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INDEX 
ORGANICUS 

 
A-Á 

Arecierre (Íjjas) Testőrséget az osztrák császár védelme céljából 1763-ban állítoptták fel. 
PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára A Történeti Hivatal jogutódja, melyet 1997-ben alapítottak. Az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, mint a Történeti Hivatal jogutódját a 2003. évi III. törvény hozta létre. Az intéz-
mény 2003. április 1-jétől működik, mint állami szaklevéltár, működését az országgyűlés elnöke felügyeli. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

B 
Burggendarmerie Lásd Császári Gyalogos Testőrség és Császári Lovas Testőrség 
 
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 
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.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.p. 
HU-ISSN 1216-6774.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SZIGETVÁRI Oszkár: A fővárosi rendőrség detektív testülete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-
dinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 85-96.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 

ESTÓK József: A polgári magyar állam büntetés-végrehajtásának egyenruházata és rangrendszere 1867-1945. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 15-32.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Birodalmi Csendőrség Lásd Császári Csendőrség. 
 
Birodalmi Rendőrség Lásd Császári Rendőrség. 
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Budapest Fővárosi Levéltár a fővárosi intézméynek irattári anyagát feldolgozó és tároló intézmény. 
VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 

dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Budapesti Holokauszt Emlékközpont a magyar állam által alapított, kizárólag a holokauszttal foglalkozó intézet. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Büntetés-végrehajtás Az igazságügyi tárcának alárendelt, a büntetés-végrehajtási intézmények őrzését és az ott raboskodók 
felügyeletét hivatott ellátni. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

C-Cs 
Császári Gyalogos Testőrség és Császári Lovas Testőrség az osztrák császári méltósághoz kapcsolódó testőrszervezet, 
amely a többi testőrszervezethez hasonlóan a főudvarmester felügyelete alatt állt. Működésének költségeit az uralkodói költ-
ségvetésből fedezték.1802-ben hozták létre, majd a két szervezetet összevonást követően Burggendarmerie-nek nevezték. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
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-
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 teljesített 
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: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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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 tekin-
tetében 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 
Rendőrség a kiegyezést követően is fennmaradt az Osztrák-Magyar Monarchia Osztrák Császársága örökös tartományainak a 
városaiban. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően pedig az Osztrák Császárság német ajkú tartományaiból 
létrejövő Ausztriában Osztrák Szövetségi Rendőrségként működött tovább egészen 1938-ig, amikor az anschluss nyomán a 
Harmadik 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.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 
D 

Department of Justice Canada [Kanadai Igazságügyminisztérium] 
VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 

dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 
E-É 

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) A második világháború után életre hívott, a Föld országainak többségét magába 
foglaló politikai szervezet, amely a nemzetközi feszültségek enyhítése érdekében tevékenykedik.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.p. 
HU-ISSN 1216-6774.  
 
Erkölcsrendészeti Bizottság a bécsi udvarban 1749-ben hozták létre a HABSBURG-birodalom egészére kiterjedő hatáskörrel, 
alapvetően a politikai rendőri feladatok ellátása céljából. Később a Könyvellenőrző Bizottsággal egyesítették Rendészeti Hi-
vatal elnevezéssel. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Európa Tanács regionális nemzetközi szervezet strasbourg-i székhellyel. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.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. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.p. 
HU-ISSN 1216-6774.  
 
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-
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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: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  
 

F 
Federal Court of Canada [Kanadai Szövetségi Bíróság.] 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
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. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

G-Gy 
Geheime Staatspolizei (Gestapo) Titkos Államrendőrség. A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt hatalomra kerülésével 
1933-ban hozták létre. Feladatát a rendszer ellenségeinek felkutatása és semlegesítése képezte. 1933-ban a porosz titkosrend-
őrség szervezeteként állították fel. Így Hermann GÖRING vezetése alá került. 1935-ben Heinrich HIMMLERT az SS birodalmi 
vezetőjét bízták meg a Gestapo vezetésével, aki a Gestapot oly módon szervezte át, hogy az alkalmatlan vezetőket elbocsátot-
ta és helyükre SS tiszteket nevezett ki. 1936-ban egyesítették a Gestapot a Kripo-val (Kriminalpolizei = Bűnügyi Rendőrség). 
A szervezet új neve SIPO (Sicherheitspolizei = Biztonsági Rendőrség). 1939-ben a SIPO-t egyesítették az SD-vel (Sicherhe-
itsdienst = Biztonsági Szolgálat). Az új szervezet neve RSH-ra változott (Reichssicherheitshauptampt = Birodalmi Biztonsági 
Főhivatal). A főhivatal két hivatalból állt, az egyik a Gestapo volt.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 
H 

Hadtörténelmi Levéltár A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezeti egysége, amely a magyar haderő iratanyagának gyűj-
tésére, rendszerezésére, tárolására és kutatásának biztosítására hivatott. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
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 megegyezően kettős feladata 
volt. Nyílt teendőit az országhatár őrzése alkotta, rejtett teendőit pedig az államhatár biztosítása képezte egy esetleges fegyveres konflik-
tus esetén a magyar fő erők megérkezéséig. A testület nyílt feladatát 5 734 fővel látta el. A legénységi állomány sorozott (kényszertobor-
zott) katonákból állt. A testület nyílt szervezete négy lépcsős volt. Az államhatár mentén 155 őrs működött, amelyeket 70 határügyi tiszt 
irányított. A határügyi tisztek felett 24 osztály állt, az osztályokat pedig az országos parancsnokság felügyelte. A testület nyílt szervezet-
ében 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 kato-
nai rangot viselt. A magyar haderő jelentős részét (a gyalog ezredek egyharmadát) a testületben rejtették el határbiztosítási teendők ellá-
tása céljából. 1945 után a honvéd határvadász csapatnemből hozták létre a Honvéd Határőrséget, amely továbbra is a honvédség had-
rendjébe tartozott. A Honvéd Határőrség irányítását a „ki-kit győz le” időszakban a magyar baloldal magához ragadta és az ország leg-
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erősebb katonai erejévé fejlesztette. A Honvéd Határőrség szervezete határvadász őrsökből századokból, illetve zászlóaljakból 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. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-144.p. HU-
ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szer-
vezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpozionján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  
 
Helytartótanács Lásd Belügyminisztérium. 
 
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 kor-
mány óta létező tárca, amely a haza védelméért felelős minisztériumként a haderőt irányítja, 1867-től Magyar Királyi Honvédelmi-
Minisztérium elnevezéssel. 1918. X. 31-től, a Károlyi-kormány létrejöttétől a tárca elnevezése Hadügyminisztérium, majd 1920. III. 
15-től visszaállították a tárca elnevezését Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumra. A katonai állományú 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 közül a Magyar Királyi Csendőrség személyi ál-
lományának tagjai személyükben a honvédelmi tárcához tartoztak. Ügyeik intézése céljából a honvédelmi minisztériumban külön 
osztály működött. A honvédelmi tárca hagyományosan a Budai Várba települt. A pártállam idejében azonban a Margit híd pesti híd-
főjénél létesített új épületegyüttesbe költözött, ahol azóta is működik.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

K 
Kassai Állami Levéltár A felvidéki állami levéltárak egyike. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 
Kormányirodát 1789-ben állította fel a bécsi udvar a HABSBURG -birodalom teljes területére kiterjedő hatállyal a Rendőr-
igazgatóság átszervezésével a birodalmi politikai rendőri ügyek intézésére. A Kormányiroda 1793-ig működött, amikor Uad-
vari Rendőri Hivatallá szervezték át. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Kormányzóság (Gubernium) Erdélyben a királyi hatalmat képviselő szervezet a közigazgatás csúcsán. A kormányzóságot 
1695-ben állították fel és az 1867-es kiegyezés kapcsán a Magyar Királyság egységének helyreállításával szűntették meg. 

ESTÓK József: A polgári magyar állam büntetés-végrehajtásának egyenruházata és rangrendszere 1867-1945. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 15-32.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Könyvellenőrző Bizottság 1749-ben állították fel a HABSURG-birodalom teljes területére kiterjedő hatállyal a nyomtatott ki-
adványok ellenőrzése céljából. A későbbiek során az Erkölcsrendészeti Bizottsággal egyesítve Rendészeti Hivatal elnevezés-
sel működött 1782-ig.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 
L-Ly 

Ludovika Akadémia a dualizmus és a két világháború közötti időszakban a Magyar Királyság katonatisztjeinek képzését 
megvalósító felsőoktatási intézmény.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 
M 

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

PARÁDI József: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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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 katonának 
minősültek, így a honvédelmi tárca felügyelete alatt álltak. A szervezet azonban — mint rendvédelmi testület — a belügyi 
tárca kompetenciájába tartozott. A testület hatásköre, a városok kivételével, az ország egész területére kiterjedt. Kiváló hatás-
fokkal ténykedett. Működési területén olyan kitűnő közbiztonsági állapotot hozott létre, majd tartott fenn, amelyet a meg-
szűntetése óta még nem sikerült elérni. Diszlokációját a decentralizáltság, metodikáját a megelőzés jellemezte. Személyi ál-
lományának mintegy 90 %-a közterületi szolgálatot látott el valamilyen formában. A testület jogosultságai és kötelezettségei 
nem voltak kiterjedtebbek a társ rendvédelmi testületeknél. A személyi állományának ellátmánya — néhány jelentéktelen 
specifikumtól eltekintve — megegyezett a közigazgatás, illetve a társ rendvédelmi testületek munkatársainak ellátmányával. 
Az 1945. és 1949. között zajló „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.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.p. 
HU-ISSN 1216-6774.  

VOLCSÁNYI Nikolett: A személyi állomány életét jelentősen befolyásoló és a XXI. század kezdetén szoktalan szabályozások 
a Magyar Királyi Csendőrségnél. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 
53.sz. 145-160.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 
szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatá-
ban” című XVII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SZIGETVÁRI Oszkár: A fővárosi rendőrség detektív testülete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-
dinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 85-96.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI József: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Magyar Királyi Darabont Testőrség Lásd Magyar Királyi Nemesi Testőrség. 
 
Magyar Királyi Fővárosi Állami Rendőrség (1872-1919) Óbuda, Buda és Pest egyesítésével létrehozott Budapest Fővárosi 
Rendőrséget az 1872/XXXVI.tc.-el a kormány közvetlen felügyelete alá helyezték ideiglenesen, majd véglegesen az 
1881/XXI.tc-el. A kormány a felügyeletet a belügyi tárca által gyakorolta. Az 5 047/1909.ME.r. a fővárosi rendőrséget is — 
a többi városi rendőrséghez hasonlóan — beolvasztotta az újonnan létrehozott Magyar Királyi Állami Rendőrségbe. A Ma-
gyar Királyi Állami Rendőrség a fővárosi rendőrség egyenruháját és rangrendszerét vette át.  

SZIGETVÁRI Oszkár: A fővárosi rendőrség detektív testülete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-
dinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 85-96.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
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.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SZIGETVÁRI Oszkár: A fővárosi rendőrség detektív testülete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-
dinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 85-96.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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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 
pártállamban a magyar haderő elnevezését Magyar Néphadseregre változtatták, amely elnevezés a rendszerváltozás után a 
magyar hagyományokra visszanyúlva Magyar Honvédségre változott. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.p. 
HU-ISSN 1216-6774.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Lásd Honvédelmi Minisztérium. 
 
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.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.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.)  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.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 
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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-
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.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
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. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
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.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.p. 
HU-ISSN 1216-6774.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774                                XXVII.évf. (2017) 53.sz. 

259 
 

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.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Királyi Vám- és Adóőrség 1872-ben jött létre a katonai határőrvidék feloszlatása kapcsán és a területnek a polgári 
közigazgatásba történő átvezetése időszakában működött, majd 1886-ban egyesítették a Magyar Királyi Pénzügyőrséggel. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Magyar Országos Levéltár (2010 - Magyar Nemzeti Levéltár) A magyar állam központi szervezetinek működésével kap-
csolatos irattárának archiválást megvalósító intézmény. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Magyar Rendőrség a rendszerváltás utáni Magyar Rendőrség a pártállami rendőrség belső viszonyainak az átszevezése 
nyomán jött létre.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a Magyar Rendőrség jelenlegi fegyverhasználati 
szabályai tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-180.p. 
HU-ISSN 1216-6774.  
 
Magyar Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete (MROE) A dualizmus időszakában működő országos társadalmi szerve-
zet. Az egyesület kezdeményezte a magyarországi rendőrségek államosítását, melynek érdekében tagjai elméleti munkát is 
kifejtettek. A miniszterelnökhöz is eljuttatott indítványuk nyomán az országgyűlés a témát napirendre tűzte és külön osztályt 
állított fel a belügyminisztériumban annak jogszabályi előkészítésére. Az előkészítő osztály által létrehozott első javaslattal 
azonban az országgyűlés többsége nem értett egyet, így azt átdolgozásra visszaküldte. Az első világháború kitörése pedig 
meggátolta, hogy a háború alatt érdemben foglalkozzanak a témával. A javaslat képezte az alapját a magyarországi rendőrsé-
gek államosítását megvalósító 5 047/1919.ME.rendeletnek. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

N-Ny 
Nachrichtenbüreau A Német Császárság hírszerző szervezete. 

PARÁDI József: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  
 
Nyilas Párt A Nyilaskeresztes Pártot 1939. III. 15.-én alapították, vezetője SZÁLASI Ferenc. A pártot 1945 májusában oszlat-
ták fel.  

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

O-Ö 
Ochrana A cári titkosszolgálat. 

PARÁDI József: Hírszerzés és határőrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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Országos Széchényi Könyvtár Magyarországi legnagyobb könyvtára, amely a világ egyetlen olyan hungarológiai gyűjte-
ménye amelynek a gyűjtőköre kiterjed a magyar nyelvű kiadványokra és a magyarságról szóló idegen nyelvű kiadványokra 
egyaránt. A könyvtárat 1802. XI. 25-én gróf SZÉCHÉNYI Ferenc alapította. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
Osztrák Császári Darabont Testőrséget  1790-ben állították fel az osztrák császár és közvetlen környezet által használt 
épületek őrzése céljából. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

P 
Pest Megyei Levéltár Pest Vármegye intézményeinek iratanyagát feldolgozó és tároló intézmény. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 
R 

Rendészeti Hivatal az Erkölcsrendészeti Bizottság és a Könyvellenőrző Bizottság egyesítésével a HABSBURG-birodalom 
egészére kiterjedő hatáskörrel a politikai rendőri teendők ellátására állították fel a Rendészeti Hivatalt az alsóausztriai tarto-
mányi kormány felügyelete alá helyezve, amely 1872-ig működött, amikor Rendőr Igazgatósággá átszervezték. 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Rendőr Igazgatóságot 1872-ben hozták létre a Rendészeti Hivatal átszervezésével a HABSBURG-birodalom teljes területére 
kiterjedő hatáskörrel a politikai rendőri teendők ellátása céljából.  

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Royal Canadien Mounted Police [Kanadai Királyi Szövetségi Rendőrség] 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

S-Sz 
Sondereinsatzkommandó (SD) Speciális Osztag. A Harmadik Német Birodalom egyik fegyveres alakulattípusának elneve-
zése. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 
U-Ü 

Udvari Császári Bizottságot 1798-ban állították fel a birodalom politikai rendőri ügyeinek legfőbb szervezeteként. 
PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 
Udvari -Rendőri Hivatalt 1793-ban hozták létre a HABSBURG-birodalom legfelsőbb politikai rendőri teendőit ellátó kormányiroda 
átszervezésével az elődtestület feladatkörének meghagyásával. 1801-ban a hivatalba beolvasztották a hasonló teendőket ellátó Udva-
ri Császári Bizottságot 

PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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V-W 
Veszprém Megyei Levéltár Veszprém Vármegye intézményeinek iratanyagát feldolgozó és tároló intézmény. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 
WIESENTHAL Simon Központ 1977-ben létrejött szervezet, mely a neonáci csoportok megfigyelését a neonáci eszmék elleni 
tevékenységet tűzte ki céluk maga elé. 

VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 
dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 
Y 

Yad Vashem Intézet Izrael 1953-ban alapított hivatalos állami holokauszt emlékközpontja. 
VERBOVSZKI Sándor: Az eljárás lezárult ítélet nélkül. A dr. CSATÁRY László Lajos ügy jogi és kriminalisztikai anomáliái a 

dokumentumok tükrében. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 97-
144.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2017. február 17-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XVII. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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