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INDEX GEOGRAPHICUS 

 

A-Á 

Abony pest vármegyei település. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

Alföld, a Kárpát-medence Dunától keletre elterülő – a Tisza által kettévágott – sík vidéke. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 
 

Amerikai Egyesült Államok (gyakran mint Egyesült Államok, angol rövidítése: USA=United States of America), szövetsé-

gi állam Észak-Amerikában. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

Anapa település a Fekete-tenger keleti partvidékén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

Anglia Nagy-Britannia (Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királysága) része, a Brit-szigetek nagyobbik szigetén he-

lyezkedik el Wales és Skócia társaságában, lakóinak anyanyelve angol. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Bu-

dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szak-

osztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rend-

védelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Apahida Eredeti XIV. századi nevén Apáthídja. A trianoni békediktátummal Magyarországtól elszakított Kolozs vármegyei 

település, jelenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Árvanádasd a trianoni békediktátum nyomán az I. világháborút követően létrehozott mesterséges államalakulat, Csehszlo-

vákia fennhatósága alá került Árva vármegyei település, jelenleg Szlovákia területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Ázsia A legnagyobb kiterjedésű kontinens. Északról a Jeges-tenger, keletről a Csendes óceán, délről az Indiai-óceán nyugat-

ról pedig az Ural hegység, továbbá a Fekete-tenger és a Vörös-tenger határolja.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

B 

Baja Bács-Kiskun vármegyei település.  

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Balatonszabadi Somogy vármegyei település a Balaton déli partján. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Balatonújhely Somogy vármegyei település a Nalaton partján, melyet Balatonkilitivel egyetemben Siófokhoz csatoltak a 

XIX. század első felében.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Baleári-szigetek A Földközi-tenger nyugati medencéjében, az Ibériai-fészigettől keletre, mitegy 200 km távolságra található 

Spanyolországhoz tartozó szigetcsoport. 

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szer-

vezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” 

című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Balkán az európai kontinens egyik félszigete, amely a Kárpátok déli vonulatától és a Szávától délre eső félszigetet foglalja 

magában, az Adria, a Földközi-tenger, az Égei-tenger, a Márvány-tenger és a Fekete-tenger határolja. Ázsiától a Boszporusz 

és a Dardanellák választják el.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Bánát a Tiszántúl déli, Szeged alatti területe, amelyet keletről Erdély, délről a Duna, nyugatról a Tisza határól, a trianoni bé-

kediktátumot követően jelenleg részben Szerbia, részben pedig Románia része. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 
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Báránd A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradványán létrejövő 

Hajdú-Bihar vármegyei település. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Békéscsaba Békés vármegyei település. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Belgium Nyugat-európai ország, 1830-tól független állam. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Bereck Székelyföldi magyar település az Ojtozi-szorosnál a Csernika patak partján. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Beregszász Kárpátaljai település a jelenlegi magyar-ukrán határ mentén jelenleg Ukrajna területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Berekböszörmény a történelmi Magyarország Bihar és Hajdú vármegyéinek a maradványán létrejött Hajdú-Bihar vármegyei 

település. A település trianoni békediktátum előtt Bihar vármegyéhez tartozott. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Berettyó A Berettyó a Tiszántúl egyik kisfolyója. Erdélyben, a Szilágy megyei Réz-hegységben ered, 379 méteres magas-

ságban, több patak egyesüléseként. A folyamszabályozásokat megelőzően a nagy Sárrét élővilágát táplálva a Sárrét meden-

cébe folyt. A folyamszabályozásokat követően elvágták a Sárréti medencétől és új medret kialakítva a Sebes-Körösbe vezet-

ték. Ennek következtében a gazdag élővilággal rendelkező Sárrét térségének eredeti flóráját és faunáját valamint fokgazdál-

kodását elhalásra ítélték a nagyüzemi legeltető állattartás érdekeinek megfelelően. Az eredetileg 364 km hosszú folyó 198 

km-re rövidült, melyből a trianoni békediktátum által létrehozott határokon belül 78 km hosszan folyik.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Berettyószentmárton A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradvá-

nyán létrejövő Hajdú-Bihar vármegyei település 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774                                       XXVIII. évf. (2018) 55.sz. 
 

175 

Berettyóújfalu A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradványán lét-

rejövő Hajdú-Bihar vármegyei település 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Bécs Ausztria fővárosa. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Békés megye Lásd Békés vármegye 

 

Békés vármegye A történelmi Magyarország 63 vármegyéjének egyike, amely a Tisza és erdély között terült el a Tiszántúl 

középső részén.  

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Bihar vármegye A történelmi Magyarország 63 vármegyéjének egyike, Erdélyi területén, székhelye Nagyvárad. Jelenleg 

Romániához tartozik. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Biharkeresztes a történelmi Magyarország Bihar és Hajdú vármegyéinek a maradványán létrejött Hajdú-Bihar vármegyei te-

lepülés.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Borsod vármegye Lásd Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye A trianoni békediktátum után Borsod, Abaúj-Torna és Zemplén történelmi vármegyék 

ma A trianoni békediktátum nyomán Abaúj-Torna vármegye, Borsod vármegye és Zemplén vármegye maradványaiból jött 

létre Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 
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Bosznia-Hercegovina nyugat balkáni tartomány, melyet az Osztrák-Magyar Monarchia 1878-ban okkupált, majd 1908-ban 

annektált. Bosznia-Hercegovinát az Osztrák-Magyar Monarchia két társországa az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság 

közösen kormányozta. A tartomány felett a közös pénzügyminiszter diszponált. A tartomány közigazgatási költségeit a tar-

tománynak kellett fedeznie. Ezért az nem tartozott a delegációk hatáskörébe. Plusz kiadás esetén a hozzájárulást a két ország-

gyűlés közösen adta meg. Az annektálás után a helyzet lényegesen nem változott. Bosznia-Hercegovina igazgatásában a dua-

lizmus elve érvényesült. A tartomány nem tartozott sem az Osztrák Császársághoz, sem a Magyar Királysághoz, és önálló 

harmadik egységet sem alkotott. A tartomány hadügyi kérdéseit az uralkodói felségjog alapján intézték. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia felbomlása után a tartomány a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia részévé vált. Önállóságra Jugo-

szlávia felbomlása után tett szert. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Börgönd fejér vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Brassó város a történelmi Brassó Vármegye székhelye. Dél erdélyi település, jelenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Brit-szigetek Lásd Nagy Britannia 

 

Budapest Magyarország fővárosa, 1872-ben Óbuda, Buda és Pest egyesítésével jött létre. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Bukarest Románia fővárosa. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Bulgária Kelet-balkáni ország.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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C-Cs 

Cigánd A trianoni békediktátum nyomán Abaúj-Torna vármegye, Borsod vármegye és Zemplén vármegye maradványaiból 

létrejött Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település a Bodrogközben. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

Csap kárpátaljai település jelenleg Ukrajna területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

Cseh-Morva Protektorátus A III. Német Birodalom által az I. világháborút követően 1939. III. 15-én mesterségesen létre-

hozott bábállam, Csehszlovákia nyugati területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Csehország a Cseh-Morva medencében a szláv nyelvcsaládhoz tartozó cseh nemzet által lakott ország, amely jelentős törté-
nelmi múlttal jelentkezik, bár hosszú ideig a HABSBURG-birodalom tartományi szintre sűlyesztett részeként működött. A két 
világháború között és a második világháború után. Szlovákiával alkotott államközösséget, Szlovákia függetlenedéséig. A má-
sodik világháború után az ország németajkú lakosságát elüldözték.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-
mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-
zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 
„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 
bővített és átdolgozott változata. 

 

Csernika Az Ojtozi-szorosban futó határpatak. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

D 

Debrecen a trianoni békediktátummal elcsatolt Hajdú és Bihar vármegye maradványain létrejött Hajdú-Bihar vármegye 

székhelye. 
VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-
tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-
delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 
„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 
bővített és átdolgozott változata. 

 

Deményháza A trianoni békediktátummal Magyarországtól elszakított Máramaros vármegyei település, Marosvásárhelytől 

32 km-re a Nagy-Nyárád felső folyásának bal partján, jelenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Derecske A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradványán létrejövő 

Hajdú-Bihar vármegyei település 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Dég Fejér vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Dél-Amerika Az amerikai kontinens döntő többsége az egyenlítőtől délre helyezkedik el. A Csendes-óceán, az Atlanti-óceán 

és a Karib-tenger határolja, az amerikai kontinens északi részével keskeny földnyelv köti össze mellyet a Panama-csatorna 

szel ketté. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Dél-Erdély Erdély azon része, melyet a II. bécsi döntés román fennhatóság alatt hagyott. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Dél-Lengyelország Lengyelország déli része. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Délvidék A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl Szeged alatti része. Az eredetileg színmagyar lakosságot a törökök szinte teljesen 

kipusztították. Helyükre a Habsburgok szerbeket, illetve románokat telepítettek. Jelenleg — a trianoni békediktátum nyomán 

— részben Romániához részben Szerbiához tartozik. Az 1848-1849-es, az 1919-es és 1945-ös fegyveres harcok kapcsán a 

magyar lakossággal szemben tömeges és brutális gyilkosságokat követtek el a szerb fegyveresek. Ezek az atrocitások beár-

nyékolják a szerb-magyar viszonyt. A szerbiai magyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gya-

korlati megvalósításáért. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Duklai hágó A felvidéket Lengyelország déli részével összekötő hágó, mely nevét a lengyel oldalon lévő Dukla településről 

kapta. A magyar oldalon a hágó Felsőkomárnok községhez tartozik. Jelenleg Szlovákia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Duna-Tisza köze A Duna és a Tisza között húzódó terület. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Dunántúl, a Kárpát-medence azon területe, melyet északról és keletről a Duna, délről a Dráva nyugatról pedig a Lajta folyó 

határol. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

E 

Enying Fejér vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Eperjes a trianoni békediktátummal Magyrországtól elcsatolt felvidéki város Kassától 33 km-re északra a Tarca patak part-

ján, jelenleg szlovák fennhatóság alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Erdély A történelmi Magyarország Keleti, a Kárpátok és a Bihari-hegység által övezett tájegysége, jelenleg Romániához tar-

tozik. A trianoni békediktátum óta a román hatóságok változó erősségű magyarellenes politikával igyekeztek a magyar lakos-

ság létszámát csökkenteni, befolyását mérsékelni. Az 1919-es és 1945-ös fegyveres harcok kapcsán a magyar lakossággal 

szemben tömeges és brutális gyilkosságokat követtek el a román fegyveresek. Ezek az atrocitások beárnyékolják a magyar-

román viszonyt. Az erdélyi magyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorlati megvalósítá-

sáért. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Európa az Atlanti Óceán, a Földközi és a Fekete Tenger, a Kaukázus, a Kaszpi Tenger továbbá az Ural és az északi Jeges 

Tenger által határolt kontinens. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Bu-

dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szak-

osztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rend-

védelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Észak-Afrika Az Afrikai kontinensnek az Atlanti-óceán és a Vörös-tenger közötti része, melyet északról a Földközi-tenger 

határol. 

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapes-

ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által 

szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi mo-

dell?” című XVIII. szimpozionjn. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Észak-Erdély a második bécsi döntéssel a Magyar Királysághoz visszacsatolt terület (1940-1944).  
OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 
korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-
sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

Észak-Szlovákia A trianoni békediktátum által megcsonkított Magyar Királyság felvidéki területének északi része. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

F 

Fekete-Kőrös Erdélyben a Bihar hegységből eredő folyó, amely a folyamszabályozás előtt 260, azt követően 167 km hosszú. 

A Sebes-Kőrössel egyesülve a tiszába torkollik. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 
 

Fekete-tenger Az Földközi-tenger Kis-Ázsia és Dél-Kelet-Eruópa által határolt beltengere, mely a Földközi-tengerrel a 

Boszporuszi-szoroson, a Dardanellákon és a Márvány-tengeren keresztül érintkezik. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

Felvidék A történelmi Magyarország északi hegyvidéke. Jelenleg a Kisalföld északi részével együtt alkotja Szlovákia terüle-

tét. A trianoni békediktátummal elcsatolt felvidéken és Kisalföldön élő magyarságot a csehszlovák állam igyekezett kiszorí-

tani a térségből, különösen erősen jelentkezett ez a szándék a második világháború nyomán. Ezek az atrocitások beárnyékol-

ják a szlovák-magyar viszonyt. A felvidéki magyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorla-

ti megvalósításáért. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Fiume 1918-ig a Magyar Szent Korona csatolt teste, Adria parti kikötőváros, jelenleg Horvátország területén. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Földvár Brassó vármegyei település Dél-Erdélyben, jelenleg Románia fennhatósága alatt. 
OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 
korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-
sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Franciaország döntően franciák által lakott nyugat-európai ország. Szárazföldön Belgium, Luxemburg, Németország, Svájc, 
Olaszország és Spanyolország határolja. Vízi határai az Atlanti óceán, La Manche csatorna és a Földközi-tenger. Álamformá-
ja többször változott, a Francia Királyságot követően császárság, jelenleg pedig köztársaság. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-
mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-
zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Bu-
dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szak-
osztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rend-
védelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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G-Gy 

Galánta kisalföldi település a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Pozsony vármegyében, jelenleg szlovák 

fennhatóság alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Gallícia A Felvidékkel határos lengyelországi tartomány, amely Lengyelország felosztását követően az Osztrák Császárság 

egyik tartományává vált.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Gádorján A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradványán létrejövő 

Hajdú-Bihar vármegyei település. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Gádoros Békés vármegyei település. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Gelendzsik Település a Fekete-tenger keleti partján Novorosszijszk közelében. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Görömböly Miskolc közeli település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Görgénynádas A trianoni békeditátummal Magyarországtól elszakított és román fennhatóság alá került Máramaros várme-

gyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774                                       XXVIII. évf. (2018) 55.sz. 
 

182 

Gyergyószentmiklós a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Erdélyi város Csík vármegyében, jelenleg Ro-

mánia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Győr A trianoni békediktátum által elcsatolt, Győr vármegye, Moson vármegye és Sopron vármegye maradványainak egye-

sítéséből létrehozott Győr-Moson- Sopron vármegye székhelye. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Gyula Békés vármegyei település. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
 

H 

HABSBURG-birodalom (Lásd Habsburg-monarchia.) 
 

HABSBURG-monarchia a HABSBURG-ház Közép-Európában uralkodó tagjai által uralt területek összessége. A dualizmus idő-

szakában az Osztrák-Magyar Monarchia nem hivatalos, szinonim kifejezése.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

Hajdú-Bihar vármegye A trianoni békediktátum után Hajdú és Bihar történelmi vármegyék maradványaiból létrejött vár-

megye. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 
 

Háromszék Erdélyi település, jelenleg Románia területén. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

Háromszék vármegye Magyar területi közigazgatási egység volt Erdélyben, 1920-ig, jelenleg Románia területén található. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

Hétbükk A trianoni békeditátummal Magyarországtól elszakított és román fennhatóság alá került Marod-Torda vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Horvátország Magyarország déli szomszédja, 1920-ig a Magyar Királyságban autonómiát élvező ország. Eredetileg a Dráva 

és a Száva közötti területet magába foglaló térséget magyarok lakták, akiket a török csapatok kipusztítottak, helyükre horvá-

tok települtek, így vált a korábban a Száva és Adria közötti Horvátország Horvát-Szalvón országgá, amely már a szlávok által 

benépesített Dráva-Száva közt, is magába foglalta. A dualizmus időszakában Dalmácia még nem képezte Horvát-Szlavón Or-

szág részét, hanem az osztrák örökös tartományok egyike volt, hasonlóan az Isztriai félszigethez. Az első világháború után a 

Horvát-Szlavón elnevezést Horvátország név váltotta fel, amely magába Horvát-Szlavón Országot és a hozzá csatolt Dalmá-

ciát és Isztriát is. A trianoni békediktátum után a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia tagállama, 1941-1945 

között önálló, majd ismét Jugoszlávia része, végül 1991 nyarától újra független állam. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

I-Í 

Ibériai félsziget Európa délnyugat része, amely a Pireneusi-hegységgel kapcsolódik a kontinenshez, nyugaton a Csendes-

óceán, keleten pedig a Földközi tenger határolja. Déli végén a Gibraltári szoros választja el Afrikától. 

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Bu-

dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya 

által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi 

modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

J 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye A történelmi Magyarország 63 vármegyéjének egyike. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Jugoszlávia nyugat Balkán szláv népei által lakott térség. Az első világháború után keletkezett Szerb-Horvát-Szlovén Király-

ság néven, amely a két világháború között a Jugoszláv Királyság nevet vette fel. A második világháború során felbomlott, 

majd ismét egyesült Jugoszláv Szocialista Köztársaság néven, amely 1992-2006-ig folyamatosan felbomlott a Jugoszláviában 

élő szláv népek önálló nemzeti államaivá. Jelenleg — a trianoni békediktátum nyomán — az alföld déli része a többszörösen 

átalakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság egyik utódállamához a Szerb Köztársasághoz tartozik. Az Alföld déli részébe bete-

lepített szerb lakosság az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, az 1918-1919-es forradalmak és a második világháború 

során tömeges és drasztikus gyilkosságokat követtek el a magyar lakossággal szemben. A szerb hatóságok a Délvidék-i ma-

gyar lakosság beolvasztására törekedtek. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

K 

Kanári-szigetek Vulkanikus szigetcsoport az Atlanti-óceánban Afrika partjaitól mintegy 125-200 km-re Spanyolország 

fennhatósága alatt. 

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Bu-

dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szak-

osztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rend-

védelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Kassa Felvidéki város. Jelenleg Szlovákia területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Kálnok erdélyi település a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Háromszék vármegyében a Kálnok patak 

partján, jelenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Kárpátalja Korábban Ruszka Krajna néven ismert, döntően magyarok, ruszinok és ukránok által lakott terület, a történelmi 

Magyarország része, amely a történelmi magyar vármegyék közül Ung, Bereg, és Máramaros vármegyék döntő többségére 

terjed ki. A Kárpátok és a Tisza felső folyása közötti terület. A trianoni békediktátummal Csehszlovákiához csatolták, amely 

1939-ben visszatért az anyaországhoz, majd az 1947. évi párizsi békediktátum a Szovjetúnióhoz csatolta. Jelenleg Ukrajná-

nak a Kárpát medencébe ékelődő nyúlványa. Ukrajna felől a Kárpátok hegysége, a többi oldalról pedig Szlovákia, Magyaror-

szág és Románia határolja. A második világháborút követően a megszálló szovjet csapatok tömegesen hurcolták el a magyar 

lakosság akiknek a döntő többsége elpusztult. Ezek az atrocitások beárnyékolják a ukrán-magyar viszonyt. A kárpátaljai ma-

gyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorlati megvalósításáért. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kárpát-medence keleten és délen a Kárpátok, északon az Alpok, nyugaton pedig a Dinári-hegység által határolt terület. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Kárpátok A Dévényi kaputól a Vaskapuig terjedően a történelmi Magyarországot határoló hegyvonulat. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Kászon Csángóföldi város, eredetileg magyar lakossággal, ma többségében románok lakják. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Kesd Váctól 6 km-re fekvő település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Kézdivásárhely Erdélyi város jelenleg Románia területén. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Kijev Ukrajna fővárosa. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Királyháza kárpátaljai település a trianoni békediktátummal Magyarországtól elszakított Ugocsa vármegyében, jelenleg Uk-

rajna fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774                                       XXVIII. évf. (2018) 55.sz. 
 

185 

Kismarján A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradványán létrejö-

vő Hajdú-Bihar vármegyei település 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Kisszeben a trianoni békediktátummal Magyrországtól elcsatolt felvidéki település Eperjes közelében, jelenleg szlovák fenn-

hatóság alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Kistokaj Miskolc közeli település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Kisvárda a trianoni békediktátummal elcsatolt Szabolcs, Szatmár és Bereg megye maradványain létrejött Szabolcs-Szatmár-

Bereg vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kolomea A Kárpátok keleti oldalán Kárpátaljával átellenben fekvő város. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kolozsvár erdélyi város, jelenleg Románia területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Komoró a trianoni békediktátummal elcsatolt Szabolcs, Szatmár és Bereg megye maradványain létrejött Szabolcs-Szatmár-

Bereg vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Königgrätz csehországi város, ahol a HABSBURG-birodalom hadereje 1866. VII 3.-án vereséget szenvedett. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Kőrösmező Kárpátaljai település a történelmi Máramaros vármegyében, jelenleg Ukrajna területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Közép-Amerika Az Észak-Amerikát Dél-Amerikával összekötő földnyelv és a környező szigetvilágot magába folaló terület. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Közép-Európa A kontinens közepén elhelyezkedő terület, amely magába foglalja Észtországot, Lettországot, Litvániát, 

Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Ausztriát, Szlovéniát, Magyarországot és Horvátországot.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Krím A Fekete- és az Azovi-tenger között elhelyezkedő félsziget. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

L-Ly 

Lengyelország a Balti Tenger, Németország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Belorusszia, és a néhai Kelet-Poroszország 

maradványa ma orosz terület által határolt ország. A történelmi Magyarország Lengyelországgal határos volt. A lengyel-

magyar kapcsolatok hagyományosan jók voltak, amelynek emléke élénken él mindkét népben. Lengyelország a XVIII. szá-

zadban elvesztette szuverenitását, amikor Oroszország, Poroszország és a Habsburg-birodalom között felosztották. Lengyel-

ország államisága az első világháború után állt helyre, azonban a HITLER és SZTÁLIN közötti alku nyomán Németország és a 

Szovjetúnió ismét megszállta. Függetlensége a második világháború után állt ismét helyre.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Létavértes A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradványán létrejö-

vő Hajdú-Bihar vármegyei település, amely 1970-ben a korábban önálló Nagyléta és Vértes, községek egyesítésével létrejött 

nagyközség.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Lővér A trianoni békeditátummal Magyarországtól elszakított Maros vármegyei település jelenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-
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sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

M 

Magyar Királyság Lásd Magyarország 

 

Magyarország. Államformák: 898-tól a honfoglalást követően a hét magyar törzs szövetsége, majd 1000-től, az államalapí-

tástól 1918-ig Magyar Királyság, 1918. november 16.-ától Magyar Népköztársaság, 1919. március 21.-étől Tanácsköztársa-

ság, 1919. június 23.-ától Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság, 1919. augusztus 2.-ától Népköztársa-

ság, 1919. augusztus 8.-ától Magyar Királyság, 1946. február 2.-ától Magyar Köztársaság, 1949. augusztus 20.-ától Magyar 

Népköztársaság, 1989. október 23.-ától Magyar Köztársaság. A XX. század elején rabló, imperialista békediktátummal terü-

letének mintegy 2/3-át lakosságának több mint a felét elcsatolták. A trianoni békediktátum előtti Magyarországot tekintjük a 

történelmi Magyarországnak, amely magába foglalta a Magyar Szent Korona alá tartozó területeket azaz a Kárpát-medencét, 

amely több, mint 1000 éven át gazdasági földrajzi és kulturális egységet alkotott. A trianon utáni Magyarországot pedig több-

féle elnevezéssel is szokás jelölni például, kismagyarország, középmagyarország stb.. A történelmi Magyarországon csaknem 

283 000 km2 területén mintegy 20 000 000 lakos élt. A trianoni békediktátum nyomán az ország területe 93 000 km2-re, lakó-

inak száma pedig 8 000 000 főre csökkent. A Kárpát-medencében élő magyar etnikum közel egyharmada került kisebbségi 

sorba az átrajzolt határokból következően. A magyar nemzet elcsatolt részei azóta a kisebbségi jogaitól többé-kevésbé meg-

fosztottan, a többségi nemzet beolvasztási kísérletei között éli életét. Ez a helyzet a térség viszálykodásainak a melegágya. A 

soviniszta politikai csoportosulások tevékenysége nehezíti a Kárpát-medence fejlődését, egyben pedig akarva-akaratlanul 

kedvez a külső hatalmi befolyások erősödésének. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Bu-

dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szak-

osztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rend-

védelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Marosvásárhely erdélyi város a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Maros-Torda vármegyében jelenleg 

Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Máriabesnyő A török időkben elnéptelenedett település, mely ma Gödöllő város része. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
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nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Máramarossziget erdélyi város jelenleg Románia területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Miskolc a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Borsod vármegye, Abaúj vármegye és Zemplén vármegye 

maradványainak egyesítésével keletkezett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelye. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Mencsul-havasok A kárpátoknak Rahótól északra elterülő része. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Mezőkeresztes A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyéinek ma-

radványán létrejövő Borsod-abaúj-Zemplén vármegyei település. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Mezőkövesd a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Borsod vármegye, Abaúj vármegye és Zemplén várme-

gye maradványainak egyesítésével keletkezett Borsod-Abauj-Zemplén vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Mezőkomárom Fejér vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Ménfő Lásd Ménfőcsanak 

 

Ménfőcsanak a trianoni békediktátummal elcsatolt Győr, Moson és Sopron megyék maradványainak terlületén létrejött 

győr-moson-sopron megyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Mikóháza a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Borsod vármegye, Abaúj vármegye és Zemplén vármegye 

maradványainak egyesítésével keletkezett Borsod-Abauj-Zemplén vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 
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korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Moldva (Oltémia) Lásd Románia 

 

Moszkva Oroszország fővárosa, 1917-től Szovjet-Oroszország, majd a Szovjetunió fővárosa volt fennállásáig. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Munkács Kárpátaljai város jelenleg Ukrajna területén.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

N-Ny 

Nagybocskó Kárpátaljai település a Máramarosi-medence keleti részén, jelenleg Ukrajna fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nagy Britannia Lásd Anglia 

 

Nagyernye erdélyi város a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Maros vármegyében az Ernye patakpartján, 

jelenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Nagykálló a trianoni békediktátummal elcsatolt Szabolcs, Szatmár és Bereg megye maradványain létrejött Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei település. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Nagykároly partiumi város, a trianoni békediktátummal a Tiszántúlnak Magyarországtól elcsatolt Szatmár vármegye román 

fennhatóság alá került részén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Nagykereki A trianoni békediktátum nyomán a történelmi Magyarország Hajdú és Bihar vármegyéinek maradványán létre-

jövő Hajdú-Bihar vármegyei település 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Nagyléta Lásd Létavértes 
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Nagymajtény Nagykároly és Szatmár között fekvő település, a trianoni békediktátum nyomán Szatmár vármegye román 

fennhatóság alá került részén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nagyvárad partiumi város, a Sebes-Kőrös mentén, jelenleg Románia területén. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Nameszto Lásd Námesztó 

 

Námesztó a trianoni békediktátum nyomán az I. világháborút követően létrehozott mesterséges államalakulat, Csehszlovákia 

fennhatósága alá került Árva vármegyei település, jelenleg Szlovákia területén. A XVI. század közepén a lengyel-kozák há-

ború miatt a Magyar Királyságba menekülö RANDA Andrásnak a Námesztói nevet felvevő György unokája alapította a tele-

pülést, amely Árva vára urainak, a Thurzó családnak egyik jobbágyfaluja lett.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Neusandez Lásd Nowy Sacz 

 

Németország A germán törzsek szálláshelyeinek területén alakult ki a római Birodalom szétzilálásakor a germán szövetség, 

amelyből kifejlődött a Német-Római Császárság. A német nyelvterület politikai egysége azonban fokozatosan felbomlott, így 

számos független ország keletkezett. Laza irányítást biztosított azonban az úgynevezett választófejedelmek által választott 

német-római császár léte. E tisztséget hosszú időn át a HABSBURGOK töltötték be. 1871-ben jött létre porosz vezetéssel az 

úgynevezett kis német — Ausztria nélküli — egységen nyugvó német császárság. Az első világháború után a császárság köz-

társasággá alakult. Az Adolf HITLER által vezetett úgynevezett III. Birodalom hozta létre a nagy német — Ausztriát is magá-

ba foglaló — egységet. A II. világháború után. Németországtól, mint vesztes országtól elcsatolták Kelet-porországot az úgy-

nevezett protektorátusait és Ausztriát. Az elcsatolt területeken csupán Ausztriában maradt meg a német ajkú lakosság. A töb-

bi részeken a németeket elüldözték, vagy megsemmisítették. A porosz vezetéssel létrehozott kis német egység területén pedig 

két államot hoztak létre, a nyugati országok felügyelete alatt álló Németországi Szövetségi Köztársaságot és a keleti részen a 

Szovjetunió felügyelete alatt álló Német Demokratikus Köztársaságot. A Szovjetúnióban és Szövetségeseinél a pártállami be-

rendezkedés összeomlása nyomán a Német Demokratikus Köztársaság egyesült a Németországi Szövetséges Köztársasággal 

1990. X. 3.-án. A Németországi Szövetségi Köztársaság az Európai Unió legerősebb tagállama. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nógrádverőce Pest vármegyei település a Duna bal partján átellenben Kisoroszival, jelenlegi elnevezése Verőce. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Novorosszijkszk a Fekete-tenger partján fekvő település Anapától dél-keletre. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nowy Sacz [Neusandez] A Kárpátok túloldalán Lenygelország Gallíciai tartományának déli részén fekvő település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nyárádköszvényes A trianoni békeditátummal Magyarországtól elszakított és román fennhatóság alá került Máramaros 

vármegyei település a Nyárád patak jobb partján. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Nyárádremete A trianoni békeditátummal Magyarországtól elszakított és román fennhatóság alá került Máramaros várme-

gyei település a Vityal patak mentén, Marosvásárhelytől 34 km-re. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nyíregyháza a trianoni békediktátummal elcsatolt Szabolcs, Szatmár és Bereg megye maradványaiból létrejött szabolcs-

szatmár-bereg megyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nyugat-Európa, Európa nyugati fele, a Varsói Szerződés felbomlásáig az úgynevezett vasfüggöny túloldalán elhelyezkedő 

országok gyűjtőfogalma volt, azonban gyakorta alkalmazzák a Magyarországtól nyugatra fekvő államok megnevezésére is. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

O-Ö 

Odessza Ukrajnai város a fekete tenger partján közel a Dnyeszter torkolatától. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Ojtozi szoros hágó az Erdélyt övező  Kárpátokban jelenleg Románia területén. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Olaszország Dél-Európai, az Itáliai félszigetet, Szicíliát és Szardíniát magába foglaló ország. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-
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zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Olmütz Csehországi város, Morvaország közepén. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Orosháza Békés vármegyei település. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Oroszország Kelet-Európában és Észak-Ázsiában elterülő állam, 1917 és 1992 között a Szovjetúnió vezető tagköztársasága. 

A Szovjetúnió-t megelőző időszakban Oroszország elnevezése Orosz-Birodalom, amely fokozatosan terjedt ki Európa keleti 

területére, majd belső- és északázsiai térségekre is. Lakóinak többsége orosz. Államformája abszolút monarchia, az ország 

élén a cári család családfője állt.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Osztrák Császárság a HABSBURG-dinasztia Közép-Európában fekvő tartományainak összessége, a Magyar Szent Korona alá 

tartozó területek kivételével. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

 

Osztrák-Magyar Monarchia (Österreichisch-Ungarische Monarchie) Ausztria-Magyarországnak nevezték az 1848-1849-

es magyar forradalmat és szabadságharcot leverő Habsburg hatalom kormányzása alatt álló területeket. A kiegyezést követő-

en az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte után is használatos volt e kifejezés a köznyelvben még egy ideig. A kiegyezéssel 

jött létre az Osztrák-Magyar Monarchia, amely az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság 1867 és 1918 között fennálló 

olyan szövetsége, amelyben a két társország bizonyos ügyeit közösen, a többit pedig önállóan intézte. A közös ügyek közé 

tartoztak a Pragmatica Sanctio-ból származó ügyek (külügy, hadügy és a finanszírozásukra szolgáló pénzügy), hitelügy. Eh-

hez az ügyrendszerhez csatlakoztak a dualisztikus ügyek azaz a vám- és kereskedelmi szövetség, valamint a nem közös de le-

hetőleg egyetértőleg intézendő ügyek ( közvetett adózás, vasút, hajózás, posta, pénzrendszer). A dualisztikus ügyek a közös 

ügyektől — vagy ahogyan a magyar kiegyezési törvényben található a közös érdekű viszonyoktól — abban különböztek, 

hogy a közös ügyek tekintetében kizárólag közösen járhatott el a két ország, a dualisztikus ügyek körében pedig, ha nem jött 

létre a társországok között közös megállapodás a két ország önállóan is eljárhatott. 

Az Osztrák-Magyar Monarchiának nem volt közös államfője és kormánya. Mindkét állam legfőbb közjogi méltóságát az 

osztrák császári és a magyar királyi tisztséget egy természetes személy I. Ferenc József töltötte be. Közös kormány ugyan 

nem létezett, azonban a közös ügyek intézése céljából közös minisztériumok működtek, amelyek élén közös miniszterek áll-

tak, külügy-, hadügy- és pénzügyminiszter. E miniszterek értekezleteit — amelyben a két társország miniszterelnöke és a 

társországoknak a tárgyalt témában érintett miniszterei is részt vettek — hívták közös minisztertanácsnak. Amennyiben a kö-

zös minisztertanácsban az uralkodó elnökölt az üléseket koronatanácsnak nevezték. A közös minisztereket az uralkodó a két 

társország országgyűlésétől függetlenül nevezte ki és mentette fel. A közös miniszterek az uralkodónak tartoztak felelősség-

gel. 

A közös költségeket a delegációk hagyták jóvá. A delegációk a két társország országgyűléseinek a bizottságai voltak, ame-

lyeket az országgyűlések felhatalmaztak a közös költségvetés megállapítására. A közös költségvetésre a javaslatot a közös 

pénzügyminiszter terjesztette elő az indokláshoz pedig a közös külügy- és hadügyminiszter is csatlakozott. A hatvan tagú de-

legációkat egy évre választották. A magyar delegáció negyven tagját a képviselőház, húsz tagját a főrendiház küldte. A ma-

gyar delegáción belül öt horvátországi képviselőnek kellett lennie négynek a képviselőházból egynek pedig a főrendiház tag-

jai közül. Az osztrák delegáció negyven tagját a képviselőház, húsz tagját pedig az urak háza választotta. Csehország tíz, 

Gallícia hét, Morvaország négy, Alsó Ausztria három, Felső Ausztria kettő Steyer kettő, Tirol kettő a többi tartomány pedig 
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egy-egy tagot küldött a delegációba. A delegációk évenként felváltva Bécsen és Budapesten üléseztek. Egyet nem értés ese-

tén a delegációk tekintetében az uralkodónak nem volt döntési joga. 

A közös költségek fedezésére a vámbevételek voltak hivatottak. A fennmaradó résznek a két társország közötti megoszlási 

arányáról pedig a két országgyűlés döntött. Ezt az arányt kvótának nevezték. A kvótát meghatározott időre állapították meg. 

A kvóta megállapítása érdekében a két országgyűlés bizottságot küldött ki a téma egyeztetése céljából. Abban az esetben, ha 

a két országgyűlés nem tudott megállapodni, az uralkodónak volt döntési joga. Mivel a Magyar Királyság gazdasága dinami-

kusabban fejlődött a bevételei is gyorsabban nőttek, mint az Osztrák Császárságé. Ebből fakadóan pedig a közös költségek 

fedezésében a magyar arány nőtt. 1873-ban a magyar arány 31.4%, 1917-ben pedig 34.4% volt.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia területe a történelmi Magyarországot és az Osztrák Császárságot foglalta magába, amely 

ebben az időben kiterjedt a mai Ausztrián túl a mai Cseh Köztársaságra és a mai Lengyelország azon részére, amelynek a tör-

ténelmi elnevezése Gallícia, továbbá Bukovinára valamint az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság közös irányítása 

alatt álló Bosznia-Hercegovinára. Az Osztrák Császársághoz tartozott még a Dalmát tengerpart is Fiume kivételével, amely a 

Magyar Királyság részét alkotta.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Ózd a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Borsod vármegye, Abaúj vármegye és Zemplén vármegye ma-

radványainak egyesítésével keletkezett Borsod-Abauj-Zemplén vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Öttevény a trianoni békediktátummal elcsatolt Győr, Moson és Sopron vármegyék maradványain létrejött –győr-moson-

sopron megyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

P 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye a történelmi Magyarország középső részén elterülő vármegye 1876 és 1950 között.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Poroszló heves vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Portugália Európa legnyugatibb állama, a Hispán-félsziget Atlanti-óceán-i partvidékén terül el.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Pozsony A trianoni békediktátum után Szlovákia fővárosa. A történelmi Magyarország Pozsony vármegyéjének székhelye. 

Árpád-kori település. A magyar országgyűléseket évszázadokig Pozsonyban hívták össze.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Przemyšl Galíciai stratégiai erődegyüttes, amely az Osztrák-Magyar Monarchia keleti határait védte. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Pusztaföldvár Békés vármegyei település. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Pusztatenyő Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

R 

Rahó Kárpátaljai település jelenleg Ukrajna fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Raszlavica Lásd Rázlófalva. 

 

Rázlófalva a trianoni békediktátummal Magyrországtól elcsatolt felvidéki település Eperjes közelében, jelenleg szlovák 

fennhatóság alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Rimaszombat a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt felvidéki település, Gömör vármegyében, jelenleg 

Szlovákia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Román Királyság Lásd Románia 

 

Román Királyság Lásd Románia 

 

Románia Magyarországgal határos ország. A trianoni békediktátum Romániának jutatta a történelmi Magyarország mintegy 

egyharmadát több millió magyar ajkú lakossal. Románia a XIX. század utolsó negyedében jött létre havasalföldi és moldáviai 

fejedelemségek egyesülésével, Román Királyság néven amely államforma 1945-ig működött.. Az 1848-1849-es, 1919-es és 

1945-ös fegyveres harcok kapcsán a magyar lakossággal szemben tömeges és brutális gyilkosságokat követtek el a román 

fegyveresek. Ezek az atrocitások és a román pártállam időszakában megvalósuló magyarellenes magatartás beárnyékolják a 
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magyar-román viszonyt. A román hatóságok a magyar nemzetiség beolvasztására törekedtek. A romániai magyar nemzetiség 

az ország Európai Unióhoz történő csatlakozása után is küzd a nemzetiségi jogai maradéktalan elismeréséért és gyakorlati 

megvalósításáért. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

S-Sz 

Sajókaza A trianoni béketidktátum után Borsod, Abaúj-Torna és Zemplén történelmi vármegyék maradványaiból létrejött 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén fekvő település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Sárhíd Zala vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Sárrét A Sárrét a Berettyó, a Sebes- és a Fekete-Körös alsó folyásának egykori árterülete, amely a mai Békés, Hajdú-Bihar 

és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén fekszik. A középkorban a Sebes-Körös mentét Nagyváradtól Berekböszörményig 

Rétköznek nevezték. A Sárrét elnevezés a XVI–XVII. században kiszorította a korábban használt Nagysár nevet, amelyen 

azonban csupán a mocsarat, és nem a vidéket értették. A Sárrét nagy része beletartozik a Körösköz névvel jelölt tájba is. 
BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Sebeskörös Erdélyben ered, a Tiszába pedig Szolnok és Szeged között torkollik. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Sepsiszentgyörgy erdélyi város a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Háromszék vármegye központja, je-

lenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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Sepsibodok erdélyi település a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Háromszék vármegyében, Sepsiszent-

györgytől északra 11 km-re, az Olt folyó bal partján, jelenleg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Solferino Észak-Itáliai város, ahol a HABSBURG-birodalom hadserege 1859. VI. 24.-én vereséget szenvedett. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Somogyvár somogy vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Sósmező, magyar határtelepülés az erdélyi Ojtozi-szorosban, Magyarország fontos határátkelőhelye 1918-ig, jelenleg Romá-

nia területén. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Spanyol Királyság Lásd Spanyolország 

 

Spanyolország A Hispán félsziget többségét magába foglaló Dél-Európa-i állam, államformája királyság, alkotmányos mo-

narchia. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI Ákos: „A Guardia Civil a XX. század első évtizedeiben. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 57-66.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Bu-

dapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szak-

osztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar 

rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változa-

ta. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Lásd Szabolcs vármegye 

 

Szabolcs vármegye a történelmi Magyarország egyik vármegyéje: A trianoni békediktátum után Szabolcs Vármegye, Bereg 

Vármegye és Szatmár vármegyéknek a trianoni határokon belülre eső maradványaiból keletkezett az új Szabolcs-Szatmár-

Bereg Vármegye. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Szaniszló partiumi város, a trianoni békediktátummal a Tiszántúlnak Magyarországtól elcsatolt Szatmár vármegye román 

fennhatóság alá került részén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Szászrégen A trianoni békeditátummal Magyarországtól elszakított Maros vármegyei város a Maros folyó két partján, jelen-

leg Románia fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szatmár vármegye A történelmi Magyarország 63 vármegyéjének egyike, Erdély területén. Székhelye Szatmárnémeti. Je-

lenleg Romániához tartozik.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Szederjes A trianoni békeditátummal Magyarországtól elszakított és román fennhatóság alá került Máramaros vármegyei te-

lepülés az Erked patak mentén, Segesvártól 17 km-re. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szeged Csongrád vármegye székhelye, Tisza parti város.  

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Szerb Királyság Lásd Szerbia. 

 

Szerb Királyság Lásd Szerbia. 

 

Szerbia A szerbek már a középkorban államot hoztak létre a Balkánon. A török hódítók kiűzése után az elnéptelenedet Dél-

Alföld-i területekre szerbeket telepítettek. A Habsburgok a magyar ellenállás egyik ellenszereként támaszkodtak a betelepített 

szerbekre. A trianoni békediktátum a Szerb Királysághoz csatolta Magyarország Dél-Alföldi területeit, közel 1 000 000 főnyi 

magyar lakossal. Ekkor a Szerb Királyság átalakult a vele egyesülő volt Osztrák-Magyar-Monarchia-i területekkel Szerb-

Horvát-Szlovén Királysággá, melyet később Jugoszláviának neveztek. A szerb hatóságok a magyar földbirtokosoktól elkob-

zott földeket a betelepített szerbek között osztották föl, így a magyar lakosság jelentős része földönfutóvá vált. Az 1848-

1849-es, az 1919-es és 1945-ös fegyveres harcok kapcsán a magyar lakossággal szemben tömeges és brutális gyilkosságokat 

követtek el a szerb fegyveresek. Ezek az atrocitások beárnyékolják a magyar-szerb viszonyt. A szerbiai magyarok küzdenek a 

nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorlati megvalósításáért. 

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szenttornya Békés vármegyei település, 1946-ban beolvadt Orosházába. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Székelyföld Erdély keleti szögletében a Kárpátok karéjában fekvő terület, amelyen a magyar nemzet székely része él. Jelen-

leg Romániához tartozik. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Székelyhodos A trianoni békediktátummal Magyarországtól elszakított Máramaros vármegyei település jelenleg Románia 

fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Székesfehérvár Fejér vármegye székhelye, a középkorban huzamosabb ideig az ország fővárosa. 

BÓDINÉ Beliznai Kinga: „Többet ésszel, mint kézzel.” O’SVÁTH Pál a Sárrét csendbiztosa. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 15-30.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a 

„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, 

bővített és átdolgozott változata. 

 

Szhodnya Moszkva közeli település, ahol a II. világháború alatt a szovjet hatóságok cseh, bolgár, finn, magyar, német és ro-

mán kommunistákat képeztek ki partizánharcokra. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szimferopol Település a Krím-félszigeten. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szirmabesnyő Miskolc közeli település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szlovákia A több mint 1000 éves magyar állam Felvidéki részét szakította ki a trianoni békediktátum, ahol jelenleg magya-

rok és szlovákok laknak. A szlovákok a XIX. században fejlődtek nemzetté. Szlovákia fiatal állam. A trianoni békediktátum 

nyomán Csehszlovákia része. Az I. bécsi döntéssel a zömében magyar lakta területek Nyitra térségének kivételével visszake-

rültek a Magyar Királysághoz. A szlovákok által lakott északi rész pedig látszólagos függetlenséggel a Harmadik Német Bi-

rodalom csatlós államává vált. A II. világháború után ismét Csehszlovákia részévé vált majd XX. század kilencvenes éveinek 

elején önállósodott. A felvidéki magyar lakosságot igyekeztek elszlovákosítani a második világháború végén és azt közvetle-

nül követően tömeges méretű atrocitásokat követtek el a magyar etnikum ellen. A magyar lakosság egy részét kitelepítették 

szülőföldjéről. A magyarok elleni diszkriminatív cselekedeteket megalapozó BENEŠ-dekrétumok máig érvényben vannak. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szolnce Dar A Fekete-tenger keleti partján fekvő város. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-
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sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székhelye. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szombathely Vas vármegye székhelye. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szovjetunió Az Orosz Birodalom romjain az első világháború után létrejövő államszövetség, amely a XX. század végén fel-

bomlott. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Sztaniszlau A Kárpátok keleti részén Kelet-Gallíciában lévő város. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Sztrij Ukriajnai település Lemberg közelében. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

T-Ty 

Taksonyfalva kisalföldi település a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Pozsony vármegyében, jelenleg 

szlovák fennhatóság alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Tatarov A Kárpátok keleti oldalán, a Prut partján fekvő település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Tisza A legnagyobb Kárpát-medencében eredő folyó, Máramaros vármegyéből ered és a Szerémségnél torkolik a Dunába.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Tiszaborkút Kárpátaljai település a Tisza partján jelenleg Ukrajna fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Tiszakarád A trianoni békediktátum nyomán Abaúj-Torna vármegye, Borsod vármegye és Zemplén vármegye maradványa-

iból létrejött Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Tiszántúl Az Alföldnek a Tisza és Erdély között elterülő része. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Tótkomlós Békés vármegyei település. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Török Birodalom Közel-keletre, Észak-Kelet-Afrikára és Európa délkeleti részére kiterjedő, a mohamedán hitet erőszakosan 

terjesztő birodalom, amely a XV. századtól fokozatosan gyarapodott és az első világháború során semmisült meg.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Trianon Párizs melléki kastély, ahol az első világháború után Magyarországra erőltetett békediktátumot aláírták.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Trsztena Lásd Árvanádasd 

 

Tuzsér a trianoni békediktátummal elcsatolt Szabolcs, Szatmár és Bereg megye maradványain létrejött Szabolcs-Szatmár-

Bereg vármegyei település. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
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nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

U-Ü 

Ukrajna A Szovjetunió felbomlása után önállósult kelet-európai ország.  

SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai hírszerzés szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 87-94.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompo-

zion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány 

az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

V-W 

Vác Pest vármegyei település a Duna bal partján.  

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Vágsellye felvidéki település a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Nyitra vármegyében, jlenleg szlovák 

fennhatóság alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Worochta Az Észak-keleti Kárpátokban a volt Gallícia területén fekvő település jelenleg Ukrajna fennhatósága alatt. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

Z-Zs 

Zalaegerszeg Jelentős dunántúli település, Zala vármegye székhelye, a Zala-folyó partján. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Záhony, magyar határtelepülés,  jelenlegi magyar-ukrán határon jelentős közúti és vasúti határátkelőhely Ukrajna felé (1920 

és 1938 között Csehszlovákia felé). 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Zubrohlava a trianoni békediktátum nyomán az I. világháborút követően létrehozott mesterséges államalakulat, Csehszlová-

kia fennhatósága alá került Árva vármegyei település, jelenleg Szlovákia területén. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 




