszacsatolása után) 

szakaszból, valamint puskás századból állt. A testőrség lovas része lovastestőr-szakaszból és a testőrséghez csatolt spanyol 

lovas iskolából állt. A második világháború során a testőrséget megerősítették egy testőr lövész zászlóaljjal is, amely egy 
puskás és egy nehézfegyveres századból állt. Megerősítésként pedig három Nimród harcjárművet is kapott a zászlóalj. A tes-

tület teljes létszáma — a segédszemélyzettel együtt — 450 főt tett ki. A testőrség legénysége sorozott állományból állt. A 

tiszti karral szemben támasztott kvalifikációk és a tiszti karba való bekerülés feltételei alapvetően megegyeztek a dualizmus-

kori elődszervezeteknél alkalmazottakkal.  
PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Vámőrség (1921 VIII.25. – 1932. X.1.) a testület a trianoni békediktátum után a magyar határok őrzésére és 
védelmére létrehozott fegyveres szervezetként működött. A Magyar Királyi Vámőrség alap szervezeti egységei az őrsök vol-

tak. Az őrsöket a szakaszparancsnokságok, a szakaszparancsnokságokat pedig a kerületparancsnokságok irányították, a szer-

vezet élén a Magyar Királyi Vámőrség Felügyelősége állt. A Magyar Királyi Vámőrség szervezetében 7 kerületparancsnok-

ság, 52 szakaszparancsnokság és 101 őrsparancsnokság működött. A Magyar Királyi Vámőrség feladatát 4 041 főnyi szemé-
lyi állománnyal látta el. A testület legénységi állományát úgynevezett kényszertoborzás (sorozás) útján biztosították. A Ma-

gyar Királyi Vámőrség — a határok védelme céljából — a testületi létszám feletti katona erőt 1928-ig — a Szövetségközi El-

lenőrző Bizottság magyarországi jelenléte miatt — nem lehetett elrejteni. Később azonban a Magyar Királyi Vámőrség, majd 

a jogutódja a Magyar Királyi Határőrség rejtésében állomásozott az államhatár mentén a magyar ezredek egyharmada 1938-
ig a Bled-i egyezmény megszületéséig. A testület belső függelmi viszonyai katonaiak voltak, a személyi állomány katonai 

rendfokozatot viselt. A testület nyílt szervezetében szolgálatot teljesítőket csupán kézi lőfegyverekkel látták el az objektum-

védelmi sorozatlövő lőfegyverek kivételével. A testület nyílt szervezetében szolgálatot teljesítő személyi állománya számára 

rendszeresített fegyverzet típusa megegyezett a Magyar Királyi Honvédségben rendszeresített fegyverzet típusával.  
PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

Magyar Néphadsereg Lásd Magyar Királyi Honvédség 

 

Magyar Posta Lásd Magyar Királyi Posta 
 

Maréchaussée Lásd Francia Nemzeti Csendőrség 

 

MÁVAG Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak 1870-ben alapított gépgyár. Elnevezését többször módosítot-
ták: 1870 Magyar Királyi Államvasutak Gép- és Kocsigyára, 1873 Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára 1902 Magyar Ki-

rályi Állami Vasgyárak, 1925 Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak  1943 – Vitéz Horthy István Magyar Királyi 

Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, 1945 Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, 1949 MÁVAG Mozdony- és Gépgyár 

1959 Ganz-MÁVAG Mozdony- Vagon- és Gépgyár(1988-ig). A gyár több telephellyel rendelkezett. A gyárban motorkerék-

párokat, személyautókat, buszokat, teherautókatg és vasúti járműveket gyártottak. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

N-Ny 

Nehézipari Központ (NIK) A szervezetet 1946 december 28-án miniszterelnöki rendelettel — 23 550/1946. (XII.28.) ME.r. 

— hozták létre azzal a feladattal, hogy összefogja a teljes kohászatot, a vas- és fémipari vállalatok többségét. Ez az intéz-

mény a Nehézipari Minisztérium elődje volt és a háború után alakult, 1946-1949 között állt fenn. 
HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Népfelkelés az Osztrák-Magyar Monarchia véderejének magyarországi kiegészítő fegyveres ereje. Feladata volt a közös had-

sereg és a Magyar Királyi Honvédség támogatása. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

O-Ö 

Országos Mnekültügyi Hivatal (OBH) az Országos Menekültügyi Tanács (OMT) — melyet a kormány véleményező testü-

leteként hoztak létre — adminisztratív szervezeteként működött. A tanácsot és a hivatalt a magyar kormány 1920-ban állította 
fel és 1934-ben szűntette meg. Feladatát a trianoni békediktátum által elszakított területekről Közép-Magyarországba költö-

zők ügyeinek az intézése alkotta. Működése során a tanács, illetve a hivatal tevékenységét a kormány több rendelettel szabá-

lyozta, elsősorban az elszakított területekről érkező menekültek beléptetésének az engedélyezése, illetve munkavállalása, új 

egzisztencia teremtése témájában.  
SOM Krisztián: Határforgalom ellenőrzés és külföldre utazás szabályozása Magyarországon az I. világháborúban. Rendvéd-

elem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 95-138.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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Országos Rendőri Betegsegélyező Alap (ORBA) a testület különböző állománycsoportjaiba tartozók hoztak létre kezdetben 

betegsegélyező alapokat, melyet később egyesítettek. A két háború között a testületi betegsegélyező alapokat egységes állami 

irányítás alá vonták a Magyar Királyi Rendőrség Nyugdíjpótló és Segélyező Egyesülete tárgyában kibocsájtott 171 043/1938-
as BM. rendelettel. A betegsegélyező alapok nem csupán a rendvédelmi testületek személyi állománya tagjainak az orvosi el-

látása költségeinek a fedezésére voltak hivatottak, hanem kiterjedt a családfő valamennyi — vele egy háztartásban élő köz-

vetlen és önálló keresettel nem rendelkező hozzátartozójára is. Emellett az alapok egyszeri segítséget is nyújtottak a rendkí-

vüli eseményekhez kapcsolódó kiadásokhoz, mint születés, haláleset, nősülés stb. 
PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Országos Menekültügyi Hivatal (OMH) az Országos Menekültügyi Tanács (OMT) — melyet a kormány véleményező tes-
tületeként hoztak létre — adminisztratív szervezeteként működött. A tanácsot és a hivatalt a magyar kormány 1920-ban állí-

totta fel és 1934-ben szűntette meg. Feladatát a trianoni békediktátum által elszakított területekről Közép-Magyarországba 

költözők ügyeinek az intézése alkotta. Működése során a tanács, illetve a hivatal tevékenységét a kormány több rendelettel 

szabályozta, elsősorban az elszakított területekről érkező menekültek beléptetésének az engedélyezése, illetve munkavállalá-
sa, új egzisztencia teremtése témájában.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség teendői a külföldiek ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszerében 1881-

1938. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-179.p. HU-ISSN 

1216-6774. 

 
Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet (OMBI) Az intézet 1936/XXXVI.tc. hozta létre az Országos Gazdasági és 

Munkás- és Cselédsegély Pénztár jogutódaként, majd a II. világháborút követően felállított Szakszervezetek Társadalombiz-

tosítási Központjába olvadt be.  

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-
tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 
Országos Társadalombiztosítási Pénztár (OTI) Az Országos Munkásbiztosító Pénztár jogutóda, 1928-tól 1950-ig műkö-

dött. 1928-1932-ig a Magyar Királyi Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium, majd 1932-1945-ig a Magyar Királyi Belügymi-

nisztérium alárendeltségébe tartozott. Az OTI az egészségügyi ellátás teljes körét lefedte, számos kórházzal, rendeleőintézet-
tel, szanatóriummal rendelkezett. Az Országos Társadalombiztosítási Pénztár elnevezését 1950-ben Szakszervezeti Társada-

lombiztosítási Központra (SZTK) változtatták. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 
 

Országos Tisztviselői Betegsegélyző Alap Az állami, önkormányzati tisztviselők részére 1921-ben létrehozott betegseélyző 

intézet. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-
tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

P 

Pénzügyminisztérium Lásd Magyar Királyi Pénzügyminisztérium. 
 

Pénzügyőrség Lásd Magyar Királyi Pénzügyőrség. 

 

Posta Lásd Magyar Királyi Posta 
 

Postatakarékpénztári Betegségbiztosító Intézet (PTPBBI) 1927-ben létrehozott intézet, amely a tagok és családtagjaik 

egészségügyi ellátásnak anyagi költségeit volt hivatva fedezni. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-
tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

Posta Betegségi Biztosító Intézet (PBBI) 1927-ben létrehozott intézet, amely a Magyar Királyi Posta által foglalkoztatottak 

és családtagjaik egészségügyi ellátásnak anyagi költségeit volt hivatva fedezni. 

PARÁDI Ákos: A CSERBA (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja) Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 61-70.p. HU-ISSN1216-6774. 

 
R 

Rendőrség rendvédelmi testülettípus, amelyre a katonai alá-fölé rendeltségi viszony és a katonai rendfokozati rendszer hiá-

nya a jellemző. Európában általában a városokban működnek rendőrségek az angolszász rendvédelmi modellben azonban a 

rendőrség kompetenciája a vidékre is kiterjed. A szovjet típusú államokban a rendőrség hatásköre ugyancsak a városra és a 
vidékre is kiterjedt, továbbá belső függelmi viszonyaik katonaiak voltak, a személyi állomány pedig katonai rendfokozatot 

viselt. A Szovjetunió összeomlása után ez a szisztéma a volt Varsói Szerződés tagállamaiban tovább él.  

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 
HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774                                 XXVI.évf. (2016) 52.sz. 

 

277 

 

V-W 

Vámőrség Lásd Magyar Királyi Vámőrség. 

 

Véderő Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai erejének gyűjtő elnevezése, amely magába foglalja a közös hadsereget és az 

ugyancsak közös haditengerészetet, valamint a Magyar Királyság tekintetében a Magyar Királyi Honvédséget és a Népfölke-

lést, az Osztrák Császárságot illetően pedig a Landwehrt és a Landstrumot. 

PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében 1867-1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-
toriae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

WEIS Manfréd-művek A gyárat 1882-ben Weis Berthold és Manfréd „Első magyar conserv gyára” néven alapították. Ekkor 

a telephelyük még a Lövölde téren volt, majd 1892-ben a gyárat átköltöztették Csepelre, amely 1896-1914 közöt a Magyar 
Királyság legnagyobb hadiüzemévé fejlődött és hosszú időn át a magyar ipar meghatározó vállalata maradt. 

HEGEDŰS Ernő: Motorizáció a XX. századi magyar határőrizetben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 52.sz. 15-52.p. HU-ISSN1216-6774. 

 
 




