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ARS POETICA 
 
A Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 
HU-ISSN 1785-3257 periodikát azzal a céllal hozta létre dr. PARÁDI József in-
dítványa alapján a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság, hogy elsősorban a magyar nemzet rendvédelem-történetének a 
műveléséhez kapcsolódó eredményekről és eseményekről nyújtson tájékozta-
tást. A periodika tehát nem csupán egy társadalmi szervezet eseményeiről tu-
dósítja a tagságát, hanem a rendvédelem-történeti diszciplína aktualitásairól 
nyújt betekintést az érdeklődők számára, amelybe természetesen beletartoznak 
a diszciplínát gondozó szervezetek munkájáról szóló ismertetők is. 
 A periodika fokozatosan érte el a harmadik évezred elejére kiforrott 
formáját, az igényeket és a lehetőségeket tükröző rovatrendszerét. A szerkesz-
tők célja, hogy olyan folyóiratot készítsenek, amelyet fellapozva az olvasó elé 
tárul a szakterület művelésének az állapota. Ebben az értelemben tehát nem 
csak a kortársaknak szóló információt hordoz a lap, hanem a jövő számára is 
igyekszik a legfontosabb ismereteket megőrizni. 
 A Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii 

Ordinis) szerkesztőinek nem célja, hogy tudományos igényű alkotásokat kö-
zöljön, ez a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774 hivatása. A Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones 

Historiae Praesidii Ordinis) a rendvédelem-történeti diszciplína művelésével 
kapcsolatos eredményekről, eseményekről és publikációkról nyújt tájékozta-
tást, a szakterület művelési feltételeiről szóló ismertetést, a tudományterületet 
gondozó személyek bemutatását tekinti hivatásának.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gondolatok a Rendvédelem-történeti Hírlevél 
(Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 

szerkesztéséhez 
 

A periodika első száma adta közre a szerkesztői ars dictandumot. Úgy gondoljuk 
azonban, hogy emellett a szerkesztőség tagjai körében – a hajdani ars dictandum 
megerősítése és pontosítása céljából – megvitatott és elfogadott szerkesztői intenciók 
kivonatát megjelentetjük a lap hasábjain, mivel a szerkesztői munka irányelveit nyil-
vánosnak tekintjük. 

 

 
I. 

PRAKTIKUS ALAPELVEK 
1. A Rendvédelem-történeti Hírlevél az egyetlen magyar nyelvű periodika, amely 

a rendvédelem-történeti diszciplina művelésének operatív információit közli. 
2. A periodika a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság elnöksége és a tagság között az egyetlen rendszeres írásos kapcsolat. 
3. A periodika financiális alapjai labilisak. Szorult helyzetben házilagos kivitelezés 

lehetőségét célszerű előtérbe helyezni. 
4. Célszerű – a stabil szerkesztői team mellett – minél szélesebb kört bevonni az 

alkalmi közlések, illetve egy-egy rovat kivitelezésére. Előtérbe kell helyezni az elekt-
ronikus terjesztést. 

5. Indokolt tágítani a periodika szerkesztéséhez potenciális híranyagot nyújtó in-
tézményekkel a kapcsolatot (hazai és külföldi társaságok, szerkesztőségek és kiadók, 
gyűjtemények, oktatási intézmények stb.) 
 

 
II. 

FORMAI SZEMPONTOK 
1. Az A/5-ös méret bevált. Takarékos megoldás. Ezzel ellentétes méltányolandó 

szempontok esetén van helye a méret újragondolásának. 
2. Arra kell törekedni, hogy az ízléses kivitel és kiadáskímélő megoldások és a 

visszafogott stílus jellemezzék a periodikát. Az arculatformáló formai jegynek minő-
sülő részek módosítását csak óvatosan célszerű megvalósítani. A periodika részeinek 
markánsan kell elhatárolódniuk egymástól, a jó áttekinthetőség kritériumainak érvé-
nyesülésével. 
 
 

 Dr. PARÁDI József 
a társaság elnöke 
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I. 
TÁRSASÁGI ÉLET 

(Rovatvezető: PARÁDI József)  
 

TISZTSÉGVISELŐK 
(2015. XII. 31-vel záródó ciklusban) 

 

Elnökség 
 

PARÁDI József dr. 
Budapest 
1037 Haránt u. 12. 

&X ¯  DT 

Elnök 
℡: (+36/06-1) 250-6199 
7: —  
È: (+36/06-30) 912-7651 
@: paradi.jozsef@gmail.com 
 

SZÉKELY Zoltán dr. 
Tarnaőrs  
3294 Erzsébet u. 18. 

& ¯ 

Ügyvezető alelnök 
℡: — 
7: — 
È: (+36/06-30) 475-0626 
@: dessant@gmail.com 

SIMON F. Nándor mag. 
Budapest  
1155 Ivánka Pál.u.16.   

&X ¯  

PR 
℡: (+36/06-1) 410-7811 
7 : — 
È: (+36/06-20) 347-4602 
@: simon.f.nandor@gmail.com 
 

SOM Krisztián 
Budapest  
1114 Bocskai 34/A. V./2. 
&X 

Digitalizáció 
℡: — 
7 : — 
È: (+36/06-70) 230-9318 
@: som.krisztian@hotmail.com 
 

SUBA János dr.  
Budapest  
1184 Dolgozó út 20. II/7. 

&X ¯  

Alapítvány 
℡: (+36/06-1) 325-1673 
7 : (+36/06-1) 325-1647 
È: (+36/06-30) 566-7120 
@: suba.janos@mail.militaria.hu 
 

SZAKÁLY Sándor dr. prof. vit. 
Budapest  
1034 San Marco u. 28. fsz. 2. 

&X ¯  

Scientia, educatio 
℡: (+36/06-1) 388-1482 
7 : — 
È: (+36/06-20) 910-5291 
@: sakat@mail.datanet.hu 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257         XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 16 

ZEIDLER Sándor 
Budapest  
1026 Trombitás u. 22.   

&X ¯  

Címerkirály, etika 
℡: (+36/06-1) 212-5575 
7: (+36/06-1) 212-5575 
È: (+36/06-30) 961-9148 
@: zeider.sandoristvan@upcmail.hu 

  

CSÓKA Ferenc  
Budapest  
1089 Bíró Lajos u. 9. 
&X¯  

Állandó meghívott 
℡: (+36/06-1) 303-2970 
7: — 
È: (+36/06-20) 579-5139 
@: — 

  

Felügyelő Bizottság 

FORRÓ János  
Székesfehérvár 
8000 József u. 2/E. III/3. 

&X  

Elnök 
℡: (+36/06-22) 313-606 
7: — 
È: (+36/06-20) 311-3966 
@: forro.janos@hotmail.hu 
 

HEGEDŰS Ernő dr.  
Budapest 
1173 Borsó u. 4. I/5. 

&X ¯ 

Tag 
℡: (+36/06-1) 787-8283 
7: — 
È: (+36/06-20) 470-8734 
@: hegeduserno@freemail.hu 
 

ZSUFFA András dr.  
Budapest 
1172 Mátka u. 35.  
&X  

Tag 
℡: (+36/06-1) 
7: — 
È: (+36/06-30)942-1149 
@: zsuffa@kgb.hu 
 

 

Szakosztályok 

LŐRINCZ József dr. prof. 
Budapest 
1039 Lukács Gy.u.4. IX/89.  

&X  

Büntetés-végrehajtás történeti 
℡: (+36/06-1)243-4780 
7: — 
È: (+36/06-20) 222-6545 
@: lowiz@t-online.hu 
 

CSÓKA Ferenc 
Budapest  
1089 Bíró Lajos u. 9. 
&X¯  
VEDÓ Attila szakosztálytitkár 

Harkány 
Kossuth Lajos u. 55 II/30. 
7815 

Csendőrség-történeti 
℡: (+36/06-1) 303-2970 
7: — 
È: (+36/06-20) 579-5139 
@: — 
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LÓRÁNT Csaba dr.  
Budapest  
1115 Somogyi u. 28-30. 

&X ¯  

Gyűjtők 
℡: (36/06-1) 204-1707 

7: — 
È: (36/06-30) 914-2049 
@: lorant_01@citromail.hu 
 

GÁSPÁR László dr. 
Budapest 
1183 Érsekújvár u. 10.  

&X ¯  

Határőrizet-történeti 
℡: (+36/06-1)290-3085 
7: — 
È: (+36/06-20)370-2863 
@: gaspar50@vipmail.hu 
 

PAPP Antal dr. szakosztályvezető 
 

BERKI Imre szakosztálytitkár 

&X 

Budapest 
1138 Berettyó u. 5.  
 

Katasztrófa-elhárítás történeti 
℡: (+36/06-1) 786-8836 
7: (+36/06-1) 332-9180 
È: (+36/06-20) 424-1691 
@: berki.imre@gmail.com 

HEGEDŰS Ernő dr. 
Budapest 
Borsó u. 4. I/5. 
1173 
 

Korona- Képviselőház- és Testőrség-történeti 
℡: (+36/06-1) 787-8283 
7 : — 
È: (+36/06-20) 470-8734 
@: hegeduserno@freemail.hu 
 

BODA József dr. 
Etyek 
Szőlöskert u. 35. 
2051 

Nemzetbiztonság-történeti 
℡: (+36/06-22) 223-176 
7 : — 
È: (+36/06-20) 992-0117 
@: Boda.jozsef@uni-nke.hu 
 

JOÓ Gábor 
Budapest 
1131 Vízimolnár u. 3. IV/32.  
&X¯  

Pénzügyőrség- és Vámtörténeti 
℡: (+36/06-1)242-6877 
7 : — 
È: (+36/06-20)384-7397 
@: joogabor43@gmail.com 
 

ERNYES Mihály dr. 
Pécs 
Megyeri tér 6. 
7623 
 

Rendőrség-történeti 
℡: (+36/06-72) 319-232 
7 : — 
È: (+36/06-20) 326-7193 
@: ermi_uiroda@freemail.hu 
 

MEZEY Barna dr. prof. 
Budapest 
1022 Bimbó u. 64.  

&X ¯  

Rendvédelem jogtörténeti 
℡: (+36/06-1)266-3119 
7 : — 
È: (+36/06-)  
@: mbarna@ajk.elte.hu 
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Regionális csoportok 
 

BERTA Gyula  

Kaposvár 
7400 Pete L. u. 8.  

&X ¯  

Dél-Pannon 
℡: (+36/06-82)317-205 

7: — 
È: (+36/06-30)571-7046 
@: — 

 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány 

 

SUBA János dr. 
Budapest 
Dolgozó út 20. II/7. 
1184 
 

Kurátor 
℡: (+36/06-1)294-2744 

7: (+36/06-1)325-1647 
È: (+36/06-30) 566-7120 
@: suba.janos@mail.militaria.hu 

      suba.janos@webmail.hu 
HT.: (+36/06-1)325-1673 
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PARÁDI József 
Társasági rendezvények 

a magyar rendvédelem-történet művelésének elősegítése érdekében. 
 

SZBMRTT kibővített elnökségi ülés 2015. V. 29. (péntek) 
 

Az elnökség több mint 50 %-a jelen volt. Megjelentek BERKI Imre, 
CSÓKA Ferenc, dr. LŐRINCZ József, dr.. PARÁDI József, mag. SIMON F. 
Nándor, dr. SZÉKELY Zoltán, ZEIDLER Sándor. 

Az ülés helyszíne 1051 Budapest, Nádor utca 36. V. emelet.  
Napirendek: 

I. BERKI Imre, dr. LŐRINCZ József, mag. SIMON F. Nándor, dr. jur. SZÉ-

KELY Zoltán: iránytisztek tájékoztatói. 
II. Dr. PARÁDI József: a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 1/4 évszázados fennállását ünneplő tisztújító közgyű-
lés és konferencia. (Az elnökség dr. jur. SZÉKELY Zoltánt és mag. SIMON F. 
Nándort kérte fel a rendezvény megszervezésére.) 

III. Tagfelvétel: dr. jur. BÓI László (115-268) , dr. jur. NYITRAI Endre 
(115-269) , dr. SZABÓ Szilárd (115-267) 

IV. Egyebek 
- Dr. PARÁDI József: Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 

készülő állandó csendőrség-történeti kiállítás. 
- PARÁDI József et al. (szerk.): Magyar csendőrség-történeti tanulmányok. 

Budapest, 2015, MKCsBK – SZBMRTT. 401 p. HU-ISBN  978 963 89 
8288 9. /Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, 1./ HU-ISSN 2415-
9875. 

 

SZBMRTT kibővített elnökségi ülés 2015. IX. 11. (péntek) 
 

Az elnökség több mint 50 %-a megjelent: BERKI Imre, CSÓKA Ferenc, 
dr. LŐRINCZ József, dr. PARÁDI József, mag. SIMON F. Nándor, SOM 

Krisztián, dr. SUBA János, dr. SZÉKELY Zoltán, ZEIDLER Sándor. 
Az ülés helyszíne Budapest, Visegrádi utca 38. 

Napirendek: 
I. Dr. PARÁDI József: a tudományos társaság fennállása 25. évforduló-

jának ünneplése. 
II. Tagfelvételek: PRÉDA István (115-270), dr. SZABÓ Andrea (215-

271), dr. ZSIGOVITS László (115-272), dr. jur. TIRTS Tibor (115-273) 
GIRHINY Kornél (115-274) 

III. Egyebek: PARÁDI Ákos 
Kiadványtervek ismertetése. 
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SUBA János  
Az SZBMRA 2015. évi tevékenységéről beszámoló 

és a 2016. évi feladatterve. 

 
Az alapítvány kurátora dr. SUBA János (a Fővárosi Bíróság 2010. XII. 9-
én kelt 16PK 69 422 / 1994 / 14. számú végzése) helyettese mag. SIMON 

F. Nándor.  
Az alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 

pénzalapból, helyi ön kormányzattól kisebbségi települési önkormány-
zattól és ezek szervezeteitől továbbá hazai és külföldi magánszemélyek-
től és intézményektől támogatást 2015. évben nem kapott.  

Az alapítvány társasági vagyonnal nem rendelkezik. A tisztségvise-
lők juttatásban nem részesültek. 

Az APEH és a KSH számára a törvényben előírt szolgáltatás meg-
valósult. A kuratórium 2015-ben határozatot nem hozott.  

Az SZBMRA 2016. évi feladatterve: 
- a magyar rendvédelem történetét művelők és a téma iránt érdeklődők 

közötti kapcsolat ápolása; 
- a magyar rendvédelem-történeti hagyományokat ápoló szemléletű 

személyi állomány képzéséhez való hozzájárulás; 
- magyar rendvédelem-történeti források feltárása és közkinccsé tétele; 
- nemzeti rendvédelem-történet művelése szellemi műhelyeinek segítése; 
- a rendvédelem-történeti kutatási eredmények számára tudományos 

fórumok kialakítása; 
- rendvédelem-történeti tartalmú kiállítások létrehozásának elősegítése; 
- a magyar rendvédelmi tradíció feltárásával és bemutatásával hozzá-

járulni a közrend és a közbiztonság fejlesztéséhez. 
A feladatok eredményes megvalósítása érdekében a Szemere Berta-

lan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság működésében 
részt veszünk.  

Materiális, financiális és szellemi kapacitásokat kívánunk felkutatni 
az alapítványi célok megvalósításának érdekében. Elő kívánjuk segíteni 
az együttműködést a hasonló célokkal működő hazai és külföldi szerve-
zetekkel.  

Intézzük az alapítványnak a törvényi szabályozásból fakadó admi-
nisztratív feladatait.  

Éves beszámolót készítünk az alapítványt létrehozó Szemere Berta-
lan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság számára. 
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II. 
FIGYELŐ 

(Rovatvezető: SZÉKELY Zoltán) 
RECENZIÓK 

SZÉKELY Zoltán 
RECENZIÓ 

CHIHURI Augustine: The history of policing in Zimbabwe Pre-colonial, 

colonial, post-independence [A zimbabwei rendészet gyarmatosítás előtti, 

gyarmatosítás alatti és függetlenné válás utáni története.]  

Harare, 2015, Zimbabwei Belügyminisztérium 428 p. 
ZW-ISBN 978 079 746 300 4. 

 
Zimbabwe (korábban Dél-Rhodézia vagy Dél-Rodézia) egy Magyaror-
szág területénél négyszer nagyobb ország Afrika déli részében. Északon 
a Zambézi, délen a Limpopo völgye határolja. A könyv a szerző doktori 
értekezésének kibővített változata, puhafedeles, 30cm-es (A/4, de a helyi 
méretezés kissé eltér) méretű nyomtatásban. A szerző Zimbabwe orszá-
gos rendőr-főkapitánya, rendőr altábornagy. Gyermekkorában a gyarma-
tosítás előtti időket helyreállítani kívánó ellenállók környezetében nőtt 
fel, egyike volt a Ian SMITH-féle apartheid politikát folytató kormány el-
leni lázadóknak, majd a lázadás győzelme után rendőrként szerepet vál-
lalt a konszolidálásban. Egyike volt azoknak a rendőri vezetőknek, akik 
2008-ban megtagadták az engedély nélkül, saját megélhetésük miatt bá-
nyászó zimbabweiek elleni tűzparancsot a Marange-i gyémánbányáknál. 
A 2009-es koalíció megalakulásával egy időben előléptették és országos 
rendőr-főkapitánnyá nevezeték ki. Könyvében a kutatási eredményeket 
személyes beszámolókkal egészíti ki, ami miatt kifejezetten olvasmá-
nyos tudományos munka. Művében Zimbabwe történelmét is áttekinti.  

A középkorban bantuk éltek a területén, ők építették a ma csak ro-
mokban látható kőépítményeket. Az ő nyelvükön a „zimbabwe” kőházat 
jelent. Zimbabwe népei a bantukat felváltva a XIX. században foglalták 
el mai lakhelyüket. Cecil RHODES 1888-ban kötötte meg az első szerző-
dését a mai Zimbabwe területén: bányászati jogot szerzett a ndebele nép 
főnökétől. Erre hivatkozva elérte a brit kormánynál, hogy az általa veze-
tett gazdasági társaság (British South Africa Company) államot szervez-
hessen. 1898-ban szervezték meg a társaság gyarmatát. 1923-ban lett a 
brit kormány gyarmata. A rendfenntartást ekkor a Társaság zsoldjában 
álló európai és bennszülött fegyveresek látták el, elsősorban a Társaság 
érdekeinek szem előtt tartásával. A kezdeti időkben — amikor a benn-
szülöttek felfogták, hogy elvesztették országukat — lázadások sorát ver-
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te le a társaság. A helyzet konszolidálódása után viszonylag sok fehér 
telepedett le és árutermelő ültetvényes gazdálkodásba kezdtek. Ian 
SMITH vezette a gyarmat fajüldöző politikát folytató, fehér kormányát. 
Államosította a rendőrséget, de megtartotta a magánrendőrség jelleget, 
melyet csendőrségi elemekkel ötvözött. 1965. XI. 1-jén egyoldalúan 
függetlenné. Nagy-Britannia ezt a lépést lázadásnak tekintette. Kezde-
ményezésére az ENSZ Rhodéziára is kiterjesztette a Dél-Afrikával 
szemben alkalmazott szankciókat. Rhodéziában hamarosan polgárhábo-
rú kezdődött, a négerek gerillaháborúba kezdtek a fehér kormány ellen. 
A rendőrség faji alapon kettészakadt, egy részük a kormányt, más részük 
a lázadókat támogatta, akiknek vezetői Robert MUGABE és Joshua 
NKOMO voltak. 1979-re Ian SMITH kormánya belátta, hogy nem győz-
het. Megállapodtak a hatalomátadás módjáról és arról, hogy annak során 
garantálják a fehérek személyes biztonságát. 1980-ban többségi kor-
mány alakult, Rhodézia felvette a Zimbabwe nevet és nemzetközileg el-
ismerten is független országgá vált. A rendőrségből kiiktatták a magán-
rendőrségi elemeket és a késői rendőrségi modell szerint szervezték újjá. 
A miniszterelnök Robert MUGABE lett, aki 1987-ben az államfői tisztsé-
get is megszerezte, fokozatosan diktatórikus hatalmat épített ki (2010-ig 
egy személyben államelnök és miniszterelnök volt). Kiszorította a hata-
lomból a fehér telepesek képviselőit, akik a 2000-ben elindított kaotikus 
földreform és a néha pogromokba torkolló üldözések elől tömegesen 
menekültek el az országból, ez együtt járt a fehér bőrű rendőrök nagy 
számú leszerelésével és elüldözésével is. Az ország virágzó gazdasága 
emiatt összeomlott, az alapvető árucikkekből hiány alakult ki. A nem-
zetközi tiltakozásokat semmibe véve, MUGABE a 2002-es elnökválasztá-
sokat meghamisítva újabb 6 évre megőrizte elnöki székét (a hivatalos 
eredmények szerint 56,2%-ot kapott, míg ellenfele Morgan TSVANGIRAI 
41,9%-ot). 2003-ban az ellenzék és a szakszerve-zetek tiltakozó akció-
kat szerveztek, az erőszakszervezetek, a rendőrség és a hadsereg kemé-
nyen közbeléptek. A kormányzó ZANU-PF párt a 2005. márciusi parla-
menti választásokon 2/3-os többséget szerzett, és alkotmányt módosított 
(többek között újból létrehozták a szenátust, amelyet az 1980-as évek 
végén oszlattak fel). 2005 áprilisában elindult a „rendcsináló művelet”, 
amelynek során ENSZ-becslések szerint kb. 700 000, főleg szegény, az 
ellenzéket támogató személy házát semmisítették meg. 2008-ban a 
Marange-i mészárlásban a hadsereg helikopterekkel  30 000 fegyverte-
len bányászt ölt meg. A ZANU-PF 2006. decemberben bejelentette, 
hogy szándékában áll MUGABE elnöki mandátumának meghosszabbítása 
2010-ig, amikor az elnöki és parlamenti választásokat „összehangolják”.  

A könyv listaára 100 amerikai dollár, azonban jelenleg hiánycikk-
nek számít, az egyik legutolsó példány aukción 6500 dollárért kelt el. 
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SZÉKELY Zoltán 
RECENZIÓ 

BULTEMA James A.: Guardians of Angels: A History of the Los Angeles 

Police Department [Angyalok védelmezői: a Los Angeles-i Rendőrkapi-

tányság története.] 

Los Angeles, 20152, Infinity Publishing 350 p. 
US-ISBN 978 074 149 870 0 

 
A mű egy amerikai nagyváros városi rendőrségének útját mutatja be az 

1800-as évek vadnyugati, kényszerítéses közösségi modelljétől az 1930-as 

évek bűnözési és korrupciós hullámában küzdő magánrendőrség jellegű ké-

sői rendőrségi modelljén át a közösségi rendészeti modell teljes megvalósí-

tásáig. Az első megjelenést követően számos volt rendőr jelentkezett, nagy 

mennyiségű fénykép, dokumentum és személyes visszaemlékezés került 

elő, ennek okán került sor az első kiadást követő két éven belül a második, 

bővített kiadásra. A kötet két formátumban, elektronikusan (Kindle) és szí-

nes kemény- illetve puhafedeles változatban, 8.5x11 hüvelykes (Executive) 
angolszász nyomdai sztenderd méretekben jelent meg. Mindkét kiadást gaz-

dagon illusztráltak fényképekkel és dokumentumokról készült digitális fel-

vételekkel.  

A szerző maga egyébként fotóriporter és 2002-ben kezdett el rendvéde-

lem-történeti tárgyú fényképfelvételek gyűjtésével foglalkozni. Hat évi 

munka után jelentős mennyiségű képanyagot gyűjtött össze, ekkor fordul a 

szervezettörténet kutatása felé, hogy könyv formájában prezentálhassa 

eredményeit. Los Angelesben, a 3.8 millió lakost számláló nagyvárosban 

több mint 75 éve nem készült ilyen, a helyi rendvédelem-történetet átfogóan 

bemutató monográfia. 

A könyv stílusát tekintve olvasmányos, számos történetet és személyes 

elbeszélést tartalmaz, ugyanakkor ez több helyen már a tárgyilagosságot és a 
kapcsolódó tények megfelelően részletes bemutatását is veszélyezteti, amit 

még a fényképfelvételek is csak részben képesek ellensúlyozni. Viszonylag 

kevés számadatot és kimutatást tartalmaz a szervezet átalakításaira vonatko-

zóan, ellenben részletesen bemutatja az 1950-es években zajló korrupcióel-

lenes küzdelmet. A keményfedeles kiadás 69 dollár 95 cent, a puhafedeles 

26 dollár 95 cent, míg a digitális változat 16 dollár 45 cent. 
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SZÉKELY Zoltán 
RECENZIÓ 

COURTNEY  Daniel P.: Fairfax County Police Department 75th Anniversary: 
A Pictorial History, 1940-2015 [Leíró történelem: A Fairfax-i Megyei 

Rendőrfőkapitányság 75 évének története, 1940-2015.] 
Fairfax Virginia, 2015, History4All. 272 p.  

US-ISBN 978 193 428 527 5 
 

A kötet kvázi folytatása egy korábbi, a testület 1921 és 1990 közötti történetét 
feldolgozó műnek, amit szintén ugyanezen szerző írt, azonban mégsem foglal-
ta őket egységes könyvsorozatba. A keményfedeles, színes papírra nyomtatott, 
fektetett elrendezésben 9.1 x 6.6 x 1.1 hüvelykes méretezésű kiadvány több 
mint 700 fekete-fehér és színes fényképfelvételt, továbbá a forráskutatók szá-
mára jelentős értéket tartalmazó formanyomtatvány és űrlap mintákat, szolgá-
lati kutyák törzskönyveit, felvételi és időszakos fizikai, egészségügyi és pszi-
chológiai alkalmasság vizsgálatához használatos táblázatot tartalmaz. Megta-
lálható benne továbbá 93 darab különböző jelvény, rendfokozat és kitüntetés, 
a helyi rendőrségi magazin borítói és más brosúrák, tájékoztatók. 

Mindent összevetve ez a kötet kivételes forrásgyűjtemény az amerikai il-
letve angolszász rendvédelem történetét kutatni szándékozók számára. 

A szerző maga egyébként 27 évig szolgált Fairfaxban rendőr hadnagy-
ként, 2010-es nyugdíjba vonulása óta pedig a Fairfax-i Megyei Rendőr-főka-
pitányság Történelmi Egyesület elnökeként a rendvédelmi testület történeti 
hagyományait ápolja. 

A könyv ára 70 amerikai dollár és csak korlátozott példányszámban kap-
ható, még 3 db szabad példánya van. 
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SZÉKELY Zoltán 
RECENZIÓ 

PBA (testületi szerk. ; Dade County Police Benevolent Association 
[Dade Megyei Rendőr Jótékonysági Szövetség Alapítvány]): Miami-

Dade Police Department 2015 Commemorative Book. [A Miami-Dade 

Rendőrkapitányság 2015-ös emlékkönyve.] 
Miami, 2015, AcclaimPress. 165 p. US-ISBN: — 

 

A könyv a Dade Megyei Rendőr-főkapitányság Támogatói Egyesület 
(nevük angol nyelven Dade County Police Benevolent Association, rö-
vidítése: PBA) szerkesztésében készült. Kiadásával a szolgálatban éle-
tüket vesztett rendőrök családtagjai és a szolgálatképtelenné vált rend-
őrök számára gyűjtenek adományokat, a könyv árának egy részével az 
őket gondozó alapítványt támogatják. A kötet felöleli az alábbi fejezete-
ket tartalmazza: 

- a területen tevékenykedő rendvédelmi szervek története 1836-tól 
2015-ig, 

- a PBA mint egyesület, megalakulásának folyamata és mai 
tevékenysége, 

- a nyugdíjas és aktív rendőrök valamint a rendőrségen dolgozó köz-
alkalmazottak színes portréit (a fedett nyomozók kivételével), 

- szolgálati élménybeszámolókat a nyugállományú és az aktív 
hivatásosok mindennapjairól, 

- nekrológot a szolgálatban életüket vesztett rendőrökről, 
- fényképeket a szolgálat mindennapjairól 
- a valaha a kapitányságon dolgozott illetve szolgálatot teljesített sze-

mélyek listáját. 
Miami-Dade a Miami-i agglomeráció részét képezi, mely utóbbi a 

világ 44-ik legnagyobb egybefüggő lakott területe, 5.5 millió lakossal. 
Ebből Miami-Dade városrész egyedül 2.2 millió lelket számlál és saját 
rendőkapitánysággal rendelkezik, ahol 4162 rendőr teljesít szolgálatot 
6300 négyzetkilométer sűrűn lakott területen. 

Az emlékkönyv elsősorban az amerikai illetve angolszász rendvéde-
lem-történet iránt érdeklődő forráskutatók számára ajánlott, rengeteg 
adatot, leírást, képet tartalmaz a helyi rendvédelmi szervek munkájáról. 
Legfontosabb előnye, hogy folyamatában mutatja be egy rendvédelmi 
szerv organikus fejlődését majdnem kétszáz éven keresztül, ami a mi 
szempontunkból tanulságos kontrasztot jelenthet a saját rendvédelmi tes-
tületeink sokszor politikai hatalomváltások miatt derékba tört fejlődési 
ívének. 

A kötet csak előrendelésre kapható, bőrrel bevont keményborítóval, 
színes nyomtatással, 9x12 hüvelykes (album) méretben. Ára 79 dollár és 
95 cent. 
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SZÉKELY Zoltán 
RECENZIÓ 

GIESEKE Jens: The History of the Stasi, East Germany's Secret Police, 

1945-1990 [A Stasi története, az NDK titkosrendőrsége 1945-1990] 

New York, 2015, Bergbahn. 278 p. US-ISBN 978-1-78533-024-7 
 

A monográfia a szerző 2001-es Die Stasi 1945-1990 [A Stasi 1945-1990] 
című, német nyelven kiadott könyvének angol nyelvű bővített kiadása. Té-
mája a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) politikai titkosrendőrség-
ének, az NDK Állambiztonsági Minisztériumnak (Ministerium für Staats-
sicherheit), rövid nevén a Stasinak megalakulása és működése egészen a két 
Németország egyesítéséig. A sztálinista uralom „kardjaként és pajzsaként” 
ismert szervezet negyven éven keresztül titkos megfigyelésekkel és más 
operatív akciókkal biztosította a párthatalmat, 1980-ra a világ legnagyobb 
titkosrendőrségévé válva, ha az ezer lakosra jutó titkosrendőrök számát néz-
zük. 

A könyv puhafedeles, színes nyomtatott változatban 6 x 0.7 x 9 hüvely-
kes európai sztenderd könyvméretben kapható, továbbá elektronikusan is 
hozzáférhető. 

A szerző a potsdami Kortárs Társadalomkutató Intézet Kommunizmus 
és Társadalom Osztályának vezetője, korábban 15 évig dolgozott a szövet-
ségi biztos irányítása alatt a Stasi irattárának feltárásán és több releváns kö-
tetnek társszerzője vagy szerkesztője. 

A mű felépítése szerint bevezetésre, 8 fejezetre, hivatkozásmutatóra és 
név szerinti indexre tagolódik. A nyolc fejezet a témát az alábbi részekre 
csoportosítja: 

1. Antifasizmus-Sztálinizmus – A (Német – a szerz.) Nemzeten Belüli 
Hidegháború: Eredet és Behatások, 1945-1956, 

2. A világ legbiztonságosabb NDK-ja – a Stasi növekedésének fő okai,  
3. A nemhivatalos együttműködő – az informátorok új családja, 
4. Átfogó megfigyelés? Állambiztonság a keletnémet társadalomban,  
5. Ellenállás – ellenzék – üldözés, 
6. Wolf és tsa. – Külföldi műveletek, 
7. Végső válság és összeomlás, 1989-1990, 
8.Örökség – feldolgozás – az emlékezet kultúrája: a Stasi második élete. 

A kiadvány puhafedeles nyomtatott változatának ára 34 dollár 95 
cent, elektronikus példányának ára 39 dollár 95 cent. 
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FOLYÓIRATISMERTETÉS 
 

SZÉKELY Zoltán 
Szemelvények a külföldi rendvédelem-történeti cikkekből 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság egyik fő 
alapelve, hogy a tudást meg kell osztani, különben elsorvad, idejétmúlttá 
válik. Ez egyaránt igaz határainkon belüli és kívüli, magyar és külföldi 
szerzők által közreadott rendvédelem-történeti témájú munkákra. Jelen 
összeállítással a rendvédelem-történeti diszciplínával foglalkozó külföldi 
tudományos forrásokra, tanulmányokra szeretném felhívni a figyelmet. 

Lényegesnek tartom leszögezni, hogy a rovat ezen cikkét azoknak 
ajánlom, akik a rendvédelem-történetével szeretnének foglalkozni, mert 
tudományos társaságunk profilja erre terjed ki és nem foglalja magába a 
rendészettörténet többi aspektusát, csak a rendvédelmi szervek tevé-
kenységének, fejlődésének, szervezetének, jogi szabályozásának és bel-
ső működésének stb. történetével foglalkozik. A rendészet és a rendvé-
delem tartalmának és egymáshoz való viszonyának tisztázatlansága mi-
att le kell szögeznünk, hogy kívül esik vizsgálódási körünkön a rendé-
szet más területének története, például az építésrendészet, az egészség-
ügyi igazgatás járványügyi része, a környezetvédelmi hatósági feladatok 
ellenőrzési és felügyeleti része. Mindazonáltal, hogy félreértés ne essék, 
örömmel üdvözlünk minden olyan erőfeszítést, ami a rendészet történe-
tének feltárását és oktatását célozza és a társ-diszciplína művelői szá-
míthatnak támogatásunkra, feltéve, hogy tevékenységük nem öncélú és 
nem törekszenek a terület kisajátítására, hanem a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Társaság példáját követve a tudás minél 
szélesebb körű hozzáférhetővé tételén munkálkodnak. 

 

German Studies Review.  [Német Tanulmányok Szemléje] 
USA-ISSN 0149-7952. (1978- ) A German Studies Association (GSA) 
[Német Tanulmányok Egyesülete] folyóirata. Az egyesület a világ leg-
nagyobb olyan tudományos szervezete, amely a német nyelvterületen 
megjelenő interdiszciplináris és multidiszciplináris tudományos tanul-
mányokkal kapcsolatban fejti ki tevékenységét. A periodikában a tudo-
mányos közléssel szemben támasztott elvárásoknak megfelelő tanulmá-
nyok jelennek meg. 

 
A folyóirat XXXVIII.évf. (2015) 2.sz. áttekintve. 
Rendvédelem-történeti tartalmú alkotás: 

FROHMANN Larry: 
Datenschutz, the Defense of Law, and the Debate over Precautionary 

Surveillance: The Reform of Police Law and the Changing Parameters 
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of State Action in West Germany. [Adatvédelem, jogvédelem és az elő-
vigyázatossági megfigyelésről szóló vita: az állam működésének válto-

zása és a rendvédelmi jog reformja az NSZK-ban.]. 
XXXVIII.évf. 2.sz. (2015) 307-327.p. 

A tanulmány összefoglalja az 1970-es és 1980-as évekbeli folyamatot, ami-
kor a rendőrségi megfigyeléseket érintő rendvédelmi jogi szabályozás foko-
zatosan eltolódott a jogállamiságból a poszt-liberális megelőző vagy elővi-
gyázatossági megfigyeléseket alkalmazó állam modellje felé. Kifejti, hogy a 
Datenschutz [adatvédelmi mozgalom] az újfajta megfigyelési eljárások ve-
szélyeinek elvi szintre emelését és a jogszerűség valamint az állami önmeg-
tartóztatás gondolatának védelmét szolgálta az elővigyázatossági megfigye-
lés elvének agresszív terjedésével szemben. Az ideológiai törésvonal végül 
oda vezetett, hogy az 1990-es évekbeli rendvédelmi jogi reformokat jelentő-
sé mértékben befolyásolták az állam szerepe tekintetében eltérően gondol-
kozó két tábor feloldatlan ellentétei, (melyek a német rendvédelmi jognak az 
1990-es évek magyar rendvédelmi jogi reformjai során történő recipiálása 
révén napjainkban eszkalálódó problémák magvait vetették el a magyar 
rendvédelemben a szerző.) 

 

European History  Quaterly  [Negyedéves Európai Történelmi 
Szemle] GB-ISSN 0265-6914 (1971-  ) A periodika a kései középkortól 
1945-ig terjedő időszakot tárgyaló, a tudományos közléssel szemben tá-
masztott igényeknek megfelelően tanulmányokat jelentet meg negyed-
évente. 

A folyóirat XLV.évf. (2015) 2.sz. áttekintve. 
Rendvédelem-történeti tartalmú alkotás: 

BALOČKAITĖ, Rasa: 
The Hidden Violence of Totalitarianism: Policing Soviet Society in 

Lithuania. [A totalitarizmus rejtett erőszakossága: rendvédelem a litvá-
niai szovjet közösségben]. 

XLV.évf. 2.sz. (2015) 215-235.p. 
A cikk a Szovjetunió milíciájának (itt: rendőrség) történeti fejlődésével foglal-
kozik. Vizsgálata elsősorban a poszt-sztálinista érára terjed ki, amikor a kor-
mányzat elfordult a terrortól, mint az uralom eszközétől és a rezsim inkább a 
propagandára és az oktatásra kezdett támaszkodni. Levéltári kutatások alapján 
megállapítja, hogyan szervezték meg 1969-1975 között a milíciák működését 
a Litvániai Szovjet Szocialista Köztársaságban (SSR). Kiemelten foglalkozik 
azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket a hatóságok a milícia legitimálása, la-
kossággal elfogadtatása érdekében tettek, a közvetlen erőszak — kényszerítő 
eszközök alkalmazása — mértékének csökkentésével, konszenzuskereséssel 
és a új rendvédelmi modell keresésével. 

H-Net  Reviews in the  Humani t ies & Social  Sciences [H-
Net Társadalomtudományi Szemle]. USA-ISSN 1538-0661 (1994-  ) A 
folyóirat kiadója Basia NOWAK — Charlotte WEBER. Társadalomtudo-
mányi szakfolyóirat. 
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A folyóirat 2015. évi különszáma áttekintve. A különszám 2014. 
november 6-7. között Hamburgban rendezett forradalmi kormányzásról 
szóló konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá fejlesztett válto-
zatait tartalmazza. 

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotás: 
MOLITOR, Jochen: 

Den Protest regieren. Staatliches Handeln, neue soziale Bewegungen 
und linke Organisationen in den 1970er- und 1980er-Jahren. Governing 
Protest: National Negotiation, New Social Movements, and Left-Wing 

Organizations in the 1970s and 1980s. [Forradalmi kormányzás: nemzeti 
konzultáció, új közösségi mozgalmak és baloldali szervezetek az 1970-

es és 1980-as években.] 
Különszám (2015 március). 1-5.p. 

A cikk beszámol az azonos tárgyú előadásról, melynek fő témája az 
1970-es NSZK diáklázadások, a rendőrségi intézkedések faj és kaszt 
szerinti megkülönböztető jellege Németországban és Angliában az 
1960-as években valamint a wackersdorfi urániumdúsító üzem elleni til-
takozások voltak. 

DÁCZ Enikő: 
Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum 
Umgang mit den Überwachungsakten in Südost- und Mitteleuropa. 

From the Communist Poison Cabinet: Methodological Questions on the 
Management of Surveillance Acts in Southeast and Central Europe. [A 
kommunizmus méregszekrényéből. Eljárási kérdések a Közép- és Dél-

kelet-Európai ügynökakták kezelésével kapcsolatban.] 
Különszám (2015) 1-5.p. 

A cikk az azonos témájú előadás tartalmát ismerteti, amely az állambiz-
tonsági levéltárakban illetve a cseh titkosrendőrség irattárában végzett 
forráskutatások eredményét illetve az albán titkosrendőrség irattárában 
tervezett, végül meghiúsult kutatás körülményeit mutatja be. 
 

National  Papers  [Nemzetiségi Tanulmányok] USA-ISSN 0090-
5992.  (1979-  ) A Wesleyan Egyetem évente hatszor megjelenő tudo-
mányos folyóirata.  

KHITERER, Victoria: 
The October 1905 pogroms and the Russian authorities. [Az orosz ható-

ságok és az 1905-ös pogrom]. 
XLIII. évf. (2015) 5.sz. 788-803.p. 

A tanulmány az Orosz Birodalomban 1905 októberében lezajlott pogromok 
körülményeit vizsgálja. Kitér az elkövetőkre, az áldozatokra és a zsidó lakos-
ságra gyakorolt hatására. Megmutatja a pogrom intenzitásának helyszínek sze-
rinti különbségeit. Feltárja a központi és helyi hatóságok, rendvédelmi szervek 
érintettségének, hozzáállásának okait. Mai napig vita tárgyát képezi, hogy a 
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pogromok spontán vagy a cári hatóságok szervezésében következtek be. A ta-
nulmány lényeges bizonyítékokat hoz fel amellett, hogy az 1905 októberében 
lezajlott pogromok nem spontán reakciók voltak, hanem az orosz vezetés esz-
közeként szolgálta forradalmi mozgalom letörésére. 

French Historical  Studies [Történelmi Tanulmányok Franci-
ául] USA-ISSN 0016-1071.  (1978-  ) A Dél-Karolinai Egyetem ne-
gyedévente megjelenő tudományos folyóirata. 

DENIS, Vincent: 
Les Parisiens, la police et les numérotages des maisons, du XVIIIe siècle 

à l'Empire. [A párizsiak, a rendőrség és a házszámok 
a 17. századtól Napóleonig]. 

XXXVIII.évf. 1.sz. (2015) 83-103.p. 
A házszám maga előremutató újításnak számított amelyet az 1760-as években 
vezettek be a francia katonai közigazgatásban és a városok helyhatóságainál 
hogy a helyismerettel nem rendelkező, a településre rendfenntartásra vezé-
nyelt megerősítő erők járőrözését megkönnyítsék és a rendvédelmi tevékeny-
ség hatékonyságát növeljék. A tanulmány tehát egy olyan, eredetileg rendvé-
delmi célú újításnak állít emléket, amely új szintre emelte a városok lakóinak 
és látogatóinak tájékozódási valamint a helyhatóság igazgatási lehetőségeit, 
lehetővé téve a metropoliszok kialakulását. 

Law,  Crime & History  [Jog, bűnözés és történelem] USA-
ISSN 2045-9238. (2011-  ) A SOLON és a Plymouthi Egyetem rend-
szertelenül (évente 1-3) megjelenő szakmai kiadványa. 

KNIGHT, Dorian: 
On the beat: stories from 1914-1918. A fresh approach to interpreting 
crime history at Bishop's Stortford Museum. [Ritmusban: történetek 

1914-1918-ból. Új megközelítés a rendvédelem-történet átadásában a 
Bishop’s Strotford Múzeumban]. 
V.évf. (2015). 1.sz. 117-129.p. 

A tanulmány a rendvédelem-történet közkinccsé tételének egy újszerű 
módjával kísérletező angol múzeum, a Bishop’s Stratford Museum 
rendvédelem-történeti témájú képeket, rajzokat, művészi ábrázolásokat 
tartalmazó új tárlatára hívja fel a figyelmet, mely az 1914-1918 közötti, 
háborús időszak angliai közbiztonsági viszonyokat szemlélteti. 
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III. 
SZEMLE 

(Rovatvezető: SUBA János) 
RECENZIÓK 

PARÁDI Ákos 
RECENZIÓ 

PARÁDI József et al. (szerk.): Magyar csendőrség-történeti tanulmányok. 
Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közösség - Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 401 p. 

HU-ISBN 978 963 89 8288 9. 
/Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, 1./ HU-ISSN 2415-9875. 

 

A Magyar Királyi Csendőrség története politikai prekoncepcióktól terhelt 
neuralgikus téma. Tiszteletre méltó, hogy ebben a felajzott légkörben is 
megemlékezett a két kiadó szervezet a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Kö-
zösség és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság a Magyar Királyi Csendőrség megszűntetésének 720. évfordulójá-
ról. 

A Magyar Szent Korona alá tartozó területekre kiterjedően első ízben a 
reformkorban merült fel a csendőrség felállításának a gondolata. Ekkor a fő-
rendek gyűjtöttek is a testület létrehozása érdekében. Az uralkodó azonban 
nem lelkesedett a magyar fennhatóság alá tartozó, központi irányítás alatt ál-
ló, katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület gondolatáért. Uralkodói 
támogatás hiányában az ötlet elhalt. 

A Kárpát-medencében először — az 1848-1849-es magyar forradalmat 
és szabadságharcot idegen haderő segítségével leverő — illegitim neoabszo-
lutizmus hozott létre csendőrséget. A HABSBURG-birodalom csendőrségé-
nek csapatai a Magyar Királyság tartományokra szabdalt területén is jó köz-
biztonsági helyzetet teremtettek ugyan, egyben azonban hatékonyan üldöz-
ték a magyar hazafiakat is. A birodalmi csendőrség kivívta a lakosság ellen-
szenvét és utálatát. A HABSBURG-birodalom vezetése számára a neoabszolu-
tizmus nem csupán kormányzási forma volt, hanem eszköz is annak érdeké-
ben, hogy — a nem német ajkú népek elnémetesítésével — az akkor még 
széttagolt Németországot és a HABSBURG-birodalmat HABSBURG vezetéssel 
egységesítsék közép-európai birodalommá. A magyar nemzet azonban nem 
kért az elnemzetlenítéssel egybekapcsolt polgárosításból. A passzív rezisz-
tencia, továbbá a külpolitikai körülmények változásából fakadóan — ame-
lyek a Königgrätz-i és Solferino-i vereségek formájában csúcsosodtak ki — 
a neoabszolutizmus vezetése, a birodalom fennmaradása érdekében, kényte-
len volt átértékelni az államberendezkedés és a kormányzás témáját. Ez ve-
zetett a kiegyezéshez. A kiegyezéskor a magyar fél nem volt hajlandó át-
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venni a birodalmi csendőrségnek a Magyar Szent Korona alá tartozó terüle-
teken állomásozó csapatait, így azok megszűntetésre kerültek. Első ízben 
magyar földön csendőr szervezetet 1867. III. 23-án szűntettek meg, dekla-
ráltan politikai okok miatt, azaz a birodalmi csendőrségnek a magyar nem-
zet elnyomásában való részvétele miatt. Ez a csendőrség azonban — bár a 
Magyar Szent Korona alá tartozó területeken is állomásozott — még nem 
volt magyar csendőrség. 

A Magyar Királyságban másodszor csendőrséget 1881-ben hozott létre 
a legitim magyar országgyűlés törvényalkotással. TISZA Kálmán — miután 
az 1870-es években a gyakorlatban megbukott a reformkori municipálisok 
és centralisták vitájában kikristályosodott elméleti önkormányzati rendőrsé-
gi modell — az európai diadalútját élő csendőr szervezet magyarországi be-
vezetését kezdte el. A hazai és a birodalmi politikai körökkel megvalósított 
egyeztetések nyomán került sor a Magyar Királyi Csendőrség felállítására 
egyértelműen a közbiztonság — vagy ahogy akkor nevezték a közbátorság 
— helyreállítása érdekében. A XIX. században ugyanis Európa valamennyi 
országában bevezették a csendőrség intézményét. Kezdetben ugyan a 
NAPÓLEONI-császárság vazallus államaiban a francia közigazgatás rendvé-
delmi modelljének részeként, később azonban — NAPÓLÉON bukását köve-
tően — azért terjedt el a csendőrség, mert vidéki környezetben gyorsan, ol-
csón és tartósan volt képes rendet teremteni, illetve fenntartani. Márpedig a 
Magyar Királyságban a rend fenntartása érdekében hatékony rendvédelmi 
testületre volt szükség. A rendőrségek pedig — a nagyvárosok kivételével 
— erre alkalmatlannak bizonyultak. A kormányzat ugyan megkísérelt a 
helyzeten oly módon úrrá lenni, hogy a legveszélyeztetettebb vármegyecso-
portok élére királyi biztosokat küldött. Ilyen volt például RÁDAY Gedeon a 
dél-alföldi vármegyék területére kiterjedő hatáskörrel. A királyi biztosok 
drasztikus módon ugyan, de helyreállították a rendet. A királyi biztosok 
megbízatásának lejárta után azonban az anarchia rövid időn belül visszaren-
deződött, mivel nem volt olyan szervezet, amely hatékonyan gátat tudott 
volna szabni a bűnözésnek. TISZA Kálmán a rend helyreállítására és fenntar-
tására alkalmas szervezetet — hasonlóan Európa többi országához — a 
csendőrségben találta meg, amely a hozzá fűzött reményeket be is váltotta. 
A Magyar Királyságban a csendőrséget másodjára a Tanácsköztársaság 
szűntette meg ugyancsak deklaráltan politikai okok miatt. A Tanácsköztár-
saság ugyanis nem ismerte el a polgári jogrendet, a jogrendszer fenntartását 
megvalósító szervezeteket pedig — így a Magyar Királyi Csendőrséget is 
— megszűntették. 

A Magyar Királyságban harmadszor csendőrséget 1919-ben hoztak lét-
re a dualizmuskori szervezet reorganizálásával. Ekkor — ugyanúgy mint 
1881-ben — a cél a közbiztonság helyreállítása és fenntartása volt. Nyilván-
valóvá vált ugyanis, hogy a Tanácsköztársaság után a polgári rend helyreál-
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lítása és fenntartása érdekében mindkét rendvédelmi szervezettípusra, azaz a 
csendőrségre és a rendőrségre egyaránt szükség van. A két világháború kö-
zötti Magyar Királyi Csendőrség a dualizmuskori csendőrség szerves folyta-
tása volt. 1881-től 1945-ig egységes Magyar Királyi Csendőrségről beszél-
hetünk, melyet csupán megszakított a Tanácsköztársaság 133 napos műkö-
dése. 1944 végén, illetve 1945 elején a Dunántúlon még javában folytak a 
honvédő harcok, amikor a debreceni ideiglenes nemzeti kormányban a ma-
gyar kommunisták felvetették a Magyar Királyi Csendőrség megszűntetésé-
nek a gondolatát. A ROSENFELD (RÁKOSI) Mátyás vezetésével a Szovjetuni-
óból visszatért magyar kommunisták célja a hatalom megragadása és meg-
tartása volt. Ennek vetették alá minden tettüket. A proletárdiktatúrába pedig 
nem fért bele a két rendvédelmi testületen nyugvó magyar rendvédelmi mo-
dell. A pártállam rendvédelmében ugyanis egy olyan rendvédelmi testület 
működhet, amely az egész ország területére kiterjedően valamennyi főbb 
rendvédelmi funkciót betölti és az uralkodó párt közvetlen befolyása és irá-
nyítása alatt áll. Mivel a csendőrséget kevésbé tartották alkalmasnak arra, 
hogy betagolódjon a leendő pártállam rendvédelmébe, ezért annak meg-
szűntetését kezdeményezték. A rendőrséget pedig — többszöri átszervezés a 
és a személyi állomány lecserélése nyomán — a magyar pártállam szerveze-
tévé alakították. A csendőrség Magyarországon harmadszor 1945 tavaszán 
szűnt meg, nyilvánvalóan politikai megfontolások nyomán. Ezt követően 
azonban már szóba sem jöhetett a testület visszaállítása, mivel a cél nem a 
polgári magyar állam erősítése, hanem annak eltörlése volt. 

A csendőrségnek a Magyar Királyságban változatos sorsa volt ugyan, 
azonban a testület felállításai mindig egyértelműen a polgári magyar állam 
megerősítésének az aktusaihoz kapcsolódtak. A rend helyreállításához és 
fenntartásához fűződő elvárásoknak pedig a testület mindig eleget tett. A 
kortársak a szervezet tevékenységével elégedettek voltak. Magyarország ve-
zetői a testületről szuperlativuszokban nyilatkoztak. A Magyar Királyi 
Csendőrség negatív megítélését a testület működését követő időszakban tör-
ténelmi csúsztatásokkal alakították ki. 

A Magyar Királyi Csendőrség megszűntetésének 70. évfordulója al-
kalmából született a „Magyar csendőrség-történeti tanulmányok” című 
gyűjteményes kötet. 

A B/5 méretű kötet első borítóján a Böszörményi úti laktanya udvarán 
felállított csendőr szobor, hátsó borítóján pedig a Hadimúzeumban leleple-
zett csendőr dombormű látható. Mindkét alkotás túlélte Budapest ostromát, 
majd rövid időn belül, rejtélyes körülmények között eltűnt. 

A kötet szerkezeti felépítése a magyar könyvészeti hagyományokat kö-
veti. A címnegyedív után a tartalomjegyzék található, amely 12 szerző 14 
tanulmányát tartalmazza. 
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A tartalomjegyzéket követi a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közös-
ség által — a Magyar Királyi Csendőrség megszűntetésének 70. évfordulója 
alkalmából — létesített „Csendőr Emlékérem” alapító okirata, az emlék-
érem elő- és hátlapjának fényképe, valamint az adományozást igazoló kár-
tya. Az emlékérem 50 példánya Magyarországon került átadásra, a fennma-
radó 50 példány pedig valamennyi lakott kontinensen. Számos emlékérem 
poszthumusz került adományozásra. 

A kötetet a szerzők és a szerkesztők a Magyar Királyi Csendőrség sze-
mélyi állománya azon tagjai emlékének ajánlották, akik a rend védelme so-
rán hősi halált haltak. 

A „Magyar csendőrség-történeti tanulmányok” című kötet a „Magyar 
rendvédelem-történeti tanulmányok” című könyvsorozat első köteteként ke-
rült publikálásra. A könyvsorozat mottója „Homo non sibi soli natus, sed 
patriae” = Az ember nem önmaga számára él, hanem a haza számára is 
/Cicero/. 

A kötet mottóját követő oldalakon található a szerzők bemutatása. Az 
alkotók fényképét is tartalmazó ismertető keretében megnevezésre kerültek 
a szerzők tudományos és oktatói fokozatai, kutatási területei — nem tudo-
mányágak, hanem a konkrét kutatási területek megnevezésével — az úgy-
nevezett tudománymetriai adatok (az alkotó által létrehozott tudományos 
könyvek, könyvrészek, tanulmányok, egyéb közlemények és műveinek füg-
getlen idézetei is, továbbá a Hrsch-indexe), a rendvédelem-történetért elis-
meréseik, illetve a tudományos közéleti tagságaik és tisztségeik. 

A kötet szöveges része az USA-beli magyar emigráció által kiadott 
„Hadak Útján” periodika főszerkesztőjének dr. TÓTH Gergely ajánlásával 
kezdődik. 

Ezt követi dr. PARÁDI József szerzőségével az Előszó, amelyben az al-
kotó részletes tájékoztatást nyújt a Rendvédelem-történeti Füzetek  (Acta 
Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774 periodikáról és az abban 
publikált csendőrség-történeti tanulmányokról, mivel a gyűjteményes kötet-
ben közzé tett tanulmányok először e periodikában jelentek meg. Ezt köve-
tően a szerző kritikai észrevételeit fogalmazta meg a magyar rendvédelem 
történetének gondozásában az állami szerepvállalás hiányáról. Az Ajánlást 
gróf BETHLEN István miniszterelnöknek, az 1926-ban publikált „A csendőr-
ség úttörői” című kötethez írt előszavával zárul. 

Az Elősző után Bevezető is található a műben, amelyben a társ kiadó 
szervezet a Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közösség üdvözli a művet a 
szervezet központi vezetője. 
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A kötetben közölt tanulmányok: 
ARTNER Ramona 
Egy közbiztonsági őrtestület útja Párizstól — Itálián és Ausztrián ke-
resztül — Budapestig. 
ARTNER Ramona — PARÁDI József — ZEIDLER Sándor 
A Magyar Királyi Csendőrség légi, vízi, vasúti és közúti szakszolgálati 
ágai. 
CSAPÓ Csaba 
A csendőrség és a városok 1881-1914. 
ERNYES Mihály 
Pandúrság helyett csendőrség Baranyában. 
FORRÓ János 
A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestületének köz-
rendvédelmi szolgálata. 
HEGEDŰS Ernő 
A Magyar Királyi Csendőrség harc- és gépjárművei. 
KAISER Ferenc 
A csendőr őrs mindennapi élete. 
OLASZ Lajos 
A légi csendőrség Magyarországon. 
PARÁDI József 
A csendőrség magyarországi története. 
PARÁDI József 
Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csend-
őrsége. 
SZAKÁLY Sándor 
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének tábori csendőrsége. 
SZAKÁLY Sándor 
Akik a Magyar Királyi Csendőrséget — 1938 és 1945 között — vezet-
ték. 
VEDÓ Attila 
A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenységének szabályozása 
a dualizmus idején. 
ZEIDLER Sándor 
A Magyar Királyi Csendőrség rendfokozati rendszere és jelvényei. 
ZÉTÉNYI Zsolt 
A Magyar Királyi Csendőrség és a csendőrök jogállása 1945 előtt és után. 

A tanulmányokat úgy válogatták össze, hogy azok összességükben 
komplex módon járulhassanak hozzá a néhai magyar rendvédelmi testü-
let a Magyar Királyi Csendőrség történetének a megismeréséhez. A ta-
nulmányok tartalma politikai prekoncepcióktól mentes, melyet a szerzők 
különböző tudományos fórumokon megvédtek. A tanulmánykötet nem 
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propagandamű, még csak nem is tudományos ismeretterjesztő feldolgo-
zás, hanem a szó nemes értelmében tudományos alkotásokat tartalmazó 
gyűjteményes kötet. Ennek megfelelőek a jegyzetapparátusok is ame-
lyek minden tekintetben megfelelnek a tudományos alkotásokkal szem-
ben támasztott elvárásoknak. 

A tanulmányokat magyar, német és angol nyelvű recenziók követik. 
Az angol nyelvű recenziók végén található a magyar nemzeti liberaliz-
mus és a magyar neoliberalizmus magyarázata. 

A recenziók után még egy tanulmány található a kötetben, amely az 
első és a hátsó borítón található csendőrségi témájú műalkotások kalan-
dos sorsát ismerteti. 

A főszöveg után a kötetben a magyarországi csendőrség-történeti 
szimpozionok bemutatása és a Rendvédelem-történeti Füzetekben publi-
kált csendőrség-történeti tanulmányok recenziói találhatók. A kötetet a 
Magyar Királyi Csendőrség témájával publikált könyvek borítói és e ki-
adványok bibliográfiai adatainak a felsorolása zárja. 

A kötetet ajánlom mindazok figyelmébe, akik a Magyar Királyi 
Csendőrség története iránt érdeklődnek, illetve hivatásuk gyakorlása so-
rán e témával valamilyen formában kapcsolatba került. 
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PARÁDI József 
RECENZIÓ 

LŐRINCZ József: Emlékkönyv a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet fennállásának 125. évfordulójára. 

Győr, 2011, Összefogás a Börtönügyért Egyesület. 159 p. 
HU-ISBN 978 963 08 2366 1. 

 

A kötet szokatlan méretben 21 X 21 centiméteres alakban, karton kötésben 
jelent meg. Az első borítóján — a cím alatt — a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet fényképe, a hátsó borítón pedig bekötött 
szemű Justita stukkó megjelenítése látható. Érdekes módon ide került a ki-
adás évének a feltűntetése is. 

A kötet szerkesztése formabontó abban a tekintetben, hogy — a ma-
gyar könyvészeti hagyományoktól eltérően — a címnegyedív helyett csupán 
egy címlap található. A kolofonoldalt is nélkülözi a kiadvány. 

Nyilvánvalóan nem tudományos alkotást testesít meg a kiadvány, hi-
szen nem tartalmaz jegyzetapparátust. A 158. oldalon ugyan található fel-
használt irodalomjegyzék, azonban az nem köthető a szöveg konkrét részei-
hez, így talány marad, hogy a feltűntetett irodalomból mely művek mely ré-
szei csatlakoznak a kötet szövegének részeihez? Az irodalomjegyzék bibli-
ográfiai adattartalma pedig foghíjas és ötletszerű. A felhasznált irodalom-
jegyzék 6 honlapcímet is tartalmaz, azonban annak feltűntetése nélkül, hogy 
a honlapok tartalmának változása vagy megszűnése esetén a letöltés idő-
pontbeli tartalom hol található meg. Emellett a 6 honlap hivatkozásból 5 
Wikipédiára való hivatkozás, amely nem tekinthető egzakt hivatkozás érté-
kűnek, mivel a Wikipédiában az is előfordul, hogy szavazással döntik el a 
megjelenített tartalmat. A felhasznált irodalomjegyzék részeként található 
ugyan a „Felhasznált sajtótermékek” című jegyzék is, azonban a folyóirat-
címeken kívül e felsorolás semmilyen más adatot nem tartalmaz! 

A köteten belül a belső címlapot a tartalomjegyzék követi. A kiadvány 
két fő fejezetből áll: 

- I. Emlékmozaikok az intézet történetéből (6-77.p.) 
- II. Írásemlékek, dokumentumok (78-157.p.) 

A tartalomjegyzéket követi a büntetés-végrehajtási intézet névváltozá-
sainak a felsorolása 1878-tól napjainkig. E szerint az intézmény egymást 
követően nyolcféle elnevezéssel működött. Elsőként — 1886-tól 1945-ig — 
Győr-Moson Királyi Törvényszéki Fogház, utoljára pedig 1995-tel kezdő-
dően Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet elnevezés-
sel működött az intézmény. Az 1945 és 1995 közötti elnevezések érzékelte-
tik, hogy a magyar börtönügy ezen időszakában a szakterület milyen kacs-
karingós utat járt be. 

Az intézet elnevezésének jegyzékét tartalmazó oldalt követi MIHÁLY 

Attila bv. Ezredes intézetparancsnok ajánlása. 
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A főszöveg megjelenítése érdekes módon valósult meg, mivel nem fo-
lyamatos esszé jellegű fogalmazást valósított meg a szerző, hanem kisebb-
nagyobb szövegpaneleket hozott létre egy-egy gondolat, vagy gondolatcso-
port közlése érdekében. Ezek a panelek logikusan következnek egymásból, 
egymásra épülnek és kronológiai sorrendet is alkotnak, azonban mégsem 
képeznek folyamatos szöveget. 

Az olvasónak olyan benyomása keletkezik, mintha nem is könyvet, ha-
nem egy vaskos folyóiratot olvasna. Ezen impresszió kialakítását a mű szö-
vegének formai megjelenítése is erőteljesen elősegíti. Nevezetesen a kötet 
oldalain szereplő szöveg kéthasábos formában jelenik meg. Az idézeteket a 
szerző — az „Írásemlékek és dokumentumok” fejezeten kívül eső részben 
— nem idézőjelbe helyezte, hanem alászínezéssel és vastagítással jelölte. 
Az „Írásemlékek és dokumentumok” című fő fejezetben is alkalmazta az 
alászínezést a szerző, itt azonban már a kiemelés eszközeként. A főszöveg 
nem idézet részei két részre bonthatóak, nevezetesen a „gerincszövegre” és 
egy-egy folyamatot, személyt, jelenséget, eseményt stb. magyarázó szöveg-
részletre. Ezek a magyarázó részek kisebb betűmérettel és döntött formában 
jelennek meg a műben. 

Rendkívül gazdagon illusztrált a kiadvány. Akadnak olyan oldalak is, 
ahol a képek a közlési felület közlését töltik ki. A képek többsége fénykép, 
amelyek jó minőségűek. Az illusztráció kis hányada grafika csupán. Emel-
lett akad néhány táblázat is, amelyek jól szolgálják a mondandó megértését. 

A gazdag illusztráció a könyvben ott helyezkedik el, ahol az érintett 
szövegrészhez kapcsolódhat. Mindegyik illusztráció rendelkezik címmel, 
amely egyértelműen kifejezi annak tartalmát. Nélkülözi azonban a kiadvány 
az illusztrációk jegyzékét. 

A kötet főszövegének a végén — ide számítva az „Írásemlékek és do-
kumentumok” című részt is — található meg a büntetés-végrehajtási intézet 
vezetőinek a névjegyzéke 1886-tól napjainkig, valamint a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet személyi állományának a 
2011. XI. 1-ei névjegyzéke. A laikus számára érdekes, hogy a 87 fős szemé-
lyi állomány körében az egyetlen doktorátussal is rendelkező személy nem 
az intézet parancsnoka, hanem a biztonsági osztály vezetője. 

Amennyiben a kötetet be kellene sorolnom az ismeretterjesztő alkotá-
sok közé helyezném. Aki a művet elolvassa a vizsgálat tárgyává tett bünte-
tés-végrehajtási intézet történetével megismerkedhet egyben pedig bepillan-
tást nyerhet a magyar büntetés-végrehajtás tekerményes változásaiba a XIX. 
század végétől a XXI. század elejéig. 

Úgy gondolom, hogy az ismeretterjesztő kategóriában kiemelkedő 
színvonalú művet hozott létre a szerző, mondandóját olvasmányos és kö-
zérthető formában, gazdag ismeretanyagot nyújtva helyezte ki. Alkotása 
nyilvánvalóan elmélyült és hosszan tartó kutatómunka gyümölcse. 
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A kötetet ajánlom a magyar börtönügy története iránt érdeklődők fi-
gyelmébe. Úgy gondolom továbbá, hogy a büntetés-végrehajtás személyi ál-
lományának az otthoni könyvtáraiban is illő ezen kötet megjelenése, vala-
mint a szakterület lapjainak szerkesztőségeiben és oktatási egységeiben is a 
szakkiadványok között a helye e műnek. 

Bízom abban, hogy e művet a szerző tollából hasonló kiadványok fog-
ják követni, amelyek bemutatják a hazai büntetés-végrehajtási intézmények 
történetét egy-egy kötetben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 44 

 

 

 

 

 

 

Dr. LŐRINCZ József prof. 
a kötet szerzője 
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PARÁDI József 
RECENZIÓ 

BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): Tanulmányok a XIX-XX. szá-
zadi magyar állam rendvédelem-történetéből. 

Budapest, 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság.  244p. 

HU-ISBN 978 615 55 2746 3. /Magyar rendvédelem-történeti tanulmá-
nyok, 2./ HU-ISSN 2415-9875 

 

A kötet sajátos utat járt be. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Karának dékánjával egyeztetve hozta létre a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-tudományi Társaság a gyűjteményes kö-
tet imprimátumát 2015 tavaszára azzal, hogy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tudományi Tár-
saság közös kiadványaként publikálja a könyvet a tanintézet 2015 szep-
tember végén.  

Hét hónap alatt számos ellenőrző személy és bizottság véleményez-
te a kötetet, a legtöbbjüknek fogalma sem volt a nemzeti rendvédelem-
történetünk tartalmáról. Ősz elején ért el a kötet az egyetem kiadójához 
meglehetősen zilált állapotban. 

A kiadó — annak ellenére, hogy a már megszerkesztett anyagot is-
mét a rendelkezésére bocsátottuk — újraszerkesztette a kötetet és a már 
meglévő ISBN szám (HU-ISBN 978 615 50 5756 4) helyett egy új 
ISBN számot kért és kapott (HU-ISBN 978 615 55 2746 3). Arra azon-
ban hajlandó volt, hogy a köteten feltűntesse azt a tényt, miszerint a ki-
advány könyvsorozat részeként keletkezett.  

A kiadó érdekes tevékenységének eredményeként a kötet végül is 
2015. X. 15-re készült el. A kötetet így még sikerült a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság fennállása 25 
éves évfordulójára szervezett rendezvényen 2015. X. 16-án felhasználni. 
Ennek azonban az volt az ára, hogy kénytelenek voltunk lemondani a 
kiadó által átszerkesztett írásmű véleményezéséről. Ebből fakadóan saj-
nálatos módon hibákat sem nélkülöz a mű. A hibák nem a tanulmányok 
tartalmában találhatók, mivel azokhoz szerencsére nem nyúlt a kiadó. 

A kiadói átszerkesztés káros következményének tartjuk azonban a 
sorozat mottójának és az ajánlásnak ugyanazon oldalra helyezését. Meg-
ítélésünk szerint nem így kell takarékoskodni. Álláspontunk szerint 
ugyanis az ajánlás oldalán más jellegű szöveg elhelyezése jelen esetben 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 46 

felér a rendvédelem-történet elhunyt kutatóival — akiknek a szerzők a 
kötetet ajánlották — szembeni kegyeletsértéssel.  

Szarvas hibának tartjuk továbbá, hogy a kötet szövegét néhány he-
lyen üres oldalak szakítják meg. Az igaz ugyan, hogy nem maradt ki 
szöveg a műből, azonban az is zavaró ha a szöveget üres oldalak szakít-
ják meg 

A kiadói átszerkesztés során a szerzők bemutatása a kötet elejéről a 
kötet végére került, ami önmagában nem baj. A szerzők bemutatásának 
áthelyezése azonban azzal járt, hogy dr. SUBA János szerzőt bemutató 
szöveget az átszerkesztők minden bizonnyal kifelejtették, helyette vi-
szont dr. OLASZ Lajost bemutató szöveget kétszer tűntették fel.  

A kiadót dicséret illeti viszont azért, hogy nem ragaszkodott a jegy-
zetapparátus általa meghatározott tartalmú előírásaihoz, hanem meg-
hagyta — az egyébként jóval alaposabb szisztémát — amit a szerzők, il-
letve az eredeti szerkesztők követtek, bár azt is többszöri nekifutással si-
került elérni.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tudományi Társaság ez-
úton kér elnézést valamennyi szerzőtől azért, hogy a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen regnáló sajátos körülményekből fakadóan nem sikerült 
a közölt tanulmányok tartalmához minden tekintetben méltóan szerkesz-
tett műben publikálni az alkotásokat. Elhatározásra jutottunk abban a te-
kintetben, hogy — amint kellő financiális források birtokába jutunk — a 
kötetet ismét kiadjuk a keletkezett hibák eltűntetésével.  

Az átszerkesztésből fakadó formai disszonanciáktól eltekintve 
azonban a tanulmányok tartalma kiváló. Valamennyi szerző a kutatási 
területének — amelyben a többségük a tudományos fokozata(it) is meg-
védte — egy-egy érdekes résztémáját mutatta be, illetve munkásságának 
eredményeit foglalta össze. A publikált tanulmányok döntően a XIX-
XX. századi magyar rendvédelem-történet egy-egy témakörét tárják fel, 
ezáltal jól érzékeltetve azt a szellemi tevékenységet, amelyet a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-tudományi Társaság tagjai kifejtenek 
nemzeti rendvédelem-történetünk művelése terén. A kötetben publikált 
tanulmányok:  
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A tanulmányok megismerése nyomán az olvasó képet kaphat arról, 
hogy a polgári magyar állam rendvédelem-történetének a gondozása mi-
lyen irányba halad és a feltáró tevékenység milyen eredményeket ért el. 

A szerzők többsége mögött több éves szellemi alkotómunka és az 
azzal járó magas tudományos és oktatói fokozat áll. Néhányuk körül 
szellemi alkotóműhely is kialakult. Helyet kaptak azonban — a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság hagyo-
mányainak megfelelően — a szerzők között fiatal kutatók, akiknek a 
szárnypróbálgatásai bíztatóak.  
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A gyűjteményes kötetben publikált tanulmányok szerzői alkotásai-
kat tudományos fórumokon megvédett műveik felhasználásával készítet-
ték. 

Dicséret illeti a tanulmányok jegyzetapparátusait. Azok — a feldol-
gozott témák tekintetében — minden lényeges irodalmat és a legfonto-
sabb levéltári forrásokat tartalmazzák. A formai hibák ellenére a kötet jó 
szívvel ajánlható a magyar rendvédelem-történet iránt érdeklődők szá-
mára. A tervek szerint a kötet beszerezhető lesz a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem jegyzetellátó boltjában, addig is elérhető azonban az Országos 
Széchényi Könyvtárban. 
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PARÁDI Ákos 
RECENZIÓ 

PARÁDI József (szerk.): Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 
65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 154 p. HU-ISBN 978 615 80 3090 8. 

/Salutem, 1./ HU-ISSN 2416-2078. 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság az utóbbi években több könyvsorozatot is útjára indított. Ezek: 

- „A magyar rendvédelem-történet öröksége” nemzeti rendvédelem-
történetünk egy-egy témakörének monográfia jellegű feldolgozásait; 

- „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” a magyar rendvédelem 
azon hajdani szabályzatait, tankönyveit és hasonló jellegű kiadványait 
reprint jellegű módon; 

- „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” 
a történelmi segédtudományoknak a nemzeti rendvédelem-történetünk 
érdekében alkalmazottak során keletkezett eredményeit; 

- „Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok” egy-egy rendvéde-
lem-történeti részterületet feltáró, illetve egy-egy kutató munkásságát 
reprezentáló tanulmányokat gyűjteményes kötet formájában publikálja. 

A kiadvány-sorozatokat kiadó Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság úgy határozott, hogy a szakterületet 
művelő, tudományos munkássággal rendelkező, a személyük körül szel-
lemi műhelyt létrehozó azon magyar rendvédelem-történeti kutatókat, 
akik elérték a 65. életévüket — a Salutem könyvsorozat tiszteletükre lét-
rehozott — tanulmánykötetével köszönti. 

Német nyelvterületről érkezett hazánkba e tisztes szokás, ahol a ta-
nítványok az egyetemek professzorai előtt tisztelegtek tanulmánykötettel 
a 65. életévük elérése alkalmával. A magyar kultúrközegben ez a szokás 
olyan hagyománnyá alakult, hogy — az életkor átvételével — általában 
a tudós pályát befutó személyeket köszöntik ekkor az érintett szakterület 
művelői gyűjteményes kötettel, bár az ünnepeltek általában a felsőokta-
tásban is tevékenykednek, mivel többnyire a saját kutatási eredményei-
ket reprezentáló tantárgyakat adnak elő.  

Ezt a nemes magyar szokást kívánja gyarapítani a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság azáltal, hogy a 
nemzeti rendvédelem-történetünk művelése terén kimagasló életművel 
rendelkező és a 65. életévüket elérő kutatók előtt gyűjteményes kötettel 
tiszteleg. 

A könyvsorozat első kötete dr. GÁRSPÁR Lászlót köszöntő kiad-
vány.  
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A kötet A/5 méretben, 154 oldal terjedelemmel, kartonkötésben tar-
talmazza az ünnepelt köszöntésére készített tanulmányokat. 

A címnegyedívet követően a szerző arcképfotója található a műben, 
melyet a tartalomjegyzék követ. 

A tartalomjegyzék és a szöveges rész között helyezkedik el a soro-
zat mottója. 

A szöveges rész — dr. SÁNDOR Vilmos tollából — a Laudatio-val 
kezdődik melyet a tanulmányok követnek: 

 
 

 

 
 

A kötetet a szerzők bemutatása és a kolofon oldal zárja.  
A tanulmányok — egy kivételével — a szerző által művel időszak 

egy-egy magyar rendvédelem-történeti sajátosságát tárják fel. 
Figyelemre méltók a tanulmányok jegyzetapparátusai, mivel azok 

az érintett témák legfontosabb feltárásainak bibliográfiai adatait tartal-
mazzák. 
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Bízom abban, hogy a magyar rendvédelem-történet tudós művelői 

számára némi derűt hoznak aktív életkoruk végéhez közeledve a könyv-
sorozat kötetei. Remélem, hogy a tudatlan és nagyképű becsmérlők, va-
lamint a féltékenyek rosszindulatú és alattomos rágalmait, továbbá a po-
litikai prekoncepciók téveszméit hirdető bértollnokok acsarkodásait el-
homályosítja az ünnepelt személye előtt tisztelgő kötet. 
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PARÁDI Ákos 
RECENZIÓ 

PARÁDI Ákos (szerk.): Ünnepi tanulmányok PARÁDI József 
65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 218 p. HU-ISBN 978 963 89 8289 6. 

/Salutem, 2./ HU-ISSN 2416-2078. 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság 2015-ben indította el a Salutem könyvsorozatot azzal a céllal, hogy 
tisztelegjen a magyar rendvédelem-történet azon művelői előtt. Akik a 
szakterület gondozása által életművet hoztak létre, a személyük körül 
pedig szellemi műhely alakult ki és elérték a 65. életévüket. 

A könyvsorozat második kötetét hozta létre a kiadó dr. PARÁDI Jó-
zsef tiszteletére. A kötetet A/5-ös méretben, 218 oldal terjedelemmel, 
kartonkötésben tartalmazza az ünnepelt köszöntésére készített tanulmá-
nyokat.  

A kötet fedlapján a cím olvasható, alatta pedig a szétszabdalt törté-
nelmi Magyarország háttere előtt középkori szerzetes ír egy ülőpadban. 
A hátlapján a könyvsorozat címe, azon belül a kötet sorozaton belüli 
számozása, alatta pedig gyalog Szt. György látható. A kiadónak, azaz a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ságnak. Az a szándéka, hogy a könyvsorozat valamennyi kötetét ezekkel 
a motívumokkal jelenítse meg. A tudományos társaság által kiadott pe-
riodikák számain a lovas Szt. György, a könyvsorozatok kötetein pedig 
a gyalog Szt. György motívuma található.  

A kötet elején a címnegyedív helyezkedik el, melyet az ünnepelt 
arcképfotója követ. Az arcképfotó után olvasható a tartalomjegyzék. A 
tartalomjegyzék és a szöveges rész között található a sorozat mottója: 
„Vectigal quodam speculantes” = Tisztelgés a tudós előtt.  

A szöveges rész — dr. SZAKÁLY Sándor tollából — a Laudatio-val 
kezdődik. 

A Laudatio-t követik a tanulmányok, melynek szerzői az ünnepelt 
alkotótársainak köréből, illetve dr. PARÁDI József személye körül kiala-
kult alkotóműhely kutatóiból, valamint a tanítványai köréből kerültek ki. 
A tanulmányok döntően az ünnepelt által művelt időszak magyar rend-
védelem-történetének egy-egy részterületét tárják fel: 
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Mintaszerűek a tanulmányok jegyzetapparátusai formai és tartalmi 
tekintetben egyaránt. A jegyzetek tartalmazzák a vizsgált témák legfon-
tosabb publikációit, a levéltári forrásokat és a vonatkozó jogszabályokat 
egyaránt. Példamutató a jegyzetek csoportosítása, a bibliográfiai adatok 
pontossága és alapossága.  

A kötetben a tanulmányok után az ünnepelt válogatott műveinek 
bibliográfiai adatait tartalmazó jegyzéke található. A válogatott művek 
jegyzéke: 

- nyolc könyvet;  
- hat könyvrészletet; 
- öt felsőoktatási tankönyvet; 
- százöt tanulmányt, továbbá  
- a szerző mindkét disszertációjának a bibliográfiai adatait tartalmazza.  

A kötet szerkesztése során — a tanulmányokat illetően — nem azt 
az elvet követték, mint a Magyar Tudományos Művek Tára honlapszer-
kesztői. A gyűjteményes kötetben megjelent és a folyóiratokban megje-
lent tanulmányokat ugyanis nem választották szét.  

Az ünnepelt válogatott műveinek bibliográfiai jegyzéke után olvas-
ható a tisztelgő tanulmányok szerzőinek rövid bemutatása. Eszerint két 
fiatal kutató kivételével — közülük az egyik a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, akinek a 
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témavezetője az ünnepelt — a szerzők az egyetemi doktorátustól a Ma-
gyar Tudományos Akadémia doktora címig terjedően rendelkeznek tu-
dományos fokozattal, illetve valamilyen formában a magyar felsőoktatás 
oktatói. Valamennyi szerző a saját kutatási témájában készítette el a ta-
nulmányát. 

A kötetet a kolofon oldal zárja. 
A kötet tükrözi a kiadó szervezet a Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság helyzetét, melyet röviden 
úgy lehetne összefoglalni, hogy szellemiekben bővelkedik, anyagiakban 
szűkölködik. A magas szellemi színvonalat jól jelzi a tanulmányok tar-
talma. A financiális szűkösködésből fakad pedig az, hogy csupán nyolc 
tanulmány került a kötetbe, továbbá a keménykötés hiánya stb. 

A könyvsorozat kiadójának a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaságnak szilárd elhatározása a hagyo-
mányteremtés azáltal, hogy a nemzeti rendvédelem-történetünk művelé-
se által életművet létrehozó tudósokat, akik körül szellemi alkotóműhely 
alakult ki és a 65. életévüket elérték, azokat gyűjteményes kötettel kö-
szönti a továbbiakban is.  
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PARÁDI József 
RECENZIÓ 

URBÁN Aladár: Szabadság és rend. Pest-Buda rendje és rendőrsége 1848-ban. 
Budapest, 2015, Argumentum. 243 p. 

HU-ISBN 978 963 44 6710 6. 
 

URBÁN Aladár professzor munkásságának már a kezdetén is foglalkozott az 
1848-1949-es forradalom és szabadságharc rendőrségével. diplomamunká-
ját az 1848-ban toborzott honvédség témájában írta, melynek kapcsán már 
felmerültek rendőrség-történeti aspektusok. További kutatásait publikálta a 
honvédelemről szóló, a hatvanas évek elején megjelent tanulmányában. 
Ezen alkotásában számolt be a magyar és az olasz katonák között gyanús 
körülmények között kialakult ellentétekről. Az ellentét körüli gyanú okok 
miatt került sor az Országos Rendőri Hivatal felállítására, amely — a kora-
beli szóhasználat szerint — államrendőrségként működött, amely lényegé-
ben a mai fogalmaink szerinti nemzetbiztonsági szervezetként tevékenyke-
dett. 

A szerzőnek nem volt könnyű dolga a téma feltárásakor. A korabeli 
magyar belügyi tárca fennmaradt iratanyaga ugyanis nélkülözte az Országos 
Rendőri Hivatal iratait. Valóságos történelmi nyomozó bravúrt kellett a 
szerzőnek megvalósítania a téma feltárása érdekében. E kutatómunka során 
sikerült rábukkanni az Országos Rendőri Hivatal jelentéseire, mivel a cím-
zett SZEMERE Bertalan belügyminiszter nem adta azokat irattárba, így fenn-
maradtak az utókor számára. A hiányzó információkat úgynevezett mozaik 
módszerrel szedte össze a szerző. A szerző hasznosította a fennmaradt 
BATTYHÁNY-iratok, a belügyminisztérium elnöki és rendőri osztálya iratai, 
a honvédelmi minisztérium bizottsági osztálya iratai, a Honvédelmi Bizott-
mány rendőrségi vonatkozású iratai és a korabeli sajtó tartalmát. 

Az Országos Rendőri Hivatal elnevezés ugyan országos szervezet lété-
re utal, azonban a valóságban az intézmény csupán a főváros ellenőrzését in-
tézte, bár — az 1848 júniusában felállított intézmény — 1848 októberétől a 
főváros határain túlmutató feladatokat is kapott a Honvédelmi Bizottmány-
tól. Az szervezet országos feladatai valójában — az Országos Rendőri és 
Postaosztállyá való átszervezése nyomán — 1848 novemberétől gyarapod-
tak.  

Az intézmény — a XIX. századi szóhasználat szerint — államrendőr-
ség volt, azaz az államellenes bűncselekmények felderítése és lehetőleg 
megelőzése képezte a feladatát. Ennek érdekében lényegében a titkos in-
formációgyűjtés módszereit alkalmazva végezte teendőit. 

A kötet három főfejezetből: 
- „A főváros rendje 1848 első honapjaiban”, 
- „Az Országos Rendőri Hivatal működése”, 
- „Az Országos Rendőri és Postaosztály” 
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áll, melyet az összefoglalás követ. A kötet névmutatóval is rendelkezik. A 
kötetet a szerző előszava vezeti be, a végén pedig tíz melléklet található, 
köztük HAJNIK Pál rajzolt portré másolata.  

A szerző kutatómunkája során a vizsgált időszakra vonatkozóan a Ma-
gyar Országos Levéltár (MOL), a Hadtörténelmi Levéltár (HL) és a Buda-
pest Fővárosi Levéltár (BFL), valamint a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) kézirattárának gyűjteményeit vizsgálta át. A levél- és irattári forrá-
sok mellett a szerző 347 jegyzetében mintegy 54 monográfia és kismono-
gráfia, illetve hasonló jellegű kötetre, 16 gyűjteményes kötetben és periodi-
kában publikált tanulmányra, 2 jogtörténeti műre, 11 dokumentumgyűjte-
ményre, 6 emlékkönyvre, továbbá KOSSUTH Lajos, PETŐFI Sándor és 
VÖRÖSMARTY Mihály összes műveinek egyes köteteire, valamint 1 lexikon-
ra, 4 emlékkönyvre, 4 biográfiára, 1 hivataltörténeti munkára, 14 naplóra 
azaz összesen 116 alkotásra hivatkozott. A hivatkozott művek közül 16 pub-
likáció a szerző tolla alól került ki. 

A szerző minden bizonnyal önmérsékletet tanúsított a saját műveire va-
ló hivatkozás esetében, hiszen ennek a témakörnek ő a legavatottabb kutató-
ja, aki lényegében a legtöbbet publikált a témában oly módon, hogy nem 
mások eredményeit interpretálta, hanem saját kutatása eredményeit közölte. 

A hivatkozások között ugyan nem szerepel, azonban a szerzőnek a 
vizsgált témában két alkotása is megjelent a Rendvédelem-történeti Füze-
tekben. Ezek: 

- Az 1848/49-es szabadságharc rendvédelmi testületei. 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) I.évf. 
(1991) 1.sz. 7-17.p. HU-ISSN 1216-6774.  

- Tervek és eredmények az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ide-
jén az önálló magyar rendvédelmi szervek létrehozására. 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) II.évf. 
(1992) 3.sz. 11-20.p. HU-ISSN 1216-6774.  

Dr. URBÁN Aladár professzor művét mindenkinek a figyelmébe aján-
lom, akit érdekel a magyar rendvédelem története. A mű ugyanis egy tévhi-
tet cáfol. Nevezetesen egyértelműen bemutatja, hogy az 1848-1849-es sza-
badságharc rendőrségének nem csupán egy vonulata volt — melyet az ön-
kormányzati rendőrséggel jellemezhetünk — hanem a központosított állam-
rendőrségi szervezettípus is kialakításra került. A szerző e művében is bebi-
zonyította, mely szerint téves azon állítás, hogy az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc rendvédelme kizárólag az önkormányzati rendőrségekre 
támaszkodott volna.  
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PARÁDI József 
RECENZIÓ 

ZÉTÉNYI Zsolt: Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. 
Budapest, 2015, Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány. 589 p.  

HU-ISBN 978 615 54 6544 4. 
 

A kötet teljes címe „Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. A dr. 
Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben, koholt vád alapján el-
ítélt és kivégzett Kristóf László csendőr őrmester ügyének tényei s tanul-
ságai. Jog- és rendvédelem-történeti tanulmány és forráskiadvány.” 

Dr. ZÉTÉNYI Zsolt szerző könyvében az igazságot kutatta és tárta 
fel. Művében SÁGVÁRI Endre 1944. VI. 27-ei elfogásának politikai pre-
koncepcióktól terhelt magyarázatából szerette volna az igazságot kihá-
mozni. Nem volt könnyű dolga. Hatalmas anyagon kellett keresztül küz-
denie magát, számos ferdítést és csúsztatást felismernie, hazug állítások-
ról és ítéletekről a leplet lerántania.  

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és a Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatásával jelent 
meg.  

A kemény kötésű kötet első borítóján a cím és a kiadó feltűntetése 
mellett azoknak az arcképfénykép montázsa látható, akik részesei voltak 
SÁGVÁRI Endre elfogásának, illetve az akció politikai prekoncepción 
nyugvó „magyarázatának”, továbbá az igazság feltárásának. A hátsó bo-
rítón folytatódik a montázs, azonban kiegészül a szerző rövid összefog-
lalójával, melyet egy találó idézet vezet be, nevezetesen: „Az igazság 
mindig a legerősebb érv.” (Sophokles). A könyv gerincén — ahol 
ugyancsak megtalálható a fotómontázs — a szerző és a cím feltűntetése 
mellett, korabeli csendőr kalap és kalapcímer található. Ezt a kalapcí-
mert ugyan 1911-ben rendszeresítették, de csak 1924-től viselte a Ma-
gyar Királyi Csendőrség személyi állománya, mivel 1911 és 1924 között 
a meglévő készletet hordták ki.  

A címnegyedívet követi a tartalomjegyzék az 5. oldaltól a 8. olda-
lig. 
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A kötet végén összesen 11 melléklet található, amelyek az ügy do-
kumentumai. A könyv szövegében további 58 ábra és fénykép is látható. 
Ezek arcképfotók és iratok másolatai, épületekről készített felvételek 
stb. A szövegben szereplő mellékletekről jegyzék nem készült, azokat 
számozással nem látták el, azonban minden szövegbeni mellékletnek 
van címe. A szövegben elhelyezett mellékletek kiválóan illeszkednek az 
érintett szövegrész tartalmához. A szöveges rész — a műfaj jellegéből 
fakadóan — számos idézetet tartalmaz, amelyek formai tekintetben jól 
elkülönülnek a szerző szövegétől. Az idézetek kiválóan elősegítik a té-
ma jobb megértését, azokra szükség van, egyáltalán nem teszik döcö-
gőssé a kötet olvasását. Nem minden idézet végén szerepel ugyan jegy-
zet, azonban a szövegkörnyezetből fakadóan így is megállapítható az, 
hogy az idézet honnan származik. 

Érdekes megoldás, hogy a kötet elején — a 9-11. oldalakon — sze-
repel „Tartalmi összefoglaló”, a kötet végén pedig az 531-563. oldalakig 
terjedően egy másik „Tartalmi összefoglaló” található. Ez utóbbi öt 
részből áll, amely számos idézetet is magába foglal és az angol nyelvű 
fordítás a magyar nyelvű szöveget követi. 

A kötet rendelkezik névmutatóval is, amely az 577-584. oldalakon 
található és összesen 365 nevet tartalmaz. 

A kötet végén található az irodalomjegyzék, amelynek a részét ké-
pezik a szabályzatokat, valamint az irat- dokumentum- és levéltárakat, 
továbbá a jogszabályokat felsoroló részek.  
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Az irodalomjegyzékben foglalt művek közül azonban kimaradt né-
hány olyan alkotás, amely viszont a jegyzetekben szerepel. Egyes mű-
vek bibliográfiai adatsora sem teljes, mivel vagy a kiadó, vagy — perio-
dikák esetében az évfolyam, illetve a szám, esetleg a kiadás éve — 
könyvsorozat esetén pedig a sorozatcím, illetve a kiadó jelölése elma-
radt. Vannak azonban felesleges adatok is, a hivatkozási oldalszámok 
feltűntetésének a helye ugyanis nem az irodalomjegyzékben, hanem a 
jegyzetekben van. 

Mivel a szerző a jegyzetekben is igyekezett megadni a hivatkozott 
művek teljes egyszerűsített bibliográfiai leírását, ily módon duplikátu-
mok jöttek létre a jegyzetek és az irodalomjegyzék között, bár a hivat-
kozásokon belül — az újrahivatkozások esetében — ezt a helyzetet a 
szerző elkerülte. Helyesebb lett volna a jegyzetekben a hivatkozások rö-
vidítéseit, a hivatkozott oldalszámok feltűntetésével szerepeltetni, az 
irodalomjegyzékben pedig az idézett művek teljes bibliográfiai adatsorát 
ismertetni.  

Az irodalomjegyzék felosztása — külön csoportba szedve a levéltá-
rak, szabályzatok és jogszabályok — azonban célszerű.  

A Magyar Királyi Csendőrség valamennyi szervezeti és szolgálati 
utasításának bibliográfiai adatait tartalmazza az irodalomjegyzéknek a 
szabályzatok része. Nem célszerű azonban elfeledkezni arról sem, hogy 
a testület életének szabályozása témakörében több mint 80 szabályzat 
maradt az utókorra, bár ezek nem mind egyszerre voltak érvényben. E 
szabályzók mindegyike a testület egy-egy résztevékenységét, illetve 
szervezeti egységtípusát szabályozta. 

Az irodalomjegyzék jogszabályok részében felsoroltak valóban a 
vizsgált témakör legfontosabb szabályzói, azonban itt is becsúszott az a 
baki, hogy a jegyzetekben szerepelnek olyan jogszabályok — például a 
74 464/1930.BM.r. a csendőrség nyomozó szolgálatáról, illetve a 
185 100/1932. BM.r. a Magyar Királyi Rendőrség fegyverhasználatáról 
— amelyek az irodalomjegyzék jogszabályok részéből hiányoznak. 

Felfoghatatlan, hogy a hivatkozások formai disszonanciái nem tűn-
tek fel sem a szerkesztőnek sem pedig a kiadónak. A jegyzetapparátus 
kezelése azonban — bár hagy maga után némi kívánni valót — nem be-
folyásolja negatívan a mű mondanivalójának megértését, hanem hozzá-
segíti az olvasót az alaposabb megértéséhez, az összefüggések felisme-
réséhez. A hivatkozások is visszakereshetők az esetenként foghíjas bib-
liográfiai adatsorok ellenére is.  

Összességében joggal véleményezhető úgy az alkotás, hogy az al-
kalmas a vizsgált témában az igazság felderítésére és megismertetésére. 
Akik korábban még nem voltak járatosak ebben az ügyben azok számára 
a könyv olvasása nyomán egyértelműen világossá válnak az ok-okozati 
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összefüggések, az igazság, továbbá annak „átformálására” irányuló szö-
vevényes megoldások. 

A kötet azonban túlmutat egyetlen eset vizsgálata során elkövetett 
törvénysértő magatartások komplex hatásainak elemzésén és leleplezé-
sén. Annak ellenére, hogy a szerző nem korrajznak szánta alkotását, az 
mégis azzá vált, hiszen az olvasó — az igazság megismerése érdekében 
— kénytelen számos olyan korabeli jelenséggel is szembesülni, amelyek 
egyértelműen rávilágítanak a rendszer Janus-arcúságára, a pártállami el-
nyomás lényegére és formáira.  

ZÉTÉNYI Zsolt műve eklatáns példája annak, hogy „nagyobb az ere-
je az igazságnak, mint a véleménynek” /Gaius/ (Plus valet, quod in 
veritate est, quam qoud in opiniove.”, mivel napjainkban is még számo-
san vannak olyanok, akik nem akarják az igazságot elfogadni, pedig  
„Az igazság soha sem vész el.” /Seneca/ (Veritas nunquam perit!) 
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PARÁDI József 
RECENZIÓ 

SZIDIROPULOSZ Archimédesz (szerk.): Trianoni Szemle Évkönyv 2015. 
Budapest, 2015, Trianoni Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány. 311 p.  

HU-ISSN 2060-2502 
 

A Trianoni Szemle sorozat dr. RAFFAY Ernő közreműködésével indult 
2009-ben. 2015-ben került kiadásra a VII. évfolyam. 

A 2015. évi kiadást támogatták: a Nemzeti Együttműködési Alap, a 
Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit Zrt., Hódmezővásárhely önkor-
mányzata, az Erdélyi Gyülekezet, KACSOH Balázs  V  , MÉSZÁROS Már-
ta (Partium – Budapest), TANKÓ Károly (Gyimes – Budapest), TACSIK 

Géza (Pilisvörösvár). 
Az évkönyv A/4 méretben készült karton és keménykötéssel is. 

Mindkét kötés azonos, színes kivitelű motívumot tartalmaz. Az első bo-
rítón „A párizsi békeszerződés aláírása a Tükörgalériában, Versailles 
1919. június 28” című ORPEN-festményt ábrázolja. A hátsó borítón pe-
dig a Tükörgaléria oszlopsorai mögé helyezett I. világháború kori roham 
felvétele látható. 

Talán az évkönyv műfajából, talán más megfontolásból fakadóan a 
szerkesztőség nem követte a címnegyedív és a kolofon oldal létrehozá-
sának magyar könyvészeti hagyományait. A kötet azonban így is eszté-
tikus alkotás, amelynek a kivitelezési stílusa — még mielőtt az érdeklő-
dő olvasni kezdené a művet — méltó ahhoz a tragédiához, amit mi ma-
gyarok egyszerűen trianonnak nevezünk. Az évkönyv előállításán népes 
alkotóközösség szorgoskodott. Nevezetesen: 

- a szerkesztőbizottság elnöke és tagjai FÁBIÁN Gyula, BATTA 

György, MATUSKA Márton, SKULTÉTY Csaba és VÁRY-FÁBIÁN László; 
- a főszerkesztő és a szerkesztőség tagjai SZIDIROPULOSZ Archimé-

desz, DOMONKOS László, FÁBIÁN Gyula; 
- a szerkesztőség tagjai KOLOCZONAY Katalin, SIPOS Endre, ZEKE 

Gyula; 
- a borítót VESZELI Lajos és KISS Csaba tervezte; 
- a térképet pedig LAZÁNYI János szerkesztette. 

Az évkönyv összesen 65 szerző tollából 66 írást tartalmaz. Az írá-
sokat a szerkesztők négy csoportba szedték. 

Az első csoportot „Mit  je lent  számomra trianon”  címmel 
látták el. E cím alatt 15 írás jelent meg, melynek keretében részben a 
szerzők osztották meg gondolataikat az olvasóval, részben pedig beszél-
getéseket rögzítettek az alkotók. 
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A második csoport írás „Tiszte lgés a hősöknek”  címet viseli. 
E csoportban 21 alkotás került bemutatásra, melyek közül kilenc mű 
jegyzetapparátussal is rendelkezik. E csoportban szerepel a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság két tag-
jának, dr. PARÁDI Józsefnek és dr. RAVASZ Istvánnak az írásai is. A 
„Volt egyszer egy emlékmű” cikk tartalmával — amely a HORTHY-hídra 
(ma PETŐFI-híd) épített haditengerészeti emlékmű történetét mutatja be 
— azonos témájú cikk a Rendvédelem-történeti Hírlevélben is megjelent 
PARÁDI József: Világítótorony a HORTHY-hídon! Egy elfeledett emlék-
hely? címmel a XVII.évf. (2009) 31-32.sz. 233-236.p.  
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A szerkesztők a harmadik csoportba sorolt írások csoportcímének a 
„Magyar múl t ,  magyar é le t”  címet adták. E csoportban 25 írást 
publikáltak. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 67 

 A negyedik, egyben utolsó csoport a „Szemle”  címet kapta. E 
csoport összesen öt alkotásból áll. 

 

 
 
Rendkívül változatos a közölt írások tartalma. A klasszikus — ta-

nulmány jellegű — feldolgozások alkotják a kisebbséget. A korabeli do-
kumentumok idézetszerű bemutatása, interjúk, ünnepélyes ajánlások — 
a fejezetek kezdetén — recenzió, vers mind megtalálható a kötetben. 
Mégsem vált a kiadvány eklektikussá, hiszen — a gondos szerkesztői 
munka eredményeként — logikai és érzelmi kapcsolat áll fenn az írások 
és a fejezetek között egyaránt. 

A kötet illusztrációja is gazdag, a korabeli fényképek mellett a kor-
szak ismert és kevésbé ismert kiadványainak a képeit is tartalmazza a 
mű. A képek minden esetben élesek, élvezhetők és kiválóan illeszked-
nek a nyomtatott szöveghez. Sajnálatos, hogy nem készül a műhöz il-
lusztrációs jegyzék. 

A kötet csatolt színes térképet is tartalmaz, amelyben a történelmi 
Magyarország számos kastélyának a földrajzi jelölése és a kastély képe 
is szerepel. Szemet és lelket gyönyörködtető e térkép. 

A kötet egyértelműen sugározza a trianon előtti, és utáni magyar 
hangulatokat. Emellett pedig agyonhallgatott, feledésbe szánt esemé-
nyek és építmények emlékét eleveníti fel, illetve igyekszik tiszta vizet 
önteni a pohárba néhány történelem hamisítás téma tekintetében is. 

Az olvasó szép kivitelű, gazdagon illusztrált, jól szerkesztett, tar-
talmas és érdekes kötetet vehet a kezébe, amelyben a szerző és a szer-
kesztők igyekeztek a magyar történelem egyes politikai prekoncepciók-
tól terhelt személyéről és eseményeiről a történelemtudomány jelen állá-
sának megfelelő igazságot közkinccsé tenni. 
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ALAPÍTVÁNY 
 

PARÁDI József 
Alapítvány a Szent Korona őrzői számára 

 

Koronaőr Alapítványt hoztak létre 2015-ben a koronaőrség történetét 
kutatók közreműködésével.  

Az alapítvány célja az alkotmányosság folyamatosságát megtestesí-
tő Szent Korona társadalmi pozíciójának megerősítése, történelmi ha-
gyományainak széleskörű ismertetése. 

Az alapítvány céljainak elérése érdekében feladatának tekinti: 
- Díj alapítását a koronaőrség személyi állománya, szolgálatban kiváló 

helytállást tanúsító katonái részére. 
 

- Szükség szerint — a magasabb szintű szolgálat ellátása érdekében 
— technikai eszközök adományozását a koronaőrség részére. 

 

- A Szent Korona dicső hagyományainak megismertetése érdekében 
konferenciák szervezését.  

 

- A koronaőrség személyi állománya és az érdeklődők számára „Ko-
ronaőr szalon” létrehozását a társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdeké-
ben. Világhálós honlap fenntartását az aktuális hírek megjelentetése cél-
jából.  

 

- Kiadványok létrehozásával és azok támogatásával szakirányú tudo-
mányos kutatómunka eredményei közkinccsé tételének elősegítését. 

 

A Szent Korona őrzését és épségét fontosnak érzők, 
az alapítvány célkitűzéseivel egyetértők felajánlásaikat az 

 

OTP  
11702043 – 20006479 

számlaszámra tehetik meg. 
 

Elérhetőségek: 
* : H-1025 Budapest, Csatárka út 65. 

È: (+36/06-70) 339-6348    ;      @ : iroda@koronaoralapitvany.hu 
Web.: www.koronaoralapitvany.hu 
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FOLYÓIRATFIGYELÉS 
 
A folyóiratfigyelés keretében három fő 17 magyar szaklap számait kísé-
ri figyelemmel. A Rendvédelem-történeti Hírlevél jelen számában ezen 
folyóiratok 2014-2015. évben kiadott számaiban közölt rendvédelem-
történeti tartalmú cikkek jegyzékét állították össze a folyóiratok figyelé-
sét megvalósítók. 
 

PARÁDI József 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok három magyar szakperiodikában. 
2014-2015. 

 
B e l ü g y i  S z e m l e , HU-ISSN 1789-4689. (1953 — ) 
Alapító: Belügyminisztérium. Kiadó: az alapító. Tudományos, lekto-

rált folyóirat. Havonta jelenik meg. 
1953-1962 Rendőrségi Szemle,  ;  1963-1990-ig Belügyi Szemle, (az új 

névvel újraindult az évfolyamszámozás) HU-ISSN 0133-6738.  ;  1991-
1994 Rendészeti Szemle, (az új névvel nem indult újra az évfolyamszá-
mozás) HU-ISSN 1215-167X.  ;  1995-2006 Belügyi Szemle, (az új név-
vel nem indult újra az évfolyamszámozás) HU-ISSN 1218-8956.  ;  
2006-2010 Rendészeti Szemle, (az új névvel nem indult újra az évfo-
lyamszámozás) HU-ISSN 1789-4689.  ;  2010 — Belügyi Szemle, (az új 
névvel nem indult újra az évfolyamszámozás) HU-ISSN 2062-9494. 

A folyóirat XI.évf. (1963) 1. számával kezdődően kizárólag a tarta-
lomjegyzéke — a tanulmányok szövege nem — szerepelnek a Magyar 
Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa honlapján: 

http://www.matarka.hu/folyoiratok.php 
A folyóirat LII-LIII.évf. (2014-2015) évfolyamonként 1-12. számai át-
tekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

IBOLYA Tibor: 
Elfelejtett kriminalisták: dr. GÁBOR Béla, 
a daktiloszkópia első magyar szakértője. 

LII.évf. (2014) 3.sz. 60-72.p. 
 

FÓRIZS Sándor: 
Külföldre szökések a határőrségtől 1951-ben. 

LII.évf. (2014) 6.sz. 48-62.p. 
 

ERNYES Mihály: 
Nyomozás a polgári kor hajnalán. 

LIII.évf. (2014) 2.sz. 5-31.p. 
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FÓRIZS Sándor: 
Menekültügyi válsághelyzet 1947-ben. 

LIII.évf. (2014) 2.sz. 149-163.p. 
 

Tarján G. Gábor: 
Karhatalom a huszadik században Magyarországon. 

LIII.évf. (2014) 6.sz. 29-47.p. 
 

B ö r t ö n ü g y i  S z e m l e , HU-ISSN 1417-4758. (1990 — ) 
Alapító: Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága. Kiadó: az alapító. Szakfolyóirat (a közölt tanulmányok je-
lentős részét jegyzetapparátus nélkül publikálják). Évente négyszer jelenik 
meg. 

A folyóirat XVII.évf. (2006) 1. számával kezdődően az Országos 
Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának 
honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
nokságának a honlapján szerepelnek: 

http://bv.gov.hu/bortonugyi-szemle 
A folyóirat XXV-XXVI.évf. (2014-2015) évfolyamonként 1-4. számai 
áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

Lőrincz József: 
A magyar börtönügy fénykora 1880-tól 1913-ig. 

XXV.évf. (2014) 1.sz. 15-22.p. 
(A tanulmány jegyzetekkel nem, csupán forrásjegyzékkel rendelkezik.) 

 

PALLÓ József: 
Omnia mutantur... A magyar börtönügy rövid kodifikációs historikuma. 

XXV.évf. (2014) 1.sz. 23-31.p. 
(A tanulmány két jogszabályi hivatkozással rendelkezik.) 

 

NAGY István: 
Adalékok az 50-es évek büntetés-végrehajtásának történetéhez. 

XXV.évf. (2014) 2.sz. 45-60.p. 
(Jegyzetapparátussal ellátott tanulmány.) 

 

REITINGER Gábor: 
Ítélkezés a 11. századi Magyarországon. 

XXV.évf. (2014) 2.sz. 76-90.p. 
(Jegyzetapparátussal ellátott tanulmány.) 
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NAGY Adrienm: 
Oktatás és lelki gondozás a dualizmus kori magyar börtönügy történetében. 

XXV.évf. (2014) 4.sz. 79-92.p. 
(Jegyzetapparátussal ellátott tanulmány.) 

 

ESTÓK József: 
Az országos, regionális és a járási bv. intézetek elnevezésének változá-

sai, különös tekintettel a járási börtönökre. 
XXVI.évf. (2015) 3.sz. 1-27.p. 

 

NAGY István: 
A magyar börtönügy arcképcsarnoka. Törökfalvi Török Kálmán (1841-1919). 

XXVI.évf. (2015) 3.sz. 100-116.p. 
 

A R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  F ü z e t e k  ( A c t a  H i s t o r i a e  
P r a e s i d i i  O r d i n i s ) HU-ISSN 1216-6774. (1991-  ) 
 

Alapító: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos társaság. Kiadó: az alapító. Lektorált, tudományos rendvéde-
lem-történeti folyóirat. Évente kétszer jelenik meg. 

A folyóirat a XV.évf. (2008) 18. számmal kezdődően a világhálón 
az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 
Adatbázisának és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság honlapján megtalálhatók: 

http://epa.oszk.hu 
http://www.szbmrtt.atw.hu 

 
A folyóirat XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38. összevont száma átte-

kintve. A számot a szerkesztők gróf SZÉCHENYI Ödön emlékének aján-
lották „A tűzoltóság története” címmel, 230 oldal terjedelemmel. A 
számban 10 szerző tollából 11 tanulmány jelent meg. 

A számban publikált rendvédelem-történeti tartalmú tanulmányok: 
 

BERKI Imre (&X) 
0410  A magyar polgári védelem történeti áttekintése. 

XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 15-24.p. 
0411  A magyar Katasztrófavédelem Központi Múzeumának története 

és kiállításai. 
XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 25-34.p. 

 

GÖRBE Márk 
0412  Tűzvész és bányalég. Sorstragédiák megjelenítése 

FESZTY Árpád művészetében. 
XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 35-42.p. 
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HADNAGY Imre József 
0413  A magyar tűzoltó szervezetek története. 
XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 43-50.p. 

 

KISS András 
0414  Csepel gépjárművek a tűzoltóság szolgálatában. 

XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 51-66.p. 
 

LINDNER Gyula 
0415  Megjegyzések a Római Birodalom tűzvédelméhez. 

XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 67-74.p. 
 

OLASZ Lajos 
0416  A magyar légoltalom megszervezése az 1930-as években. 

XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 75-84.p. 
 

PARÁDI Ákos (&,X , , )  
0417  Tűz elleni védekezés a polgári magyar államban 1867-1945. 

XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 85-110.p. 
 

RÉTI Rezső 
0418  József főherceg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség védnöke. 

XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 111-118.p. 
 

SCHIMPF Gerard 
0419  A bécsi tűzoltóság 1683-1948. 

XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 119-124.p. 
 

TÁTRAI Zsuzsanna 
0420  Szent Flórián ünnepe és a tűz szerepe 

a magyar néphagyományban. 
XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 125-130.p. 

 

 
A folyóirat XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42. összevont száma áttekintve. 
A számot a szerkesztők Magyar Királyi Testőrség emlékének ajánlották. 
A szám címe „A magyar rendvédelem a kivételes hatalom időszaká-
ban”, amely 252 oldal terjedelemmel jelent meg. A számban 8 szerző 
tollából 14 tanulmány jelent meg. 

A számban publikált rendvédelem-történeti tartalmú tanulmányok: 
 

ARTNER Ramona (&) 
0421  Az osztrák csendőrség 1848-1938. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 15-22.p. 
0422  A bajor csendőrség a XX. század húszas éveiben. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 23-30.p. 
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FORRÓ János (&,X, , ) 
0423  A magyar csendőrség Kelet-Dunántúl román megszállásakor. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 31-42.p. 
 

HEGEDŰS Ernő (&,X, ,¯)— FRÖCHLICH Dávid 
0424  Forgópisztolyok a honvéd lovasságnál 

és a Magyar Királyi Csendőrség lovas szervezeti elemeinél. 
XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 43-50.p. 

 

PARÁDI Ákos (&,X, , ) 
0425  Ludovikai indítvány a magyar csendőrség létrehozására. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 51-54.p. 
0426  Hivatástörténet-gondozás a Magyar Királyi Csendőrségnél. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 55-60.p. 
 

PARÁDI József (&,X, ,¯, , ) 
0427  A Császári Királyi Csendőrség Magyarországon. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 61-70.p. 
0428  A magyar határőrizet 1867-1945. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 71-80.p. 
0429  A Magyar Királyi Vámőrség 

a polgári magyar állam rendvédelmi testülete. 
XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 81-98.p. 

0430  Határőrizet, rendőrség és humán viszonyok a polgári magyar ál-
lam két világháború közötti időszakában. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 99-118.p. 
 

SUBA János (&,X, ,¯, ) 
0431  A Magyar Királyi Csendőrség és a terület-visszacsatolások. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 119-130.p. 
 

VEDÓ Attila (&,X) 
0432  Rádió a Magyar Királyi Csendőrség szolgálatában. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 131-142.p. 
0433  A Magyar Királyi Csendőrség 
karhatalmi fellépésének gyakorlata.  

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 143-154.p. 
0434  A haderő karhatalmi tevékenysége 1867-1918. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 155-165.p. 
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A periodika számainak elején találhatók a szerzők ismertetői, amelyek az 
e-mail címeiket és mobil elérhetőségeiket, valamint a rendvédelem-történeti 
elismeréseiket, továbbá a tudományos- és oktatói fokozataikat, illetve a tudo-
mányos közéleti tisztségeiket és a kutatási területeiket tartalmazza.  

A tanulmányok után — a recenziókat követően — nyolc index követke-
zik. Négy index a szövegre vonatkozik, ezek: index nominum, index geograp-
hixus, index chronologicus, index organicus. A jegyzetekre is négy index vo-
natkozik, ezek: citációs index publikációk és kéziratok, citációs index periodi-
kák, citációs index levél-, irat- és dokumentumtárak végül pedig pedig citációs 
index jogszabályok.  

Az indexeket a kéziratokkal szemben támasztott igények leírása követi.  
A közlési feltételek után található a „Szerzői űrlap” formanyomtatványa. 

A szerzői úrlap hármas célt szolgál. Egyrészt arra hivatott, hogy a szerkesztő-
ség zökkenőmentes kapcsolatot alakíthasson ki a szerzőkkel, illetve előadók-
kal. Másrészt — a későbbi esetleges jogviták megelőzése céljából — tisztázza 
a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 
1216-6774 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Prae-
sidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikában publikálásra kerülő alkotá-
sok jogi helyzetét. Végül pedig megfelelő információt biztosítson a szerzői is-
mertetők számára.  

A számokat az összesített tartalomjegyzéke zárja. 
 

   
 

PARÁDI Ákos 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok két magyar szakperiodikában 
2014-2015 

 

A B e t e k i n t ő ,  HU-ISSN 1788-7569. (2007 — ) 
Alapító: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Kiadó: az 

alapító. Tudományos, lektorált folyóirat. 2007-2014-ig évente négyszer je-
lenik meg. A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektro-
nikus Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a folyóirat saját honlapján szerepelnek: 

http://www.betekinto.hu/ 
A folyóirat VIII.évf. (2014) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

VARGA Krisztián: 
Merényletterv HORTHY Miklós ellen. 

Dokumentumok SZTARON Sándor bírósági anyagából. 
VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_varga_k.pdf 
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BOÉR Zoltán: 
Aki a magyar Gestapo-vezér felesége (is) volt . . . 

VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_boer.pdf 
 

KÖRBER Ágnes: 
Egy kiadó alapítása. Lábjegyzetek a RAJK perhez. 

VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_korber.pdf 
 

ÖTVÖS István: 
Többszörös koncepció, avagy létezett-e spanyol szál a RAJK-ügyben? 
VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_otvos.pdf 

 

VARSÁNYI Erika: 
Ügynökszemmel a magyar szociáldemokrata emigrációról 

az 1950-es évek végén. 
VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_varsanyi.pdf 

 

CSEH Gergő Bendegúz: 
A Garázs. Dokumentum egy titkos belügyi objektum legalizálásáról. 

VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_cseh.pdf 
 

TAKÁCS Tibor: 
Helytelen. 

NAGY Lajos nyíregyházi operatív tiszt fegyelmi ügye 1960-ban. 
VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_takacs.pdf 

 

CSATÁRI Bence: 
Szemelvények a könnyűzenei rádiózás állambiztonsági megfigyeléséről. 
VIII.évf. (2014) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_1_csatari.pdf 
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PIHURIK Judit: 
A háborús múlt számonkérése az ötvenes években. 

VIII.évf. (2014) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_2_pihurik.pdf 
 

PALASIK Mária: 
Menekült vagy dezertált? 

Egy államvédelmi százados rejtélyes eltűnése. 
VIII.évf. (2014) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_2_palasik_0.pdf 

 

KRAJSOVSZKY Gábor: 
ERDŐS Mátyás állambiztonsági megfigyelése. 

VIII.évf. (2014) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_2_krajsovszky.pdf 
 

PAPP István: 
Népi írok kitelepítésének terve 1951-ben. 

VIII.évf. (2014) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_2_papp.pdf 
 

GYARMATI György: 
NAGY Imre temetése és az állambiztonság. 

VIII.évf. (2014) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_2_gyarmati.pdf 
 

BANDI István: 
„A Duna hullámain”. Beszámoló dr. Laura STANCU, AZ ACNSAS igazga-

tója 2014. március 27-én Bukarestben elhangzott előadásáról. 
VIII.évf. (2014) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_2_bandi.pdf 

 
 

SZÉCSÉNYI András: 
Fogalomtörténeti vázlat a munkaszolgálatról. 

VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_3_szecsenyi.pdf 
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PAPP István: 
A magyar Jud Süss. 

KÁDÁR Lajos Ártatlanok című darabjának története. I.rész. 
VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_3_papp.pdf 

 

Sz. KOVÁCS Éva: 
Egy embermentő kálváriája. In memoriam dr. PÉTERY János. 

(1892-1975) 
VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_3_sz_kovacs.pdf 

 

GELLÉRT Ádám: 
CSATÁRI László és az 1944-es kassai deportálások. 

VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_3_gellert.pdf 
 

LACZÓ Ferenc: 
Alvilági társutazások keresztúti állomásai. 

A háborús évekbeli üldöztetettség korai elbeszéléseiről. 
VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_3_laczo.pdf 

 

FROJIMOVICS Kinga: 
Magyar zsidó menekültek és magyar zsidó tömegsírok a második világ-
háború utáni Ausztriában. SCHWARZ Viktor tevékenysége 1945 és 1950 között. 
VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_3_frojimovics.pdf 

 

SOÓS Mihály: 
„Szlavkó” és az ÁVH. 

MEGADJA Ferenc Miklós nyilas pártszolgálatos beszervezésének 
és nyugatra szökésének története. 

VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_3_soos.pdf 
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PAPP István: 
A magyar Jud Süss. 

KÁDÁR János Ártatlanok című színdarabjának története. II.rész. 
VIII.évf. (2014) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_4_papp.pdf 

 

PETRÁS Éva: 
„Álarcok mögött” 

NAGY Töhötöm élete. 
VIII.évf. (2014) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_4_petras.pdf 

 

KLEJÁNSZKY Éva: 
Kémeink a Grasmarkton. FERENCZI Egmond ügynökpályafutásának má-
sodik szakasza. A nyugati szociáldemokrácia megfigyelése 1953-1956. 
VIII.évf. (2014) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_4_klenjanszky.pdf 

 

ORGOVÁNYI István: 
A politikai rendőrség létrehozása és működése a Duna-Tisza közén 

1945-1946-ban. 
VIII.évf. (2014) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_4_orgovanyi.pdf 

 

Stefano BOTTONI: 
„Mozart” és „fekete” 

Egy hírszerzési dosszié különös története. I. rész. 
VIII.évf. (2014) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2014_4_bottoni.pdf 

 
 
 

A folyóirat VIII.évf. (2015) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

VÖRÖS Géza: 
Egyházüldözők arcképcsarnoka. 

Az egyházakkal szembeni elhárítás vezetői, 1945-1956. I. ész. 
IX.évf. (2015) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_1.pdf 
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UNGER Gabriella: 
Az ügynök hét élete. 

KAISER János és a külső csoport. I. rész. 
IX.évf. (2015) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_2.pdf 

 

ORGOVÁNYI István: 
Az Államvédelmi Hatóság Határőrség Felderítő Osztályának 
megszervezése és tevékenysége 1950 és 1956 között. I. rész. 

IX.évf. (2015) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_3.pdf 
 

Stefano BOTTONI: 
„Mozart” és „fekete” 

Egy hírszerzési dosszié különös története. II. rész. 
IX.évf. (2015) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_4.pdf 
 

TAKÁCS Tibor: 
A „Tanya” fedőnevű K-lakás 1968-1980. 

IX.évf. (2015) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_5.pdf 
 

Cristina PETRESCU — Dragos PETRESCU: 
A vitatott forradalom. Az 1989. december 16-22-ei román forradalom. 
IX.évf. (2015) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_6.pdf 
 

JOBST Ágnes: 
A Stasi operatív csoportja Magyarországon és a „Balaton-brigád”. 
IX.évf. (2015) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_7.pdf 
 

MITROVITS Miklós: 
A Rajk-per lengyel szemmel. Jozef SWIATLO jelentései a helyszínről. 
IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00034/pdf/EPA01268_betekinto_2015_2_1.pdf 
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GYARMATI György: 
Népfront tojásokból reakciós rántotta - á la ÁVH. 

Egy választás Magyarországon — kétfajta eredménnyel — 1949-ben. 
IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00034/pdf/EPA01268_betekinto_2015_2_2.pdf 

 

VARSÁNYI Erika: 
A húsipari dolgozók kirakatpere. 

IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00034/pdf/EPA01268_betekinto_2015_2_3.pdf 
 

UNGER Gabriella: 
Az ügynök hét élete. II. rész.  Az „Aczél”-„Rónai”-„Szirom” Akciócsoport. 
IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00034/pdf/EPA01268_betekinto_2015_2_4.pdf 
 

VÖRÖS Géza: 
Az egyházüldözők arcképcsarnoka. Az egyházakkal szembeni elhárítás 

vezetői, 1945-1956. II. rész. 
IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00034/pdf/EPA01268_betekinto_2015_2_5.pdf 
 

ORGOVÁNYI István: 
Az Államvédelmi Hatóság Határőrség Felderítő Osztályának 
megszervezése és tevékenysége 1950 és 1956 között. II.rész. 

IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00033/pdf/EPA01268_betekinto_2015_1_3.pdf 
 

PALASIK Mária: 
A Budapest Táncpalotától a bécsi boncasztalig. 

A LAPUSNYIK-ügy, avagy egy titkosszolga disszidálása és halála 
a kádári konszolidáció idején. 

IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00034/pdf/EPA01268_betekinto_2015_2_7.pdf 
 

JOBST Ágnes: 
Forradalmi helyzet alakult-e ki Magyarországon 1989-ben? 

Magyarország stabilitása NDK szemmel. 
IX.évf. (2015) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://epa.oszk.hu/01200/01268/00034/pdf/EPA01268_betekinto_2015_2_8.pdf 
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SZÜTS István Gergely: 
A Herendi Porcelángyár Rt. államosítása. 

IX.évf. (2015) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2015_3_szuts.pdf 
 

TÓTH Judit: 
Jelentem továbbá. Kuláksors az 1950. évi tagosítás idején a Pest megyei 

ÁVH- hangulatjelentések tükrében. 
IX.évf. (2015) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/2015_3_toth_j.pdf 

 

BALOGH Eszter: 
Adalékok az egyházak államvédelmi megfigyeléséhez Somogyban 

(1948-1956). 
IX.évf. (2015) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/2015_3_balogh 

 

KISS Norbert Péter: 
Az ÁVH jelentései a Somogy megyei TSZ-ek helyzetéről (1953-1956). 
IX.évf. (2015) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/2015_3_kiss 

 

FARKAS Gyöngyi: 
„ . . . megírom mihő tartcsd magad, ha jössz programolni . . .” 

IX.évf. (2015) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_3_farkas 
 

PAPP István: 
A szövetkezeti kocsma és nőtanács irodája, avagy találkozási lakások 

egy békés megyei faluban. 
IX.évf. (2015) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/2015_3_papp 

 

VARGA Zsuzsanna: 
Paraszti ellenállási stratégiák a kollektivizálás befejezése után. 

IX.évf. (2015) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_3_varga_zs 
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GELLÉRT Ádám — GELLÉRT János: 
Egy tömeggyilkos anatómiája – Kamenyec Podolszkij, 1941. augusztus. 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_gellert_gellert 
 

SIMON István: 
Ki tudja mit hoz a múlt . . . ? 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_simon 
 

VUKMAN Péter: 
Megfigyelés, beszervezés, koncepciós perek. 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_vukman 
 

PALASIK Mária: 
A Judittá változott János, avagy RÁKOSI Mátyás jócselekedete. 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_palasik 
 

VEKOV Károly: 
A személyi adatok tanúsága. 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_vekov 
 

SZEREDI Pál: 
Egy parasztpárti emigráns behálózása Kanadában. 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_szeredi 
 

Sz. KOVÁCS Éva: 
Törökországi levelek. Egy diplomata jelentései, 1957-1961. 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_sz_kovacs 
 

JOBST Ágnes: 
A vasfüggöny utolsó áldozatai. 

IX.évf. (2015) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2015_4_jobst 
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M a g y a r  R e n d é s z e t , HU-ISSN 1586-2895. (2000 — ) 
Alapító: Rendőrtiszti Főiskola. Kiadó: az alapító, majd 2014-től a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Szolgáltató Kft. Tudományos, lektorált folyóirat. Évente 
négyszer jelenik meg. 

A folyóirat a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek kereshető Adatbá-
zisának honlapján: 

http://www.matarka.hu/folyoiratok.php 
A folyóirat XXV-XXVI.évf. (2014-2015) évfolyamonként 1-4. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

DEÁK József: 
A Belügyi Szemle Tájékoztatójában 

a médiával kapcsolatban megjelent anyagok (1963-1972). 
XXV.évf. (2014) 1.sz. 127-137.p. 

 

Fórizs Sándor: 
Az idegenrendészet problémái 1947-ben. 

XXV.évf. (2014) 4.sz. 53-64.p. 
 

DEÁK József: 
Az eszmék harcának tükröződése a Belügyi szemlében 

a rendszerváltásig. 
XXVI.évf. (2015) 2.sz. 77-87.p. 

 

   

 
PARÁDI Ákos — PARÁDI József 

FOLYÓIRATFIGYELÉS 
Rendvédelem-történeti témájú tanulmányok 11 magyar szakperiodikában. 

2014 
 
B ó l y a i  S z e m l e ,  HU-ISSN 1416-1443. [1991-  (Bólyai Hírek) — ] 
Alapító: Bólyai János Katonai Főiskola. Kiadó: az alapító, majd a 

jogutódok azaz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi 
Kar, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Katonai Tudományos folyóirat. 
Évente kétszer jelenik meg. 

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem, azonban Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
honlapján szerepelnek: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/bolyai-szemle/aktualis-szam 
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A folyóirat XXIII.évf. (2014) 1-3. számai áttekintve. Bennük rend-
védelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 
F e l d e r í t ő  S z e m l e ,  HU-ISSN 1588-242X. (2002 — ) 
Alapító a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala. Kiadó az 

alapító, majd 2011-től a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Tudomá-
nyos, lektorált folyóirat. Évente négyszer jelenik meg. A folyóirat szá-
mai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 
Adatbázisának honlapján nem, azonban a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat honlapján szerepelnek: 

http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html 
A folyóirat XIII.évf. (2014) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

BINDER Tamás: 
A magyar katonai rejtjelfejtés két kiemelkedő sikere 

a 2. világháború időszakában. 
XIII.évf. (2014) 1.sz. 112-125.p. 

 

DOBÁK Imre: 
Adalékok a 2. VKF. osztály képzéstörténeti kérdéseihez. 

XIII.évf. (2014) 2.sz. 105-116.p. 
 

DÁVID Ferenc: 
A magyar katonai rádiófelderítés második világháborút követő 

újjászervezésének szervezeti alapjai (1945–1947). 
XIII.évf. (2014) 3.sz. 108-121.p. 

 

HÉJJA István: 
A csapatfelderítés felfejlesztése az 1960-as és az 1970-es években. 

XIII.évf. (2014) 4.sz. 39-57.p. 
 

SOMKUTAS Róbert: 
A csapatfelderítés átalakítása hadműveleti-harcászati felderítéssé. 

XIII.évf. (2014) 4.sz. 58-80.p. 
 

H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  0017-6540. (1888 — ) 
Alapító: Magyar Tudományos Akadémia. Kiadó: Hadtörténeti Inté-

zet és Múzeum, illetve jogelődei. Negyedévente jelenik meg. Tudomá-
nyos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi 
könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján szerepelnek: 

http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/hadtortenelmi-kozlemenyek 
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A folyóirat CXXVII.évf. (2014) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

KISS Dávid: 
A Munkásőrség felállítása és tevékenysége 1958 elejéig. 

CXXVII.évf. (2014) 1.sz. 941-990.p. 
 

Ha d t u d o m á n y ,  HU-ISSN 1215-4121. (1990 — ) 
Alapító: Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos 

Akadémia Hadtudományi Bizottsága. Kiadó: az alapítók. Negyedévente 
jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Or-
szágos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázi-
sának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Magyar Hadtudományi Társaság honlapján szerepelnek: 

http://mhtt.eu/hadtudomany/ 
A folyóirat XXV.évf. (2015) 1-2. és 3-4. számai áttekintve. Bennük 

rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 

H a d t u d o m á n y i  S z e m l e ,  HU-ISSN 2060-0437. (2008 — ) 
Alapító: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Kiadó: az alapító, 

majd a jogutód a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Negyedévente jelenik 
meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos 
Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának 
honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján szerepelnek: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam 
A folyóirat VII.évf. (2014) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

SUBA László: 
A pénzügyőrségi sajtó kezdetei. 

VII.évf. (2014) 1-4.sz. 113-120.p. 
 

H o n v é d s é g i  S z e m l e ,  HU-ISSN 2060-1506. (1872 — ) 
Jogelőd folyóiratok: Ludovika Akadémia Közlönye, Magyar Kato-

nai Közlöny, Magyar Mars, Magyar Katonai Szemle, Honvéd Katonai 
Szemle, Honvédelem, Új Honvédségi Szemle. Kiadó: Honvédelmi Mi-
nisztérium Honvéd Vezérkar. Kéthavonta jelenik meg. Tudományos fo-
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lyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Honvédelmi Minisztérium honlapján szerepelnek: 

http://www.honvedelem.hu/honvedsegi_szemle 
A folyóirat CXLII.évf. (2014) 1-6. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 
N e m z e t  é s  b i z t o n s á g ,  HU-ISSN 1789-5286 (2008 — )  
Alapító: Honvédelmi Minisztérium. Kiadja: az alapító, majd 2010-

től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2012-ig évente tízszer, 2012-től 
rendszertelenül jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyó-
irat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Ar-
chívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és folyóirat saját honlapján szerepelnek: 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1 
A folyóirat VII.évf. (2014) 1-6. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 
P é c s i  H a t á r ő r  T u d o m á n y o s  k ö z l e m é n y e k ,          

HU-ISSN 1589-1647. (2002 — ) 
Alapító: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi 

Szakcsoportja. Kiadó: az alapító. Nem folyóirat, hanem — a szakcsoport által 
évente megrendezésre kerülő konferencia előadásait tartalmazó — konferencia-
kötet sorozat. A címben szereplő „tudományos” jelző ellenére a kiadványban 
közölt tanulmányoknak csupán egy része felel meg a tudományos közléssel 
szemben támasztott igényeknek. A megjelenés feltétele nem a tudományos al-
kotásokkal szemben támasztott igényeknek való megfelelés, hanem a konferen-
cián előadásként elhangzottak. Évente egyszer jelenik meg. A konferencia-kötet 
sorozat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archí-
vum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek. A konferencia-kötet számai a 
kiadó honlapján szerepelnek: 

http://www.pecshor.hu/ 
A konferencia-kötet sorozat XV. kötete (2014) áttekintve. 
Benne rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 
R u b i c o n ,  HU-ISSN 0865-6347. (1989 — ) 
Alapító: RÁCZ Árpád tulajdonos, főszerkesztő. Kiadó: az alapító. 

Történelmi ismeretterjesztő magazin. Évente tizenkétszer jelenik meg. A 
periodika számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodi-
ka Archívum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek.  

A folyóirat XXV.évf. (2014) 1-12. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 
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PARÁDI József: 
A magyar pártállam nyugati határszakaszának őrzése. 

XXV.évf. (2014) 8.sz. 28-31.p. 
 

SLACHTA Krisztina 
A Stasi és a magyar határnyitás. Páneurópai piknik 1989. 

XXV.évf. (2014) 8.sz. 32-37.p. 
 

S z á z a d o k ,  HU-ISSN 0539-8098. (1867 — ) 
Alapító: Magyar Történelmi Társulat. Kiadó: az alapító. Évente két-

szer jelenik meg (2007-ben 141 évfolyam anyaga DVD-n is megjelent). 
Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Szé-
chényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának hon-
lapján nem szerepelnek. 

A periodika számai a folyóirat saját honlapján szerepelnek: 
http://www.szazadok.hu/index2.htm 

A folyóirat CXLVIII.évf. (2014) 1-6. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

DEÁK Ágnes: 
Forradalmár emigránsok nyomában –  

a bécsi rendőrség ügynökei külföldön 1850-es években.  
XXV.évf. (2014) 8.sz. 601-624.p. 

 
T ö r t é n e l m i  S z e m l e ,  HU-ISSN 0040-9634 (1958 — ) 
Alapító: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 

Központjának Történelemtudományi Intézete. Kiadó: az alapító. Évente 
négyszer jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat szá-
mai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 
Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központjá-
nak Történelemtudományi Intézete honlapján szerepelnek: 

https://tti.btk.mta.hu/kiadvanyok/folyoiratok/tortenelmi-szemle.html 
A folyóirat LVI.évf. (2014) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

VÖLGYESI Orsolya: 
EÖTVÖS József és a titkosrendőrség az 1839-1940-es országgyűlésen. 

LVI.évf. (2014) 3.sz. 481-494.p. 
 
 
 
   

 

88
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SUBA János 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti témájú tanulmányok 12 magyar szakperiodikában. 
2015 

 
B ó l y a i  S z e m l e ,   HU-ISSN 1416-1443. [1991-  (Bólyai Hírek) — ] 
Alapító: Bólyai János Katonai Főiskola. Kiadó: az alapító, majd a 

jogutódok azaz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi 
Kar, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Katonai Tudományos folyóirat. 
Évente kétszer jelenik meg. 

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem, azonban Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
honlapján szerepelnek: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/bolyai-szemle/aktualis-szam 
A folyóirat XXIV.évf. (2015) 1-2. számai áttekintve. Bennük rend-

védelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 
F e l d e r í t ő  S z e m l e ,   HU-ISSN 1588-242X. (2002 — ) 
Alapító a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala. Kiadó az 

alapító, majd 2011-től a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Tudomá-
nyos, lektorált folyóirat. Évente négyszer jelenik meg. A folyóirat szá-
mai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 
Adatbázisának honlapján nem, azonban a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat honlapján szerepelnek: 

http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html 
A folyóirat XIV.évf. (2015) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

FEJES Pál: 
A magyar-jugoszláv „titkos háború” és nemzetbiztonsági vonatkozásai. 

XIV.évf. (2015) 1.sz. 162-176.p. 
 

PARÁDI József: 
Az Evidenzbüro, az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete. 

XIV.évf. (2015) 2.sz. 124-140.p. 
  

MAGYAR István: 
A tájékoztató részlegtől az elemző és értékelő igazgatóságig I. 

XIV.évf. (2015) 4.sz. 103.129.p. 
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H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  0017-6540. (1888 — ) 
Alapító: Magyar Tudományos Akadémia. Kiadó: Hadtörténeti Inté-

zet és Múzeum, illetve jogelődei. Negyedévente jelenik meg. Tudomá-
nyos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi 
könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján szerepelnek: 

http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/hadtortenelmi-kozlemenyek 
A folyóirat CXXVIII.évf. (2015) 1-4. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 
H a d t u d o m á n y ,  HU-ISSN 1215-4121. (1990 — ) 
Alapító: Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos 

Akadémia Hadtudományi Bizottsága. Kiadó: az alapítók. Negyedévente 
jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Or-
szágos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázi-
sának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Magyar Hadtudományi Társaság honlapján szerepelnek: 

http://mhtt.eu/hadtudomany/ 
A folyóirat XXV.évf. (2015) 1-2. és 3-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

SZENTGÁLI Gergely: 
Csendben szolgálni. A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és át-

alakítása 2010 és 20104 között. 1.rész. 
XXV.évf. (2015) 1-2.sz. 44-56.p. 

 

Idem: 
Csendben szolgálni. A magyar nemzetbiztonsági szektor helyzete és át-

alakítása 2010 és 20104 között. 2.rész. 
XXV.évf. (2015) 1-2.sz. 77-90.p. 

 
H a d t u d o m á n y i  S z e m l e , HU-ISSN 2060-0437. (2008 — ) 
Alapító: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Kiadó: az alapító, 

majd a jogutód a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Negyedévente jelenik 
meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos 
Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának 
honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján szerepelnek: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam 
A folyóirat VIII.évf. (2015) 1-4. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
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H o n v é d s é g i  S z e m l e ,  HU-ISSN 2060-1506. (1872 — ) 
Jogelőd folyóiratok: Ludovika Akadémia Közlönye, Magyar Kato-

nai Közlöny, Magyar Mars, Magyar Katonai Szemle, Honvéd Katonai 
Szemle, Honvédelem, Új Honvédségi Szemle. Kiadó: Honvédelmi Mi-
nisztérium Honvéd Vezérkar. Kéthavonta jelenik meg. Tudományos fo-
lyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Honvédelmi Minisztérium honlapján szerepelnek: 

http://www.honvedelem.hu/honvedsegi_szemle 
A folyóirat CXLIII.évf. (2015) 1-6. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 
N e m z e t  é s  b i z t o n s á g ,  HU-ISSN 1789-5286 (2008 — )  
Alapító: Honvédelmi Minisztérium. Kiadja: az alapító, majd 2010-

től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2012-ig évente tízszer, 2012-től 
rendszertelenül jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyó-
irat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Ar-
chívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és folyóirat saját honlapján szerepelnek: 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1 
A folyóirat VIII.évf. (2015) 1-5. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 
N e m z e t b i z t o n s á g i  S z e m l e ,  HU-ISSN 2064-3756. (2013 — ) 
Alapító: Nemzeti Közszolgálati egyetem Nemzetbiztonsági Intézete. Ki-

adó: az alapító. Évente négy szám plusz egy, vagy két különszám jelenik meg. 
Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi 
könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján szerepelnek: 
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam 

A folyóirat I.évf. (2013) egy száma , II.évf. (2014) hat száma , III. 
évf. (2015) négy száma áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

DOBÁK Imre: 
A 2. vkf. osztály és a rádióamatőr mozgalom kapcsolatai. 

II.évf. (2014) 1.sz. 101-113.p. 
 

DÁVID Ferenc: 
„Fából vaskarika”, avagy: a magyar katonai államvédelmi szervek 

1945 utáni újjászervezésének jogi és szervezeti alapjai. 
II.évf. (2014) 1.sz. 114-132.p. 
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BENEDEK Márta: 
Az állambiztonság és a külpolitika kapcsolata Magyarországon 

1945-1990 között. 
II.évf. (2014) 2.sz. 111-138.p. 

 

FIALKA György: 
Az állambiztonsági képzés zárása, a nemzetbiztonsági képzés kezdete 

1990-1994. 
II.évf. (2014) különszám. 79-80.p. 

 

VEDÓ Attila: 
A Magyar Királyi Csendőrség hírszerzési és kémelhárításio feladatai. 

III.évf. (2015) 1.sz. 5-25.p. 
 

REGÉNYI Kund Miklós — DOBÁK Imre: 
Hírszerzési és kémelhárítási szabályzat a két világháború között. 

III.évf. (2015) 146-197.p. 
 

P é c s i  H a t á r ő r  T u d o m á n y o s  k ö z l e m é n y e k ,           
HU-ISSN 1589-1647. (2002 — ) 

Alapító: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi 
Szakcsoportja. Kiadó: az alapító. Nem folyóirat, hanem — a szakcsoport által 
évente megrendezésre kerülő konferencia előadásait tartalmazó — konferencia-
kötet sorozat. A címben szereplő „tudományos” jelző ellenére a kiadványban 
közölt tanulmányoknak csupán egy része felel meg a tudományos közléssel 
szemben támasztott igényeknek. A megjelenés feltétele nem a tudományos al-
kotásokkal szemben támasztott igényeknek való megfelelés, hanem a konferen-
cián előadásként elhangzottak. Évente egyszer jelenik meg. A konferencia-kötet 
sorozat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archí-
vum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek. A konferencia-kötet számai a 
kiadó honlapján szerepelnek: 

http://www.pecshor.hu/ 
A konferencia-kötet sorozat XVI. kötete (2015) áttekintve. 
Benne rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 
R u b i c o n ,  HU-ISSN 0865-6347. (1989 — ) 
Alapító: RÁCZ Árpád tulajdonos, főszerkesztő. Kiadó: az alapító. 

Történelmi ismeretterjesztő magazin. Évente tizenkétszer jelenik meg. A 
periodika számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodi-
ka Archívum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek.  

A folyóirat XXVI.évf. (2015) 1-12. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

VARGA Kálmán: 
A koronaőrség jellegzetes díszfegyvere. A vibárd. 

XXVI.évf. (2015) 2.sz. 74-77.p. 
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RÉVÉSZ Tamás: 
Nemzetőrök, polgárőrök, népőrök. A Károlyi-kormány karhatalmi szervei. 

XXVI.évf. (2015) 3.sz. online bővítmény 
Világhálón: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/onlineplusz_2015_3_szam/ 
 

ZINNER Tibor: 
Az új hatalom kiépítése, különös tekintettel a politikai rendőrségre. 

XXVI.évf. (2015) 4.sz. online bővítmény 
Világhálón: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/onlineplusz_2015_4_szam/ 
 

VARGA Kálmán: 
Az Eszterházy-testőrgárda. Gránátosok a magyar Verszáliában.  

XXVI.évf. (2015) 7.sz. 64-67.p. 
 
 

BANK Barbara: 
Buda-déltől Recskig. Integráló- és kényszermunkatáborok 

Magyarországon, 1945-1953. 
XXVI.évf. (2015) 10.sz. 4-13.p. 

 
S z á z a d o k ,  HU-ISSN 0539-8098. (1867 — ) 
Alapító: Magyar Történelmi Társulat. Kiadó: az alapító. Évente két-

szer jelenik meg (2007-ben 141 évfolyam anyaga DVD-n is megjelent). 
Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Szé-
chényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának hon-
lapján nem szerepelnek. 

A periodika számai a folyóirat saját honlapján szerepelnek: 
http://www.szazadok.hu/index2.htm 

A folyóirat CXLIX.évf. (2015) 1-5. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 
T ö r t é n e l m i  S z e m l e ,  HU-ISSN 0040-9634 (1958 — ) 
Alapító: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 

Központjának Történelemtudományi Intézete. Kiadó: az alapító. Évente 
négyszer jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat szá-
mai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 
Adatbázisának honlapján: 

http:www.epa.oszk.hu 
és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központjá-
nak Történelemtudományi Intézete honlapján szerepelnek: 

https://tti.btk.mta.hu/kiadvanyok/folyoiratok/tortenelmi-szemle.html 
A folyóirat LVII.évf. (2015) 1-4. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
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A 17 átvizsgált folyóirat közül 13 periodika 2014. és 2015. évben meg-
jelent évfolyamainak számaiban 87 szerző tollából 121 tanulmány jelent 
meg rendvédelem-történeti témakörben.* 
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1. ARTNER Ramona          2    2 
2. BALOGH Eszter  1            1 
3. BANDI István  1            1 
4. BANK Barbara           1   1 
5. BENEDEK Márta         1     1 
6. BERKI Imre          1    1 
7. BINDER Tamás    1          1 
8. BOÉR Zoltán  1            1 
9. BOTTONI Stefano  2            2 

10. CSATÁRI Bence  1            1 
11. CSEH Gergő Bendegúz  1            1 
12. DÁVID Ferenc    1     1     2 
13. DEÁK Ágnes            1  1 
14. DEÁK József        2      2 
15. DOBÁK Imre    1     1     2 
16. ERNYES Mihály 1             1 
17. ESTÓK József   1           1 
18. FARKAS Gyöngyi  1            1 
19. FEJES Pál    1          1 
20. FIALKA György         1     1 
21. FÓRIZS Sándor 2       1      3 
22. FORRÓ János          1    1 
23. FROJIMOVICS Kinga  1            1 
24. GELLÉRT Ádám  1            1 
25. GELLÉRT Ádám — 

GELLÉRT János 
 1            1 

26. GÖRBE Márk          1    1 
27. GYARMATI György  2            2 
28. HADNAGY Imre József          1    1 
29. HEGEDŰS Ernő —  

FRÖCHLICH Dávid 
         1    1 

30. HÉJJA István    1          1 
31. IBOLYA Tibor 1             1 
32. JOBST Ágnes  3            3 
33. KISS András          1    1 
34. KISS Dávid     1         1 
35. KISS Norbert Péter  1            1 
36. KLEJÁNSZKY Éva 

 
 1            1 
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37. Sz. KOVÁCS Éva  2            2 
38. KÖRBER Ágnes  1            1 
39. KRAJSOVSZKY Gábor  1            1 
40. LACZÓ Ferenc  1            1 
41. LINDNER Gyula          1    1 
42. LŐRINCZ József   1           1 
43. MAGYAR István    1          1 
44. MITROVITS Miklós  1            1 
45. NAGY Adrienn   1           1 
46. NAGY István   2           2 
47. OLASZ Lajos          1    1 
48. ORGOVÁNYI István  3            3 
49. ÖTVÖS István  1            1 
50. PALASIK Mária  3            3 
51. PALLÓ József   1           1 
52. PAPP István  4            4 
53. PARÁDI Ákos          3    3 
54. PARÁDI József    1      4 1   6 
55. PETRÁS Éva  1            1 
56. PETRESCU Cristina —  

PETRESCU Dragos 
 1            1 

57. PIHURIK Judit  1            1 
58. REGÉNYI Kund Miklós 

—  
DOBÁK Imre 

        1     1 

59. REITINGER Gábor   1           1 
60. RÉTI Rezső          1    1 
61. RÉVÉSZ Tamás           1   1 
62. SCHIMPF Gerard          1    1 
63. SIMON István  1            1 
64. SLACHTA Krisztina           1   1 
65. SOMKUTAS Róbert    1          1 
66. SOÓS Mihály  1            1 
67. SUBA János          1    1 
68. SUBA László       1       1 
69. SZENTGÁLI Gergely      1        1 
70. SZEREDI Pál  1            1 
71. SZÉCSÉNYI András  1            1 
72. SZŰTS István Gergely  1            1 
73. TAKÁCS Tibor  2            2 
74. TARJÁN G. Gábor 1             1 
75. TÁTRAI Zsuzsanna          1    1 
76. TÓTH Judit  1            1 
77. UNGER Gabriella  2            2 
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78. VARGA Kálmán           2   2 
79. VARGA Krisztián  1            1 
80. VARGA Zsuzsanna  1            1 
81. VARSÁNYI Erika  2            2 
82. VEDÓ Attila         1 3    4 
83. VEKOV Károly  1            1 
84. VÖLGYESI Orsolya             1 1 
85. VÖRÖS Géza  2            2 
86. VUKMAN Péter  1            1 
87. ZINNER Tibor           1   1 

ÖSSZESEN 5 56 7 8 1 1 1 3 6 24 7 1 1 121 
 

 
 
* A szerzőpárosok által készített tanulmányok szerzőit egy személynek tekintettük, továbbá a cikksoro-
zatok minden részét külön tanulmánynak számoltuk.  
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PARÁDI József 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

BESENYŐ János (szerk.) Defence Review [Honvédelem] 
című periodika 

CXL.évf. (2015) különszámában publikált tanulmányok 
HU-ISSN 2060-1506 

A B/5 méretű színes karton kötésű angol nyelvű kiadvány 16 szerző tol-
lából 15 tanulmányt és OROSZ Zoltán előszavát, valamint négy kötet re-
cenzióját tartalmazza. A kiadvány szerkesztői minden bizonnyal odafi-
gyeltek a nyelvi finomságokra is, hiszen az angol nyelvben jelölik kétfé-
le elnevezéssel az előszót, attól függően, hogy az előszó készítője egy-
ben a kiadvány egyik szerzője is, vagy pedig más személy tollából 
származik az előszó. A szerző által írt előszót Preface-nek, a másoktól 
származó előszót pedig Foreword-nek nevezik. A magyar hagyományok 
viszont egyféle előszót ismernek, azt amit a szerző ír. Ezzel szemben 
azonban a más személyek által készített bevezető sorokat általában aján-
lásnak hívjuk. A kötet szerkesztői — az angol nyelvű megjelenést figye-
lembe véve, nagyon helyesen — az angol hagyományokat tekintették 
mérvadónak.  

A tanulmánykötet szerkesztése helytakarékos. A borító belső olda-
lán szerepel az impresszum. Ezt követi — két oldalon — a tartalom-
jegyzék, majd az Előszó egy oldal terjedelemmel. Az első tanulmány a 
negyedik oldalon kezdődik, az utolsó tanulmány pedig a 173. oldalon fe-
jeződik be. A négy recenzió a 174. oldaltól a 186. oldalig terjed. A szer-
zők bemutatására — beleértve a recenzió készítőit is — ezt követően ke-
rül sor a 187. oldaltól a 192. oldallal bezárólag. A kötetet az úgynevezett 
információs oldalak zárják. 

A 15 tanulmányt négy recenzió követi: 
 

Zoltán SZENES: Book review. [Könyvismertető.] 
VÉGH Ferenc: Vég(h) elszámolás. A korszakváltás katonája. [The Re-
former – End accounts. A Soldier of Political Regime Change.] 
Budapest, 2014, Zrínyi Kiadó. 464 p. HU-ISBN 978 963 32 7613 6. 

 

János BESENYŐ: Book review. [Könyvismertető.] 
Peter A. KISS: Winning Wars amongst the People: Case Studies in 
Asymmetric Conflict. [Győztes háborúk az emberek között. Egyenlőtlen 
összeütközésekben.] Nebraska, 2014, University of Nebraska. 289 p. 
USA-ISBN 978-1-61234-700-4. /Potomac Books [Potomac könyvek]./  
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Bálint SOMKUTI: Book review. [Könyvismertető.] 
KISS Álmos Péter — BESENYŐ János — RESPERGER István: 
Országismertető – Szomália. [Somalia: A country study.] Budapest, 
2014 (második, bővített kiadás), Honvéd Vezérkar Tudományos Osz-
tály. 188 p. HU-ISBN 978 963 89 0376 1. 
 

András KOCSOR: Book review. [Könyvismertető.] 
KISS Álmos Péter (szerk.): Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek. 
[African Terrorist and Secessionist Organizations.] Budapest, 2015, 
Honvéd Vezérkar Tud. Kutatóműhely – Magyar Honvédség Összhad-
erőnemi Parancsnokság – Magyar Honvédség Geoinformációs Szol-
gálat. 480 p. HU-ISBN 978 963 89 9484 4. 

 
Sajátságos a szerkesztőknek a katonai rendfokozatok feltűntetésé-

hez való viszonya. Annak ellenére, hogy a bibliográfiai jellegű informá-
ciók esetében nem illik és nem is szokás a rangok és címek feltűntetése, 
a tartalomjegyzékben és a főszöveg szerzőinél, illetve a recenziók készí-
tőinél is szerepelnek katonai rangok. Helyesebb lett volna csak a szerzői 
ismertetőben szerepeltetni a rangokat, mint ahogyan ott fel is tűntették 
azokat a tudományos fokozatok társaságában. 

A 15 tanulmányban a szerzők 292 hivatkozási helyre hivatkoztak 
459 jegyzetben. A 292 hivatkozás közül azonban sajnálatos módon csu-
pán 121 visszakereshető egyértelműen. A 171 világhálós hivatkozás ese-
tében nem egyértelmű, hogy mely honlapok tartalma marad fenn az érin-
tett honlap átalakítása, vagy megszűntetése esetén. (I.sz. melléklet) 

- A tanulmányok jegyzetapparátusai meglehetősen nagyvonalúak. 
Azonos tanulmányon belül is meglehetősen változatos sorrendben kerül-
tek feltűntetésre a hivatkozások egyszerűsített bibliográfiai leírásai, 
amely zavaró az olvasó számára. 

- Célszerű lett volna — az angol nyelvű szövegből fakadóan — a nem 
angol nyelvű alkotások címeit az eredeti nyelven kívül angol nyelven is 
feltűntetni. 

- Csupán elvétve fordul elő a jegyzetekben a hivatkozott oldalak fel-
tűntetése. Ez a világhálós hivatkozások jelentős részénél nem is lehetsé-
ges, azonban azon esetekben, amikor a szerző közölte a kiadvány papír 
alapú bibliográfiai adatait, a vonatkozott oldalszámok jelölése nélkülöz-
hetetlen, a többi esetben pedig eleve kétes a világhálós jegyzet hivatko-
zásértéke. Irreális, hogy valamennyi szerző szinte valamennyi hivatko-
zásában teljes műre hivatkozik. 

- Dicséretes ugyan, hogy a tanulmányok végén a jegyzetek forrásait 
külön is feltűntették, csakhogy abban a formában, ahogyan ezt a kiad-
ványban rögzítették nincs értelme. A lábjegyzetekben ugyanis nem a hi-
vatkozások rövidítéseit közölték, hanem az egysszerűsített bibliográfiai 
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leírás teljességének a közlésére törekedtek. Ebből fakadóan pedig a láb-
jegyzetek és a „Bibliography” tartalma egymás duplikátumait képezik. 
Nyilvánvalóan az lett volna a helyes megoldás, ha a lábjegyzetekben rö-
vidítéseket közölnek a konkrét hivatkozási oldalak feltűntetésével, a ta-
nulmányok végén pedig a magyar terminológia szerinti „Forrás- és iro-
dalomjegyzék”-ben a rövidítések oldását valósítják meg az egyszerűsí-
tett bibliográfiai leírás teljes adattartamának a közlésével. Ez a megoldás 
még akkor is sokkal jobb lett volna a jelenleginél, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a tanulmányok, levél- és irattári dokumentumokra nem, csu-
pán kiadványokra hivatkoznak.  

- A „Bibliography”-k belső tagolása irreális. A források országonkén-
ti, vagy a szerzők neve szerinti felsorakoztatásának nem sok értelme 
van. A „Forrás- és irodalomjegyzék” tagolásának tudományos és kipró-
bált formája az irodalom jellege szerinti azon belül pedig a szerzők, a 
szerzőkön belül pedig a kronológiai sorrend felállítása. Így lehet elkülö-
níteni a könyveket a folyóiratoktól, a kéziratoktól stb. 

- Csupán egy tanulmány jegyzeteinek a száma haladja meg a százat 
(107 jegyzet). E tanulmányban azonban illett volna — a nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően — az úgynevezett „Bibliography” jegyzékben 
az irodalmak bibliográfiai adatainak a társaságában feltűntetni azokat a 
jegyzetszámokat is, amely jegyzetekben az érintett műre hivatkozott a 
szerző. 

- Néhány hivatkozás irodalmának a bibliográfiai adatsora hiányos. 
Például Lt. Col. Tamás Kender: Future Grounded. Tanulmány 
DOMBRÁDY Lóránd tanulmányára való hivatkozásából — a 
„Bibliography” részből a tanulmánykötet terjedelme és ISBN száma hi-
ányzik, holott ezek az adatok más művek esetében többségükben feltűn-
tetésre kerültek. 

A kiadvány tartalmi tekintetben nem kifogásolható, a jegyzetappa-
rátusa azonban sajátságos. 

A kiadványt az úgynevezett információs oldalak zárják, ahol angol 
nyelven 16 önálló kötet megjelenésére hívják fel a figyelmet a kiadvány 
szerkesztői. A 16 kötet közül 15 a magyar hadtörténelem körébe tarto-
zik. Nyilvánvalóan e 15 kötet érdekelheti a leginkább a hadtörténelemre 
fogékony olvasóközönséget. Sajnálatos módon a kötetek bibliográfiai le-
írásai nélkülözik a kiadás évének a feltűntetését. Az azonban valószínű-
síthető, hogy nem egy év termékei, mivel a kiadványok egy részével már 
a korábbi évek során találkoztam.  

Összességében — a jelzett hiányosságok ellenére — jól szerkesz-
tett, tartalmas kiadványt vehet a kezébe az olvasó, bár nem a magyar 
rendvédelem-történet, illetve hadtörténelem körében. A magyar anya-
nyelvűek pedig bizonyára nem fognak azzal bíbelődni, hogy idegen 
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nyelvről fordítsák vissza magyarra honfitársaik alkotásait, hiszen a négy 
ismertetett mű közül három könyv magyar nyelven jelent meg. A ma-
gyar nyelvterületen kívül azonban — elsősorban angol nyelvi környe-
zetben élők számára — minden bizonnyal érdekes olvasmány lehet az 
eredetileg angol nyelven megjelenő kötet: Peter A. KISS: Winning Wars 
amongst the People: Case Studies in Asymmetric Conflict. [Győztes há-
borúk az emberek között. Egyenlőtlen összeütközésekben.]. 
 

I.sz. melléklet 
A tanulmányok jegyzetapparátusai. 

 
 
 
 

Ssz. 
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1.  
TAKÁCS Géza Attila: Unfinished War: The 
lessons of NATO „Operations Unified 
Protector” (OUP) Mission Lybia. [Befejezetlen 
háború: A NATO tanulságai „Egységes Védelmi 
Művelet” (OUP) líbiai misszió.] 
 

 
27 

 
2 

 
13 

 
15 

2.  
BERNARDINO, Luis Manuel Brás: The role of the 
Angolan Armed Forces in the African Regional 
Security Architecture. [Az angolai fegyveres 
erők szerepe az afrikai védelmi szervezetben.] 
 

 
16 

 
10 

 
3 

 
13 

3.  
SZÉNÁSI Endre: Crisis in Ukraine: Acollison of 
interests. What’s next? [Ukrajnai válság: Érdek-
ellentétek. Mi jön ezután?] 
 

 
15 

 
1 

 
9 

 
10 

4.  
VOGEL Dávid: NATO’s Kosovo Force Misson in 
Transition: Fifteen Years after the Deployment 
Past Experiences. Future Perspectives. [A 
NATO koszovói fegyveres küldetése az átmenet 
idején: 15 évvel a bevetés tapasztalatait követő-
en. A jövő távlatai.] 
 

 
43 

 
1 

 
24 

 
25 

5.  
Juliette BIRD: National Counter Terrorism 
Strategies: Fancy a good read? [Nemzeti Terro-
rizmusellenes Stratégiák: A Fancy jó olvas-
mány?] 
 

 
17 

 
— 

 
14 

 
14 
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6.  
Roland GÖMÖRI: ISIL.-the New Force of 
Terrorism [GÖMÖRI Roland: ISZLÁM ÁLLAM-
A Terrorizmus Új Ereje] 
 

 
25 

 
— 

 
9 

 
9 

7.  
Zoltán PRANTNER: The Military Potential of 
ISIL [PRANTNER Zoltán: Az ISZLÁM ÁLLAM 
Katonai Potenciálja] 
 

 
34 

 
8 

 
37 

 
45 

8.  
Peter BUSCH: Terrorism and the Intuitive 
Journalistic Narrative [Terrorizmus és az Intuitív 
Újságírói Narratíva] 
 

 
45 

 
35 

 
4 

 
39 

9.  
Peter Kent FORSTER: „Know Your Enemy”: 
What is a Terrorist? [„Ismerd az Ellenséged”: Mi 
is egy Terrorista?] 
 

 
24 

 
11 

 
5 

 
16 

10.  
Márton PÉRI: Samuel P. Huntington’s Theory of 
Constructing Political Pradigm and his Maritime 
Strategy Concept [PÉRI Márton: Samuel P. 
Huntington Elmélete Politikai Paradigma Felépí-
téséről és a Tengerészeti Stratégia Koncepciójá-
ról] 
 

 
20 

 
10 

 
3 

 
13 

11.  
Brig. Gen. József SZPISJÁK: The Hungarian 
TRADOC: The Experience of The NEW 
Hungarian Defence Forces Training and 
Doctrine Centre [SZPISJÁK József 
dandártábornnok: A Magyar Honvédség Oktatási 
és Kiképző Központjának Tapasztalatai] 
 

 
8 

 
1 

 
3 

 
4 

12.  
Lt. Col. Tamás KENDER: Future Grounded 
[Kender Tamás alezredes: Megalapozott Jövő] 
 
 
 
 
 

24 12 1 13 
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13.  
Péter MARTON and Péter WAGNER: In 
Retrospection: An Assesment of the Hungarian 
Defence Forces’ Role in Afghanistan [Marton 
Péter és Wágner Péter: Visszatekintés: A Ma-
gyar Honvédség Afganisztánban Betöltött Sze-
repének Értékelése] 
 

 
25 

 
8 

 
9 

 
17 

14.  
Capt. Károly ZENTAI: Manhunters in Vietnam 
[ZENTAI Károly százados: Fejvadászok Viet-
námban] 
 

 
29 

 
13 

 
12 

 
25 

15.  
Lt. Col. Győző Csanádi: Cyber War: Poor Man’s 
Weapon of Mass Destruction, and a New Whip 
int he Hands of the Rich [CSANÁDI Győző alez-
redes: Cyber Háború: A Szegény Ember Tömeg-
pusztító Fegyvere és Új Ostor a Gazdagok Ke-
zében)] 
 

 
107 

 
9 

 
25 

 
34 

 
ÖSSZESEN 

 

 
459 

 
121 

 
171 

 
292 
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IV. 

RENDEZVÉNYEK 
(Rovatvezető: SIMON F. Nándor)  

 
PARÁDI Ákos 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

„ 65 év 
a polgári magyar állam közbiztonsá-

gának szolgálatában. 
25 év 

az első polgári magyar központosított, 
közbiztonsági őrtestület története 

művelésének a szolgálatában. ”  
 
 
 

című 

 

 

 
 

 

 



  

 
 

 

*:H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
℡:
@: 

 (+36/06-1) 411-6518 

Web.: 
agihorvath@ajk.elte.hu 

www.majt.hu 

 

  

   
 
 

*:H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
℡:

@: szbmrtt@gmail.hu 
 (+36/06-1) 250-6199 

Web.:
 
 www.szbmrtt.atw.hu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*:H-1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. 
℡:

@:
 (+36/06-1) 325-1673 

 SZBMRA@gmail.hu 
Web.: — 

 

*:H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
℡:

@: 
 (+36/06-70) 326-1151 

                   Web.: 
szbmrtt@gmail.hu 

www.szbmrtt.atw.hu 
 
 
 
 

Helyszín: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
(kari tanácsterem) 

 
Időpont: 

2015. II. 13. (péntek) 
 

 
 
 
 

szervezőőők
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Magyar 

közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozionsorozat 

rendezvényeinek jegyzéke. 
 

 

S.sz. A rendezvény címe Dátum 

I.  120 éve hozták létre a magyar  

csendőrséget. 

2001.II. 

II.  Csendőrség Magyarországon. 2002.II. 

III.  Híven, becsülettel, vitézül. Budapest 

2003.II.14. péntek 

IV.  Bűnmegelőzés a XIX-XX. századi  

Európában. 

Kaposvár 

2004.II.12. 

V.  Csendőrség és a vidék közbiztonsága. Kaposvár 
2005.II.14. hétfő 

VI.  125 éves a közbiztonsági szolgálat 

szervezéséről szóló 1881/III.tc. 

Budapest 

2006.II.10.péntek 

VII.  A magyar vidék rendvédelme a  

XIX-XX. században. 

Budapest 

2007.II.14. szerda 

VIII.  A polgári magyar állam első köz-

pontosított, közbiztonsági őrtestü-

lete. 

Budapest 

2008.II.15.péntek 

IX.  A Magyar Királyság közrendvé-

delme 1867-1945. 

Budapest 

2009.II.18.szerda 

X.  Közrendvédelem a magyar polgári 

államban. 

Budapest 

2010.II.12. péntek 

XI.  A polgári magyar állam központosí-

tott közbiztonsági őrtestülete a Ma-

gyar Királyi Csendőrség. 

Budapest 

2011.II.14.hétfő 

XII.  A magyar vidék rendvédelme  

1867-1945. 

Budapest 

2012.II.17. péntek 

XIII.  A XIX-XX. századi európai és ma-

gyarországi csendőrségek. 

Budapest 

2013.II.15. péntek 

XIV.  A kivételes hatalom és a közbiztonság Budapest 
2014.II.21. péntek 

 



  

 
Levezető elnök 

 
Dr. SAKÁLY Sándor 

 
 
 

0900 – 0930 Regisztráció 
 
0930 – 1000 Kitűntetés ismertető, majd az elismerések átadása 
 
1000 – 1025 Dr. ŐRY Károly: A Maréchaussée-tól a Magyar Ki- 

rályi Csendőrségig. 
 
1025 – 1050 Dr. PARÁDI József: A határszéli csendőrség. 
 
1050 – 1100 S Z Ü N E T  
 
 
1100 – 1125 Dr. KAISER Ferenc: A csendőr járőr. 

 
1125 – 1150 Mag. SIMON F. Nándor: A csendőr őrs vezetésköte-
                                       les szolgálati okmányai. 

 
1150 – 1200 S Z Ü N E T  

 
1200 – 1225 Dr. BODA József: A  portugál  csendőrség története. 

 
1225 – 1250 Dr. LÓRÁNT Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség  

fejfedői. 

 
1250 – 1300 S Z Ü N E T  

 
1300 – 1325 Dr. SZAKÁLY Sándor: Csendőrség és haderő. 

 
1325 – 1350 VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség  fela-
                                   datai a külföldiek ellenőrzésében.
 
1400 —  H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a .  
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                                                   „Domina omnium et regina ratio” 

                                              (Cicero) 
                                                 Mindennek úrnője és királynője az értelem 
 

Levezető elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr.  SZAK Á LY  Sándor 
a Magyar  Tudományos Akadémia doktora  

habi l i tá l t egyetemi  tanár  
 

Rendvédelem-történetért  el ismerései  

& (1999) ; X (2002) ;  (2006) ; ¯ (2012) ;  (2009) 
 
Piktogram 

 
A rendvédelem-történeti elismerések 

 Rendvédelem-történetért Díj 

 
Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

¯ Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 
Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

X Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

& Rendvédelem-történetért Érdemérem 
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című 
 

XV. 
magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 

 
A portugál csendőrség története 

 

   Dr. BODA József 
 
- A hadtudomány egye-
temi és Ph.D. doktora 

 
Tudománymetriai adatok: 

- Habilitált 
egyetemi docens 
- A Hadtudományi Dok-
tori Iskola témavezető 
oktatója 
Kutatási területe : a XIX-XX. 
századi  rendvédelmi béke-
fenntartás és polgári vál-
ságkezelés, valamint a ma-
gyar nemzetbiztonsági szer-
vezetek.  

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                      5 
- könyvrészek              7 
- tanulmányok           19 
- egyéb közlemények    7 
- független idézetek    7 
- Hirsch-index              2 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &  X    ¯   
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, a 
Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar 
Rendészettudományi Társaság, a Magyar Repüléstörténeti Társaság és a Rendőri 
Jövőkutatók Nemzetközi Szövetségének a tagja. Szerkesztőbizottsági tagja Rend-

védelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774. 
periodikának.      
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában 

található https://www.mtmt.hu  
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BODA József 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A portugál csendőrség története 
 

Portugáliában az úgynevezett európai kontinentális modell szerinti rendvédelem 
valósul meg. Ennek lényege, hogy a rend fenntartása két fő pillérszervezeten 
nyugszik, a rendőrségen — alapvetően a városokra kiterjedően — és a csendőr-
ségen, amelynek a kompetenciái a vidékre terjednek ki. A Napóleon-i császárság-
ban kialakított közigazgatási rendvédelmi részének ez lényeges eleme. Természe-
tesen e két rendvédelmi testület típus mellett más kisebb-nagyobb rendvédelmi 
szervezetek is tartozhatnak egy adott ország rendvédelméhez, azonban a két 
legmarkánsabb testület a rendőrség és a csendőrség. A XIX. században — a Brit-
szigetek kivételével — az európai kontinens teljes területén ez a modell uralko-
dott. Az amerikai hegemónia erősödésével azonban kontinensünk több országa 
áttért az angolszász mintára, illetve a Varsói Szerződés tagállamai a szovjet min-
tát követték. Az érintett államok rendvédelmi struktúrája ma már megosztott az 
angolszász, a kontinentális és a posztkommunista rendvédelmi modellek között. 
Portugáliában — Európa latin indíttatású nyelvet beszélő népei által lakott or-
szágok többségéhez hasonlóan — a kontinentális rendvédelmi modell szerint 
tartják fenn a rendet. A csendőrség típusú rendvédelmi szervezet rugalmasságát 
bizonyítja, hogy Portugáliában a diktatúra időszakában és az Európai Unióhoz va-
ló csatlakozás nyomán is a megváltozott körülményeknek megfelelően jól fenn-
tartja a rendet működési területén a portugál csendőrség. A csendőrség típusú 
szervezet egyik fontos jellemzője, hogy katonailag szervezett őrtestület, azaz a 
személyi állomány katonai rendfokozatot visel és a testület belső függelmi viszo-
nyai katonaiak. Ez jellemzi a portugál csendőrséget is. Portugália az ország terü-
letének nagyságát és lakosságának számát illetően hasonlít a trianoni békediktá-
tum által megcsonkított Magyarországra. Portugália azonban Európa országainak 
szerencsésebb tagjai közé tartozik, mert nem csupán a II. világháború kerülte el, 
hanem az azt követő — több évtizedes — szovjet megszállás is. Ebből fakadóan 
pedig a portugál rendvédelem háborítatlanul fejlődhetett a nemzeti alapokon. A 
legutóbbi 100 évben nem kellett többszörösen átszervezni az ország rendvédel-
mét azon nagyhatalmak érdekeinek megfelelően, amelyek éppen a legerősebb be-
folyással rendelkeztek a térségben. A portugál történelem sem volt mentes a vi-
haros eseményektől, azonban ezek a jelenségek eltérőek voltak a Közép-európai 
eseményektől. Portugália XX. században elvesztette gyarmatait, a diktatúrából 
pedig sikerült különösebb véráldozatok nélkül demokratikus viszonyok közé ke-
rülnie. Mindez nyilvánvalóan hatást gyakorolt a portugál nemzetre és államra, 
annak részeként a rendvédelmi modellre, azon belül pedig a Portugál Nemzeti 
Csendőrségre.  
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című 
 

XV. 
magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 

 
A csendőr járőr 

 

Dr. KAISER Ferenc 
 
- történelemtudomány 
  Ph.D. doktora 

 
Tudománymetriai adatok: 

- Egyetemi docens 
 
Kutatási területe : 
a két világháború közötti 
Magyar Királyi Csendőr-
ség története.  

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                     2 
- könyvrészek             5 
- tanulmányok          22 
- egyéb közlemények   4 
- független idézetek   na 
- Hirsch-index          na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &   
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
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KAISER Ferenc 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A csendőr járőr 
 

A Magyar Királyi Csendőrség a magyar állam egyik legsikeresebb rendvédelmi 
testülete volt, hiszen — a létrehozása, illetve az I. világháború éveit leszámítva — 
90 % körüli bűnfelderítési eredményeket ért el, amelyet azóta sem tudott egyet-
len magyar rendvédelmi testület sem utolérni. E sikeresség egyik kulcsfontossá-
gú eleme a járőr volt. A Magyar Királyi Csendőrség működési területe Magyaror-
szágnak a városok hatósági területén kívül eső teljes területére kiterjedt. A 
csendőr járőrözés lényegéhez tartozott, hogy annak egyik legfontosabb célja a 
bűnmegelőzés volt. A csendőr járőrnek pedig nem csupán közrendvédelmi, ha-
nem nyomozó munkát is kellett végeznie. A szolgálati idő pedig nem 8 óra volt, 
hanem átlagosan 16 óra, bár abba hosszabb-rövidebb pihenőket is beiktattak. A 
csendőr járőr mindig 2 fős volt, amelyet — a helyzettől függően — meg lehetett 
erősíteni. Mivel a törvényi szabályozás értelmében a csendőr tisztek nem minő-
sültek rendőri közegnek, így a lakossággal hatósági személyként sem kerülhettek 
kapcsolatba. A csendőr tiszti kar ilyen értelmű intézkedő képességének a hiányá-
ból fakadóan a tiszti járőr ritka volt és feladatköre alapvetően eltért a legénységi 
állományú csendőr járőrtől. A csendőr járőr döntően gyalogosan, kisebb részük 
lovasként látta el a szolgálatát, bár az 1920-as évektől fogva egyre gyakoribbá 
vált a kerékpáros járőr. A csendőrök a kerékpárt a megtakarított pénzükből vásá-
rolták, mint ahogyan az írógépet is. Szolgálati kerékpárral a II. világháború során 
— karhatalmi csapaterős feladatok ellátása céljából — felállított csendőr zászló-
aljak kerékpáros századai látták el. A csendőr járőr ruházata, felszerelése egysze-
rű volt, de mindig az előírásoknak megfelelő formában kellett megjelenniük a 
csendőröknek. A csendőr járőr mindig egyenruhában teljesített szolgálatot. A 
szolgálati ágak kialakulásával — bár a Magyar Királyi Csendőrség működésének 
az időszakában ezt a terminológiát mg nem használták — azonban megjelentek a 
specialitások is a felszereltségben. A közlekedés és a vízi járőrök például lőfegy-
verként pisztolyt viseltek, a vízij árőr tagjai pedig fejfedőként nem csendőr kala-
pot, hanem kistollforgós Bocskay-sapkát viseltek stb. A csendőr járőrök feladatit 
pontosan és részletekbe menően meghatározták. Egyes feladatkörök ellátása ese-
tében azonban a járőrök lényeges engedményeket kaptak. A dualizmus időszaká-
ban a határszéli csendőrségnél például a csendőr járőr számára — az ország bel-
sejében szolgálatot teljesítő csendőrökhöz hasonlóan — meghatározták a járőr-
szolgálat idejét, a figyelési és a pihenési helyeket, azonban a menetvonalat és a 
menetidőt a járőrvezető saját hatáskörében döntötte el. Az általában 2 fős jár-
őröket oly módon vezényelték, hogy egy idősebb, tapasztaltabb és egy fiatalabb 
csendőr alkosson egy járőrt, ahol természetesen az idősebb volt a járőrvezető. A 
járőrvezetői tisztség betöltéséhez a két világháború között már nem volt elégsé-
ges a csendőr alapképzés eredményes elvégzése. Ahhoz — a testülethez való fel-
vételt követően 8-10 éven belül — újabb sikeres vizsgát kellett letenni. Akik ezt 
az újabb vizsgát nem tudták letenni, azoktól a testület megvált. A csendőr járőr 
tagjai jól képzettek voltak. Ezt a szakmai felkészültséget nem csupán a szakmai 
tanfolyamokon való eredményes részvétel biztosította. A csendőr őrsökön folya-
matos továbbképzés  valósult meg. A továbbképzéseken kötetlen formában be-
szélték meg a szolgálat során előforduló típus szituációkban a célszerű intézke-
dés változatait. Az alapos felkészítés és a folyamatos továbbképzés — amely a fi-
zikai képességek gyakorlására is kiterjedt — biztosította a csendőrök számára, 
hogy járőrözéseik során példamutató módon és eredménnyel láthassák el szolgá-
latukat.  
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című 
 

XV. 
magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 

 
A Magyar Királyi Csendőrség fejfedői 

 

Dr. LÓRÁNT Csaba 
 
 

 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe : 
a Magyar Királyi Csend-
őrség egyenruha és 
ékítménytörténete. 

 
 

ARCKÉPFOTÓ 
 
 
 
 
 
 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                                na 
- könyvrészek                       na 
- tanulmányok                na 

na - egyéb közlemények  
- független idézetek          na 
- Hirsch-index               na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &  X    ¯   
 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el-
nökségi tagja. 
 
 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs 
jegyzékkel. 
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LÓRÁNT Csaba 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A Magyar Királyi Csendőrség fejfedői 
 

A Magyar Királyi Csendőrség katonailag szervezett őrtestület volt. Ez a megfo-
galmazás szinte valamennyi szolgálati utasításban szerepelt. Ez azt jelentette, 
hogy a testületen belül az alá- és fölérendeltségi viszonyok katonaiak, a személyi 
állomány tagjai katonák, akik katonai rendfokozatot viselnek. A testület ruházata 
is a haderő uniformisával harmonizált. A csendőrök öltözékében azonban mindig 
akadtak specialitások is, amelyeket kizárólag a testületi tagok viseltek, ily módon 
váltak megkülönböztethetővé a haderő tagjaitól. A Magyar Királyi Csendőrségnél 
rendszeresített fejfedők is ide sorolhatók. A tiszti sapka egyértelműen a véderő-
ben rendszeresítettel harmonizált. A csendőr legénység is hordhatott tiszti sap-
kát, de annak a kivitelezése némileg eltért a tisztekétől, lényegében a hadsereg al-
tiszti kara által viselt sapkával egyezett meg, hiszen a Magyar Királyi Csendőrség 
legénységi állomány a Magyar Királyi Honvédség altiszti karának a jellegével bírt. 
A Magyar Királyi Csendőrségre jellemző egyedi fejfedő volt a csendőr kalap. Erről 
a fejfedőről ugyan az a legenda járta, hogy az alföldi csikósok XIX. századi fejfedő 
viselését utánozza. A valóság azonban prózaibb, mivel a közös hadsereg vadász-
alakulatai hordtak ilyen fejfedőt. A csendőr kalapnak minden bizonnyal a vadász-
alakulatok kalapjai lehettek a kiindulási alapja. A csendőrségnél rendszeresített 
fejfedők további kritikus darabja a Bocskay-sapka volt. A Bocskay-sapkának 
ugyan nem sok köze van a Bocskay-féle haderőben hordott fejfedőhöz, azonban 
rendkívül praktikus ruhadarab volt, amit az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-
jének lovasságánál fejlesztettek ki és rendszeresítettek, majd a magyar haderő-
ben átvettek és különböző módosításokkal máig viselnek. A Bocskay-sapkát a 
csendőrök az úgynevezett kistollforgóval viselték. A tábori csendőrség, a vízi 
csendőrség és a közúti csendőrség megszokott fejfedője volt a kistollforgós 
Bocskay-sapka. 
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című 
 

XV. 
magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 

 
A Maréchaussé-tól a Magyar Királyi Csendőrségig 

 
Dr. ŐRY Károly 

 
- Bölcsészdoktor 

 
Tudománymetriai adatok: 
 

- Egyetemi docens 
 
Kutatási területe : 
a XIX-XX. századi magyar 
rendvédelem. 

 

 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                     na 
- könyvrészek             na 

na - tanulmányok            
- egyéb közlemények   na 

na - független idézetek  
- Hirsch-index                    na 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &   
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 
 
 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs 
jegyzékkel. 
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ŐRY Károly 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A Maréchaussée-tól a Magyar Királyi Csendőrségig 
 

A Maréchaussée az egyik legidősebb — ha nem a leghosszabb múlttal rendelkező 
— európai rendvédelmi testület. Eredetileg a francia haderőn belüli rendfenntar-
tó szervezet volt. Felállítására azért került sor, hogy háborús időszakban — a 
zsoldosokat kordában tartó testületként — a haderőben a rendet fenntartsa. Idő-
vel azonban — mivel a szervezet kitűnően működött — hatáskörét kiterjesztet-
ték a békeidőszakra is, majd a hadműveleti területek polgári lakosaira is. Végül 
pedig — a polgári lakosság kezdeményezésére — a városok kivételével, fokoza-
tosan a teljes Francia Királyság területére. A Maréchaussée átkeresztelésével jött 
létre a csendőrség XVI. Lajos uralkodása idején. A Maréchaussée történetének 
űrövid összefoglalója magyar nyelven először a Rendvédelem-történeti Füzetek-

ben (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 VII.évf. (1997) 8.sz. 75-
77.p. jelent meg a „Maréchaussée-tól a Gendarmerie Nationale-ig. (A francia 
csendőrség történeti előzményei.)” címmel. A csendőrséget ugyan a  francia for-
radalom időszakában a királyság más intézményeihez hasonlóan — feloszlatták, 
de hamar kiderült, hogy a testületre szükség van, ezért visszaállították. NAPÓLEON

a szervezetet modernizálta és a Francia Császárság vonzáskörébe tartozó orszá-
gokba — a francia közigazgatási minta részeként — a csendőrségét intézményét 
exportálta. A testület olyan jól működött, hogy azt NAPÓLEON bukása után is meg-
tartották, sőt a többi európai állam is átvette. A XIX. század a csendőrség diadal-
századának tekinthető. Ekkor már nem csupán Európa valamennyi országában 
működött csendőrség, hanem — az európai kedvező tapasztalatok nyomán — 
más kontinensek országaiban is bevezették a testületet. A Magyar Királyságba a 
csendőrség intézménye a HABSBURG-birodalmon keresztül érkezett. Lombardiá-
ban — amely korábban a HABSBURG-birodalom része volt, majd NAPÓLEON tündök-
lése alatt a Francia Császárság vazallus államává vált — is bevezették a csendőr-
séget. NAPÓLEON bukása után pedig — amikor a tartomány visszakerült a 
HABSBURGOKhoz — a csendőrséget, mint eredményes szervezetet megtartották. A 
neoabszolutizmus időszakában a lombardiai csendőrség mintájára építették ki a 
HABSBURG-birodalom csendőrségét 1849-1950-ben, amely a Kárpát-medencében 
1867-ig működött. A kiegyezés nyomán létrejövő magyar kormány a magyar ha-
zafiak üldözésében jeleskedő szervezetet nem vette át. A csendőrség hiányában 
azonban a magyar vidéken állandósult az anarchia. Az önkormányzati rendőrségi 
modell az 1870-es években megbukott. Ekkor tűzte zászlajára TISZA Kálmán a 
nemzeti alapokon nyugvó csendőrség felállítását, a Magyar Királyi Csendőrség 
létrehozását. E nemzeti testületet a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 
1881/III.tc. hozta létre.  
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című 
 

XV. 
magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 

 
A határszéli csendőrség 

 

Dr. PARÁDI József 
 
- bölcsészdoktor 
  a hadtudomány 
  kandidátusa 

 
Tudománymetriai adatok: 

- nyá. főiskolai tanár, 
az ELTE-ÁJK MÁJT külső 
munkatársa, a Hadtudo-
mányi Doktori Iskola téma-
vezető oktatója 
 
Kutatási területe : 
a magyar rendvédelem tör-
ténete 1867-1945.  

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         22 
- könyvrészek            19 
- tanulmányok           77 
- egyéb közlemények  13 
- független idézetek  599 
- Hirsch-index           20 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   &  X    ¯     
A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke. A Rendvédelem-történeti 

Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-

történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 
periodikák főszerkesztője és „A magyar rendvédelem-történet öröksége” HU-ISSN 
2062-8447, „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728, va-
lamint a „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” HU-
ISSN 2064-5333 könyvsorozatok főszerkesztője.  
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
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PARÁDI József 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A határszéli csendőrség 
 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a határok őrzése a dualista államalakulat két 
társországának az Osztrák Császárságnak és a Magyar Királyságnak a belügyei 
közé tartozott. A közös érdekeltségű viszonyok közé — amelyeket a magyar ál-
láspont a pragmatica sanctio-ból származtatott — a hadügy, a külügy és  a finan-
szírozásukat megvalósító pénzügy tartozott. A XIX. század második felében a 
békehatárőrizetet az Osztrák-Magyar Monarchiában nem tekintették a hadügy 
részének. Ekkor már közismert volt — Karl von CLAUSEWITZ „A háború” című mű-
ve, amelyből egyértelműen kitűnt, hogy a haditechnikai eszközeitől megfosztott 
és decentráltan, lényegében egyvonalas diszlokációval elhelyezett katonai alaku-
latok harcértéke rendkívül csekély. Ebből fakadóan pedig a haderő alakulatainak 
ilyen jellegű feladat ellátására való igénybe vétele lényegében gyengíti a haderőt. 
Ezért az Osztrák-Magyar Monarchia mindkét társországában — hasonlóan az eu-
rópai kontinens nyugati részének országaihoz — a határok őrizetét békében 
rendvédelmi testületek valósították meg. A Magyar Királyi Csendőrség 1891-től 
vett részt a határőrizetben, a zöldhatárok őrzése által. A Magyar Királyi Csendőr-
ség határőrizetben részt vevő alakulatait hívták határszéli csendőrségnek. A ha-
társzéli csendőrség szervezete, diszlokációja, szolgálati feladatai, felszereltsége 
speciális elemeket tartalmazott a határőrizeti teendői eredményes ellátása érde-
kében. A határszéli csendőrség létszáma a Magyar Királyi Csendőrség 12 000 fős 
létszámának csaknem az 1/12-ed részét alkotta. A határszéli csendőrség a Ma-
gyar Királyságnak csak azon határszakaszain diszlokált, amely magyar határok 
egybe estek az Osztrák-Magyar Monarchia külső határaival. Háború esetén a ha-
társzéli csendőrségnek kitűntetett szerep jutott a mozgósítás és a haderőnek a 
határokra való felvonulása időszakában. E feladat teljesíthetősége érdekében a 
határszéli csendőrséghez a testület azon tagjai voltak beoszthatóak, akik alkal-
masak és képesek voltak a katonai szolgálat ellátására és nőtlenek vagy gyermek-
telen özvegyek voltak. A határszéli csendőrség tehát nem a Magyar Királyi 
Csendőrség mellett működő önálló rendvédelmi szervezet volt, hanem a Magyar 
Királyi Csendőrség része, mai fogalmaink szerint szakszolgálati ág. Mint ilyen — 
ha a háború időszakában működő tábori csendőrséget nem vesszük figyelembe a 
szakszolgálati ág tekintetében — a testület történetében az első szakszolgálati ág 
volt. A közlekedési, a vízi, a légi, a vasúti csendőrség, továbbá a csendőr nyomozó 
szolgálat is a két világháború között jött létre. Az Osztrák-Magyar Monarchiában 
összesen három, illetve — ha a horvát csendőrséget önállónak tekintjük — négy 
csendőrség működött. Az Osztrák Császárság területén az osztrák csendőrség, a 
Magyar Királyság területén a Magyar Királyi Csendőrség — melyen belül auto-
nóm jelleggel teljesített szolgálatot a horvát bán alárendeltségében, horvát szol-
gálati nyelvvel, egyenruhával és szolgálati szabályzattal — Bosznia-
Hercegovinában pedig a bosnyák csendőrség. Az osztrák-, a magyar- és a bosnyák 
csendőrségnek egyaránt volt határszéli csendőrsége, amelyek szolgálati alapelvei 
lényegében azonosak voltak, hiszen a magyar határszéli csendőrséget az ausztriai 
és a bosnyák minta szerint működtették. OLÁH Ödön vezetésével csendőrtiszti de-
legáció látogatott az Osztrák-Magyar Monarchia társcsendőrségeihez. A tanul-
mányút tapasztalatai nyomán pedig — a pozitív tapasztalatok figyelembe vételé-
vel — alakították a Kárpá-medencében a Magyar Királyság határőrizeti teendői-
nek az ellátását.  
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című 
 

XV. 
magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 

 
A csendőr őrs vezetésköteles szolgálati okmányai 

 

Mag. SIMON F. Nándor 
  

Tudománymetriai ada-

tok: 
 
Kutatási területe : 
a diplomatica, paleográ-
fia papirológia szfra-
gisztika segédtudomá-
nyoknak a XIX-XX. szá-
zadi magyar rendvéde-
lemre alkalmazott vál-
tozatát műveli, mun-
kásságában az általa 
gondozott szakterület 
szakértője. 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    na 

na 
na 

- könyvrészek            
- tanulmányok           
- egyéb közlemények   na 

na - független idézetek 
- Hirsch-index            na 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &  X    ¯ 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el-
nökségi tagja. 
 
 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegy-
zékkel. 
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SIMON F. Nándor 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A csendőr őrs vezetésköteles szolgálati okmányai 
 

A Magyar Királyi Csendőrség személyi állománya arra törekedett, hogy a testület 
takarékosan és eredményesen működjön. Ebből fakadóan a bürokráciát is igye-
keztek a minimálisra szorítani. Szükség is volt erre, hiszen a történelmi Magyar-
országon majd a trianoni békediktátum által megcsonkított Magyarországon is a 
testület létszáma 12 000 fő volt. A városok lakossága és területe ugyan nem tar-
tozott a Magyar Királyi Csendőrség működési körzetéhez, azonban így is a lakos-
ság és az ország területének és döntő többségének a közbiztonságáért felelt a 
szervezet. Ezzel a 12 000 fős létszámmal akkor láthatta el eredményesen a fel-
adatát a testület, ha a személyi állományt ésszerűen terhelték, a bürokráciát a le-
hető legkisebbre szorították. A testület személyi állományának maximum 5 %-a 
tartozhatott a tiszti karba, azaz 600 főnél több tisztet nem foglalkoztathatott a 
testület. A kiszolgáló „háttérszemélyzet” — e kategóriában a gazdászok alkották a 
többséget — létszáma sem haladhatta meg az 5 %-ot azaz a 600 főt. A 12 000 fős 
testületnél tehát maximum 1 200 fő — a személyzet 10 %-a lehetett — olyan tes-
tületi tag, aki nem látott el konkrét csendőr járőr szolgálatot, hiszen a csendőrség 
szolgálati feladatait lényegében teljes egészében járőrözés által valósította meg. A 
csendőr járőr szolgálatot ellátó személyi állomány szinte kivétel nélkül a csendőr 
őrsökön teljesített szolgálatot. Egy-egy őrs létszáma pedig átlag 6 és 20 fő között 
mozgott. Egy őrsnek a működési területe pedig — a lakosság létszámát és bűn-
ügyi fertőzöttségét, a közlekedési éviszonyokat, valamint a terep tagoltságát és 
fedettségét is figyelembe véve — több falu határára is kiterjedt. A csendőr őrsök 
előtt álló feladatok és a viszonylag csekély létszám pedig szükségessé tette a 
személyi állomány szolgálati idejével való takarékos bánásmódot. Egyáltalában 
nem volt elhanyagolható, hogy a Magyar Királyi Csendőrség őrsein szolgálatot 
teljesítő személyi állományt ilyen körülmények között milyen adminisztratív te-
endőkkel terhelték. A testület vezetése tehát jól átgondolta azt, hogy milyen ad-
minisztratív kötelezettségeket ró a csendőr legénységre. Így sikerült elérni, hogy 
a Magyar Királyi Csendőrség fennállásának 65 éve alatt az adminisztratív terhek 
nem duzzadtak túlságosan terebélyesre. A szolgálatban állók számára persze 
minden adminisztráció terhes. Összehasonlítva azonban a Magyar Királyi Csend-
őrség 65 éves működése alatt az adminisztráció gyarapodását a magyar rendőr-
ség legutóbbi 65 évének adminisztráció növekedésével, egyértelműen megálla-
pítható, hogy a Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának ilyen jellegű 
tehernövekedése töredéke a rendőri adminisztráció terebélyesedésének. Ebben a 
tekintetben nincs jelentősége annak, hogy papír alapon tölt ki valaki űrlapot, il-
letve fogalmaz meg jelentést, vagy mindezt számítógépen végzi. A Magyar Királyi 
Csendőrség őrsei természetesen nem nélkülözhették az adminisztrációt, ez azon-
ban a körülményekhez képest a lehető legszűkebb volt. A testület vezetői fontos-
nak tartották azt is, hogy a létrehozott adminisztráció jól olvasható legyen. Ennek 
a számítógépek, illetve írógépek megjelenése előtti időben fokozott jelentősége 
volt. Ezért a testületnél kifejlesztettek egy írásstílust, amely jól kiírt szálkás be-
tűkből állt, íly módon pedig könnyen és jól olvasható volt, illetve kis odafigyelés-
sel könnyen el lehetett sajátítani. Ez az úgynevezett csendőrségi írás ma is jól ol-
vasható a korabeli okmányokon és jól elválasztható azoktól a feljegyzésektől, 
amelyeket nem csendőrök készítettek.  

 
 

Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257      XXIV-XXV.évf. (2015.) 47-48-49-50.sz.

119



  

„  6 5  é v  
a  p o l g á r i  m a g y a r  á l l a m  

k ö z b i z t o n s á g á n a k  s z o l g á l a t á b a n .  
 

2 5  é v  
a z  e l s ő  p o l g á r i  m a g y a r  

k ö z p o n t o s í t o t t ,  k ö z b i z t o n s á g i  ő r t e s t ü l e t  
t ö r t é n e t e  m ű v e l é s é n e k  a  s z o l g á l a t á b a n .  ”  

 

című 
 

XV. 
magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 

 

Csendőrség és haderő 
 

Dr. SZAKÁLY Sándor 
 
- az MTA doktora 

 

Tudománymetriai adatok: 

- habilitált 
egyetemi tanár 
Kutatási területe : 
a XIX-XX. századi magyar 
had- és sporttörténet.  

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                          20 
- könyvrészek                  54 
- tanulmányok                 74 
- egyéb közlemények    47 
- független idézetek     493 
- Hirsch-index                 12 
 

 
 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &  X    ¯   
Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának, az Eszterházy 
Károly Főiskola Intézményi Doktori Tanácsának, a Nemzeti Kegyeleti Bizottságnak. 
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SZAKÁLY Sándor 
ELŐADÁSABSZTRAKT 
Csendőrség és haderő 

 

A csendőrség a haderőn belüli rendfenntartó szervezetből fejlődött ki, a vidékre kiterjedő 
működési területtel rendelkező testületté. A francia haderőben Maréchaussée néven már 
a XIII. században működött a szervezet. A csendőrség nevet XVI. Lajostól kapta, majd NA-

PÓLEON modernizálta a szervezetet, melyet a XIX. században Európa valamennyi országá-
ban és valamennyi lakott kontinensen is bevezettek. A csendőrség soha sem veszítette el 
a kapcsolatát a haderővel. A testület általában kettős alárendeltségében a honvédelmi- és 
a belügyi tárca felügyeletével működött. A testületen belül a függelmi viszonyok katonai-
ak, a személyi állomány katonai rendfokozatot visel, rájuk, a katonákra érvényes általá-
nos jogosultságok és kötelezettségek vonatkoznak. A személyi állomány — mivel ők ka-
tonák — értelemszerűen a honvédelmi tárcák alá tartozik, a testület az összes többi vo-
natkozásában pedig a belügyi tárcák irányítása alatt áll. Ez a klasszikus helyzet érvénye-
sült a neoabszolutizmus időszakában a HABSBURG-birodalmi csendőrség, majd a dualiz-
muskori Magyar Királyságban a Magyar Királyi Csendőrség esetében is. A Magyar Királyi 
Csendőrség személyi állományába kerülés egyik előfeltétele a betöltendő beosztási 
szintnek megfelelő katonai felkészültség volt. Alapvetően a tiszti állomány, azon belül is a 
magasabb szintű vezetők tekintetében átjárás volt biztosított a csendőrség és a honvéd-
ség között. A dualizmus időszakában a csendőrség volt az egyetlen rendvédelmi testület, 
amely ma felszerelése, szervezete és képzettsége miatt csapaterős karhatalmi feladatok 
megvalósítására alkalmas volt. A két világháború közötti időszakban — a rendőrség ál-
lamosítása nyomán — ugyan a budapesti rendőrség kötelékében 1932-ben karhatalmi 
századot is létrehoztak, melyet 1934-re zászlóaljjá fejlesztettek, azonban vidéken a csa-
paterős karhatalmi teendőket továbbra is a csendőrség látta el. A II. világháború során 
pedig a külföldi tapasztalatok nyomán a csendőrség kötelékében karhatalmi zászlóalja-
kat is létesítettek. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a véderő karhatalmi kompeten-
ciái megszűntek volna, azok a dualizmus és a két világháború között is érvényesültek lé-
nyegében a rendszerváltásig. Az I. világháború vesztes országaiban az ANTANT hatalmak 
törekvései közé tartozott, hogy a csendőrség és a haderő kapcsolatát fellazítsák, a csend-
őrséget valamilyen formában demilitarizálják. Ugyanakkor azonban a saját országaikban 
ilyen jellegű törekvéseket nem támogattak. A Magyar Királyságban a KÁROLYI-kormány 
időszakában került sor a csendőrség demilitarizálásának a kísérletére. A trianoni béke-
diktátum nyomán pedig a csendőrség kettős alárendeltsége megszűnt. Hivatalosan 
ugyan kizárólag a belügyi tárca irányítása maradt meg, a gyakorlatban azonban — rejtett 
formában — továbbra is érvényesült a humán szakterület tekintetében a honvédelmi 
tárca felügyelete. A Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának az alapfelkészí-
tettsége katonai volt ugyan, azonban ez nem jelentette azt, hogy kizárólag katonai isme-
retekkel rendelkeztek. A két világháború közötti időszakban már feltűntek a két diplo-
mával — a Ludovika Akadémia és a jogtudori oklevéllel is — rendelkező csendőrtisztek, 
akik nem alkottak ugyan még többséget a csendőrtiszti karon belül, a számuk azonban 
fokozatosan növekedett. A testület személyi állománya általában, a tiszti kar pedig külö-
nösen jól felkészültnek tekinthető, hiszen a vizsgált időszakban a ,magyar társadalomban 
az érettségizettek aránya hasonló volt napjaink diplomásainak az arányához. A korabeli 
diplomások aránya pedig napjaink tudományos fokozattal rendelkezőinek az arányához 
volt hasonlatos. A Magyar Királyi Csendőrségnek fennállása során mindvégig a feladat-
körébe tartozott a véderőn belül a tábori csendőri szolgálat teljesítése. A csendőrség a 
legjobb példa arra, hogy légből kapott téveszme az a gondolat, amely szerint a rendvéde-
lemben a militáns viszonyok károsak. A csendőrségek által különböző országokban lét-
rehozott eredmények önmagukért beszélnek. A csendőr testületnek a demilitarizálása, a 
hadi szférától a merev szétválasztása sehol sem növelte a hatékonyságot, viszont elősegí-
tette az állam hatékonyságának a mérséklődését a közrend és a közbiztonság romlását. 
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VEDÓ Attila 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A Magyar Királyi Csendőrség feladatai a külföldiek ellenőrzésében 
 

A Magyar Királyi Csendőrség létrehozását követő évtizedekben a testület nem-
csak közbiztonsági feladatait hajtotta végre eredményesen, de egyre növekvő 
mértékben vette ki részét a határőrizeti és idegenrendészeti teendők ellátásából 
is. Mind a dualizmus időszakában, mind a két világháború között a külföldiek el-
lenőrzésének elsődleges végrehajtójává vált a vidéki területeken. A csendőri 
szervezet rugalmasan alkalmazkodott a változó jogszabályi környezethez épp-
úgy, mint az Osztrák-Magyar Monarchia  szabad mozgáson alapuló felfogásából 
az első világháborút követő részletes, mai értelemben vett idegenrendészeti sza-
bályrendszerbe történő átmenethez.  

Az első világháború előtti értelmezés szerint az idegenrendészet egyrészt a 
határszéli szolgálati teendők részét képezte a határon már átlépett külföldiek el-
lenőrzése által, másrészt a közbiztonsági szolgálat fontos része volt, hiszen az 
„idegen” fogalma alatt nemcsak a külföldieket értették, de azokat a magyar ál-
lampolgárokat is, akik nem az illetőségi helyükön (születési hely vagy lakhely te-
lepülése) tartózkodtak. A külföldi és belföldi idegenek ellenőrzésének éppen 
ezért azonos módszertana volt. Az idegenrendészet határszéli szolgálattal érint-
kező területei egy olyan komplex rendszerbe illeszkedtek, ami több állami szerv 
együttműködésével biztosította Magyarország érdekeinek érvényesülését. A két 
világháború között pontosabb körvonalakat kaptak a külföldiekre vonatkozó 
rendészeti szabályok, így a jogszerű tartózkodás és a munkavállalás ellenőrzése 
vált a csendőrjárőr elsődleges mélységi ellenőrzési feladatává. 

Összességben elmondható, hogy a Magyar Királyi Csendőrség által kidolgo-
zott és tökéletesített ellenőrzési eljárások hatékonyan biztosították az idegen-
rendészeti szűrőrendszer működését mind a dualizmus időszakában, mind pedig 
a két világháború közötti időszakban. Az európai határbiztonsági rendszerbe il-
leszkedő mai rendvédelmi testületek tevékenysége sok tekintetben az itt kialakí-
tott modellen alapul és gyakorlati fellépésük végső soron nem különbözik a 
csendőrség ellenőrzési metódusától. 
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Csendőr Emlékérem 
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A z  e m l é k é r e m  á t a d á s á r a  e l s ő  í z b e n  
e  s z i m p o z i o n o n  k e r ü l  s o r .  
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PARÁDI József 
Könyvbemutató 

SOM Krisztián: Magyar Úti okmányok 1848-2012. 
Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 337 p. 
HU-ISBN 978 963 89 8283 4. 

/Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában, 1./ 
HU-ISSN 2064-5333. 

 

A kiadvány a könyvsorozat első köteteként jelent meg. A mű lényegé-
ben hiánypótló alkotás, mivel a szerző nem jogtörténeti megközelítés-
ben, hanem technikatörténeti szemszögből tárta fel a témát. A könyv 
olvasásakor a XIX. század közepétől a XXI. század elejéig nem csupán 
a magyar útlevél-történet, hanem annak előállítási folyamata, a hamisí-
tók igyekezetei és a hamisítások elleni technikai védelem is megismer-
hető. 

A szerző — akinek a hivatása is az útlevelekhez kapcsolódik — a 
magyar útlevéltörténet technikai jellegű feltárásával mintegy egy évtize-
de foglalkozik. Lénygében minden információt tartalmaz a kötet, amely 
a magyar útlevelek előállításával kapcsolatba hozható. 

A könyv bemutatójára 2015. XII. 4-én, pénteken került sor a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának az épület-
együttesében. 

A könyvbemutatón megjelentek a két kiadó szervezet vezetői, azaz 
dr. BODA József a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak a könyv kiadásá-
nak az idejében a testület vezetője, aki a könyvbemutató időszakában a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának a dékán-
ja és dr. PARÁDI József a társaság elnöke. A szerző munkatársai, a 
házigazda kar határőr tanszékének munkatársai (jelenlegi nevén Határ-
rendészeti Tanszék), a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság tagjai, illetve a magyar rendvédelem azon intéz-
ményeinek a munkatársai, akik amelyek tevékenysége kapcsolatban áll 
az útlevelekkel. 

A könyvbemutató levezető elnökének tisztségét — a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság képvisele-
tében a — dr. SZÉKELY Zoltán látta el. 

A könyvbemutató keretében dr. PARÁDI József ismertette a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
publikált periodikákat és könyvsorozatokat, melynek részeként került 
kiadásra a szerző műve is. Az elnök hangsúlyozta, hogy a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság — az 
alapszabályzatában rögzített — hivatásának tekinti nemzeti rendvéde-
lem-történelmünk feltárását és az elért eredmények közkinccsé tételét, 
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melyet tudományos fórumokon, az oktatás által, illetve publikációk 
formájában valósít meg. A tudományos társaságban alkotó szellemi 
légkör uralkodik, amely elősegíti az eredményes kutatómunkát, a szel-
lemi alkotások létrejöttét és azok közzétételét.  

A rendvédelem-történeti könyvsorozatok ismertetése nyomán került 
sor a kötet és a szerzője bemutatására, melynek a zárásaként szót kapott 
a szerző is. A kötetet bemutató dr. BENCSIK Péter a Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karának adjunktusa — aki szintén az 
útlevél témakörét kutatja, bár jogtörténeti megközelítésben és a tudomá-
nyos fokozatát is a magyar útlevél, illetve határforgalom témakörében 
szerezte — úgy foglalt állást, hogy a téma technikatörténeti feldolgozá-
sára már régóta vár a szakma, amely most a szerző műve által megvaló-
sult. Dr. BENCSIK Péter véleménye szerint a kötet teljességre törekvő, 
tartalmában pedig abszolút helytálló, számos eddig ismeretlen tényező-
vel gazdagítva a szakterület történetét. Különösen figyelemre méltó a 
pontos és a klasszikus igények szerint létrehozott jegyzetapparátus, 
amely szinte útmutató a téma későbbi kutatói számára. Arra bíztatta a 
szerzőt, hogy munkásságát ne hagyja abba. 

A könyvismertető zárásaként a szerző megosztotta kötete készítése-
kor keletkezett impresszióit a hallgatósággal. Kinyilvánította azon 
szándékát, hogy a témakör gondozását tovább folytatja. Megköszönte 
mindazok segítségét, akik hozzásegítették ahhoz, hogy a könyvét létre-
hozza.  

A könyvbemutató végén szót kért dr. VARGA János nyá.ezds. a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Határrendészeti Tanszékének a vezető-
je, aki felajánlotta, hogy a könyvet, illetve annak tartalmát bevonja az 
oktatásba, melyhez a szerző együttműködését kérte.  

A könyvismertető üde színfoltját alkotta az a két vitrin, melyben a 
szerző a könyvében megjelentetetteket szemléltette a rendezvény részt-
vevői számára.  

Lehetőség nyílt arra, hogy a kötetet, illetve annak digitalizált válto-
zatát a helyszínen megvásárolhassák az érdeklődők. 

Jó hangulatú — bár nem túl nagy számú — rendezvényen került sor 
a kötet bemutatására, amelyen a rendvédelem érintett intézményeinél 
szolgálatot teljesítő kollektívák képviselői jelentek meg. A rendezvény 
zárását köbvetően még hosszasan beszélgettek a szakterület művelői a 
kötet által érintett szakmafilozófiai és szakmaetikai témakörökről. 
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PARÁDI József 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

„A VI. BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIA 
V. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓJÁNAK” 

 

 

 
 
A BÁTHORY-BRASSAI nemzetközi multidiszciplináris tudományos konferen-
cia-sorozat V. rendezvényén (2015. V. 27-28. szerda-csütörtök) első alka-
lommal jelent meg a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság. Szokatlan volt számunkra a rendezvénynek az a rendkí-
vül széles spektruma, amely számos tudományterületre terjedt ki. Összesen 
— a plenáris üléseket, kerekasztal-beszélgetéseket nem számolva — 20 
szekció működött a két napos konferencián. Valamennyi szekció időtartama 
egy-egy fél napot vett igénybe, amelyen összesen 180 előadás hangzott el. 
Az volt a benyomásunk, hogy a szekciók mérsékelt létszámmal tevékeny-
kedtek. Az esti órákban megvalósításra kerülő úgynevezett kerekasztal-
beszélgetéseken — amelyekre valamennyi előadót meghívták — nem vet-
tünk részt, mivel a többi szekció témája bennünket kevésbé érdekelt. 

A rendvédelem-történeti szekció — amely a szekciók között a 6. volt — 
szervezését a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaságban kialakított hagyományainknak megfelelően végeztük. E szekció 
valamennyi előadója tudományos társaságunk tagja volt, az előadók pedig 
kutatási eredményeiket osztották meg a gyér számú hallgatósággal. 

Sajnálatos módon a szekció előadói közé az utolsó pillanatban beszer-
veztek egy hölgyet is a rendvédelem történetétől távol eső témával. A 
doktorandusz előadó ugyan érdekes előadást tartott, azonban a témája a 
szekciótól idegen volt. SUTKA Barbara „A SIS II. tájékoztatása Magyaror-
szágon. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon végzett kérdőíves felmérés is-
mertetése.” Címmel tartott előadást. (A SIS az Európai Unióhoz csatlakozó 
Schengen-i egyezmény információs rendszere, lényegében a közös európai 
határőrizet információs rendszere.) 

A szekcióról a levezető elnök e-mail levélben tájékoztatta a konferencia 
szervezőjét.  
 



 2 

 

 

Konferencia házigazda és szervező intézményei 
 

 

 
Óbudai Egyetem 

(OE) 
 

*: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
℡: (+36/06-1) 666-5603 
@:  info@uni-obuda.hu 

Web.: http://uni-obuda.hu/ 

 

 
  
 

 

 
Mikes-Jósika Alapítvány 

(MJKA) 
 

*: H-2100 Gödöllő, 
Kölcsey Ferenc utca 16. 
℡: (+36/06- ) — 

@:  —  
Web.: — 

A rendvédelem-történeti szekció szervező intézményei 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

 

 
    Szemere Bertalan 

 Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 

(SZBMRTT) 
 

*:H-1037 Budapest, Haránt utca 12.
℡: (+36/06-1) 250-6199 

@: szbmrtt@gmail.hu 
Web.: www.szbmrtt.atw.hu 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti 

Alapítvány 
(SZBMRA) 

 
*:H-1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 2-4.
℡: (+36/06-1) 325-1673 
@: SZBMRA@gmail.hu 

Web.: — 
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Bemutatkozik 
az Óbudai Egyetem 

 

z Óbudai Egyetem a Luxemburgi Zsigmond magyar király által 
1395-ben létesített, majd 1410-ben újjáalapított, az ország 
második, míg a főváros első egyeteme, a középkori Óbudai 

Egyetem, az Universitas Budensis szellemi örökösének tekinti magát. 
Büszkén hirdetjük, hogy a mai Óbudai Egyetem az 1879-ben alapí-

tott Budapesti Állami Közép Ipartanoda és az 1889-ben alapított Magyar 
Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola jogutódja. Az elmúlt 
több mint 130 év során a jogelődök neve számos alkalommal változott. 
Az Óbudai Egyetem közvetlen jogelődje a Budapesti Műszaki Főiskola, 
illetve annak alapítói, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola. 

Hisszük, hogy jövőnk múltunkban gyökeredzik. A megbecsülés, 
amelyet alapító intézményeink szereztek, a hallgatóinkat fogadó gazda-
ság egyértelműen pozitív visszajelzései, végzett hallgatóink büszke kö-
tődése adják az alapot mai munkánkhoz, a külső és belső kihívásokra 
adott válaszokhoz. 

Az Óbudai Egyetem hű kíván maradni elődei szelleméhez, folytatja 
a gyakorlatorientált felsőfokú szakemberek magas szintű képzését, meg-
felelve egyben az új kor új követelményeinek, a XXI. század elvárásainak, 
az Európai Felsőoktatási Térhez való csatlakozás kihívásainak. Azon 
dolgozunk, hogy az Óbudai Egyetem az általa művelt tudományterülete-
ken az oktatásban, a kutatásban és az innovációban nemzetközileg is el-
ismert, versenyképes intézmény legyen. 
 
Prof. Dr. Fodor János” 

 

Forrás : http://uni-obuda.hu/egyetem/rektor/koszonto 

 
„Az egyetem az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szán-

dékozók számára: 13 alapszak, 9 mesterszak és 3 doktori iskola színes kí-

nálata várja az érdeklődőket. Az egyetem színvonalát jelzi, hogy az MSZ 

EN ISO 9001:2009 szabvány előírásai szerinti minőségtanúsítvánnyal 

rendelkező intézményünk a legmagasabb elismerés, a Felsőoktatási Minő-
ségi Díj birtokosa.” 

 
Forrás : http://uni-obuda.hu/egyetem 

 
 
 

„A 
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Bemutatkozik 
a Mikes-Jósika Alapítvány 

 

Mikes-Jósika Alapítvány 2006 januárjában alapította a kolozs-
vári Báthory István elméleti Líceum három öregdiákja. Az ala-
pítvány kuratóriumának tagjai szintén az iskola volt növendé-

kei.   
Az alapítvány hivatásának tartja a nevelést és oktatást, valamint a 

kulturális örökség megóvását, továbbá a műemlékvédelmet, illetve a ha-
táron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységeket.  

Az alapítvány a hivatása érdekében megvalósítandó célnak tekinti: 
„A BÁTHORY István fejedelem által 1579-ben alapított, volt Piarista Gim-
názium humanista keresztény oktatási és nevelési hagyományainak 
ápolása a szülőföldön való megmaradás és érvényesülés anyagi segítése, 
a líceum diákjainak felkészítése az európai szellemi- kulturális és ke-
resztény hagyományok értékrendjének elsajátítására, gyarapítására és 
képviseletére.” 

A cél megvalósítása érdekében az alapítvány feladatának tartja: 
- az iskola oktatási-nevelési színvonalának emelése érdekében a pe-

dagógusok által igényelt tanítási eszközök beszerzése (tankönyvek, 
könyvek, térképek, fejlesztő játékok, példatárak, szemléltető eszközök, 
projektorok, táblagépek, CD-lejátszók, stb.); 

- a BÁTHORY-BRASSAI multidiszciplináris konferencia szervezésévela  
résztvevő tanárok, öregdiákok látókörének szélesítése, az összetartozás 
erősítése. 

Az eredetileg közhasznú alapítványként bejegyzett társadalmi 
szervezet közhasznúságát sajnálatos módon 2014ben — anyagi okokból 
fakadóan — elvesztette.  

A
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B e m u t a t k o z i k  a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 
6 
 

 

z 1990-ben alapított és 1991-ben a Fővárosi Bíróság által bejegy-
zett Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság a magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szakem-
berek társadalmi egyesülése. Tagjai a magyar rendvédelem-történet, 

illetve azzal rokon fegyveres testületek történeti kutatásával és oktatásával 
foglalkoznak. A tagság döntően a rendvédelmi testületek személyi állománya, 
közgyűjtemények munkatársai, felsőoktatási intézmények oktatói köréből ke-
rül ki. A társaság tagjainak a soraiban találhatók továbbá olyanok is, akiknek a 
foglalkozása ugyan nem kapcsolódik a rendvédelem jelenéhez, vagy múltjá-
hoz, azonban érdeklődnek a témakör iránt, illetve valamilyen formában műve-
lik azt pld. gyűjtők. Mintegy negyven fő rendelkezik tudományos, illetve okta-
tói fokozattal, melynek skálája az akadémiai tagságtól az egyetemi doktorig, il-
letve a professzortól a tanársegéd fokozatig terjed. Többségük napjaink ma-
gyar tudományos életének és felsőoktatásunknak elismert szakembere. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság álláspontja szerint a rendvédelem nem diszciplínát, hanem tevékenységet je-
löl, amelynek elméleti alapjait számos tudományterület eredményei alkotják. A 
tudományos társaság a rendvédelem-történetét gyűjtőfogalomnak tekinti, 
amelybe — tértől és időtől függetlenül — beletartozik az egyetemes történelem 
során megvalósult valamennyi rendvédelmi modell. A különböző korok rendvé-
delmi modelljei és azok változásai alkotják a rendvédelem-történetet. 

A tudományos társaság alapszabályzatában rögzített cél, hogy a szakte-
rület művelésével, az írásos források és tárgyi emlékek feldolgozásával hozzá-
járuljon a magyar és az egyetemes történelem gyarapításához, a magyar rend-
védelem-történet feltárása, tapasztalatainak hasznosítása által pedig a rend-
védelem fejlesztéséhez. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság úgy véli, hogy a magyar rendvédelem-történeti tradíci-
ók — elsősorban a XIX. és XX. századi hagyományok — közkinccsé tételével a 
tapasztalatok megismertetésével elősegíthető a magyar rendvédelem fejlesz-
tése, a személyi állomány identitástudatának gyarapítása, ezen keresztül pedig 
az etikai viszonyok javítása, valamint a lakosságnak a rendvédelmi testületek-
ről kialakított elképzelésének a kedvezőbbé tétele. A tudományos társaság 
szakosztályai szellemi alkotóműhely jelleggel tevékenykednek. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság évente egy-két alkalommal nemzeti rendvédelem-történetünk téma-
körében tudományos konferenciát, a szakosztályok pedig átlag két évente 
szimpozionokat szerveznek. 

Cum historia pro securitate 
(Történelemmel a biztonságért) 

 

A 
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B e m u t a t k o z i k  a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Alapítvány 
 

 Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítványt a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság hozta létre 
1992-ben, melyet a Fővárosi Bíróság 1992. XII. 4-én 3630-as sorszá-

mon regisztrált.  
Az alapítvány főkurátora dr. SUBA János honvéd alezredes, aki a történe-

lem segédtudományai (történeti-földrajz) egyetemi doktora, a történe-
lemtudomány Ph.D. doktora. A rendvédelem-történet magistere. A 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordisnis) HU 
ISSN 1216-6774 tudományos periodika szerkesztőbizottsági tagja. Kuta-
tási területe a történeti földrajz, a XVIII-XX. századi magyar állam hatá-
rának története, objektumtörténet, a magyar fegyveres erők diszlokáci-
ójának története, Kárpát-medencei erődítések. 

Az alapítvány kurátora mag. SIMON F. Nándor, aki a diplomatica, pale-
ográfia, papirológia és a szfragisztika segédtudományoknak a XIX-XX. 
századi magyar rendvédelemre alkalmazott változatát műveli, munkás-
ságában az általa gondozott szakterület szakértője. A Rendvédelem-

történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 
1785-3257 periodika szerkesztőbizottsági tagja. 

Az alapítvány hivatásának tekinti a magyar rendvédelem-történet 
művelési eredményeinek közkinccsé tételét. Ennek érdekében tudomá-
nyos rendezvényeket szervez, illetve kiadványok szerkesztését valósítja 
meg. 
 

Discipulus est prioris posterior dies. 
(A holnap a tegnap tanítványa.) 
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A 
BÁTHORY-BRASSAI 

tudományos konferencia-sorozat  
rendezvényeinek jegyzéke. 

 
 

 
S.sz. 

 
A rendezvény címe 

 

 
Dátum, helyszín 

I.  
 

Műszaki Gazdasági és Termé-
szettudományi Konferencia. 
 

 

2010. VII. 3. 
Verőce 

II.  
 

Gazdasági. Műszaki és Termé-
szettudományi Konferencia. 
 

 

2011. VII. 1-2. 
Balatonlelle. 

III.  
 

Nemzetközi Tudományos Gazda-
sági, Műszaki, Természettudo-
mányi és Történelmi Konferen-
cia. 
 

 

2012. VII. 5-6. 
Budapest 

IV.  
 

Nemzetközi Tudományos Gazda-
sági, Műszaki, Természettudo-
mányi és Történelmi Konferen-
cia. 
 

 

2013. V. 22-23. 
Budapest 

V.  
 

Kárpát-medencei versenyképes-
ség. 

 

2014. V. 21-22. 
Budapest 
 

VI.  
 

Kárpát-medencei versenyképes-
ség. 

 

2015. V. 27-28. 
Budapest 
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Levezető elnök 

 
Dr. PARÁDI József 

 
 
 

15 
00

 – 15 
25 Dr. PARÁDI József: Csendőrök a magyar határon 1891-1918. 

 
15 

25 
– 15 

50 BERKI Imre: A Határőrség Közvetlen Híradó Zászlóalj az 
1956-os forradalom és szabadságharc sodrásában. 

 
15 

50
 – 16 

00 S Z Ü N E T  
 
16 

00
 – 16 

25 Dr. SUBA János: Határvédelem Észak-Erdélyben 1940-1944. 
 

16 
25

 – 16 
50 Mag. SIMON F. Nándor: A belügyminisztérium szolgálati 

igazolványai 1953-1995. 
 

16 
50 

– 17 
00 S Z Ü N E T  

 
17 

00
 – 17 

25 VEDÓ Attila:  A Magyar  Királyi Csendőrség közlekedésren-
dészeti szolgálatának kialakulása és fejlődése. 
 

17 
25

 – 17 
50 Dr. SZÉKELY Zoltán: A Brit-szigetek tized és század rendsze- 

  re a rendvédelemben, mint a sheriff-rendszer gyökere.  
 

17 
50

 – 18 
15 A levezető elnök bemutatja a Szemere Bertalan Magyar  

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság munkásságát. 
 

18 
15 -től  H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a .  
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                                                   „Domina omnium et regina ratio” 

                                              (Cicero) 

                                                 Mindennek úrnője és királynője az értelem 

 
 

A szekció levezető elnöke 
 

 

 

Dr. PARÁDI  József 
Bölcsészdoktor, a hadtudomány kandidátu-

sa, nyá. főiskolai tanár 
 

a Magyar Tudományos Akadémia 

köztestületi tagja 
 

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság elnöke 
 

 

Rendvédelem-történetért elismerései 

& ; X ;  ; ¯ ;  ;  

 

 

A levezető elnök ismerteti a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság hivatá-
sát és tevékenységét, amely elsősorban kutatásból, 
publikálásból és rendezvények tartásából áll, abból a 
célból, hogy a magyar rendvédelem története köz-
kinccsé váljék és tapasztalatai hasznosíthatóak legye-
nek nemzeti rendvédelmünk fejlesztése során. 
 

 
Piktogram A rendvédelem-történetért elismerések 

 - Rendvédelem-történetért Díj 

 
- Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

¯ - Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 
- Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

X - Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

& - Rendvédelem-történetért Érdemérem 
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„  6  Bá t h or y - Br a s s a i  k on f e r e n c i a  

5  m a g ya r  v i l á g t a l á l k oz ó  

 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  s z e k c i ó ”  

 
A Határőrség Közvetlen Híradó Zászlóalj az 

1956-os forradalom és szabadságharc sodrásában
 

È: (+36/06-20) 251-3813     BERKI Imre   @: berki.imre@gmail.com 
 
- AZ ELTE-BTK történelem-
tudományi doktori iskolá-
jának doktorandusza 

 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  
- határőrség története 
- tűzoltóság, polgári védelem 
és katasztrófavédelem törté-
nete. 

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    na 

na 
na 

- könyvrészek            
- tanulmányok           
- egyéb közlemények  na 

na - független idézetek 
- Hirsch-index            na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &  X  
 
 
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek: 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
Katasztró- favédelem történeti tagozatának titkára, a Pulszky Társaság - Magyar 
Múzeumi Egyesület tagja. 
 
 
 
 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs 
jegyzékkel. 
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BERKI Imre 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A Határőrség Közvetlen Híradó Zászlóalj az 

1956-os forradalom és szabadságharc sodrásában 
 

Miért volt állandó határőr alakulat a fővárosban? Mi volt a feladata? Hogyan vett 
részt az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben? Ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ az előadás. 

Az előadásban röviden ismertetésre kerül az alakulat története, feladati. Az 
előadó bemutatja a forradalom és szabadságharc a Zászlóaljat érintő eseményeit 
és részletesen ismerteti a Harminckettesek terén lezajlott tűzharc történetét, az 
alakulat halottjának EGERVÁRY Lászlónak a sorsát. 

Az előadó kitér a laktanyában zajló eseményekre, a laktanya „ostromától” a 
Forradalmi Katonatanács megalakulásig és ténykedéséig. 

Végezetül bemutatásra kerül a megtorlás és a konszolidáció eseményei, va-
lamint EGERVÁRI László emlékének ápolása. 

Ez előadás az 1956-os forradalom és szabadságharc egy kevésbé ismert ré-
szét mutatja be a szakirodalom, levéltári források és a szemtanúk visszaemléke-
zési alapján. 
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 „  6  B á t h or y - Br a s s a i  k on f e r e n c i a  

5  m a g ya r  v i l á g t a l á l k oz ó  

 
R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  s z e k c i ó ”  

 
Csendőrök a  magyar határon 

1891-1918 
 

È: (+36/06-70) 326-1151  Dr. PARÁDI József   @: paradi.jozsef@gmail.com 
 
- bölcsészdoktor 
- kandidátus 

 
Tudománymetriai adatok: 

- nyá. főiskolai tanár, 
az ELTE-ÁJK MÁJT külső 
munkatársa, a Hadtudomá-
nyi Doktori Iskola témave-
zető oktatója 
 
Kutatási területe : 
a magyar rendvédelem tör-
ténete 1867-1945.  

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         22 
- könyvrészek            19 
- tanulmányok           77 
- egyéb közlemények  13 
- független idézetek  599 
- Hirsch-index            20 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   &  X    ¯     
 
 
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek: 
A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke. A Rendvédelem-történeti 

Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-

történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 
periodikák főszerkesztője és „A magyar rendvédelem-történet öröksége” HU-ISSN 
2062-8447, „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728, va-
lamint a „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” HU-
ISSN 2064-5333 könyvsorozatok főszerkesztője.  
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
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PARÁDI József 

ELŐADÁSABSZTRAK 
Csendőrök a magyar határon

1891-1918 
 

Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának a határőrizeti helyzete ha-
sonló volt napjaink Európai Unióbeli Magyarország határőrizetéhez. A két társor-
szág, az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság közös belső határán a határ-
forgalom teljesen szabad volt. Bárhol, bármikor, bárki szabadon átléphette ezt a 
határt. Az útlevél kötelezettség is korlátozott volt, hiszen a magyar állam abból 
indult ki, hogy polgárai szabadon járhatnak-kelhetnek vagy akár le is telepedhet-
nek a Világon bárhol, ehhez pedig semmilyen úti okmányra nincs szükségük. A 
magyar állampolgárok részére a magyar állam akkor biztosított úti okmányt, ha a 
célállomás, illetve az oda-visszautazás területén azt igényelték. Ebben az esetben 
az útlevélhez ragaszkodó polgárai számára Magyarország is előírta az útlevél kö-
telezettséget. E helyzetből fakadóan a Magyar Királyságnak csak az Osztrák-
Magyar Monarchia külső határaival megegyező határszakaszain valósítottak meg 
határőrizetet.  

A magyar határőrizet, amely — Carl Philipp Gottlieb von CLAUSEWITZ hadtu-
dományi munkássága nyomán már nélkülözte békeidőszakban a katonai alakula-
tok részvételét, hasonlóan a nyugat-európai országokhoz — a rendvédelmi testü-
letek tevékenységén nyugodott, a kor színvonalán állt. Ebben a tevékenységben a 
csendőrség, a rendőrség, a pénzügyőrség, a vámhivatalok, a humán- és állat-
egészségügyi állomások, illetve az erdőhatóságok munkatársai vettek részt kü-
lönböző formában. A korabeli magyar határőrizet lényege az volt, hogy nem egy e 
tevékenységi körre szakosodott testület végezte a határőrizet klasszikus hármas 
teendőit, azaz a határvonal őrzését, a határforgalom ellenőrzését és a határrend 
betartatását, hanem a magyar rendvédelmi testületek határ mellett diszlokáló 
alakulatai kaptak egy-egy olyan részhatárőrizeti feladatot, amely az alaptevé-
kenységükkel harmonizált. E tevékenység összefogását és irányítását az 1906-
ban létesített Magyar Királyi Határrendőrség látta ugyan el, azonban a magyar 
határőrizetben a legnagyobb létszámmal a Magyar Királyi Csendőrség magyar-
román és magyar-szerb határ mentén állomásozó alakulatai vettek részt. Ezen 
alakulatok specialitásai fokozatosan alakultak ki. A határszéli csendőrség a rábí-
zott feladatokat kiválóan ellátta.  
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„  6  Bá t h or y - Br a s s a i  k on f e r e n c i a  

5  m a g ya r  v i l á g t a l á l k oz ó  

 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  s z e k c i ó ”  

 
A belügyminisztérium szolgálati igazolványai 

1953-1995. 
 
È: (+36/06-20) 347-4602       Mag. SIMON F. Nándor  @: simon.f.nandor@gmail.com 

  
Tudománymetriai ada-

tok: 
 
Kutatási területe : 

a diplomatica, paleográfia papirológia 
szfragisztika  segédtudományoknak
a XIX-XX. századi magyar rendvé-
delemre alkalmazott változatát  
műveli. Munkásságában az általa 
gondozott szakterület szakértője.

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    na 

na 
na 

- könyvrészek            
- tanulmányok           
- egyéb közlemények   na 

na - független idézetek 
- Hirsch-index            na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &  X    ¯ 
 
 
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek: 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el-
nökségi tagja. 
 
 
 
 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs 
jegyzékkel. 
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Mag. SIMON F. Nándor 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A belügyminisztérium szolgálati igazolványai 1953-1995. 
 

Az 1953-as esztendő nemcsak Joszif Visszarionovics DZSUGASVILI [Sztálin] halálát 
jelentette a nemzetközi politikában, hazánkban pedig nemcsak ROSENFELD [Ráko-
si] Mátyás első bukását, hanem a magyar Belügyminisztérium rendőr minisztéri-
ummá történő átalakítását is magával hozta. Ebben az évben megszüntették az 
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) önállóságát és feloszlatták a testületet, az ÁVH ál-
lamvédelmi és rendvédelmi testületeit integrálták a Belügyminisztériumba, 
amely „fennhatósága” alól viszont kikerültek a helyi „önkormányzatok” a taná-
csok, így a Belügyminisztérium már „csupán” az államvédelmi és a rendvédelmi 
szervezeteket felügyelte, pontosabban, irányította: a rendőrséget, a határőrséget, 
a belső karhatalmat, a büntetés-végrehajtást, a légoltalmat, a tűzoltóságot és a 
belügyi tárca megyei főosztályait. Ezzel létrejött — ahogyan évtizedekig említet-
ték — az egységes Belügyminisztérium, megteremtve az úgynevezett, 
összbelügyi szemlélet alapjait is. 

Az egységesítés része volt az egységes belügyi szolgálati igazolványok kiala-
kítása, rendszeresítése is. Az első ilyen igazolványok még 1953-ban jelentek meg, 
amiket először 1956-ban cseréltek le, majd pedig 1957-ben, 1958-ban, 1970-ben, 
1978-ban, 1983-ban, illetve 1991-ben és 1995-ben jelentek meg új szolgálati iga-
zolványok. Ezek az igazolványok eleinte lényegében olyan munkaadói igazolvá-
nyok voltak, amelyek tulajdonosának speciális jogokat biztosítottak, majd pedig 
1995-től, a TAJ-kártyát is helyettesítették. 

Az előadásomban bemutatom azokat a lépéseket, amelyek egy-egy új szol-
gálati igazolvány-család bevezetéséhez vezettek: a kollégiumi ülések vitáit, a biz-
tonság-technikai elvárásokat és a gyártást, de kitérek arra is, miként „rétegződ-
tek” ezek az igazolványok (végrehajtói állomány, központi állomány, vezetői ál-
lomány), illetve arra is, hogy ezek az igazolványok milyen jogokat (intézkedési, 
belépési) biztosítottak a tulajdonosaiknak. 
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„  6  Bá t h or y - Br a s s a i  k on f e r e n c i a  

5  m a g ya r  v i l á g t a l á l k oz ó  

 
R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  s z e k c i ó ”  

 

 
Határvédelem Észak-Erdélyben  

1940-1944 
 

È: (+36/06-30) 566-7120     Dr. SUBA János  @: suba.janos@mail.militaria.hu 
 
- A történelem segédtu-
dományai (történeti föld-
rajz) egyetemi doktora,  
- a történelemtudomány 
doktora (Ph.D.) 
 
Kutatási területe : 
A történeti földrajz, a 
XVIII-XX. századi ma-
gyar állam határának 
története, objektumtör-
ténet, a magyar fegyve-
res erők diszlokációjá-
nak története, Kárpát-
medencei erődítések. 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                           1 
- könyvrészek            69 
- tanulmányok         113 
- egyéb közlemények  77 
- független idézetek       1 
- Hirsch-index              1 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   &  X    ¯   
 
 
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek: 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el-
nökségi tagja. A magyar Hadtudományi Társaság Tagja. A Rendvédelem-történeti 

Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordisnis) HU-ISSN 1216-6774 szerkesztőségi 
tagja. 
 
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
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SUBA János 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

Határvédelem Észak-Erdélyben 
1940-1944 

 

A II. Bécsi döntés nyomán Partiumi és Észak-Erdélyi területei visszatértek az 
anyaországhoz. A bevonulás után az 1000 kilométer hosszú határszakasz őrzése 
rögtön megkezdődött. A határvédelemben közreműködő alakulatok eltérő meg-
nevezésével találkozunk: határvadász zászlóalj, határvadász zászlóalj hegyi üte-
ge, határvédelemben közreműködő gyalog zászlóalj, határvadász zászlóalj erőd-
százada, hegyi felszerelésű határvadászok, hegyivadász zászlóalj, székely határ-
védelmi erők, határőr zászlóaljak, stb. Előadásomban áttekintem ezen, különböző 
elnevezésű, mégis egy feladatot ellátó alakulatok fejlődését, elhelyezését. Ismer-
tetem a határon felsorakozott őrsök helyzetét. Ezzel egy időben történt a hon-
védség erdélyi alakulatainak fejlesztése. 1943-ban az összes katonai alakulat a 
székely határvédelmi erők alárendeltségébe került. 
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„  6  Bá t h or y - Br a s s a i  k on f e r e n c i a  

5  m a g ya r  v i l á g t a l á l k oz ó  

 
R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  s z e k c i ó ”  

 

 
A Brit-szigetek tized és század rendszere a rendvédelemben, 

mint a sheriff-rendszer gyökere. 
 

È: (+36/06-30) 475-0626-7120  Dr. SZÉKELY Zoltán      @: dessant@gmail.com 
 
- Az állam- és jogtudo-
mány egyetemi doktora 
(dr.jur.),  
- Jogtörténeti doktoran-
dusz 
- Egyetemi tanársegéd 
 
Kutatási területe : 
Jog- és rendvédelem-tör-
ténet. 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    na 

na 
na 

- könyvrészek            
- tanulmányok           
- egyéb közlemények   na 

na - független idézetek 
- Hirsch-index            na 

 

   &  X     A magyar rendvédelem-történetért elismerései
 
 
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek: 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el-
nökségi tagja. A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordisnis) 

HU ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae 

Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1785-3257 szerkesztőségi tagja. 
 
 
 
 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegy-
zékkel. 
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SZÉKELY Zoltán 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A Brit-szigetek tized és század rendszere a rendvédelemben, 
mint a sheriff-rendszer gyökere. 

 

A Brit-szigeteken — a latin provincia hagyományaiból fakadóan — úgynevezett 
tized és század rendszert alkalmaztak a rend védelme érdekében. Ennek a lénye-
ge az volt, hogy a lakosság minden tizedik családjának biztosítania kellett egy fér-
fi családtagot a rend védelmének érdekében szükségessé váló feladatok ellátásá-
ra. E tizedekből hozták létre a századokat, amelyek tulajdonképpen szükség ese-
tén a tized rendszerben működő rendvédelmi személyeket összpontosították, il-
letve irányították. Ez a rendszer megfelelt a középkori viszonyoknak, takaréko-
san és jó hatásfokkal működött. Az ebben részt vevő személyeket ugyan nem le-
hetett azzal vádolni, hogy a rendfenntartás profi szakértői lettek volna, azonban 
kétségtelenül kiváló helyismerettel rendelkeztek, amely átsegítette őket sok ne-
hézségen. 

Ez a rendszer egyfajta kollektív felelősséget is megvalósított a rend ellen vé-
tőkkel szemben, illetve a sértettek javára. A rendszer lényegét az alkotta, hogy a 
lakosság saját maga biztosította a szükséges rend védelmét, melyet a felsőbb ha-
talom „csupán” számon kért, legfeljebb támogatott. 
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„  6  Bá t h or y - Br a s s a i  k on f e r e n c i a  

5  m a g ya r  v i l á g t a l á l k oz ó  

 
R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  s z e k c i ó ”  

 

 
A Magyar Királyi Csendőrség 

közlekedésrendészeti szolgálatának kialakulása és fejlődése. 
 

VEDÓ Attila 
 

- a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar 
Hadtudományi Doktori Isko-
lájának  doktorandusza. 

 
 
Kutatási területe : 
a magyar állam határje-
lei és a Magyar Királyi 
Csendőrség története.  

 

 

 
Tudománymetriai   adatok: 
 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    1 
- könyvrészek            1 
- tanulmányok           6 
- egyéb közlemények  1 
- független idézetek   na 
- Hirsch-index              na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  &  X 
 
 
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek: 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 

 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
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VEDÓ Attila 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A Magyar Királyi Csendőrség közlekedésrendészeti szolgálatának 
 kialakulása és fejlődése. 

 

Az 1920-as évek végére a gépjárművek közúti forgalma dinamikus fejlődésen 
esett át mind szabályozási, mind technikai értelemben. Az egyre nagyobb szám-
ban megjelenő gépi meghajtású járművek ellenőrzése fokozódó rendészeti igényt 
fogalmazott meg, melyet a Magyar Királyi Csendőrség hangsúlyos szerepvállalás-
sal elégített ki. Az 1929-ben megalakult közlekedési szolgálati ág a szervezet sok-
rétű feladatkörébe illeszkedve tette központilag szervezetté a közúti forgalom el-
lenőrzését és tevékenysége nyomán olyan eljárásrendek és szakmai alapelvek fo-
galmazódtak meg, melyek napjainkig fellelhetők a közlekedési balesetek helyszí-
nén foganatosított intézkedésekben vagy akár az eseményről készített helyszín-
rajzban. A szakterület fejlődősével a baleseti helyszínelés és a forgalomellenőrzés 
módszertana egyre kidolgozottabbá vált és a kor műszaki színvonalához igazod-
va valósította meg a szervezet közlekedésbiztonsági célkitűzéseit. A szakmai el-
méleten túl a szolgálati ág szervezeti struktúrája, kiválasztási és képzési rendsze-
re is fejlődött. 

Összességében elmondható, hogy a Magyar Királyi Csendőrség közlekedés-
rendészeti szolgálati ága megfelelt a vele szemben támasztott szervezeti és tár-
sadalmi elvárásoknak és sikerrel tette biztonságosabbá a közúti közlekedést ha-
zánk vidéki útjain. 
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A  B Á T H O R Y  –  B R A S S A I  
k o n f e re n c i a - s or o z a t  

r e n d e z v é n y e i n e k  k i a d v á n y a i  
 
 
 
 

- OZSVÁTH Judith — TUZSON Tibor: 3. Báthory – Brassai nemzet-

közi tudományos konferencia. Budapest, 2012, Tuzson Tibor. 153 p. 
HU-ISBN 978 963 08 7085 6. 
 

Világhálón: 
http://www.bbk.alfanet.eu/index.php?module=staticpage&id=205&lang=1 

 
 
 

- 

- FREGAN Beatrix — OZSVÁTH Judith — RAJNAI Zoltán (szerk.):            

4. Báthory – Brassai nemzetközi tudományos konferencia-

kiadvány. SZERKESZTÉS ALATT 
 
 
 

5. Báthory – Brassai Tanulmánykötet. I.köt. A-K. II.köt. K-Z. Buda-
pest, 2004, Tuzson Tibor. 609 p. HU-ISBN 978 615 54 6038 5.  
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A szervezők értékelése 

és meghívása 

 

 
A konferencia szervezői megköszönték a Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által létrehozott rendvé-

delem-történeti szekciót és az abban előadók munkáját, azt hasznosnak 

tekintették.  

 

Arra kérték tudományos társaságunkat, hogy a 2016 tavaszán VII. 

Báthory-Brassai Konferencia VI. világtalálkozóján is vegyünk részt 

rendvédelem-történeti szekcióval. 
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PARÁDI József: 
25 éves 

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 

 
A tudományos társaságot nemzeti rendvédelem-történetünk kutatói alapítot-
ták az egyesülési szabadság visszatérése nyomán a rendszerváltáskor. A tár-
saság alapító közgyűlésére 1990. XII. 14-én került sor, a bírósági bejegyzés 
pedig 1991. II. 6-án valósult meg. 

A társaság alapszabályzatában rögzített hivatása a magyar rendvédelem-
történet művelése és a feltárt eredmények közkinccsé tétele. A tudományos 
társaság ezen hivatásához méltóan — sanyarú körülmények között, de — 
eredményes 1/4 évszázadot tudhat maga mögött. 

A tudományos társaság 2015. X. 16-ai pénteki rendezvényén a negyed-
évszázados tevékenységét zárta. A rendezvény — melyre a Nemzeti köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara épületegyüt-
tesének a dísztermében került sor (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) — 
két, egymástól jól elkülöníthető részből állt. Délelőtt négy kötet bemutatásá-
ra, elismerések átadására és az elhunyt tagtársak emléke előtti tisztelgésre, 
továbbá a hasonló működési körű társadalmi szervezeteknek a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tevékenységét 
értékelő ismertetőire került sor. A délelőtti program levezető elnöke dr. SZÉ-

KELY Zoltán jogászdoktor egyetemi adjunktus volt. 
A regisztrációt és a megnyitót követően dr. PARÁDI József bölcsészdok-

tor a hadtudomány kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár a Magyar Tu-
dományos Akadémia köztestületi tagja nyá.r.ezds. a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 1/4 évszázados tevé-
kenységét ismertette. 

Ezt követte dr. GÁSPÁR László és dr. PARÁDI József 65. születésnapja 
tiszteletére létrehozott gyűjteményes kötetek ismertetése, egybekötve az ün-
nepeltek laudatio-jával. Dr. GÁSPÁR Lászlónak ajánlott kötetet és az ünne-
pelt munkásságának ismertetését dr. SÁNDOR Vilmos az ünnepelt munkatár-
sa és főnöke végezte. Dr. PARÁDI Józsefnek ajánlott kötetet és az ünnepelt 
munkásságát dr. SZAKÁLY Sándor mutatta be. 

A fennállásának 25. évébe lépő Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság tiszteletére létrehozott gyűjteményes 
kötetet dr. MEZEY Barna prof. helyett — aki németországi kiküldetése miatt 
nem tudott megjelenni a rendezvényen — dr. HORVÁTH Attila egyetemi do-
cens az Eötvös Loránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ma-
gyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék munkatársa mutatta be.  

A könyvbemutatók sorát dr. BODA József habilitált egyetemi docens 
zárta. Dr. BODA József a „Csendőrség-történeti tanulmányok” című gyűjte-
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ményes kötetet ismertette, amely — a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság által megjelentetett könyvsorozatok kö-
zül — a „Rendvédelem-történeti tanulmányok” című könyvsorozat első kö-
teteként jelent meg. A kötet ismertetése kapcsán az előadó a tudományos tár-
saság együttműködési tevékenységét is bemutatta. 

A könyvbemutatókat az elismerések átadása követte. A Szemere Berta-
lan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság fennállásának 25 
éves évfordulója alkalmából emlékérmet alapított. Az emlékéremben nem 
csupán a tudományos társaság tagjai részesültek, hanem mindenki aki a 
nemzeti rendvédelem-történetünk művelése terén kimagasló módon tevé-
kenykedett, illetve a faltáró munkát önzetlenül és jelentős mértékben előse-
gítette, továbbá tevékenységét a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság még ne, vagy nem kellően ismerte el. Mint-
egy 60 fő részesült elismerésben. Közülük számosan az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történelmi Levéltárának kutatói.  

Az elismerések átadása után CSÓKA Ferenc ismertette az elhunyt tagtár-
sak neveit. A résztvevők néma felállással tisztelegtek az eltávozottak emléke 
előtt. Közel 50 fő, a tagság mintegy 1/6-a távozott el az elmúlt 1/4 évszázad 
során. Tevékenységük eredményeit azonban országszerte és a tudományos 
társaság munkájában is kiválóan hasznosítják a fiatalabb nemzedékek tagjai. 

A délelőtti program utolsó előtti napirendje a társadalmi szervezetek 
képviselőinek beszédei voltak. Ennek keretében dr. TÖMÖSVÁRY Zsigmond 
ddtbk. A Felderítők Társaságának elnöke, dr. LŐRINCZ József bv. ddtbk. A 
Magyar Börtönügyi Társaság képviselője, Dr. RESPERGER István ddtbk. A 
Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettese és dr. JANZA Frigyes 
r.vörgy. a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára méltatta a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság te-
vékenységét és abban az általuk képviselt szervezet teendőit. 

A délelőtti program záró aktusaként a tudományos társaság új tagjai 
dr.jur BÓI László r.örgy. és dr.jur. NYITRAI Endre r.örgy. ismertette eddigi 
tudományos tevékenységét és a tervezett kutató munkáját. 

Ebédszünet után került sor a délutáni programra, amely a tudományos 
társaság közgyűlése volt. 
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BERKI Imre 

„Látványos tűzesetek és gyújtogatók” 

visszatérés a tűzoltóság és tűzvédelem történetének 

nemzetközi szakmai közéletbe. 
 

Majdnem egy évtizedes hiányzás után Magyarország ismételten bekapcsoló-
dott a tűzvédelem történetének nemzetközi szakmai közéletébe. BERKI Imre 

a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója képviselte hazánkat 

a CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) Tűzoltóságok és CTIF Történeti, 

Múzeumi és Dokumentációs Bizottsága Tűzoltóság és Tűzvédelem Történe-

tének Nemzetközi Munkacsoportja 23. nemzetközi plenáris ülésén Přibys-

lavban. 

A tizenhárom nemzet képviselőit felvonultató tanácskozás a látványos 

tűzesetek és gyújtogatók témakörében zajlott. 

A találkozó ünnepélyességét emelte a CTIF történetét és tagjait bemuta-

tó, megújult kiállítás megnyitása. A kiállítás megtekintését követően az ülés 

megnyitására és szakmai elismerések átadására került sor. Mind a konferen-
cián, mind pedig az esti szakmai beszélgetések alkalmával a résztvevők 

örömüknek adtak hangot, hogy Magyarország hosszú kihagyás után ismét 

képviselteti magát a szervezet munkájában. A plenáris ülést megelőző szak-

mai fórumon hatalmas érdeklődés kísérte a magyar delegációt és kiadványa-

it. Az elhangzott előadásokból és a tűzoltógépjármű-gyárban tett látogatás-

ból megszerzett tapasztalatok, a mások által használt, bevált gyakorlatok és 

módszerek beépítésre kerülnek a Katasztrófavédelem Központi Múzeumá-

nak mindennapjaiba. 

Az út során a múzeum nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodott, több 

meghívást kapott, és sokan jelezték, hogy szívesen tennének szakmai látoga-

tást hazánkba. 
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BERKI Imre 

Impozáns kiállítással és nemzetközi tudományos konferenciával 

ünnepelte 60. születésnapját 

a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 
 

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, a Kataszt-
rófavédelem Központi Múzeuma fennállásának hatvanadik évfordulója 
alkalmából november tizenhatodikán kiállítás nyílt a Duna Palotában, 
illetve ugyanezen a napon „A rendvédelmi és műszaki múzeológia 
aktuális kérdései” címmel nemzetközi szakmai konferenciát tartottak.  

A Duna Palota Falk Miksa termében november huszonharmadikáig 
volt megtekinthető, a hazai tűzoltóság történelmét és tárgyi emlékeit 
bemutató kiállítás, melyet dr. TOLLÁR Tibor tű. vőrgy., a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója nyitotta meg. 
A Belügyminisztérium helyettes államtitkára, a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ vezetői, a megyei katasztrófavédelmi igazgatók, a 
társmúzeumok képviselői előtt a főigazgatóság vezetője köszöntőjében 
úgy fogalmazott, hatvan év sem egy ember életében, sem egy intézmény 
életében nem kevés. TOLLÁR Tibor utalt arra, hogy a 2015-ös esztendő a 
jubileumi rendezvények jegyében telik el, de tulajdonképpen a hatvana-
dik helyett már a kétszázadik születésnapot is ünnepelhetné a múzeum, 
hiszen már 1813-ban is gyűjtöttek anyagot nagy tűzesetek után. Függet-
lenül attól, hogy hány év telt el az alapítása óta, az intézmény az idők 
során mindent megtett, ami a feladatai közé tartozik. A mostani kiállí-
tással a hazai tűzoltó történelem kincsestárát hozták el a látogatóknak, 
mondta a tábornok, a tárlókban látható anyag ilyen összetételben még 
soha nem volt megtekinthető. A főigazgató külön kiemelte a nyíregyházi 
Jósa András Múzeumtól kölcsönkapott ezüst tűzoltókincseket, amelye-
ket a nyolcvanas években kutattak fel és hoztak haza Ausztriából. 

A kiállítás megnyitása alkalmat adott elismerések átadására is. Dr. 
HOFFMANN Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért és víz-
ügyekért felelős helyettes államtitkára az országos katasztrófavédelmi 
főigazgatóval közösen adta át dr. PINTÉR Sándor r.vezds. belügyminisz-
ter elismerő oklevelét, amelyet a tárcavezető a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeumának fennállása hatvanadik évfordulója alkalmából 
adományozott.   

A kiállítás központi részét a Nyíregyházáról érkezett ezüst relikviák 
alkották, a tárlat átfogó tájékoztatást adott a magyar tűzoltóság múltjá-
ról, testközelből megtekinthető volt több felújított szerkocsi valamint a 
múzeum víziorgonája, amely egy rekonstrukció, hű mása annak az ókori 
víziorgonának, amelyet az írások szerint időszámításunk szerint 228-ban 
az aquincumi tűzoltó testület parancsnoka adományozott az állomány-
nak, és a tűzoltók székházának leégésekor pusztult el. 
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A kiállítás megnyitóját követően kezdetét vette „A rendvédelmi és 
műszaki muzeológia aktuális kérdései” címmel az a nemzetközi szakmai 
konferencia, amelyet dr. BÉRCZI László tű.ddtbk., országos tűzoltósági 
főfelügyelő nyitott meg. A tábornok Tamási Áron szavait idézve kezdte 
mondandóját: „aki a múltját nem becsüli, a jövőjét nem ismeri”. A 
főfelügyelő azzal folytatta, hogy a tűzoltóság a rendvédelemben elsőként 
alapított múzeumot, sokak sok munkája fekszik a mára elért eredmé-
nyekben. BÉRCZI László külön kiemelte MINÁROVICS János alapító 
igazgató munkásságát. Az intézmény, mondta, folytonos megújulásra 
képes, így például 2012-től a tűzoltóság mellett a polgári védelem és az 
iparbiztonság is megjelenik a gyűjteményben. Arról sem szabad megfe-
ledkezni, tette hozzá a tábornok, hogy a budapesti mellett már kihelye-
zett kiállítás van Vörsön, Bonyhádon, Egerben és Nagycenken is. 

A konferencia első előadását VARGA Noémi az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának munkatársa tartotta, aki 
az országos szakmúzeumoknak a múzeumi rendszerben betöltött helyé-
ről beszélt. Dr. BÉRCZI László tű.ddtbk. a tűzoltóság fejlődésének 
történetét mutatta be, AMBRUSZ József c.tű.ezds. a múzeumnak az 
oktatás rendszerében vállalt szerepéről tartott előadást. A rendészeti 
szakmai muzeológia ausztriai helyzetéről GERALD Schimpf, a Bécsi 
Tűzoltó Múzeum vezetője értekezett, a Pénzügyőr és Adózástörténeti 
Múzeum tevékenységét dr. MÉSZÁROS Balázs mutatta be. Dr. HENTZ 
Károly a műszaki muzeológia aktuális kérdéseit feszegette, BÉRES 

Ferenc tű.alez. pedig a hagyományőrzők és a múzeumok kapcsolatát 
tárta a hallgatóság elé. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának 
jövőbeli terveiről, a fejlődés irányairól az intézmény igazgatója, Berki 
Imre tartott előadást. 

A konferencia áttekintette az országos szakmuzeológia helyzetét, 
ezen belül különösen a rendvédelmi, rendészeti és a műszaki múzeumok 
speciális helyzetét, hazai és nemzetközi kapcsolatait, az oktatásban, 
hagyományőrzésben betöltött szerepüket. 

A kiállítás és a nemzetközi szakmai konferencia méltó módon állí-
tott emléket a múzeum 60 éves történetének, a nemzetközi szakmai 
konferencia érdekes kérdésfelvetéseivel utat mutatott a jövő számára. 
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PARÁDI József 
Tudósítás hazánk legszebb helyszínén megvalósított 

történelmi témájú tudományos konferenciáról 
 

Az országház felsőházi termében került sor a VERITAS Történetkutató 
Intézet konferenciájára 

2015. XII. 8. 0900 

„Szabad választás – szabad a választás” 
címmel. 

A konferenciát GULYÁS Gergely, az országgyűlés alelnöke köszöntötte. 
A délelőtti üléselnök SZAKÁLY Sándor, a délutáni üléselnök pedig 
MARINOVICS Endre a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, 
illetve tudományos főigazgató-helyettese volt. 

A konferencián hat előadás hangzott el. 
GYARMATI György (az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-

véltárának a főigazgatója) : A magyar politika erővonalai a háború 

befejezése utáni hónapokban.  
SÁRINGER János (VERITAS Történetkutató intézet tudományos 

főmunkatársa) : Mozgástér és kényszerpálya 1944-1945. 

SZERENCSÉS Károly (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Kar docense) : A választások eredménye a választási rend-

szer tükrében.  
BARÁTH Magdolna (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-

rának osztályvezetője) : A Szövetségi Ellenőrző Bizottság tevékenysége.  
KISS Dávid (VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munka-

társa) : A Magyar Kommunista Párt felkészülése a választásokra.  
VARGA Zsuzsa (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá-

nyi Kar docense) : Hogyan hatott a választás eredményeire a földkérdés. 

Zárszót BOROSS Péter volt miniszterelnök a VERITAS Történetku-
tató Intézet tanácsadó testületének az elnöke mondott. 

A tervek szerint, a szervezők szerették volna, ha HORVÁTH János az 
1945. évi Nemzetgyűlés tagja is megosztja személyes élményeit a hallgató-
sággal. Erre azonban HORVÁTH János balesete miatt nem került sor.  

A tudományos konferencia jó hangulatban, a legújabb kutatási 
eredmények ismertetésével zajlott le. A hallgatóságban — nem alaptala-
nul — olyan érzés keletkezett, hogy a magyar történelemtudomány 
művelői a szakterületük kutatási eredményeit osztották meg a hallgatók-
kal, nem pedig valamilyen politikai ideához igyekezték igazítani a 
megtörtént események magyarázatát. 

A konferenciát követő állófogadáson az országház Goblein-
termében adta át dr. PARÁDI József nyá. főiskolai tanár és mag. vitéz 
ZEIDLER Sándor a 60. életévét 2015-ben elérő dr. SZAKÁLY Sándor prof. 
számára a 60 éves szolgálati jelet a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
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delem-történeti Tudományos Társaság nevében. Dr. SZAKÁLY Sándor 
prof. számára igazi, nem várt és pozitív tartalmú meglepetés volt a 
ZEIDLER Sándor által tervezett és PARÁDI József keresetlen baráti szavai 
kíséretében átadott szolgálati jel.* 

 

 

1. A Szolgálati Jel és adományozó okirata 

 

 

 

* A szolgálati jel adományozása Mária Teréziáig vezethető vissza, mely szokás napjainkig 
fennmaradt. Klasszikus értelemben a szolgálatban eltöltött idő szerint adományozták. Jelen 
esetben azonban az adományozók átértelmezték e hagyományt a teljes életkorra kiterjedő-
en.  
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2-3. A Szolgálati Jel átadása előtt dr. PARÁDI József a kitüntetettet méltató beszédet 
tartott az országház goblein-termében 
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4. A Szolgálati Jel átadása  
 

 

 

 
           5. A kitüntetett a Szolgálati Jel 
                     átadását követően 
 
 

                          

 

 

 

 

 

   

6. Dr. PARÁDI József a kitüntetést 
adományozó Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnöke, dr. SZAKÁLY Sándor 

prof. kitüntetett és 
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V. 
SZEMÉLYI HÍREK 

(Rovatvezető: PARÁDI József)  
 

TAGSÁG 
PARÁDI József 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 

tagságában 2015-ben bekövetkezett változások 
 

„Homo non soli natus, sed patrie.” (Cicero) 

Az ember nem önmaga számára él, hanem a haza számára is. 
 

2015-ben a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság tagjai közül id. PERJÉSI György (191-031) Debrecen, 1919 – Budapest 
2015. tagtársunk elhunyt. A tagság pedig tagfelvétel során  8 fővel bővült 
 

2015-ben felvett tagtársaink: 
 

BÓI László dr.jur. 115-268 
Kutatási területe: a XIX-XX. századi magyar nyomozás története. 
 

GIRHINY Kornél  115-274 
Kutatási területe: a magyar nyomozások fejlődéstörténete 1867-napjainkig. 
 

NYITRAI Endre dr.jur. 115-269 
Kutatási területe: a magyarországi detektívtestületek és utódszervezeteik története. 
 

PRÉDA István  115-270 
Kutatási területe: a Magyar Királyi Csendőrség története. 
 

SZABÓ Andrea dr. 215-271 
Kutatási területe: a magyar pénzügyőrség története. 
 

SZABÓ Szilárd dr. 115-267 
Kutatási területe: a dualizmuskori rendvédelem és a közjogi viszonyok. 
 

TIRTS Tibor dr. jur. 115-273 
Kutatási területe: a XIX-XX. századi magyar rendvédelmi szakképzés. 
 

ZSIGOVITS László dr. 115-272 
Kutatási területe: a magyar pártállam határőrizete. 
 

 
. Az újonnan felvettek közül 3 fő Ph.D. disszertációval, 3 fő egyetemi doktorá-
tussal rendelkezik.  

 

 
 
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 164 

 
 

 

NÉV: Dr. BÓI László 
SZÜL. IDŐ: 1976 
È: (+36/06-70) 429-0515 
@: dr.boi.laszlo@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 115-268 
 
 
 
 

 
Tanulmányok 

- 1999-2000 Miskolci Rendőr Szakközépiskola. 
- 2002-2005 Rendőrtiszti Főiskola Közlekedésrendészeti szak. 
- 2003-2007 ELTE-ÁJK. 
- 2010 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 

Kar kriminalisztikai szakjogász képzés. 
- 2014- Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dokto-

ri Iskola. 
 

Szakmai tevékenység 
- 1997-1998 Budapesti Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosz-

tály Őr- és kísérőszolgálati Osztály Kísérőszolgálati Alosztály. 
- 1998-1999 Budapesti Rendőr-főkapitányság XX-XXIII. Kerületi 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- Járőr Alosztály. 
- 1999-2002 Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 

Főosztály, Vizsgálati Alosztály. 
- 2004-2010 Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály 

Vagyonvédelmi Osztály Zseblopási Alosztály, majd Bűnügyi Főosztály 
Betörési Osztály Zseblopási Alosztály, végül Gazdaságvédelmi Főosz-
tály Vagyonvédelmi Osztály Zseblopási Alosztály. 

- 2010-2011 Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Fő-
osztály Felderítő Alosztály. 

- 2011-2012 Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztály Készenléti Alosztály. 

- 2012-2013 Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeleti Fő-
osztály. 

- 2013- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Kriminalisztikai Tanszék oktatója. 

 

Tudományos és oktatói fokozatok  
 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján: www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
- Magyar Rendészettudományi Társaság, Rendészettudományi Dokto-

randuszok Országos Egyesülete. 
 

Nyelvismeret 
- Német 
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NÉV: GIRHINY Kornél 
SZÜL. IDŐ: 1979 
È: (+36/06-70) 322-7409 
@: girhiny.kornel@uni-nke.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 115-274 
 
 
 
 

 
Tanulmányok 

- 1997-1999 Miskolci Rendészeti Szakközépiskola. 
- 2006-2010 Rendőrtiszti Főiskola. 
- 2010-2012 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Kar, Rendészeti Vezető Mester Szak. 
- 2014- Pécsi Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Kar 

Doktori iskola. 
 

Szakmai tevékenység 
- 1998-2001 Borsod Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 

Edelényi Rendőrkapitányságán gépkocsizó járőr. 
- 2001-2003 Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőr-

kapitányságán gépkocsizó járőr. 
- 2003-2006 Budapesti Rendőrfőkapitányság III. Kerületi Rendőr-

kapitányságán körzeti megbízott. 
- 2006-2010 Budapesti Rendőrfőkapitányság VI. Kerületi Rendőr-

kapitányságán nyomozó. 
- 2010-2011 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Ta-

tabányai Rendőr-kapitányságán alosztályvezető. 
2012-2013 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Esz-

tergomi Rendőr-kapitányságán kiemelt főnyomozó. 
- 2013- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

Kriminalisztika Tanszék. 
 

Tudományos és oktatói fokozatok  
 

 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján: www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
 

 

Tudományos tagságok és tisztségek 
 
 

Nyelvismeret 
- angol 
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NÉV: Dr. NYITRAI Endre 
SZÜL. IDŐ: 1983 
È: (+36/06-70) 947-6435 
@: soundlife@freemail.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 115-269 
 
 
 
 

 
Tanulmányok 

- 2001-2004 Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szak 
- 2005-2006 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-

mányi Kar. 
- 2007-2010 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 
- 2008 Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) 
- 2012 - Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dok-

tori Iskola. 
 

Szakmai tevékenység 
- 2004-2012 Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztály. 
- 2012-2013 Pest Megyei Rendőrkapitányság Felderítő Osztály. 
- 2013- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar ok-

tatója.  
 

Tudományos és oktatói fokozatok  
 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján : www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvismeret 
- Angol 
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NÉV: PRÉDA István 
SZÜL. IDŐ: 1962. IX. 01. 
È: (+36/06-30) 419-0576 
@: preda62@t-online.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 115-270 
 
 
 
 

 
 
Tanulmányok 

- Petőfi Sándor Szakmunkásképző Intézet 
 
 

Szakmai tevékenység 
- Csendőrség-történeti hagyományőrzés 
 
 

Tudományos és oktatói fokozatok  
 
 

 

Publikációk 
 

 

 

Kitűntetések  
- 25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlékérme 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvismeret 
- Angol 
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NÉV: Dr. SZABÓ Andrea 
SZÜL. IDŐ: 1969. 
È: (+36/06-30) 241-5838 
@: szabo.andrea_2@nav.gov.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 215-271 
 
 
 
 

 

Tanulmányok 
- 1990-1993 Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szak. 
- 1996-1999 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-

mányi Kar Jogász Szak. 
- 2003 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar Európai Szakjogászképzés. 
- 2008-2013 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-

mányi Kar Doktori Iskola. 
 

Szakmai tevékenység 
- 2007-2009 Rendőrtiszti Főiskola Vám- és Pénzügyőr Tanszék okta-

tója. 
- 2009-2014 Rendőrtiszti Főiskola Vám- és Pénzügyőr Tanszék meg-

bízott tanszékvezetője. 
- 2014- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

Vám- és Pénzügyőr Tanszék tanszékvezetője. 
 

Tudományos és oktatói fokozatok  
- 2014 Ph.D. 
- 2014 egyetemi docens. 
 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján : www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
- 2013 Szent Máté Érem arany fokozata (Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal) 
- 2013 Szabó András Díj (Belügyi Tudományos Tanács) 
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
- 2008-2010 Vám- és Pénzügyőrség Tudományos Tanácsa, titkár. 
- 2010- Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőr 

Tagozat elnöke. 
 

Nyelvismeret 
- angol, német 
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NÉV: Dr. SZABÓ Szilárd 
SZÜL. IDŐ: 1976 
È: (+36/06-30) 711-4814 
@: jagdtiger44@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 115-267 
 
 
 
 

 

Tanulmányok 
- 1995-2001 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar történe-

lemtanár szak. 
- 1998-2003 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász-

szak. 
 

Szakmai tevékenység 
- 2003-2006 doktorandusz hallgató Miskolci Egyetem Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. 
- 2003-2007 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtör-

téneti Tanszék oktatója. 
- 2006- Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudo-

mányi és Szociológiatudományi Intézet Politikatudományi Tanszék 
Egyetemi Tanársegéd. 

 

Tudományos és oktatói fokozatok  
- 2010 Ph.D., állam- és jogtudományok, Miskolci Egyetem summa 

cum laude minősítés, disszertáció címe: Bosznia-Hercegovina közjogi 

viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878-1918. 
 

Publikációk 
- Külön jegyzék szerint. 

 

Kitűntetések  
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
- 2011-   MTA köztestület. 
- 2011-   Magyar Történelmi Társulat. 

 

Nyelvismeret 
- Német, középfokú állami nyelvvizsga. 
- Latin, doktori eljárásban szerzett nyelvvizsga. 
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Dr. SZABÓ Szilárd publikációs jegyzéke 
A jegyzék nem tartalmazza a szerző által készített szerkesztéseket, szöveggondozásokat és válogatáso-

kat, e-learning tananyagokat, az ismeretterjesztő műveket, az előszavakat, a beszédeket, valamint az 

előadásokat, a kiadatlan műhelytanulmányokat, az interjúkat, a lexikonok szócikkeit, a lectori 

salutemeket, továbbá a világhálón közölt azon alkotásokat, amelyek olyan honlapon jelentek meg, me-

lyek változatlan fennmaradására nincsen garancia stb.  
 

MONOGRÁFIÁK: 
1 Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyaror-

szághoz 1878-1918. Debrecen, 2011, Debrecen University Press. 253 p. 
HU-ISBN 978 963 31 8142 3. 
 

TANULMÁNYOK: 
2 Deák Ferenc és a Habsburg-birodalom nagyhatalmi helyzete. 332-

338.p. In STIPTA István (szerk.): Doktoranduszok fóruma. Miskolc, 
2003, Novotni Alapítvány. 446 p. HU-ISBN 963 93 6019 8. A tanul-
mány korábbi változata 2003. november 6-án, Miskolcon a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Deák Ferenc Doktori Iskolá-
ja által szervezett konferencián hangzott el. A tanulmány az előadás ja-
vított, bővített és átdolgozott változata. 

3 Bosznia-Hercegovina 1908-as annexiójának közjogi változása. 179-
197.p. In TAKÁCS Péter (szerk.): Acta Universitatis Debreceniensis Deb-
receni Egyetem Történeti intézete. 207 p. HU-ISSN 1217-4602 /Series 
Historcia, LV/ HU-ISSN 0418-4556. 

4 1880. évi VI. törvény – a kiegyezés módosítása? 248-251.p. In 
JÁMBORNÉ Róth Erika (szerk.): Doktoranduszok fóruma. Miskolc, 2004, 
Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma.    
338 p. HU-ISBN — A tanulmány korábbi változata 2004 november 4-
én, Miskolcon a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Deák Ferenc Doktori Iskolája által szervezett konferencián hangzott el. 
A tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

5  A közös külügyek alkotmányos kérdései. Jogtörténeti Szemle, II.évf. 
(2004) 3.sz. 48-54.p. HU-ISSN 0237-7284. 

6 A dualista berendezkedés és Bosznia-Hercegovina közjogi helyzete 1878-
1908. Collega, IX.évf. (2005) 2.sz. 69-72.p. HU-ISSN 1417-8079. A tanul-
mány korábbi változata 2005. III. 18-án, Budapesten a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán hangzott el a Jogász 
Doktoranduszok III. Országos Szakmai Találkozóján. A tanulmány az előadás 
javított, bővített és átdolgozott változata. 

7 Bosznia-Hercegovina 1908-as annexiójának közjogi vonatkozásai. Colle-

ga, IX.évf. (2005) 3.sz. 41-43.p. HU-ISSN  1417-8079. 
8 Magyarország és Ausztria közjogi viszonyának értelmezése a korabeli 

magyar szakirodalomban az 1867. évi XII. törvény alapján. 175-193.p. In 
STIPTA István (szerk.): Studia iurisprudentiae doctorandorum 

Miskolciensium. [A miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai] 
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Miskolc, 2005, Bíbor Kiadó. 415 p. HU-ISSN 1588-7901. Tomus 6/2. 
IX.fasciculus. 

9 A Bosznia-Hercegovina okkupációjára és annexiójára vonatkozó levéltári 
források a Haus-Hof und Staatsarchiv anyagában. 256-269.p. In JÁMBORNÉ 

Róth Erika (szerk.): Doktoranduszok fóruma. Miskolc, 2005, Miskolci 
Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma. 381 p. HU-
ISBN — A tanulmány korábbi változata 2005 november 9-én, Miskol-
con a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Deák Ferenc 
Doktori Iskolája által szervezett konferencián hangzott el. A tanulmány 
az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

10 JÁSZI Viktor. 15-40.p. In P. SZABÓ Béla (szerk.): A Debreceni Tudo-

mányegyetem jogtanárai 1914-1919. II.köt. Debrecen, 2006, Debreceni Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék. 270 p.  HU-ISBN 963 
47 3008 6. /Historia Facultatis Iuridicae, III./ HU-ISSN — 

11 KÁROLYI Géza társszerzőségével: Kovács Gábor. 43-51.p. In P. SZABÓ 

Béla (szerk.): A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai 1914-1919. II.köt. 
Debrecen, 2006, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténe-
ti Tanszék. 270 p.  HU-ISBN 963 47 3008 6. /Historia Facultatis Iuridicae, 
III./ HU-ISSN — 

12 Az 1879. évi VIII. törvény megalkotása. 205-227.p. In        (szerk.): 
Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium. [A miskolci 
doktoranduszok jogtudományi tanulmányai] Miskolc, 2006, Bíbor Kiadó.  
447 p. HU-ISSN 1588-7901 Tomus 7/2. IX.fasciculus. 

13 1880. évi. VI. törvény keletkezése. Jogtörténeti Szemle, IV.évf. (2006) 
2.sz. 70-77.p. HU-ISSN 0237-7284. 

14 A Bosznia-Hercegovina okkupációjára és annexiójára vonatkozó levéltári 
források a Haus-Hof und Staatsarchiv anyagában. Collega, X.évf. (2006) 2-
3.sz. 64-67.p. HU-ISSN 1417-8079. A tanulmány korábbi változata 2006. áp-
rilis 22-én, Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán hangzott el a Jogász Doktoranduszok IV. Országos Szakmai 
Találkozóján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 

15 Vita a Pragmatica Sanctio értelmezése körül az 1900. évi XXIV. törvény-
cikk kapcsán, avagy egy szerelmi házasság következménye. Collectio Iuridica 

Universitatis Debreceniensis, VII.évf. (2007) 7.sz. 247-304.p. HU-ISSN 
1588-306X. 

16 Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Magyarországhoz és Ausztriához 
az okkupáció után. Aetas, XXIII.évf. (2008) 3.sz. 184-214.p. HU-ISSN 0237-
7934. 

17 Az Ausztria és Magyarország közötti közjogi viszony elemei. Jogtörténe-

ti Szemle, IX.évf. (2011) 3.sz. 52-56.p. HU-ISSN 0237-7284. 
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18 Magyarország nemzetközi jogalanyiságának kérdése az 1907. évi gazda-
sági kiegyezés kapcsán. Jogtörténeti Szemle, X.évf. (2012) 1.sz. 57-61.p. HU-
ISSN 0237-7284. 

19 Az osztrák Birodalmi Tanács nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos ha-
tásköre 1867-1918 között, különös tekintettel a Berlini Szerződésre. Aetas, 

XXVI.évf. (2011) 2.sz. 5-15.p. HU-ISSN 0237-7934. 
20 Bosnia-Herzegovina’s administration under Habsburg Rule 1878-1918. 

[Bosznia-Hercegovina közigazgatása a Habsburg joghatóság alatt 1878-1918] 
The South Slav Journal. [A délszláv újság] XXXI.évf. (2012) 1-2.sz. 52-77.p. 
GB-ISSN 0141-6146. 

21 Oskar Hranilovic von Czvetasin 1867-1933. The South Slav Journal. [A 
délszláv újság] XXXII.évf. (2013) 1-2.sz. 17-23.p. GB-ISSN 0141-6146.  

22 Redl emberei – Evidenzbureau: az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat 
1850 és 1919 között. Kommentár, VIII.évf. (2013) 2.sz. 34-44.p. HU-ISSN 
1787-6974. 

23 A hatalommegosztás elvének megvalósulása a 21. századi parlamentáris 
kormányzati rendszerekben. Közjogi Szemle, VII.évf. (2014) 3.sz. 48-54.p. 
HU-ISSN 1789-6991. 
 

KÉZIRATOK 
Bosznia-hercegovina közjogi viszonya ausztriához és magyarországhoz 
1878 és 1918 között. Ph.D. disszertáció. (ME-ÁJK) Kézirat. Miskolc, 
2010. 219 p. 
 

RECENZIÓK 
24 Kézikönyv a dualizmusról — RECENZIÓ. KOZÁRI Mónika: A dualista 

rendszer 1867-1918. Budapest, 2005, Pannonica Kiadó. 319 p. HU-ISBN 
978 963 73 1912 9. Jogtörténeti Szemle, IV.évf. (2006) 1.sz. 90-91.p. HU-
ISSN 0237-7284. 

25 Elemzés a dualizmsukori Magyarország kormányformájáról. RECEN-
ZIÓ. SZENTE Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában. A XIX. századi euró-

pai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után 
1867-1918. Budapest, 2011, Atlantis Kiadó. 452 p. HU-ISBN 978 963 97 
7717 0. Jogtörténeti Szemle, IX.évf. (2011) 3.sz. 70-72.p. HU-ISSN 0237-
7284. 

26 Így választott Budapest. RECENZIÓ. IGNÁCZ Károly: Budapest választ. 

Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945. s.l. 2013. 
Napvilág Kiadó. 199 p. HU-ISBN 978 963 33 8086 4. Metszetek, II.évf. 
(2013) 4.sz. 145-149.p. HU-ISSN 2063-6415. 
 

CSAK VILÁGHÁLÓN 
 A Magyarország és Ausztria közötti közjogi viszonyt érintő részek problé-

mái a Csemegi-kódexben. Debreceni Jogi Műhely, III.évf. (2006) 1.sz. A fo-
lyóirat csak a világhálón jelenik meg, oldalszámozás nélkül. 1786-5158. 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 173 

 

NÉV: Dr. jur. TIRTS Tibor 
SZÜL. IDŐ: 1974 
È: (+36/06-70) 363-8488 
@: tirtister@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 115-273 
 

 
Tanulmányok 

- 1993-1994 Körmendi Határrendészeti Szakközépiskola 
- 1994-1997 Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szak. 
- 2002-2007 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogász 

Szak. 
- 2008-2010 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudo-

mányi Kar Kriminalisztikai Szakjogász képzés. 
 

Szakmai tevékenység 
- 1997-1999 Budapesti Rendőr-főkapitányság Ifjúságvédelmi Osztály 

főnyomozó. 
- 1999-2001 Budapesti Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés el-

leni Főosztály Felderítő Osztályán főnyomozó. 
- 2001-2010 Budapesti Rendőr-főkapitányság Ügyeleti Főosztály be-

vetési irányító. 
- 2010-2013 Országos Rendőr-főkapitányság Ügyeleti Főosztály 

ügyeletvezető. 
- 2013- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

Kriminalisztika Tanszék oktatója.  
 

Tudományos és oktatói fokozatok  
 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján : www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
 

 

 

 

Nyelvismeret 
- olasz, angol. 
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NÉV: Dr. ZSIGOVITS László 
SZÜL. IDŐ: 1948 
È: (+36/06-30) 261-9008 
@: zsigovits.laszlo@uni-nke.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 115-272 
 
 
 
 

 

Tanulmányok 
- 1967-1971 Kossuth Lajos Katonai Főiskola Határőr Szak. 
- 1981-1984 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Határőr Szak. 
 

Szakmai tevékenység 
- 1971-1972 Határőrség értékelő-elemző tiszt. 
- 1972-1978 Belügyminisztérium Tartalékos Tiszti Iskola oktatója. 
- 1978-1981 a Határőrség objektumőrzési szakelőadója. 
- 1984-1991 a Határőrség képzési osztályának főelőadója. 
- 1991-2006 a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatója. 
- 2006-2013 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar pályázati referense. 
- 2015-től az Országos Rendőr-főkapitányság képzési referense. 
 

Tudományos és oktatói fokozatok  
- 2001 Ph.D. 
- 2002 egyetemi docens 
 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján : www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
- 2008 BM dísztőr 
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
- Hadtudományi Társaság Hírszerzés-történeti szakosztály titkára. 

 

Nyelvismeret 
- angol, orosz. 
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PARÁDI József 
 

NEKROLÓG 
 

vitéz PERJÉSI György szkv. cső. fhdgy. 
(Debrecen 1919. VI. 30. – Budapest, 2015. III. 5.) 

 

Vitéz PERJÉSI György volt Magyar Királyi Csendőr főhadnagy (Debre-
cen 1919. VI. 30. – Budapest, 2015. III. 5.) Búcsúzunk Tőled Gyurka 
Bátyám, valamennyien, akik szerettünk és tiszteltünk. A néhai Magyar 
Királyi Csendőrség tiszti karának azon tagjai közé tartoztál, akik vállal-
va a magyarországi lét nehézségeit osztoztak a haza sorsában, abban 
amit az épen hatalmon lévők kimértek rájuk. Tudományos társaságunk 
tagsága úgy emlékezik Rád mint igaz emberre. Oly sok társadalmi, tör-
ténelmi vihart éltél meg hosszú életed alatt, amelyek közepette az em-
berséged és a hazaszereteted megőrzése példamutató a későbbi nemze-
dékek számára. 

A Magyar Királyi Csendőrséget igyekeztél szolgálni azáltal is, hogy 
hozzájárultál a testületed történetének feltárásához. A témakör iránt ér-
deklődők, a kutatók mindig bizalommal fordulhattak Hozzád, mivel 
pontos és körültekintő választ kaptak Tőled. Különösen sokat tettél a 
testületi biográfia adatbázisának a létrehozásával. Sajnos már nem élhet-
ted meg a szorgos gyűjtőmunkával létrehozott információtömeg digitali-
zált feldolgozását és közkinccsé tételét. A jövő kutató nemzedékei szá-
mára azonban áldozatos tevékenységed eredménye minden bizonnyal 
nélkülözhetetlen lesz. 

Tudományos társaságunk tagjai közé az elsők között léptél be. 
Amíg erőd engedte rendszeresen részt vettél rendezvényeinken és érté-
kes testülettörténeti ismereteidet megosztottad mindnyájunkkal. Tudo-
mányos társaságunkban létrehozott csendőrség-történeti kutatási ered-
ményekben nélkülözhetetlen szerepet töltöttél be. 

Egész életedben — bárhogyan is alakította a sors a körülményeidet 
— „Híven, becsülettel, vitézül” szolgáltad testületed és hazádat. Emlé-
kezetünkben szeretettel fogunk megőrizni.  
 

ahogyan Te hívtál 
   PARÁDI Jóska 
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KITŰNTETÉSEK 
 

PARÁDI Ákos — PARÁDI József 
Rendvédelem-történet művelőinek elismerései 2015-ben 

(Honos honestum decoret, inhonestum notat) 

(A méltó embert a kitűntetés díszíti a méltatlant pedig megbélyegzi.) 
Publius Syrius  Kr.e. I. század. 

 

Egy közösség életerejét, szervezettségét mi sem bizonyítja jobban mint az, 
hogy az érdekében tevékenykedők munkásságát elismeri. A magyar rendvé-
delem-történet gondozása és a művelés elősegítése érdekében adományozott 
elismerések azt jelentik, hogy a szakterületet kutatják, a feltárt eredményeket 
közzé teszik és a közkinccsé tett kutatási eredmények iránt érdeklődés tapasz-
talható. Ezen folyamatokat pedig — spontán szerveződés által létrejött társa-
dalmi szervezet — a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság fogja össze és képviseli.1  

A 2015. évben — abból fakadóan, hogy a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság fennállásának 25. évfordulójá-
hoz érkezett — a megszokottnál több elismerésben részesültek az arra érde-
mesek. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság ugyanis az évforduló által nyújtott lehetőséget használta fel annak 
érdekében, hogy — a szakterület jeles művelői és a tevékenység önzetlen tá-
mogatói mellett — elismerésben részesítse azokat is, akik eddig nem kerültek 
az adományozók látókörébe, illetve a rokon szakterületeket gondozó társin-
tézmények azon képviselőit és tagjait is elismerésben részesítse, akiknek a te-
vékenysége valamilyen formában kapcsolódott nemzeti rendvédelem-
történetünk műveléséhez.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság fennállásának 25. évfordulója alkalmából emlékérmet alapított.2 

A rendvédelem-történetért kitüntetéseket a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság alapította és nemzeti rendvéde-
lem-történetünk kimagasló művelőinek, illetve e tevékenység önzetlen támo-
gatóinak elismeréseként adományozza. Azonban ezen elismerésben nem csu-
pán társasági tagok részesülhetnek, hanem mindenki, akit a társaság elnöksége 
arra érdemesnek tart.3 

A rendvédelem-történet eredményes művelése, illetve annak önzetlen 
támogatása elismeréseként 2015-ben 70 kitűntetés került átadásra. 25 év a 
magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlékérem-ben részesült 35 fő a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság kö-
réből és 32 fő nem társasági tag, összesen 67 fő, amelyből a 2015. évben 63 
került átadásra. Emellett: 

- ZEIDLER Sándor tagtársunk  „Hadimúzeum Alapítvány Emlékérem”  elis-
merésben részesült 4; 
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- FORRÓ János tagtársunk számára pedig „Police Karóra” tárgyjutalmat 
adományoztak 5; 

- dr. PARÁDI József tagtársunkat pedig — nyugállományban — rendőr ez-

redessé léptette elő Magyarország belügyminisztere.6 

Összességében az elmúlt 1/4 évszázad során rendvédelem-történetért el-
ismerésben a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság 223 főt 489 esetben részesített.  

A rendvédelem-történet gondozásának elismeréseként kitüntetésben ré-
szesítetteknek a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae 
Praesidii Ordinis)  HU-ISSN 1785-3257 periodika szerkesztősége ezúton 
gratulál. (A szerk.) 
 
 
 
 
Jegyzetek: 

1 - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság alapító közgyű-
lésének dátuma 1990. XII. 14.  

   - A Fővárosi Bíróság a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ságot 1991. II. 6-án 3324. sorszámmal regisztrálta.  

2 Az elismerés bemutatását lásd „25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlék-
érem” címmel jelen folyóirat jelen számában.  

3 PARÁDI Ákos — PARÁDI József — SIMON F Nándor (szerk.): A magyar rendvédelem-
történetért elismerések. Budapest, 2014, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság. 95 p. HU-ISBN 978 963 89 8286 5. 

4 Az elismerés bemutatását lásd „Katonák tisztelgése rendvédelem-történeti munkásság előtt” 
címmel jelen folyóirat jelen számában.  

5 Az elismerés bemutatását lásd „Rendőrök tisztelgése rendvédelem-történetért munkásság 
előtt.” címmel jelen folyóirat jelen számában. 

6 Az előléptetésről szóló tájékoztatást lásd „Rendvédelem-történeti munkásság elismerése előlép-
tetéssel” címmel jelen folyóirat jelen számában.  
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ARTNER Ramona 
È : (+36/06-20) 915-0470  
 @ : artner.ramona@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 208-236 

 

 

 
 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1954. III. 23. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: & 2010 
 

Ho.: olvasás 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. BANK Barbara 
È : (+36/06-70) 436-5460 
 @ : barbi.bank@gmail.com 

TAGSÁGI SZÁM: — 

 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1975. XI. 21. 
 
Iv.: Egyetem 
 
Nyt.: Angol, latin 
 
Tf.: Ph.D. 
 
Of.: — 
 
M.: http://www.mtmt.hu 
 
T.:  http://www.mtmt.hu 
 
Tsz.: — 

 
Tkf.: — 
 
K.: — 
 
Ho.: — 
 
W.:  — 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 180 

 
Dr. BARÁTH Magdolna 
È : (+36/06-30) 343-1059 
 @ : barath@abtl.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1964. IX. 25. 
 
Iv.: Egyetem 
 
Nyt.: Angol, orosz 
 
Tf.: Ph.D. 
 
Of.: Címzetes egyetemi docens 
 
M.: http://www.mtmt.hu 
 
T.:  http://www.mtmt.hu 
 
Tsz.: Magyar Történelmi társulat 
 
Tkf.: Magyar Történelmi Társulat alelnöke, Magyar-orosz történész 
vegyesbizottság tagja, Múltunk folyóirat tudományos tanácsadó 
testületének tagja, OTKA Társadalom- és Technikatörténeti zsűri tagja. 
 
K.: Bólyai Emléklap 2006 
 
Ho.: Kertészkedés, túrázás. 
 
W.:  — 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. BENCSIK Péter 
È : (+36/06-70) 504-7683 
 @ : sziben@vnet.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 108-233 

 
 

 
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1971. VII. 17. 
 
Iv.: Egyetem 
 
Nyt.: Angol 
 
Tf.: Ph.D. 
 
Of.: Adjunktus 
 
M.: http://www.mtmt.hu 
 
T.:  http://www.mtmt.hu 
 
Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 
Tkf.: — 
 
K.: & 2001, X 2004 
 
Ho.: — 
 
W.:  — 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. BERKI Imre  
È :(+36/06-20) 424-1691 
 @ : berki.imre@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 108-233 

 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1973. XI. 21. 
 
Iv.: Egyetem 
 
Nyt.: Angol 
 
Tf.: — 
 
Of.: — 
 
M.: http://www.mtmt.hu 
 
T.:  http://www.mtmt.hu 
 
Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság Katasztrófa-elhárítás Történeti Szakosztály szakosztálytitkára. 
A Pulszky Társaság tagja. 
 
Tkf.: — 
 
K.: & 2010,  X 2013, 
 
Ho.: — 
 
W.:  — 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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BERTA Gyula mag. 
È : (+36/06-30) 296-3063 
 @ : hencz55@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 101-186 

 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1944. II. 3. 
 
Iv.: Egyetem 
 
Nyt.: Orosz 
 
Tf.: — 
 
Of.: — 
 
M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 
T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 
Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság Dél-Pannon Regionális Csoport vezetője. 
 
Tkf.: — 
 

K.: &2001, X 2003,  2005, ¯2010,  2002 
 
Ho.: — 
 
W.:  — 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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BIKKI István 
℡ : (+36/06-1) 478-6064 
 @ : bikki@abtl.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1973. XI. 21. 
 
Iv.: Egyetem 
 
Nyt.: Német 
 
Tf.: — 
 
Of.: — 
 
M.: http://www.mtmt.hu 
 
T.:  http://www.mtmt.hu 
 
Tsz.: — 

 
Tkf.: — 
 
K.: — 
 
Ho.: — 
 
W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. BODA József 
℡ : (+36/06-1) 392-3501 
 @ : boda.jozsef@uni-nke.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 101-187 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1953. VII. 18. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Orosz, angol 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: Egyetemi docens 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnök-
ségi tagja, a Magyar Kriminológiai Társaság tagja, a Magyar Hadtudo-
mányi Társaság tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság tagja, a 
Magyar Repüléstörténeti Társaság tagja, a Rendőri Jövőkutatók Nem-
zetközi Szövetségének a tagja.  
 

Tkf.: A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 tudományos periodika szerkesztőbizott-
sági tagja. 
 

K.: &2002, X 2003,  2006, ¯2007,  2010 
 

Ho.: — 
 

W.:  — 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. jur. BORVENDÉG Zsuzsanna 
È : (+36/06-30) 322-8123 
@ : borvendeg.zsuzsanna@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1974. IV. 11. 
 
 

Iv.: Egyetem 
 
 

Nyt.: Angol, latin 
 
 

Tf.: Dr.jur. , PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola 
doktorandusza 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 
 

Tsz.: —  
 
 

Tkf.: — 
 
 

K.: — 
 
 

Ho.: — 
 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. CSEH Gergő Bendegúz 

È : (+36/06-30) 343-1055 
 @ : csgb@abtl.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1966. IX. 7. 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: A Magyar Levéltárosok Egyesületének tagja. 
 

 

Tkf.: A Magyar Levéltárosok Egyesületének alelnöke 
 

 

K.: — 
 

 

Ho.: — 
 

 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. CSERÉNYI-ZSITNYÁNYI Ildikó 
℡ : (+36/06-1) 478-6036 
 @ : ldiko.zsitnyanyi@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1974. 
 
 

Iv.: Egyetem 
 
 

Nyt.: Német, latin, francia 
 
 

Tf.: Ph.D. 
 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 
 

Tsz.: — 
 
 

Tkf.: — 
 
 

K.: — 
 
 

Ho.: — 
 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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CSÓKA Ferenc mag. 
℡ : (+36/06-1) 303-2970 
 @ : mondeulafranciscis@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 195-098 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1947. IX. 28. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, német, orosz, latin, lengyel 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: — 
 

T.:  — 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnökségi tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság tagja, a 
Magyar Orvostörténeti Társaság tagja.  
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság Csendőrség-történeti Szakosztályának vezetője. A Magyar 
Hadtudományi Társaság Felderítő Szakosztályának vezetője. 
 

K.: &2000, X 2002, ¯2006,  2004 
 

Ho.: — 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. DEÁK Ágnes 
È : (+36/06-30) 617-1783 
 @ : deakagnes@yahoo.com 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1960. XII. 14. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, német, francia 
 

Tf.: MTA doktora 
 

Of.: Egyetemi tanár 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Hajnal Ist-
ván Kör tagja.  
 

Tkf.: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságá-
nak alelnöke. 
 

K.: — 
 

Ho.: komolyzene 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 191 

 
Dr.jur. DEÁK József  
È : (+36/06-20) 500-8023 
 @ : yodeak@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 113-261 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1961. VIII. 9. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Orosz, angol 
 

Tf.: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. 
 

Of.: tanársegéd 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Tolsztoj Társaság a Magyar – Orosz Együttműködésért 
Egyesület tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság tagság tagja, a 
Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének a tagja, 
Doktorandusz Országos Szövetsége Hadtudományi Osztályának tagja, a 
Felderítők Társaságának tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &2014, 
 

Ho.: Szépirodalom, sport 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. DOMBRÁDY Lóránd 
È : (+36/06-30) 831-7209 
 @ : dombrady@t-online.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 192-045 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1931. IV. 3. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: MTA doktora 
 

Of.: címzetes egyetemi tanár 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &1999, X 2001,  2002, ¯2005,  2012 
 

Ho.: olvasás 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr.jur. ERNYES Mihály 
È : (+36/06-20) 326-7193 
 @ : ermi_uiroda@freemail.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 191-020 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1951. I. 16. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: címzetes főiskolai docens 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &1999, X 2001,  2002, ¯2004,  2005 
 

Ho.: Természetjárás 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr.jur. ESTÓK József 
È : (+36/06-30) 914-4334 
 @ : drestok@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 111-254 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1948. IX. 23. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: — 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Magyar Börtönügyi Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &2007 
 

Ho.: Borászat 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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ÉLESZTŐS László 
È : (+36/06-70) 258-1155 
 @ : elesztosel@ajk.elte.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1949. I. 1. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: — 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: — 
 

Tkf.: — 
 

K.: Fitz József Könyvdíj (Magyar Könyvtárosok Egyesülete), Trefort 
Ágoston Emléklap (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kar) 
 

Ho.: Klasszikus zene, lemezgyűjtés, olvasás. 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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FAZAKAS László Károly 
È : (+36/06-30) 986-3997 
 @ : fazakas.laszlokaroly@upcmail.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 192-047 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1944. VII. 25. 
 

Iv.: Főiskola 
 

Nyt.: — 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &1999, X 2000,  2001, ¯2004,  2002 
 

Ho.: olvasás 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 197 

 
Dr. GÁSPÁR László 
È : (+36/06-20) 370-2863 
 @ : gaspar50@vipmail.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 190-008 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1950. IV. 3. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német, angol 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: Docens 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &1999, X 2000,  2001, ¯2004,  2006 
 

Ho.: olvasás 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr.med.vet. GULYÁS István 
È : (+36/06-30) 281-7681 
 @ : — 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1932. VII. 8. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Latin 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: — 
 

Tkf.: — 
 

K.: &2013,  
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. HEGEDŰS Ernő 
È : (+36/06-20) 470-8734 
 @ : hegeduserno@freemail.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 199-164 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1972. VIII. 12. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság felügyelő bizottsági tagja, a Szemere Bertalan Magyar Rend-
védelem-történeti Tudományos Társaság Korona- Képviselőházi és 
Testőrség-történeti Szakosztályának szakosztályvezetője. 
 

K.: &2001, X 2002,  2005, ¯2009 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. HORVÁTH Attila 
È :  (+36/06-30) 487-9097 
 @ : horvath.attila@ajk.elte.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1959. XI. 19. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német, latin 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: Egyetemi docens 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Magyar Jogászszövetség tagja. 
 

Tkf.: A Magyar Tudományos Akadémia Jogtörténeti Albizottságának a 
titkára. 
 

K.: Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje. 
 

Ho.: — 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr.med.vet. JANZA Frigyes 
È : (+36/06-30) 966-6460 
 @ : janza@t-online.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1947. IV. 8. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.:  
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr.jur. JÓNÁS Zsigmond 
℡ : (+36/06-94) 360-101 
 @ : jonaszsiga@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1949. VII. 31.  
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. KENEDLI Tamás 
È : (+36/06-30) 738-7925 
 @ : kenedli.tamas@knbsz.gov.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1974. X. 22.  
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: Egyetemi tanársegéd 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: BM Fiatal Rendészeti Kutatók Klubja tagja, Magyar Hadtudományi 
Társaság tagja (Nemzetbiztonsági Szakosztály tagja), a Magyar 
Rendészettudományi Társaság tagja, ORFK Tudományos Technológiai és 
Innovációs Tanács elnökségi tagja, BM NOK Oktatási Tudományos Tanács 
(külsős delegált) tagja, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos 
Tanácsának elnökségi tagja. 
 

Tkf.: Budapesti Rendészeti Szakközépiskola Tudományos Tanácsának 
titkára. 
 

K.: 2002 Jubileumi emlékérem a Budapesti Rendészeti Szakközépis-kola 
érdekében kifejtett szakmai tevékenységéért, 2009 Emléklap a Magyar 
Hadtudományi Társaság Kiss Károly Hadtudományi Klub létrehozásá-nak 
25. évfordulója alkalmából, 2010 Oklevél A Magyar Rendészettudományi 
Társaság érdekében végzett kimagasló tevékeny-ségért. 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tu-
dományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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KŐMŰVES József 
È: (+36/06-20) 970-9085 
@: komuves.j@freemail.hu 
TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1947. VIII. 26. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Orosz, német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: — 
 

Tkf.: — 
 

K.: & 2009, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Ezüst Emlékérem, 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Arany Emlékérem. 
 

Ho.: Kerékpározás, túrázás, olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. KRAHULCSÁN Zsolt 
È: (+36/06-30) 567-3259 
 @: zsolt.krahulcsan@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1971. IV. 9. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar 
Történelmi Társulat tagja, a Magyar Levéltáros Egyesület tagja. 
 

Tkf.: a Betekintő tudományos folyóirat főszerkesztője és alapító 
szerkesztője. 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktati fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. LÓRÁNT Csaba 
È: (+36/06-30) 914-2049 
 @: lorant_01@citromail.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 199-166 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1940. X. 7. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: — 
 

Tf.: Közgazdaságtudomány egyetemi doktora 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság Gyűjtök Szakosztályának szakosztályvezetője. 
 

K.: &2001, X 2004,  2005, ¯2006,  2011 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. LŐRINCZ József 
È: (+36/06-20) 222-6545 
 @: lowiz@t-online.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 191-028 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1944. IV. 9. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német, orosz 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: habilitált egyetemi tanár 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Magyar Börtönügyi Társaság tagja, a Magyar 
Rendészettudományi Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság Büntetés-végrehajtás Történeti Szakosztályának szakosztály-
vezetője, a Magyar Börtönügyi Társaság elnökségi tagja 
 

K.: &2000, X 2002,  2009, ¯2014 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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MAJRANEKNÉ POGÁNY Krisztina 
È: (+36/06-70) 322-4676 
 @: majranek@digikabel.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1976. VIII. 28. 
 

Iv.: Érettségi 
 

Nyt.: Angol, japán 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: — 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: dobolás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. MEZEY Barna 
℡ :  (+36/06-1) 411-6725 
 @: rektor@elte.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 191-030 
 

 
 

   
 

 

25 év 
a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  

emlékérem 

 
Sz.i.: 1953. V. 27. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: Magyar Tudományos Akadémia doktora 
 

Of.: Habilitált egyetemi tanár 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: Magyar Börtönügyi Társaság tagja, a Magyar Jogászegylet tagja, a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. a Magyar Ká-
nonjogi Társaság, a Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a 
Magyar Politikatudományi Társaság, az International Commission for the History of 
Repersentative and Parliamentary Institutions és a The European Society for History of 
Law tagja. 
 

Tkf.: A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának sza-
vazati jogú tagja, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke, a Magyar Jogászegylet Jogtör-
téneti Szakosztályának elnöke, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság elnökségi tagja. A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Praesidii Ordinis), a Börtönügyi Szemle, a Jogtörténeti Szemle, a Magyar Rendészet, a 
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, és a European Lawyer Journal tudományos 
folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. 
 

K.: &1998, X 2001,  2004, ¯2006, 2011,  2010 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. MÉSZÁROS Balázs 
È: (+36/06-30) 251-7710 
 @: meszibal@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1974. X. 21. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német, angol 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: Pulszky Társaság tagja, a Magyar Múzeumi Egyesület tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Kerékpározás. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. MÜLLER Rolf 
È: (+36/06-30) 310-4341 
 @: muller@abtl.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1974. VI. 1. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: Magyar Történelmi Társulat tagja, a Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi tagja, a Magyar Levéltárosok Egyesületének tagja. 
 

Tkf.: Jaffa Kiadó történelmi köteteinek sorozatszerkesztője, 2012-től a 
Múlt-kor című történelmi magazin szerkesztőbizottságának tagja. 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. NAGY Ákos Péter 
È: (+36/06-20) 234-5804 
 @: nagyakospeter@yahoo.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 110-253 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1978. VII. 21. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, német 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: & 2013, X 2014 
 

Ho.: — 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. NAGY László 
È: (+36/06-30) 665-5436 
 @: mhtt@uni-nke.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1942. IV. 25. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, orosz 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: Egyetemi tanár 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar 
Hadtudományi Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, a Honvédségi Szemle 
szerkesztőbizottsági tagja. 
 

K.: — 
 

Ho.: — 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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NAGY Pál Gusztáv 
℡: (+36/06-52) 492-763 
 @: nagypl2@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 104-215 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1931. IX. 18. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: — 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &1998, 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. ORGOVÁNYI István 
℡: (+36/06-1) 478-6032 
 @: orgovanyi@abtl.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: —  
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1970. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. ŐRY Károly 
È: (+36/06-70) 227-1109 
 @: ory.karol@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 190-003 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1933. XII. 13. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Francia, német, olasz 
 

Tf.: Bölcsészdoktor 
 

Of.: Docens 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &1998,   2000 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. ÖTVÖS István 
℡: (+36/06-1) 800-1452 
 @: istvan.otvos@neb.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1972. VII. 21. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, orosz 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: Docens 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. PAPP Antal 
È: (+36/06-20) 982-6333 
 @ : antal.papp@katved.gov.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 112-256 
 

 
 

   
 

 

 
 

25 év 
a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  

emlékérem 
 
Sz.i.: 1957. V. 9. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, orosz 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: Főiskolai tanár 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság Katasztrófa-elhárítás Történeti Szakosztály szakosztályvezető. 
 

K.: & 2015 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 219 

 
 
Dr. PAPP István 
È: (+36/06-30) 432-8262 
 @ : nagycsapatkert@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1979. II. 20. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, latin 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: — 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 

Sajnálatos, hogy tudományos társaságunknak a kitüntetettekkel való foglalkozással megbízott tagja nem 

végezte el időben feladatát. Ebből fakadóan pedig Papp István űrlapja hiányos, a fotója hiányzik. Sz-

erkesztőségünk pedig utólagosan - az általunk ismert telefonszámon - hónapokig nem tudott vele kapc-

solatot teremteni, e-mail leveleinkre nem reagált. Bízunk abban, hogy a kitüntetett nem valami súlyos 

betegséggel küzd.
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Dr. PERÉNYI Roland 
È:  (+36/06-30) 398-7704 
 @ : perenyir@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 106-221 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1976. XII. 22. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, német 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: & 2015, X 2011 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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POGÁNY Károly 
È: (+36/06-30) 520-3584 
 @ : poganyggs@freemail.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1947. I. 24. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: — 
 

Tkf.: — 
 

K.: & 2005 
 

Ho.: Vadászmotivumu antik korsógyűjtés. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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PRÉDA István 
È: (+36/06-30) 419-0576 
 @ : preda62@t-online.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 115-270 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1962. IX. 1. 

 

Iv.: Középiskola 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.:  
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Rendvédelem-történeti hagyományőrzés. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. RAVASZ István 
È: (+36-/06-30) 677-7461 
 @ : rid.kalman@mail.militaria.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 196-125 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1958. XII. 17. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német, orosz 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &2000, X 2012 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. SALLAI Imre 

È:  
 @ :  
 TAGSÁGI SZÁM:  
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1947. I. 21.  

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Olasz, román, német 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Felderítők Társaságának tagja. 
 

Tkf.: A Magyar Katonai Felderítés és Elhárítás Történelmi Múzeum 
volt vezetője, a Katonai Felderítő Hivatal Tudományos Tamácsának volt 
titkára. 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás, zene 
 

W.: — 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. SÁNDOR Vilmos 
È: (+36/06-30) 932-1691 
 @ : sandor.vilmos@uni-nke.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 190-010 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1950. V. 29. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: egyetemi tanár 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &2001, X 2002, ¯2003 
 

Ho.: Rendvédelem-történet helytörténeti vonatkozású kutatása 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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SIMON F Nándor 
È: (+36/06-20) 347-4602 
 @ : simon.f.nandor@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 196-126 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1963. XII. 25. 

 

Iv.: Újságíró Akadémia 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnökségi tagja. 
 

K.: &2000, X 2001,  2002, ¯2006,   2003 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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SOM Krisztián 
È: (+36/06-70) 230-9318 
 @ : som.krisztian@hotmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 109-243 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1977. I. 18. 

 

Iv.: Érettségi 
 

Nyt.: Angol 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnökségi tagja. 
 

K.: &2009, X 2012,  
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. SUBA János 
È: (+36/06-30) 566-7120 
 @ : suba.janos@mail.militaria.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 191-034 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1958. IV. 17. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnökségi tagja. 
 

K.: &2000, X 2001,  2002, ¯2007,   2003 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. SZABÓ Miklós 
È: (+36/06-30) 931-3261 
 @ : szabo.miklos@uni-nke.hu 
 TAGSÁGI SZÁM:  
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1942. III. 14. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Orosz, angol. 
 

Tf.: Kandidátus 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.:  
 

Tkf.:  
 

K.: ¯2003 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. SZAKÁLY Sándor 
℡: (+36/06-1) 795-6581  
 @ : info@veritas.gov.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 190-017 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1955. XI. 23. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: A Magyar Tudományos Akadémia doktora 
 

Of.: Egyetemi tanár 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnökségi tagja. 
 

K.: &1998, X 2001,  2004, ¯2006, 2011,  2010 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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SZALAY Klára 
℡  :  (+36/06-1) 441-1781 
 @ szalayk@orfk.police.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.:  

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.:  
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.:  
 

Tkf.:  
 

K.: &2005 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. SZILAS László 
È: (+36/06-20) 587-6845 
 @ laszló.szilas@kameras.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 194-088 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1970. III. 29. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: &1999, X 2001 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. TAKÁCS Tibor 
℡  : (+36/06-1) 478-6020 
 @ takacs.tibor@abtl.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1974. VIII. 24. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.:  
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.:  Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Hajnal István 
Kör Társadalomtörténeti Egyesület és a Magyar Levéltárosok Egyesüle-
tének a tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás. 
 

W.: — 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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TELLÉR Sarolta 
È: (+36/06-20) 973-6120 
 @ heraldikakiado.bt@chello.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.:  

 

Iv.: Érettségi 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Zürichi Magyar 
Történelmi Egyesület és a Magyar Nemzeti Történelmi Egyesület tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Genealógia 
 

W.:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. TÖMÖSVÁRY Zsigmond 
È: (+36/06-30) 921-1640 
 @ zsiga07@t-online.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1947. II. 6.  

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német, orosz, latin 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: Egyetemi docens 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: Magyar Hadtudományi Társaságnak, a Felderítők Társasága 
Egyesületnek a tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi 
tagja,  
 

Tkf.: A Felderítők Társasága Egyesület elnöke, a Magyar Tudományos 
Akadémia  IX. Osztály Hadtudományi Bizottság tagja. 
 

K.: & 2013 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. URBÁN Aladár 
℡  :  (+36/06-1) 411-6500 
 @ urban.aladar@elte.btk.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1929. IV. 17.  

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: Történelemtudomány doktora 
 

Of.: Egyetemi tanár 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. 
 

Tkf.:  
 

K.:  
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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VEDÓ Attila 
È: (+36/06-30) 963-6169 
 @ horatis@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM:  106-225
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1985. X. 16.  

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.:  
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr. VIDA Csaba 
È: (+36/06-30) 212-8833 
 @ vida.csaba@uni-nke.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1970 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol 
 

Tf.: Ph.D. 
 

Of.: Egyetemi adjunktus 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 

Tsz.: A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar 
Hadtudományi Társaság és a Felderítők Társasága Egyesületnek a tagja. 
 

Tkf.: — 
 

K.: — 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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ZEIDLER Sándor 
È: (+36/06-30) 961-9148 
 @ zeidler@upcmail.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 191-039 
 

 
 

   
 

 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1946. IV. 27. 

 

Iv.: Érettségi 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnökségi tagja. 
 

K.: &1998, X 2000,  2003, ¯2006,  2012 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  
 
 
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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Dr.jur. ZÉTÉNYI Zsolt 
È: (+36/06-20) 445-2373 
 @ zezso@t-online.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 112-258 
 

 
 

   
 

 

 
25 év 

a magyar rendvédelem-történet szolgálatában  
emlékérem 

 
Sz.i.: 1941. VIII. 9. 

 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német 
 

Tf.: — 
 

Of.: — 
 

M.: Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adatai nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

Tsz.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. 
 

Tkf.: BAJCSY-ZSILINSZKY Társaság főtitkára, a Nemzeti Jogvédő Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Konzervatív Alapítvány kura-
tóriumának elnöke.  
 

K.: &2006, X 2009,  2012 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  
 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt 
nyelv feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltünteté-
sével. Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudomá-
nyos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük 
feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   
Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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PARÁDI József 

25 év 
a magyar rendvédelem-történet szolgálatában 

emlékérem 
 

Az emlékérem előlapja 

 
 
 

Az emlékérem hátlapja 
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25 év 
a magyar rendvédelem-történet szolgálatában 

emlékérem 
adományozást igazoló kártya 

 
 

A kártya előlapja 
 

 
 
 

A kártya hátlapja 
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E m l é k é r e m  
a l a p í t ó  o k i r a t a  

 
 

1. § 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

2015. IV. 24-én 
 

„25 év 
a magyar rendvédelem-történet szolgálatában 

emlékérem” 
 

elnevezéssel kitüntetést alapít 
a tudományos társaság fennállásának 1/4 évszázados évfordulója alkalmából. 

 
2. § 

A kitüntetés azoknak a természetes személyeknek adományozható — poszt-
humusz is — akik: 

- jelentősen hozzájárultak a magyar rendvédelem-történet — politikai pre-
koncepcióktól mentes, objektív történelemszemléleten nyugvó — feltárásá-
hoz, vagy; 

 

- a közéletben kifejtett aktivitásukkal, illetve társadalmi munkájukkal, elő-
segítették a magyar rendvédelem-történet művelését, a feltárt eredmények 
közkinccsé tételét, illetve azok népszerűsítését, vagy; 

 

- rendszeres, illetve jelentős összegű adománnyal támogatták a magyar 
rendvédelem-történet gondozását, vagy; 

 

- tárgyi és írott emlékek adományozásával, illetve felkutatásával hozzájárul-
tak a magyar rendvédelem-történet gyarapításához. 
 

3. § 
Az alapító szervezet, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság mindenkori elnöke élethosszig tulajdonosa az emlék-
éremnek.  
 

4. § 
A „25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlékérem” adomá-
nyozása az adományt igazoló kártyával jár.  
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5. § 

A „25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlékérem” leírása. 
 

Az emlékérem kör alakú, 37 mm átmérőjű. Öntési technikával készült, platina 
színű. 

Előlapján — az emlékérem szélén körbefutó 1 mm széles perem által 
övezve — gyalog Szent György látható domborított formában.  

A hátlapján — az emlékérem szélén körbefutó 1 mm széles perem által 
övezve — az emlékérem peremén belüli szélen  

 

„SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-
TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG” 

 

felirat olvasható csupa nagybetűvel, 2 mm szélességben. Az emlékérem hát-
lapjának közepén négy sorban elhelyezve 3 mm nagyságú csupa nagybetűvel 
olvasható  

 

„CUM HISTORIA 
PRO SECURITATE 

* 
1990-2015” 

 

Az emlékérem harmadik oldala (vastagsága) sima.  
 

6. § 
A kitüntetett az emlékérmét át nem ruházhatja, az halálával az örököse(i) tu-
lajdonába kerül.  
 

7. § 
Az emlékérem birtoklására érdemtelenné válóktól az emlékérem vissza-
vonható.  
 
Budapest, 2015. IV. 24. 
 
 
 
                                                                 …………………………………… 
                   Dr. PARÁDI József 
                  a társaság elnöke 
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PARÁDI Ákos 
Rendvédelem-történeti munkásság elismerése előléptetéssel 

 
Dr. PARÁDI Józsefet Magyarország belügyminisztere rendvédelem-
történeti tudományos munkássága elismeréseként nyugállományú rendőr 
ezredessé léptette elő, melynek átadására, illetve kihirdetésére a bel-
ügyminisztérium központi épületében szervezett 2015. évi államalapítási 
ünnepségen került sor.1  

Az előléptetett — 2015-ben már nyugállományban — tudományos 
munkásságát a magyar rendvédelem-történet művelése terén fejtette ki. 
E témakörben védte meg mindkét disszertációját az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karán és a Magyar Tudományos 
Akadémián „A dualista Magyarország határőrizete 1867-1914” és „A 

magyar állam határőrizete 1920-1941” címmel. A szakterület művelése 
során a szerző fokozatosan terjesztette ki kutatásait a polgári magyar ál-
lam rendvédelmének az egészére.  

A kitüntetett pályafutását határőr tisztként kezdte. Aktív korának 
többségében oktatóként tevékenykedett, döntően a Rendőrtiszti Főisko-
lán. 1991-ben nevezték ki — miután az alacsonyabb oktatói fokozatokat 
végigjárta — főiskolai tanárrá. A saját kutatási eredményein nyugvó tan-
tárgyat oktatott még több felsőoktatási intézményben, elsősorban az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Magyar Jogtörténeti Tanszékén. Miután — korára való tekintettel az 
egyetemi elfoglaltságainak többségét lemondta — utolsóként a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
Hadtudományi Doktori Iskolájában tevékenykedik témavezető oktató-
ként.  

Dr. PARÁDI József két magyar rendvédelem-történeti szaklap a 
Rendvédelem-történeti Füzetek2 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél 3 

főszerkesztője a folyóiratok alapítása óta. Szerkesztője továbbá  „A ma-

gyar rendvédelem-történet öröksége” 4, „Magyar rendvédelem-történet 
hagyatéka” 5, a „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet 

szolgálatában” 6, a „Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok” 7 és a 
„Salutem” 8 könyvsorozatoknak. 

Munkássága során mintegy 100 tanulmányt és csaknem 20 könyvet 
írt a magyar rendvédelem-történet témakörében. A magyar rendvéde-
lem-történet művelésének elismert szaktekintélye, személye körül szel-
lemi alkotóműhely alakult ki. Az európai kontinens 5 országában és az 
USA-ban tartott előadásokat kutatói eredményeiről. A Magyar Tudomá-
nyos Művek Tárában nyilvántartott Hirsch-indexe 2015. évben 21-es.9 
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Jegyzetek: 
1 Világhálón a Magyar Belügyminisztérium honlapján: 

http://www.kormany.hu/download/9/8d/60000/elismer%C3%A9sek.pdf 
2 Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-

6774. tudományos periodika. 
3 Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 

1785-3257. periodika. 
4 A magyar rendvédelem-történet öröksége könyvsorozat HU-ISSN 2062-8447. 
5 A magyar rendvédelem-történet hagyatéka könyvsorozat HU-ISSN 2064-4728. 
6 Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában könyvsorozat HU-

ISSN 2064-5333. 
7 Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok könyvsorozat HU-ISSN 2015-9875. 
8 Salutem könyvsorozat HU-ISSN 2416-2078. 
9 http://www.mtmt.hu 
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Dr. PARÁDI József soron kívüli 

nyugállományú ezredessé történő előléptetésének okirata 
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Dr. PARÁDI József soron kívüli 

nyugállományú ezredessé történő előléptetése 
a Magyar Belügyminisztérium központi épületében 
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Dr. PARÁDI József 
rendvédelem-történetért kitüntetései 
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PARÁDI József 
Katonák tisztelgése rendvédelem-történeti munkásság előtt 

 
Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében ünnepélyes 
keretek között került átadásra 2015. XI. 16-án v. ZEIDLER Sándor részére 
a Hadimúzeum alapítvány által adományozott „Hadimúzeum Alapítvány 
Emlékérem” elismerés. 

v. ZEIDLER Sándor a XVIII-XX. századi magyar fegyveres testüle-
tek egyenruházatának és ékítményeinek legavatottabb szakértője. Párat-
lan ismereteire mintegy fél évszázad alatt autodidakta módon tett szert, 
túlszárnyalva a múzeumok szakértőit és a történelem segédtudományait 
művelő tanszékek munkatársait is. Szakterületén utolérhetetlen.  

Szerteágazó ismereteit, annak hasznosítható tapasztalatait számos 
ízben megosztotta a Hadtörténeti Intézettel és más a közügyeket szolgá-
ló szervezettel. Mindig önzetlenül, nyerészkedés-mentesen bocsájtotta 
pótolhatatlan tudását a köz javára.1 

Ez a mentalitás és annak eredményei inspirálták az adományozókat 
arra, hogy elismerésben részesítsék v. ZEIDLER Sándort. A kitüntetett 
munkásságát különböző intézmények 2015. évvel bezáróan összesen 30 
kitüntetéssel ismerték el.2 Bízom abban, hogy a — 2016. évben a 70. 
életévét betöltő — kitüntetett még hosszú ideig fogja kamatoztatni párat-
lan ismereteit a magyar haza szolgálatában. 
 
 
Jegyzetek: 
  1 A kitüntetett által tervezett kitüntetésfajták: 
Köztársasági Elnök 

1. 1956-os emlékérem /1991/ 
2. Elnöki főhadsegédi szolgálati jelvények /1992/ 

Honvédelmi Minisztérium 
3. Akadémia jelvény /1991-1992/ 
4. Dísztarsoly /1994/ 
5. Dísztőr /1994/ 
6. Ejtőernyős osztályos jelvények /1994, 4 féle/ 
7. Hadisírgondozásért Kitüntető cím /2004, 3 féle/ 
8. Hadműveleti akadémiajelvény /1991-1992/ 
9. Hazáért kitüntető cím /2002/ 
10. Hivatásos állományjelző /1992/ 
11. Osztályos kezelői jelvények /1994, 4 féle/ 
12. Repülő osztályos jelvények /1994, 4 féle/ 
13. Tábornoki aranygyűrű /1994/ 
14. Tábornoki díszszablya /1994/ 
15. Végzettséget kifejező általános jelvény /1991/ 

Belügyminisztérium 
16. Árvízvédelemért emlékérem /2011/ 
17. Közszolgálatért Érdemjel /2001, 3 féle/ 
18. Nemzetbiztonság Érdemjel /2012/ 
19. Rendkívüli Helytállásért Érdemjel /2011, I. típus 3 féle/ 
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20. Rendőrség sapkajelvény 
21. Szemere Bertalan Érdemjel /2001/ 
22. Szent Flórián Érdemjel /2001/ 
23. Szent György Érdemjel /2001/ 
24. Szent László Érdemjel /2001/ 
25. Vörösiszap katasztrófa emlékérem /2011/ 

Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 
26. Missziós emlékérmek /2002-2009, 5 féle/ 

Büntetés-végrehajtás 
27. Sapkajelvény /1994/ 
28. Testületi Zászló /gyártás/ 

Vám és Pénzügyőrség 
29. Díszkulcs 
30. Emléktábla a Magyar Kultúra házán /2002/ 
31. Európai csatlakozási emlékérem /2004/ 
32. Hivatásos állományjelző /1995/ 
33. Lónyay Menyhért emlékérem /2002/ 
34. Szolgálati érmek szalagjai 
35. Zenekar sapkajelvénye /1995/ 

MAFILM 
36. 100 forgatási nap hőse /1998/ 
MÁV 
37. 160 éves a Vasút emlékérem /2006/ 
38. Máv Szolgálatáért /2007, 3 féle/ 

Társadalmi szervezetek 
39. 1956-os Magyar Szabadságkereszt és Érem /2006, 3 féle/ 
40. 1956-os vitézi kereszt /Történelmi Vitézi Rend, 2006/ 
41. Doni Emlékkereszt /2003/ 
42. Első Magyar Fehérasztal Lovagrend /2007, 2 lánc és 3 féle kitüntetés/ 
43. Európai Katonai Hagyományőrző Szövetség /2005, Tagsági jelvény/ 
44. Hadifogoly emlékkereszt /Hadifoglyok Országos Szövetsége, 2000/ 
45. IV. Károly Boldoggá Avatási Emlékérem /2004/ 
46. Klapka emlékérem Komárom /2009/ 
47. Komáromi 48-as Érem /2014/ 
48. Komáromi erőd Hadijátékok /2002-2006, 6 féle/ 
49. Magyar Cserkész Szövetség táborozási jelvény /2006/ 
50. Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége kitüntető jelvénye /2012/ 
51. Magyar Huszár és Honvéd Hagyományőrző Szövetség szolgálati jel /3 féle/ 
52. Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség /1999, 3 féle/ 
53. Magyar Vidék /1956-os Szövetség, 2006-2013, 5 féle/ 
54. Mattsee Emlékérem /Történelmi Vitézi Rend, 2005/ 
55. Máltai Lovagrend /csak gyártás/ 
56. Piis Meritis érdemkereszt /Történelmi Vitézi Rend, 2007/ 
57. Pofosz Érdemkereszt /Politikai Foglyok Szövetsége, 1992/ 
58. Radetzky Rend rendi lánc, érdemrendek /2006, 5 féle/ 
59. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság /1997-

2002,  8 féle elismerés és 3 féle tagsági jelvény/ 
60. Szent László Társaság és Rend /4 féle/ 
61. Teuton Rend rendi láncok, érdemrendek, emlékérmek /2005, 10 féle/ 
62. Világ Magyarságáért Díj /Amerikai-Magyar Panoráma, 2008/ 

PARÁDI Ákos — PARÁDI József — SIMON F Nándor: A magyar rendvédelem-történetért 
elismerések. 89-94.p. Budapest, 2014, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. 95 p. HU-ISBN 978 963 89 8286 5.  
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2 v. ZEIDLER Sándor munkásságát 2015. évvel bezáróan elismerő kitüntetések: 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság munkássága 
elismeréseként: 

1. Rendvédelem-történetért Érdemérem 1998; 
2. Rendvédelem-történetért Érdemkereszt (önzetlen támogató és kiváló művelő fokoza-

tok) 2000-2001; 
3. Rendvédelem-történetért Érdemrend (a rendvédelem-történet önzetlen támogatójá-

nak) 2003; 
4. a Rendvédelem-történet Magistere kitüntető cím 2008; 
5.  Szemere Bertalan Díj 2010; 

A magyar rendvédelem-történetért elismerések mellett társadalmi szervezetek kitüntetése-
iben is részesült: 

6. Széchenyi Emlékérem III. fokozata 1992 (Magyar Éremgyűjtők Szövetsége); 
7.  Díszérem 1992 (Politikai Foglyok Országos Szövetsége); 
8. Érdemkereszt 1992 (Politikai Foglyok Országos Szövetsége); 
9. Érdemkereszt 1994 (Tartalékos Katonák Egyesülete); 
10. Ezüst Díszjelvény 1996 (Bund der Deutsche Ordenssammler); 
11. Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím 1997 (Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közös-

ség); 
12. Csendőr Érdemérem 1999 (Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség); 
13. Csendőr Érdemkereszt 2000 (Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség); 
14. Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt 2001 (Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 

Közösség); 
15. Máltai Lovagrend 2002 (Máltai Lovagrend); 
16. édesapja érdemei alapján a Vitézi Rend felvette tagjai sorába 2004 (Vitézi Rend); 
17. Mattsee Emlékérem 2005 (Vitézi Rend); 
18. Magyar Szabadságkereszt Díszérme 2006 (Vitézi Rend); 
19.  Nemzetvédelmi Kereszt 2007 (Vitézi Rend); 
20. UNGER Emil Jutalomérem 2009 (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete); 
21. Szent László Jubileumi Kereszt 2011 (Szent László Rend); 
22. Díszjelvény 2012 (International Hungarian Military History Preservation Society) 

[Nemzetközi Társulat a Magyar Hadtörténelmi Hagyományokért] Kanada; 
A társadalmi szervezetek elismerései mellett állami kitüntetésekben is részesült: 

23. Honvédelmi Minisztérium Államtitkári Dícsérő Oklevél 1990; 
24. 1956-os Díszérem 1991; 
25. Honvédelmi Miniszteri Dicsérő Oklevél 1992; 
26. Köztársasági Elnök Dícsérő elismerése 1994; 
27. Vám- és Pénzügyőrségért Érem 1995; 
28. Köztársasági Elnöki Aranyérem 1996; 
29.  Honvédelemért Kitüntető Cím 2012; 
30. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Emléklap 2012. 

PARÁDI Ákos — PARÁDI József — SIMON F Nándor: A magyar rendvédelem-történetért 
elismerések. 89-94.p. Budapest, 2014, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. 95 p. HU-ISBN 978 963 89 8286 5.  
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v. ZEIDLER Sándor kitüntetett 
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Hadimúzeum Alapítvány Emlékérem 

adományozó okirata 
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A Hadimúzeum Alapítvány Emlékérem 
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v. ZEIDLER Sándor 
magyar rendvédelem-történetért kitüntetései 
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PARÁDI József 
Rendőrök tisztelgése rendvédelem-történeti munkásság előtt 

 
Székesfehérváron a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság központi épüle-
tében 2015. év decemberében  János nyugállományú rendőr alezredes 
számára „Police Karóra” tárgyjutalmat adományozott a megyei rendőr-
főkapitányság rendvédelem-történeti munkássága elismeréseként.  

FORRÓ János — hivatásának kiváló teljesítése mellett — egész éle-
tében kutatta szűkebb hazája azaz Fejér megye rendvédelem-történetét. 
Számos kutatási eredményét publikálta. Gazdag publikációs múlttal ren-
delkezik, melyet méltán megirigyelhetne számos felsőoktatási oktató is. 
A Fejér megyei rendfenntartók és a magyar rendvédelem történetét kuta-
tók körében egyaránt elismerés övezi személyét. A megyei rendfenntar-
tók körében elsősorban azért tisztelik, mert — a hivatásuk megyei törté-
netének a feltárása mellett, amelyre méltán büszkék lehetnek — bemu-
tatta azokat a történelmi tapasztalatokat is, amelyeket a helyi vezetés si-
keresen adaptálhatott a XX. és a XXI. századi viszonyokra. 

Bízom abban, hogy a 67. életévébe lépett kitüntetett még hosszú 
időn keresztül támogatni fogja szellemi alkotómunkája eredményeivel a 
megyei rendfenntartók áldozatos és eredményes tevékenységét. 
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FORRÓ János 
nyugállományú rendőr alezredes 
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FORRÓ János nyugállományú rendőr alezredes  
tárgyjutalmának adományozó okirata 
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FORRÓ János 
rendvédelem-történetért kitüntetései 
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VI. 
MŰHELY 

(Rovatvezető: SZÉKELY Zoltán) 
 

PARÁDI József 

25 év 
a magyar rendvédelem-történet művelése szolgálatában 

 
A rendszerváltás által helyreállított szervezkedési szabadság lehetőségé-
vel élve alapítottuk meg a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaságot 1990. év végén.1 A Fővárosi Bíróság a 
tudományos társaságot 1991. év elején jegyezte be.2  

Az alapító tagok a magyar rendvédelem-történet kutatói voltak. 
Valamennyien a saját bőrünkön éreztük, hogy nemzeti rendvédelem-
történetünk kutatása — különösen annak a XIX-XX. századi története 
— nem tartozott a pártállam által támogatott témák közé. Ezek a negatív 
tapasztalatok ösztönözték az alapítókat arra, hogy összefogjanak a szak-
terület művelése érdekében. (I.sz. melléklet) Az alapításkor csupán sej-
tettük, hogy nem lesz könnyű dolgunk sajnos ez a sejtésünk beigazo-
lódott.  

Az elmúlt 1/4 évszázad során alapvetően két dologgal kellett meg-
küzdenünk: 

- egyrészt a témakör elhanyagoltságán kellett enyhítenünk; 
- másrészt pedig a különféle politikai prekoncepciókon nyugvó tév-

eszmékkel kellett megküzdenünk. 
Mindkét területen vitathatatlan sikereket értünk el, de még koránt 

sem értünk utunk végére. A szakterület iránti elkötelezettség, a téma 
szeretete biztosította számunkra azt a — számos hátránnyal járó — ön-
zetlen kitartást, amely lehetővé tette számunkra, hogy célunkhoz köze-
lebb kerüljünk. 

A rendszerváltáskor nemzeti rendvédelem-történetünk művelésének 
a helyzete siralmas állapotban volt. A „hármas T” (támogatni, tűrni, til-
tani) besorolásban a magyar rendvédelem-történet témaköre a tiltás ka-
tegóriájába esett. Lényegében csupán a Tanácsköztársaság és az 1945 
utáni rendvédelem-történet jelentett ez alól kivételt. A tiltás elvi alapját 
azon sajátos ideológiai állásfoglalás képezte, mely szerint a magyar 
pártállamot megelőző társadalmi berendezkedések időszakában a nem-
zet kisebbsége elnyomta a népet. Az elnyomás fizikai megvalósítására 
pedig a korabeli rendvédelmi testületek voltak hivatottak, az ilyen szer-
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vezetek történetének a kutatását pedig a hatalom nem tartotta kívánatos-
nak.3 

Ezen nyilvánvaló téveszme hatása az oktatásra, a kutatásra, a publi-
kálásra, a források kezelésére egyaránt kiterjedt: 

- A közoktatásban és a rendvédelmi szakoktatásban is csupán a 
magyarországi pártállam időszakának a története volt oktatható. A hall-
gatók esélyt sem kaphattak arra, hogy a polgári magyar állam rendvé-
delmével is megismerkedhessenek.4 

- A kitűntetett időszakoktól eltérő magyar rendvédelem-történeti 
kutatásokat a hatalom nem támogatta, e témákat művelő szűk körű ku-
tatók karrierje, egzisztenciája kétséges volt.5  

- A pártállami eszmevilágot tükröző és a propaganda szintjén álló írá-
sok számolatlanul jelentek meg, azonban a valós történelmi helyzet ob-
jektív történelemszemléleten alapuló bemutatásának publikálása szinte 
lehetetlen volt.6 

- A polgári magyar állam rendvédelmi testületeivel foglalkozó kiad-
ványokat a közgyűjteményekből leselejtezték, csupán néhány központi 
könyvtárban maradt fenn mutatóban néhány példány, azok is a többi 
irodalomtól elkülönítetten, az úgynevezett zárt osztályokon, melyeket 
csak külön engedéllyel lehetett látogatni.7 (II.sz. melléklet)  

Minden bizonnyal nem túlzok, ha azt állítom, hogy nem a nulláról, 
hanem a mínusz tartományból indította tudományos társaságunk a tevé-
kenységét. 1/4 évszázados fennállásunk során mindvégig hűek marad-
tunk az alapszabályzatunkban rögzítettekhez, nevezetesen célunk: a 
magyar rendvédelem-történet feltárása és közkinccsé tétele.8 

Célunk elérése érdekében többféle tevékenységet igyekeztünk meg-
valósítani: 

- Megkíséreltük összefogni a témakör művelőit és részben a szakte-
rület iránt érdeklődőket is. Soha nem törekedtünk nagy létszámra,, ha-
nem arra, hogy a kutatókat tömörítsük sorainkba. Ezt el is értük, hiszen a 
a nemzeti rendvédelmünk történetét gondozók döntő többsége tudomá-
nyos társaságunk tagja. Tudományos társaságunk szakosztályokból áll, 
amelyek azonban nem adminisztratív szervezeti egységek, hanem a 
szakterület egy-egy részterületét művelő szellemi műhelyek. E műhe-
lyekben valamennyi tagtársunk szabadon fejtheti ki alkotó-kutató mun-
káját. Úgy érzékeljük, hogy a 300 fő körüli taglétszámunk — a mintegy 
10 000 000 fős magyarországi populációban — többé-kevésbé lefedi azt 
a személyi kört melynek tagjai tudományos színvonalon érdemben mű-
velik nemzeti rendvédelmünk történetét.9 (III.sz. melléklet) 

- Soha nem gondoltuk azonban azt, hogy nemzeti rendvédelmünk tör-
ténetének művelése tudományos társaságunk belügye. Igyekeztünk a 
témával foglalkozók tevékenységét figyelemmel kísérni. Azt tapasztal-
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tuk, hogy a különböző szervezetek tartózkodnak olyan témák kutatóit el-
ismerésben részesíteni, amely esetleg kiválthatja valamely hangos ki-
sebbség nemtetszését, az ilyen témáktól pedig nemzeti rendvédelem-
történetünk — különösen annak XIX-XX. századi része, amelynek mű-
velése tudományos társaságunk tevékenységének oroszlánrészét alkotja 
— nem mentes. Ezért tudományos társaságunk többfokozatú elisme-
rési rendszert alkotott, amely ma már a hazai és külföldi kutatók köré-
ben is tekintély vívott ki. A tekintélyét pedig annak köszönheti, hogy va-
lódi teljesítmények állnak az elismerések mögött, hiszen az elismerések-
hez financiális juttatások nem tapadnak.10 (IV.sz. melléklet) 

- A szakterület gondozói számára tudományos fórumsorozatokat 
hoztunk létre. Társaság szintű rendezvényt évente egy-két alkalommal 
szervezünk „A magyar rendvédelem története” című konferencia-
sorozat részeként. E konferenciáink többé-kevésbé tematikusak. Emel-
lett a szakosztályaink — átlag két-három évente — szimpoziont tartanak 
a szakosztály szakterületének megfelelő tartalommal. Rendezvényeink 
nyíltak. Rendezvényeinkről a témaorientált szakfolyóiratok is tájékoztat-
ják az olvasóközönségünket.11 (V.sz. melléklet) 

- A nemzeti rendvédelem-történetünk kutatási eredményeinek a 
publikálása számára többféle kiadvány-sorozatot hoztunk létre: 
A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordiins) a 
tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek megfelelő téma-
orientált tanulmányok publikálását szolgálja. E periodika XXIII évfo-
lyamának 34 számában 112 szerzőtől összesen 409 tanulmány jelent 
meg. A folyóirat az egyetlen magyar nyelvű tudományos lap, amely a 
magyar rendvédelem-történet feltárása során keletkezett kutatási ered-
mények közzétételét tekinti fő hivatásának. A folyóiratban lektorált ta-
nulmányok jelennek meg. 2015-től a szerkesztőség munkáját szerkesz-
tőbizottság segíti dr. BODA József, dr. MEZEY Barna és dr. SZAKÁLY 

Sándor részvételével. A lap évente kétszer jelenik meg.12 (VI.sz. mellék-
let)  
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordi-
nis) a szakterület művelésével kapcsolatos operatív eseményekről nyújt 
tájékoztatást. E periodika XXIII évfolyamának 46 száma jelent meg. A 
lap XI rovatot tartalmaz és évente egyszer — két összevont szám formá-
jában — jelenik meg.13 (VII.sz. melléklet) 

Mindkét periodika digitalizált számai megtalálhatók a világhálón a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság14 , illetve az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumen-
tum Központjának az Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum 
honlapján.15  
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Tagságunk tollából mintegy 100 önálló kötet jött létre a magyar 
rendvédelem-történet témakörében az elmúlt 1/4 évszázad alatt. Ugyan-
ezen alkotói kör több ezer tanulmányt , illetve cikket publikált a ma-
gyar rendvédelem-történet témájában. 

Könyvsorozatokat is útjára indított a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. Ezek: 

 
1. A magyar rendvédelem-történet öröksége. 

Monográfia, illetve kismonográfia jellegű kötetek, amelyek nemzeti 
rendvédelem-történetünk egy-egy részét mutatják be. 
A sorozat mottója: „Omnia quae disco, non aufert fur nequae latro” 
(Amit tudok attól sem tolvaj, sem rabló nem foszthat meg.)16  

2. A magyar rendvédelem-történet hagyatéka. 
A csupán néhány példányszámban fellelhető hajdani szabályzatok, tan-
könyvek és hasonló kiadványok reprint jellegű kiadására hivatott. 
A sorozat mottója: „Veritas nunquam perit” /Seneca/ (Az igazság soha 
sem vész el.)17 

3. Segédtudományok a  magyar rendvédelem-történet szolgálatában. 
A történelem segédtudományai által a nemzeti rendvédelem-történetünk 
érdekében kifejtett tevékenységek eredményeinek a közkinccsé tételére 
hivatott. 
A sorozat mottója: „Veritas nunest viaticum vitae certissimum” (Az 
igazság az életben a legbiztosabb útravaló.)18 

4. Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok. 
Egy-egy rendvédelmi részterületet, illetve egy-egy szerző kutatási ered-
ményeit reprezentáló tanulmányokat tartalmazó gyűjteményes kötetek 
megjelentetésére hivatott.  
A sorozat mottója: „Homo non sibi soli, natus sed patriae” (Az ember 
nem csak önmaga számára, hanem a haza számára is él.)19 

5. Salutem. 
A nemzeti rendvédelem-történetünk művelésében jeleskedő alkotók 
munkássága előtt tisztelegnek a könyvsorozat kötetei. 
A sorozat mottója: „Vectigal quoddam speculantes” (Tisztelgés a tudós 
előtt.)20 

Az edukációt tekintjük — a rendezvények és a publikációk mellett 
— a harmadik legfontosabb cselekvési területünknek, ahol a szakterület 
művelése során feltárt eredményeket közkinccsé tesszük. E téren is szép 
eredményeket értünk el, hiszen a magyar rendvédelem történetének tu-
dományos társaságunk által feltárt tapasztalatait több felsőoktatási in-
tézményben, illetve rendvédelmi oktatatási intézetben önálló tantárgy-
ként oktattuk. E téren azonban visszafejlődés volt tapasztalható a balol-
dali kormányzatok időszakában, amelyet sajnálatos módon a képzési 
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struktúra a mai napig nem tudott kiheverni. Ez alól a házigazda intéz-
mény sem kivétel. 

Összességében minden bizonnyal megállapítható, hogy a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 25 éves 
története sikertörténet. A társaság a magyar rendvédelem-történet mű-
velésének a centrumává és motorjává vált. A rendvédelem-történeti 
tartalmú disszertációk azon készítői is — akik még nem voltak társasá-
gunk tagjai — előbb utóbb a vonzáskörünkbe kerültek. Jelenleg csak-
nem 40 fő tudományos fokozattal rendelkező tagtársunk van. Kap-
csolatba kerültünk — hasonló témaköröket művelő — külföldi szerve-

zetekkel. Szellemi kisugárzása van társaságunknak, ennek tulajdonít-
juk, hogy a trianoni határokon túlról, sőt más kontinensről is megkeres-
nek bennünket a magyar rendvédelem-történet témakörébe tartozó té-
mákkal. Legutoljára — a nemzeti könyvtárak közötti éves csereakció 
keretében — a franciák kérték az Országos Széchényi Könyvtárat, hogy 
egyik kiadványunkból biztosítsanak a részükre példányt. 

Az 1/4 évszázados fennállásunk során kiemelt figyelmet fordítot-
tunk a fiatal kutatók segítésére. Álláspontunk szerint ez a magatartá-
sunk jelentős mértékben elősegítette a szakterület gondozói körének a 
bővülését. 

Nincsen azonban öröm üröm nélkül. 1/4 évszázad alatt nyilvánva-
lóvá vált, hogy egy társadalmi szervezet nem pótolhatja az állami sze-

repvállalást. Ennek hiánya — tudományos társaságunk minden igyeke-
zete ellenére — rányomja bélyegét a szakterületre, azaz a forrásgondo-

zásokra, a feldolgozottságra, az eredmények közkinccsé tételére, az 
edukációra. A szakterület művelői, kedvelői egyre türelmetlenebbül 
várják, hogy a magyar állam illetékesei a nemzeti rendvédelem-
történetünket helyezzék az őt megillető helyre. A vágyunk az, hogy ne 
ismétlődhessen meg az a szégyenteljes helyzet, hogy a szakterület egyes 
vezetői áruba bocsássák hivatástörténetüket, ily módon az aktuálisan 
érintett politikai irányzat propaganda eszközévé silányítva nemzeti tör-
ténetünk ezen ágát. Ahhoz, hogy a magyar rendvédelem-történet kike-
rüljön a mellőzöttség helyzetéből — más szakterületekhez hasonlóan — 
ki kell építeni az intézményrendszerét. E téren a házigazda intézmény-
nek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek is van mit bepótolnia, hiszen a 
Rendészettudományi Kar az egyetem egyetlen karja, amelyből hiány-
zik a szakterület történetét gondozó önálló tanszék és az ismereteket in-
terpretáló tantárgycsoport.21  

Végezetül felmerülhet a kérdés, miként lehetséges — egyes politi-
kai irányzatok hivatástörténet ellenessége, mások közömbössége dacára, 
— hogy a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság él, dolgozik és eredményeket ér el? Ennek nyitja az igaz-



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 268 

ság iránti vágyunk, a szabadság tisztelete és a szeretet. Nevezetesen egy-
részt nem hagyjuk magunkat az anyagi előnyökkel bélelt aranykalitkába 
csalogatni azon az áron, hogy a jövőben mások határozzák meg szá-
munkra azt mit kutathatunk és milyen eredményekre juthatunk. Másrészt 
eredményeink titka a szeretet. Tagságunk szereti a nemzetét, a hazáját, a 
művelt szakterületet. Ez a szeretet vértez fel bennünket azzal a képes-
séggel, hogy ellenálljunk a szirén hangoknak, hogy elviseljük és áthidal-
juk az anyagi forrásoktól való elzárásunkat, hogy megküzdjünk a tév-

eszmékkel, hogy elutasítsuk a hamis ideákat képviselő szervezeteket 

és személyeket.  
 

Tudományos Társaságunk jelmondata: 
„Cum historia pro securitate” 
(Történelemmel a biztonságért) 

 

Az 1/4 évszázados munkásságunk erkölcsi tapasztalata: 
„Nihil vincit, nisi veritas; 
nihil salvat, nisi charitas” 

/Szent Ágoston/ 
(Semmi sem győz meg, csak az igazság; 
semmi sem ment meg, csak a szeretet.) 

 
 
 
Jegyzetek: 

  1 A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság alapító 
közgyűlésének dátuma 1990. XII. 14. 

  2 A Fővárosi Bíróság a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
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  3 RÉVÉSZ 
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  5 RÉVÉSZ: op.cit. 
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PARÁDI József: A polgári magyar állam első központosított közbiztonsági testülete a 
Magyar Királyi Csendőrség. 

  7 Az Országos Széchényi Könyvtár rendelkezett a legtöbb, az érdeklődők elől elzárt 
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16 „A magyar rendvédelem-történet öröksége” című könyvsorozat számára a Magyar 
ISSN Nemzeti Központ a HU-ISSN 2062-8447 azonosítószámot állapította meg.  

17 „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” című könyvsorozat számára a Magyar 
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rozat számára a Magyar ISSN Nemzeti Központ a HU-ISSN 2415-9875 azonosítószámot 
állapította meg.  
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20 A „Salutem” című könyvsorozat számára a Magyar ISSN Nemzeti Központ a HU-
ISSN 2416-2078 azonosítószámot állapította meg. 
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SZABÓ Szilárd  
Egy horvát az Osztrák-Magyar Monarchia katonai titkosszolgálata élén: 

Oskar HRANILOVIC von Czvetassin (1867-1933) katonai pályafutása 
 
Oskar HRANILOVIC von Czvetassin horvát származású tábornok katonai 
pályafutása egészét az Osztrák-Magyar Monarchia közös haderejében 
(k. und k. Armee) szolgálta le. Amikor a HABSBURG-monarchia 
felbomlott, a tábornok katonai pályafutása is véget ért. 

Oskar HRANILOVIC von Czvetassin 1867. XII. 26-án született 
Zágrábban horvát nemzetiségű római katolikus családban.1 Apja 
császári-királyi (kaiserlich-königlich, k. k.) pénzügyi tanácsos, vagyis 
osztrák hivatalnok volt.2 Oskar HRANILOVIC von Czvetassin 1886 és 
1889 között végezte el a bécsújhelyi katonai akadémiát jó eredménnyel. 
Későbbi katonai pályafutása szempontjából meglehetősen érdekes, hogy 
a lövészet mellett pont a felderítő-szolgálat volt a leggyengébb tárgya. A 
nem katonai jellegű tárgyak mellett szintén gyengébben teljesített 
földrajzból, természettudományból, fizikából, aritmetikából, algebrából 
és geometriából is, viszont kiválóan énekelt.3 1889-ben hadnaggyá 
léptették elő. 1889 és 1893 között a zágrábi Lipót főherceg gyalogos 
ezred 5. századában szolgált.4 1893 és 1895 között nagyon jó 
eredménnyel végezte el a bécsi hadiiskolát (Kriegsschule). 1894-ben 
főhadnaggyá léptették elő.5 

1895-ben a macedóniai Plevljébe került, ahol a nemzetközi 
rendfenntartó erők kötelékében tevékenykedő császári-királyi 3. 
hegyivadász dandárnál szolgált előbb vezérkari tisztként, utóbb század-
parancsnokként.6 1897-ben századossá léptették elő. 1899 és 1905 
között szolgált először az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat, az 
Evidenzbureau kötelékében. Ezalatt az időszak alatt — konkrétan 1902-
ben — a hadiiskolában a térképészeti gyakorlóosztályt vezette, ami 
korábbi, katonai akadémiai eredményei alapján azért nem meglepő, mert 
hadiiskolai eredményei arról tanúskodnak, hogy speciális ismereteket 
szerzett térképészetből.8 

Oskar HRANILOVIC Von Cvetasin 170 cm magas, szőke hajú, 
enyhén rövidlátó férfi volt, aki jól beszélt horvát, német és magyar 
nyelven, továbbá 1899-ben már franciául és törökül is kiválóan írt és 
beszélt.9 A minősítési lapja szerint nőtlen volt, rendezett anyagi 
körülményekkel („ohne Beihilfe”), bár magánvagyona nem volt. A róla 
szóló jellemzés szerint gyakorlatilag mindenben megfelelt a 
hagyományos osztrák katonatiszti erényeknek és ideáloknak. Nagyon jó 
képességekkel rendelkezett, gyors felfogású és szilárd jellemű volt. 
Képességeiről általában is jó véleménnyel voltak, de különösen 
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kiemelték, hogy feladatait jól ellátta, az ezekhez szükséges ismeretekkel 
rendelkezett, ügyes volt szorgalmas és értelmes. 

Minősítési lapja szerint szakmai adottságai is megfelelőek voltak. 
Csapatát jól vezette, taktikai hozzáértését nagyon jónak találták. 
Kiemelték kezdeményezőkészségét is. Magatartását, viselkedését is 
példásnak értékelték. Feljebbvalóival szemben alázatos, vele 
egyenrangúakkal barátságos, alacsonyabb rendfokozatúakkal szemben 
konzekvensen szigorú, de jóakaratú és gondoskodó. Teljesen 
alkalmasnak találták csapatszolgálatra. 1900-ban azt írták róla, hogy 
nagy érdeklődéssel lát hozzá a számára kiadott feladat végrehajtásához 
és beleássa magát a témába. Külön kiemelték, hogy nagyon alapos 
ismereteket szerzett a Balkánról. Egyszóval Oskar HRANILOVIC 
rendelkezett a katona legfontosabb tulajdonságával: megbízható volt. 
Éppen ezért alkalmasnak találták az előléptetésre. 1905-ben Friedrich 
Graf von BECK-RZIKOWSKY (1830-1920) vezérkari főnöknek is nagyon 
jó benyomást keltett, mint aki nagyon jól használható akár vezérkari 
tisztként is.10 

1905. IV. 30-tól a temesvári 34. gyalogos hadosztályban szolgált, 
1905. XI. 28-tól mint a hadosztály vezérkari főnöke, 1906-tól már 
őrnagyi rendfokozatban.11 1905-ben tette le a vezérkari vizsgát 
megfelelő eredménnyel.12 Hadtest-parancsnoka is nagyon jó 
véleménnyel volt róla: „gediegener” vagyis alapos, megbízható jelző állt 
a róla szóló jellemzésében. Úgy vélte, ha továbbra is úgy fejlődik, mint 
addig, akkor magasabb alkalmazásban is nagyon jól fog teljesíteni.13 Az 
előrelépés meg is történt: 1907. XI. 1-től az uralkodó kinevezte az 
Osztrák-Magyar Monarchia katonai attaséjának Szófiába.14 A bolgár 
fővárosban végzett tevékenységét mind osztrák-magyar, mind bolgár 
szempontból rendkívül kedvezőnek ítélték. 1909-ben alkalmasnak 
találták valamilyen magasabb vezérkari beosztásra vagy valamilyen 
katonai misszió vezetőjének, de akár ezred-parancsnokként is el tudták 
volna képzelni. 

Szófiai szolgálati ideje alatt 1909-ben megkapta a Katonai 
Érdemkeresztet, 1910-ben a porosz királyi Vörös Sas-rend III. osztályát 
egy év múlva pedig a 3. osztályú Vaskorona Rendet, ráadásul 
adómentesen!15 Bolgár részről az a megtiszteltetés érte, hogy 

tevékenysége elismeréseképpen I. Ferdinánd bolgár cár (1861-1948, 

1887-től Bulgária fejedelme, 1908-tól bolgár cár 1918-ig) egy 

olajfestményt adományozott neki, ami a cárt és Oskar HRANILOVIC von 

Zvatassint ábrázolta, amint részt vesznek egy hadgyakorlaton.16 Közben 

1910-ben alezredessé léptették elő.17 1911. XI. 26-tól katonai attasé 
Bukarestben. Itteni tevékenységét is egyöntetű elismerés kísérte. Ennek 

jele, hogy 1913-ban elnyerte a Ferenc József Rend tisztikeresztjét, 1913. 
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V. 1-én ezredessé léptették elő, valamint magas román kitüntetésekben 
is részesült.18 1914-ben megkapta a lovagkeresztet is.19 

1914 tavaszán Oskar HRANILOVIC von Czvetassin lett az osztrák-
magyar katonai titkosszolgálat, az Evidenzbureau főnöke.20 Az 1914. 
VII. 25-én Szerbia ellen elrendelt osztrák-magyar mozgósítással 
egyidejűleg az Evidenzbureau személyi állományának tekintélyes 
részéből megalakult a hadsereg-főparancsnokság (Armeeoberkomman-
do, AOK) hírszerző részlege (Nachrichtenabteilung des Armeeoberkom-
mandos, AOK Nabt), amely 1914. VIII. 16-17-én Przemyslbe települt.21 
Az hadsereg-főparancsnokság hírszerző részlege és az Evidenzbureau 
eleinte egységesen Oskar HRANILOVIC von Czvetassin ezredes vezetése 
alatt maradt, aki így a harctéri hírszerzésért is felelt.22 Azonban már 
1914. VIII. 19-én Maximilian RONGÉt bízta meg a hadsereg-főpa-
rancsnokság hírszerző részlege hírszerző és elhárító tevékenységének 
irányításával.23 1917. III. 25-től Oskar HRANILOVIC von Czvetassin fo-
kozatosan átadta a hadsereg-főparancsnokság hírszerző részlegének 
irányítását Maximilian RONGÉnak.24 Amíg Oskar HRANILOVIC von 
Czvetassin állt az Evidenz-bureau élén, megkapta a Katonai Érdemérmet 
a Katonai Érdemkereszt szalagján és a Katonai Érdemkeresztet a ha-
dikereszttel III. és II. osztályát, valamint a német császár is kitüntette az 
első osztályú vaskereszttel.25 

Az hadsereg-főparancsnokság hírszerző részlege képezte az első 
világháború alatt a teljes osztrák-magyar katonai hírszerzés és elhárítás 
központját, amit ekkor a katonai hírszerzés vezetője Oskar HRANILOVIC 
von Czvetassin, helyettesével Maximilian RONGÉvel irányított. Irányí-
tásuk alatt állt offenzív és defenzív hírszerző-elhárító csoportok 
(Kundschafts-gruppen később Erkundungsgruppen) az orosz, olasz és a 
Balkán csoportok, valamint a politikai csoport. Ide tartozott még a 
Manipula-tionsgruppe és egy regisztrátor is. Az orosz, olasz és a Balkán 
csoport úgynevezett Evidenzgruppe volt, vagyis az illető államok 
haderejéről vezetett nyilvántartást. A hadsereg-főparancsnokság hírszer-
ző részlege személyi állományában 1917 elején 29 tiszt teljesített szol-
gálatot.26 

Az Evidenzbureau 1917. II. 1-e után a politikai, az angol, a francia, 
a tüzérségi, a Manipulationsgruppe, valamint két kódfejtő csoportokból 
állt. A Chiffregruppe I. foglalkozott az idegen kódolt üzenetek 
feltörésével, míg a Chiffregruppe II. 1918. VII. 1-ig a saját üzenetek 
kódolását, majd a semleges és szövetséges államok üzeneteinek 
dekódolását végezte.27 1917. II. 1-e után két új csoportot is létrehoztak, 
az elhárító és a propaganda csoportot.28 

1917. IV. 10-én Károly ausztriai császár és magyar király Maxi-
milian RONGÉt nevezte ki a hadseregfőparancsnokság hírszerző részlege 
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és így az Evidenzbureau főnökévé.29 Oskar HRANILOVIC von Czve-
tassint 1917 májusában előléptették vezérőrnaggyá, vagyis tábornok lett. 
1918-tól csapatszolgálatra vezényelték, a 145. gyalogos dandár vezénylő 
tábornoka beosztásba. 1918. III. 27-én megkapta a Vaskorona Rend II. 
osztályát hadikereszttel és kardokkal. 1918. augusztusától az Osztrák-
Magyar Monarchia teljhatalmú katonai meghatalmazottjaként („Militär-
bevollmächtigte”) teljesített szolgálatot Moszkvában. 1919. I. 1-től 
nyugállományba vonult. 1933. XII. 12-én hunyt el Bécsben.30 
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RONGE — RONGE, Maximilian: Kriegs- und Industriespion-
age. Zwölf Jahre Kundschaftsdienst. [Háborús- és 
ipari kémkedés. 12 év felderítő szolgálat.] Zürich-
Leipzig-Wien, 1930,  Amalthea-Verlag. 384.p. 
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TORREY — TORREY, Glenn E.: The Romanian Battlefront in 
World War I. [A román hadseregfront az I. 
világháborúban.] Kansas, 2011, University Press of 
Kansas. 440 p. USA-ISBN 978 070 06 1839 2. 

 

TANULMÁNYOK 
 

SZABÓ — SZABÓ Szilárd: Redl emberei - Evidenzbureau: az 
osztrák-magyar katonai titkosszolgálat 1850 és 1919 
között. Kommentár, VIII.évf. (2013) 2.sz. 34-44.p. 
HU-ISSN 1787-6974. 
 

LEVÉL-, IRAT- ÉS DOKUMENTUMTÁRAK 
 

KA — Kriegsarchiv. [Hadilevéltári Gyűjtemény] 
 

ÖSA — Österreichisches Staatsarchiv. [Az Osztrák 
Állami Levéltár] 

 

HHSA — Haus-, Hof- und Staatsarchiv. [Házi- Udvari- és 
Állami Levéltár] 
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BERKI Imre 
„Ecce ego christianus sum” (Én magam is keresztény vagyok). 

Szent Flórián vértanú, a védőszent. 
 

Szent Flórián az egyik legnépszerűbb, és leggyakrabban ábrázolt 
középkori szent, szobra vagy képe majdnem minden településen 
megtalálható volt. (I.sz. melléklet) Az emberek a tűzzel szemben teljes 
kiszolgáltatottságban éltek mivel vagyonuk egy pillanat alatt a lángok 
martalékává válhatott. Szükségük volt emberfeletti erővel bíró külső 
segítségre. Szent Flórián így válhatott bátor viselkedése, önfeláldozása 
miatt a tűz és vízveszedelem elleni védő szentté.1 Ennek hátterében az 
állt, hogy tűzoltó volt, kínzásakor fáklyával égették, és a legősibb oltó 
anyagban lelte halálát, vízbe fulladt. Életében és a sírjánál főképp a 
tűzesetekkel a tűzoltók, kéményseprők által elszenvedett balesetekhez 
hasonló eseményekkel kapcsolatos csodák történtek.2 Személye a 
tűzoltó munka lényegét testesíti meg, az állhatatosságot, becsületet, 
önfeláldozást és segítségnyújtást. A tűzoltók védjegyévé vált. 

Florianus valós történelmi személy volt,3 a fennmaradt források 
szerint magas rangú katonatiszti családból származott. A római hadsereg 
tisztje lett. A III. század második felében kiszolgálta katonaidejét és 
megkapta az obsitot, és Noricum4 tartományban, Mantemban (Krems 
mellett) telepedett le. 

A Berni Kódex szerint Lauriacumban5 a császár helytartója 
hivatalának nyugalmazott elöljárója volt.6 

Legendáriuma több egymástól különböző felfogású mondát őriz, 
amelyek egyes részeikben közösek, ezzel is hitelességüket támasztják 
alá.  

Keresztény nevelésben részesült, egy alkalommal, amikor nagy 
tűzvész pusztított a kis Flórián imádságának hatására eleredt az eső, ami 
a tüzet eloltotta. Más források szerint egy égő ház tüzét kis vödrében vitt 
vízzel oltotta.7  

Még nem volt katonasorban, amikor a Laureacumi önkéntes 
tűzoltóság tagjaként egy nagy házban keletkezett veszedelmes tűz 
oltásában kis tűzoltócsapata élén hősiesen viselkedett. A bennszorultak 
életét saját életük kockáztatásával mentették meg, és a tüzet is eloltották. 

Egy másik tűzeset alkalmával nagy vihar keletkezett, ami az egész 
települést leégéssel fenyegette, ám Flórián imájának köszönhetően 
felhőszakadás keletkezett, ami megfékezte a tűzvészt.  

Katonának állt, hála gyors karrierjének Caecia erődjének 
parancsnoka lett. Krisztus tanításait — katonatársaival együtt — 
titokban megismerte és kereszténnyé vált. Egy alkalommal az erődben 
hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián — szinte kilátástalan 
helyzetben — megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól 
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mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a 
tűzvész elmúltát s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-
legenda. 

Diocletianus császár uralkodása alatt, 303-ban ismét föllángoltak az 
erőszakos keresztényüldözések. Legendája szerint, amikor Flórián 
megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban elfogtak negyven 
keresztényt, útra kelt, hogy segítségére legyen a foglyoknak.  

Elfogták és AQUILINUS bíró elé vitték, aki megpróbálta rávenni, 
hogy áldozatot mutasson be a római isteneknek, amikor ezt válogatott 
kínzásokkal sem tudta elérni arra ítélte, hogy nyakában kővel vessék a 
folyóba. Az ítéletet Kr.u. 304. V. 4-én hajtották végre. 

Egykori katonatársai vitték a kivégzésre. Megkötözték, követ 
kötöttek a nyakába, és fölállították a híd korlátjára, de egyikük se merte 
a vízbe taszítani. Hosszú idő után jött egy fiatal katona, aki nem ismerte 
Flóriánt, ő odaugrott és belelökte a folyóba. Amikor azonban kíváncsian 
utána tekintett, hogy lássa elmerülését, megvakult. 

A folyó megijedt és a holttestet egy kiálló sziklára sodorta, ahol egy 
sas kiterjesztett, keresztet formáló szárnyakkal őrizte. Majd a szent 
megjelent egy Valéria nevű özvegyasszonynak és megmutatta a helyet, 
ahol a holtteste található.  Jelenés után az asszony befogta az igavonó 
állatokat, az Enns folyóhoz hajtott és megtalálta a holttestet, amit a 
pogánytól való félelmében szalmával és lombbal takart le. Az úton az 
igavonó állatok úgy kifáradtak, hogy egy lépést sem mentek tovább. 
Akkor az asszony fohászkodására egy forrás fakadt a földből, amely 
még ma is ad vizet. A felfrissült állatok továbbmentek, majd megálltak 
azon a helyen, amit a szent megjelölt. Sietve és titokban temették őt el. 

A sír fölé később templomot építettek. Körülötte épült ki a mai híres 
kegyhely, St. Florian (Linztől délre).8 

Sírjánál sok csoda történt. Egy súlyosan sebesült katona azonnal 
meggyógyult, egy haldokló erdei szénégetőt - aki belesett a boglyába - 
súlyos égési sebekkel vittek a sírjához, ahonnan egészségesen távozott. 
Egy magas épületről leesett megnyomorodott munkás Szent Flórián 
sírjától egészségesen távozott és folytatni tudta munkáját. 

Sírja fölé emelt templomot három rabló éjszaka akarta kifosztani, de 
a Szent képnek átható tekintetétől megszégyenülve hagyták el a helyet. 
Egy másik gonosztevő fel akarta gyújtani a templomot, de szörnyet halt 
mielőtt végre hajthatta volna tettét.9 

Tisztelete főként német, osztrák, svájci, lengyel, román, szláv, cseh, 
szlovák, olasz és magyar területeken terjedt el. 

Kultusza a XV. századtól élte virágkorát, ekkor már Felső-Ausztria 
védőszentjeként szerepelt. Szent Flórián alakját fogadalmi táblák, 
festmények, kő-, és faszobrok, falfestmények, üvegre festett képek, 
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szárnyas-oltárok őrzték századokon keresztül. A német nyelvterületen 
Flóriánról elnevezett templom, kápolna, kolostor is található. Később 
Flórián képekkel tűzoltó felszereléseket, tűzoltó laktanyákat díszítettek, 
valamint érmeket, plaketteket, zászlókat, egyes helyeken kutakat, 
dísztárgyakat is Flórián képpel ékesítettek. 

Lengyelországban különleges tisztelet övezte és övezi Flóriánt, 
egészen odáig, hogy a tűzoltókat Flórián-lovagoknak nevezték, a varsói 
első tűzoltó szövetség a Flórián-Szövetség elnevezést kapta, névnapja a 
tűzoltók ünnepe lett.  

Flórián magyarországi első írásos említése az Érsekújvári 
Kódexben (1531) található. Legkorábbi ábrázolásai az ország középkori 
németajkú népcsoportjainál, a felvidéki szepességi és erdélyi szász 
városokban születtek. Alakját szárnyas oltárok festményeinek 
főmotívumaként örökítették meg. 

A XVII. században a nagyszámú osztrák és német bevándorlás 
hatására hazánkban csaknem mindenütt megelevenedett a Flórián-
kultusz, a tűztől megvédő szent tisztelete széles körben elterjedt.10 

Flórián napján, nem raktak tüzet, a kovácsok nem dolgoztak, és az 
emberek nem sütöttek kenyeret. Más helyen éppen ellenkezőleg Flórián 
napján, ősi módon szokták éleszteni a tüzet. Reggel napkelte előtt 
valamely vastagabb élő fa száraz ágán kötelet dobtak keresztül, amit 
addig húzogattak a végén fogva, amíg a fa tüzet nem fogott. Aztán az 
egész falu onnan vitt tüzet a házába, a műhelyébe. Megint máshol öt 
„Miatyánk” és öt „Üdvözlégy” elmondása után a tűzhelyre vízzel 
keresztet vetett a család egyik férfitagja és csak ez után gyújtottak tüzet. 
Máshol a család minden tagja vízbe mártotta a kezét, hogy a házban 
keze nyomán tűz ne keletkezhessen. Szent Flórán ünnepén a 
kemencében nem éghetett tűz. Egyes vidékeken ünnepének hajnalán a 
család minden tagja vízbe mártotta a kezét, nehogy a keze nyomán a 
házban tűz támadjon.11 

Szent Flóriánnak a tűzoltók védőszentjének napját az önkéntes 
tűzoltó egyletek és a hivatásos tűzoltóságok tagjai jó katolikushoz illó 
módon már megalakulásuktól az 1890-es évektől országszerte 
megünnepelték. Erre az ünnepre időzítették a nagyobb eseményeket, 
laktanya és szerátadásokat, zászlóavatásokat, ünnepségeket, bálokat. 

Felszereléseiket Szent Flóriánról nevezték el, gyakori eleme volt a 
tűzoltózászlóknak. Ezeken a tűzoltói hitvallás lényegét egy-egy rövid 
mondatban rögzítették. Az egyik leggyakrabban használt jelmondat a 
„Szent Flórián könyörögj értünk” amely rendszerint zászlókon jelent 
meg a település tűzoltó egylete emblémájának a társaságában, 
kiegészülve a tűzoltó motívumok elmaradhatatlan kellékeivel, azaz a 
sisakkal, baltával, kötéllel, létrával, tömlővel, kürttel stb-vel. A címer 
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fölé került általában a tűzoltó testület megnevezése, alá pedig a helység 
neve, és az esemény, vagy évforduló évszáma. A leggyakrabban Szent 
Flórián is a zászló kelléke — az egyik kezében zászló, a másik kezében 
egy rocska, amiből a vizet egy égő háztetőre önti, esetenként — a 
halálára utaló motívumként pedig bal lábára egy malomkő van kötve, 
alatta félkörben egy felirat, például „Szent Flórián könyörögj értünk”. 

Szent Flóriánt a II. világháború után igyekeztek elfelejteni, ám 
eszmeiségét nem lehetett száműzni.  

1948 és 1991 között a tűzoltókat is szeptember 29-én a Fegyveres 
Erők Napján köszöntötték és ünnepelték. Kultuszának újjáélesztése 
sokak kívánsága volt. A utasítás rendelkezett május 4-e (Flórián napja) 
„TŰZOLTÓNAP”-pá nyilvánításáról a tűzoltóhagyományok megőrzé-
sének, a tűzoltóságok társadalmi megbecsülésének, a tűzoltók tevékeny-
sége méltó elismerésének fontos állomása.  

A fegyveres szervezetek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi törvény értelmében  „A tűzoltóság napja 
május 4-e, Szent Flórián napja.” 12 

Végezetül álljon itt mindannyiunkért a következő fohász. 
 „Kérünk, Urunk, Szent Flórián érdemeiért és könyörgésére oltalmazz 
bennünket minden lelki és testi veszedelem, főként a tűz pusztításai és 
gonosz vágyaink lelket emésztő lángjai ellen! Krisztus a mi Urunk által! 
Ámen!” 13 

 
 
 
Jegyzetek: 
 
  1 Kezdetben árvíz ellen hívták segítségül. A XV. században egészült ki legendája azzal, 
hogy ifjú korában imádságával megmentett egy égő házat. Ekkor Szt. Lőrinc helyébe 
lépett, mint a tűzvész ellen védő szent, s a tűzzel kapcsolatos mesterségekkel foglalkozók 
(pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok) patrónusa lett. 
Magyar Katolikus Lexikon. Flórián szócikk 
  2 UNTERREINER 
  3 1722-ben egy kolostor építésekor a XI. századból származó kripta kerület elő, majd ott 
1952-1953-ban végzett ásatások során a római korból származó kőkoporsót és 
malomkövet találtak, amit Flórián sírjának tekintenek. 
HADNAGY

 

  4 Noricum másként Noricus ager a Római Birodalom Duna menti tartomány volt. Határai 
voltak: északon Germania (Danuvius), keleten Pannonia (Mons Cetius), délen Pannonia és 
Itália (Savus és Karni-Alpok), nyugaton Rhaetia és Vindelicia (az Aenus folyó). Tehát a 
modern állapotokkal egybevetve, magában foglalta Alsó-Ausztriát és Felső-Ausztriát, 
Stájerország legnagyobb részét, Karintiát, Krajnát, a Puster- és Inn-völgyeket, a Pinzgaut 
és Salzburgot. Hegyei voltak az egészet beágazó Nóri-Alpok (Alpes Noricae), köztük első 
sorban a Mons Cetius (Kahlenberg és a Bécsi-erdő) és a Mons Ocra (Birnbaumi-erdő). 
Pallas nagy lexikona. Norricum szócikk. 
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  5  Felső-Ausztriában a Duna jobbpartján, az Enns torkolatánál fekvő jelentéktelen falu, 
(1890) 1327 lak. A rómaiak idejében itt állt Laureacam gyarmat, mint az itáliai II. légió 
főállomása, fegyver- és pajzsgyárral, s a dunai hajóraj fő kikötőjével. Alkalmasint ez volt 
Noricum ripense fővárosa. Az V. sz.-ban a hunok, 738-ban az avarok ismét lerombolták, 
ekkor Passauba tették át a III. századtól fennálló püspökségét. Később Pilgrim passaui 
püspök, mint a Linz-i püspökök jogutóda, igyekezett primatusát Magyarországra 
kiterjeszteni. Nagy Károly 791., három napig való ima és böjt után, Linznél lépett át az 
Ennsen, hogy megtámadja az avarokat. Luitpold keleti őrgróf 900. e város romjainak 
közelében építtette Ennsburgot, hogy visszaverhesse a magyaroknak Bajorországba való 
betöréseit: Árpád alatt tehát idáig terjedt Magyarország határa. 
Pallas nagy lexikona. Lorch szócikk. 
  6 MINÁROVICS — VÁRY 3.p. 
  7 SZABÓ Károly. 
  8 WEISBENDER 765-766.p. 
  9 HADNAGY: op.cit. 
10 Loc.cit. 
11 BERKI 
12 1996/XLIII.tv. 276. § (4) 

13 SZABÓ Károly. op.cit. 61.p. 

 
 
Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

MONOGRÁFIÁK, KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK 
 

SZABÓ Károly — SZABÓ Károly: Flórián a védő szent. Budapest, 1991, 
Szövetkezeti Szervezési Iroda. 64 p. HU-ISBN — 

 

WEISBENDER — WEISBENDER Hermann-Joseph: Szentek Élete. [Heilige 
des  Regionalkalenders. Band. I. Januar – bis Juni. Band II. 
Juli bis Dezember.] Ford.: DIÓS István — LŐRINCZ Imre 
— VERŐ G. Mária. Budapest, 1984, Szent István Társulat. 
914 p. HU-ISBN 963 36 0298 X. 
 

MINÁROVICS—VÁRY — MINÁROVICS János — VÁRY Lászlóné: Szent Flórián a 
tűzoltók patrónusa. Budapest, 1991, BM Tűzoltóság 
Országos Parancsnoksága. 20 p. HU-ISBN 963 03 3350 3. 
 

CIKKEK 
 

UNTERREINER — UNTERREINER Károly: Szent Flórián a Védőszent. 11-
16.p. In BERLÁSZ Jenő — REISZ Lajos (szerk.): 
Kéményseprő Kincseskönyve. Budapest, 1933, Stephanum 
nyomda Rt. 424 p.  

 

JOGSZABÁLYOK 
 

1996/XLIII.tv. — 1996/XLIII.tv. A fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról. 
 

VILÁGHÁLÓ HIVATKOZÁSOK 
 

BERKI  
 
 
 
 
 
 

— BERKI Imre: Babonák a tűzről – Mivel csillapítsuk a 
tűz éhét? 

Világhálón: 
http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/665-babonak 
-a-tuzrol-mivel-csillapitsuk-a-tuz-ehet.pdf 
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HADNAGY  HADNAGY Imre József: Katonának indult s szent lett 
belőle … kire áhítattal s lelkesedve néznek a … flórián 
vitézek. 

Világhálón: 
http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/650-katonanak-
indult-s-szent-lett-belole-kire-ahitattal-s-lelkesedve-nez 
nek-a-florian-vitezek.pdf 

 

Magyar Katolikus 
Lexikon. 
Flórián szócikk. 

— Magyar Katolikus Lexikon. Flórián. 
Világhálón: 

http://lexikon.katolikus.hu/F/Fl%C3%B3ri%C3%A1n.html 
 

Pallas Nagylexikona. 
Lorch szócikk. 

— Pallas Nagylexikona. Lorch szócikk. 
Világhálón: 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/lexikon/pallas/html 
/065/pc006572.html#8 
 

Pallas Nagylexikona. 
Norricum szócikk. 

— Pallas Nagylexikona. Norricum szócikk. 
Világhálón: 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/ 
html/075/pc007535.html#10 

 
 
 

I.sz. melléklet 
Szent Flórián ábrázolások. 
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VII. 
EDUKÁCIÓ 

(Rovatvezető: SZÉKELY Zoltán) 
 

PARÁDI József 
Suum cuique ? 

(Mindenkinek a magáét) ? 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Rendészettudományi” Kara másodíz-
ben kérelmezte a Magyar Akkreditációs Bizottságnál (MAB) a „Rendészet-
tudományi” Doktori Iskola akkreditálását, amelyet a MAB másodízben is 
elutasított 2015. VII. 10-ei hatállyal. 

A határozat indoklásából egyértelműen kiderül, hogy az elutasítás oka 
alapvetően a kellő szakirányú tudományos reputációval rendelkező törzs-
tagok hiánya.  

Óhatatlanul felmerül két kérdés az elutasítás kapcsán! 
1. Hogyan lehet, hogy olyan silány, illetve másirányú tudományos re-

putációval rendelkezőket jelöltek meg a kérelemben a tervezett doktori isko-

la törzstagjainak, akiknek a többsége nem érte el az előírt mértéket? Ennek 
nyilvánvalóan két oka lehet. Egyrészt a „Rendészettudományi” Kar oktatói 
körében a kérelmezők nem akadtak elfogadhatóbb tudományos reputációval 
rendelkező személyekre. Másrészt pedig minden bizonnyal abban bizakod-
tak, hogy a tudományos reputáció hiányait összeköttetésekkel és hatalmi rá-
hatásokkal pótolni képesek. Úgy tűnik, hogy ezen valószínűsíthető számítá-
suk nem vált be. 

2. Vajon milyen jellegű a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Rendészet-

tudományi” Karán az oktatás, ha az oktatói karból nem sikerült 7 olyan 

törzstagot kiállítani, akiknek a szakterületi tudományos reputációja elfogad-

ható, illetve lehet-é önálló tudománynak  nevezni azt a szakterületet, amely-

nek a művelői közül nem lehet annyi kellő tudományos reputációval rendel-

kezőt kiállítani, amely elégséges egy doktori iskola elindításához? E kérdé-
sekre nyilvánvalóan lesújtó válasz adható.  

Egyáltalán mi várható attól a megközelítéstől, amely úgy szeretne tu-
dományt „csinálni”, hogy: 

- az önálló tudománynak feltűntetett áltudomány nem rendelkezik önálló 
— más tudományok által le nem fedett — szakterülettel; 

- a vélt tudománynak nincsen önálló — kizárólag a vélt tudományt műve-
lő — metodikája; 
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- a rendvédelem érdekében művelt tudományágakat igyekszik leválaszta-
ni az anyatudományukról, e tudományágakat pedig megkísérlik összepré-
selni valamilyen elképzelt tudományban; 

- másfél évtized óta pazarolják a magyar nemzet javait olyan kiadványok 
létrehozására, rendezvények szervezésére melynek szerzői és előadói siker-
telenül igyekeznek bebizonyítani az önálló „rendészettudomány” létét; 

- az úgynevezett „rendészettudomány” hívőinek túlnyomó többsége nem 
a vélt tudomány művelésében jeleskedik, hanem annak elfogadása kinyilvá-
nításában. 

Természetesen rendészet létezik, de nem önálló tudományként, hanem 
a jogtudomány részeként. 

Tegyük fel azonban, hogy — valamilyen hatalmi ügyeskedés követ-
kezményeként — sikerül doktori iskolát nyitni egy nem létező tudomány 
számára. Ebben az esetben fordított helyzet áll elő, azaz doktori iskola van, 
szaktudomány nincs. Vajon meddig állhat fenn egy ilyen doktori iskola? 
Nyilvánvalóan csupán addig, amíg a mögötte álló érdekcsoport a mindenko-
ri hatalom kegyeit élvezi. Milyen értéke és elfogadottsága lehet egy ilyen 
doktori iskolának? Milyen hatást gyakorolhat egy ilyen „csinálmány” dokto-
ri iskola a magyar doktori képzés egészére, egyáltalán a doktori minősítés 
tekintélyére és elfogadottságára? 

Összességében megállapítható, hogy helytelen volna, ha a hatalom a 
tudomány területébe belenyúlna. Hosszútávon ugyanis annak ártana, aminek 
segítséget szeretett volna nyújtani, mivel egy „csinálmány” tudomány nyil-
vánvalóan visszavetheti a szakterület tudományos művelését. A hatalom 
forgandóságából következően az ilyen áltudomány megsemmisülésre van 
kárhoztatva, ha a szakterület elveszíti a mindenkori hatalom kitűntetett ke-
gyeit. Vajon várhat é elfogulatlan, objektív szemléleten nyugvó tudományos 
eredményeket a mindenkori vezetés annak az áltudománynak a művelőitől, 
amelynek a léte a hatalom jóindulatától függ csupán? Mire lesznek használ-
hatók az e körben létrehozott, feltehetően erőteljesen „orientált eredmények” 
a szakterület művelése és fejlesztése terén? Az ilyen áltudomány legfeljebb 
dísznek alkalmas, esetleg arra, hogy megrendelésre szállítsa az előirányzott 
nézetek igazolását. A szakterület művelése és fejlesztése során azonban 
minden bizonnyal nem sok vizet zavarna.  

Szűklátókörű igyekezetnek tekinthető bármilyen áltudomány mene-
dzselése. Sokkal helyesebb volna a rendvédelem érdekében művelt tudo-
mányágak támogatása még akkor is, ha annak anyagi és erkölcsi hozamai 
nem egy érdekcsoportot gyarapítanának. A magyar nemzet javait sokkal ra-
cionálisabban lehetne a magyar nép egésze érdekében hasznosítani a rend-
védelem érdekében művelt és elismert tudományterületek támogatásával, 
mint az áltudományok erőltetésével. 
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Vajon csupán egy áltudomány érdemel a magyar rendvédelem?! A 
XXI. század első évtizedeiben a magyar állami szféra egyik legfontosabb 
része a rendvédelem. A biztonság témája szinte az élet minden területén a 
működés előfeltétele. A magyar rendvédelmi testületek kötelékében szolgá-
latot teljesítők, illetve e szervezetek által foglalkoztatottak létszáma hozzá-
vetőlegesen 80 000 – 100 000 fő között mozoghat. Ez a létszám akkor érzé-
kelhető valósághűen ha figyelembe vesszük, hogy a másik nagy fegyveres 
tárca a Honvédelmi Minisztérium kompetenciájába tartozó szervezet a Ma-
gyar Honvédség létszáma 20 000 fő körüli. 

Hogyan egyeztethetik össze a rendészetet önálló tudományként erőlte-
tők áltudományukat a nemzet és a magyar rendvédelem érdekeivel? Kiknek 
lehet az érdeke elhelyezni egy olyan időzített aknát a magyar rendvédelem 
szövetében, amely detonáció esetében megrázhatja a nemzet rendvédelmét, 
mérsékelve a rendfenntartás eredményességét? Ezen tévúton haladó érdek-
csoport számára mi lehet a legfontosabb a saját csoportérdekük, vagy pedig 
a magyar nemzet érdeke? A magyar nemzetnek ugyanis — hasonlóan min-
den más nemzethez — nem lehet érdeke az áltudományok finanszírozása és 
működtetése! 

Nem lehet nem észrevenni, hogy az áltudományt csinálók a magyar 
rendvédelem gyakorlati működése során keletkezett tapasztalatanyagot sze-
retnék tudománnyá gerjeszteni. Miért kell azonban ezen tiszteletre méltó ta-
pasztalatanyagokat zsákutcába kényszeríteni azáltal, hogy egy áltudomány 
mögé igyekeznek azt „tudománycsinálók” beerőltetni. Sokkal helyesebb 
volna, ha ezen tapasztalatoknak az illetékes tudományokhoz kapcsolódó 
szálait erősítenék ahelyett, hogy ezen természetes összefűző szálak elvágá-
sára törekednek. 

Meglehetősen sajátos továbbá, hogy az úgynevezett „rendészettudo-
mány” tapasztalatait csupán a XX. század második felére vonatkoztatva tart-
ják fontosnak a korábbi időszakokat pedig legfeljebb terminológiai gyöke-
rek tekintetében kívánják hasznosítani. Ez a fajta hasznosítás is azonban 
csúsztatott, hiszen a rendészet hangsor tartalmát átértelmezték ahhoz képest, 
ahogyan azt használták például a XIX. században.  

Önmagában aggályos azon elgondolás, hogy a széles skálán mozgó 
magyar rendfenntartási tapasztalatanyagot csupán egy önálló tudományként 
jelenítsék meg az arra törekvők. Megítélésem szerint nem ezt érdemlik a 
magyar rendvédelmi tapasztalatanyag néhai és jelenlegi létrehozói. Állás-
pontom szerint megérdemelnék ők is — úgy ahogyan a magyar nemzet is 
— hogy ne egy áltudományba kényszerítsék be a magyar rendvédelem ta-
pasztalatait, hanem méltó helyen több tudományban virágozhassanak a to-
vábbiakban is. Nem szabad ugyanis elfeledkezni arról, hogy ez a tapaszta-
latanyag nem egy érdekcsoport tulajdona, hanem a magyar nemzeté, amely 
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több korszakon átívelve megszenvedett ezen tapasztalatokért. Ebből fakadó-
an is minden bizonnyal joggal várhatja el a nemzet, hogy ne 
jelentéktelenítsék el a saját csoportérdekeiket követők a nemzeti rendfenn-
tartás tapasztalatanyagát azáltal, hogy azt egy áltudomámyba igyekezzenek 
beszorítani.  

 
 
 
 
 

#874 

HATÁROZAT 

 

A MAB 2015/6/XI/15/2/874 számú határozata 

a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

226 

azonosítószámú 

rendészettudomány 

besorolású doktori iskolájáról: 

 

A MAB a Kerezsi Klára vezette doktori iskolát 2015. július 10-i hatállyal 

nem akkreditálja, 

 

mert 

• a törzstagok minimális létszámának: nem felel meg
1
 

A doktori iskola megfelelt törzstagjai: 

Kerezsi Klára iskolavezető (rendészettudomány) 
Balla Zoltán (rendészettudomány) 
Barabás Andrea Tünde (rendészettudomány) 
Irk Ferenc (rendészettudomány) 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 291 

Sallai János (rendészettudomány) 
Az akkreditáció szempontjából figyelembe vehető megfelelt minősítésű törzs-

tagok száma: 5. 

 

• az egyetemi tanárok minimális létszámának: nem felel meg
2
 

A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma: 2. 

• működési szabályzata: megfelel 

• minőségbiztosítási terve: megfelel 

• képzési terve: megfelel 

• honlapja: megfelel 

A tervek, szabályzatok alaposak, használhatóak. A dokumentumokkal össze-

függésben probléma a "rendészettudomány", így az egész Doktori Iskola pro-

filjának a meghatározása. Miközben a képzési tervben megjelölt témák több-

sége valóban rendészettudományi, egyes megjelölések (pl: közlekedési bünte-

tőjog) azt jelzik, hogy nem sikerült teljesen megragadni a rendészet és a ren-

dészettudomány specifikumát. Nyilván volna lehetőség rendészeti és büntető-

jog-tudományi iskola alapítására, a kitűzött célokból azonban nem ez követke-

zik, a rendészet-tudomány legmagasabb szintű művelésére és oktatására pe-

dig valóban elengedhetetlenül szükség volna. A honlap értelemszerűen még 

kissé hiányos, de szerkezete alkalmassá teszi, hogy segítse majd a színvonalas 

tartalmi munka regisztrálását és propagálását. 

• a törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a 

témakiírások, továbbá a megadott tudományágak közötti koherencia: nem fe-

lel meg 

A törzstagok kutatási területei, a követelmények, a képzési terv között kohe-

rencia-probléma van, a törzstagok egy része a büntetőjog-tudomány, a köz-

igazgatás-tudomány vagy az alkotmányjog területén kutatott és publikált. A 

rendészeti és igazságszolgáltatási aspektus világos megkülönböztetése hiány-

zik a dokumentumokból, miközben tudományágként kizárólag a rendészettu-

dományt jelölik meg. A doktori iskolának nincs 7, a rendészettudományt mű-

velő eredményes törzstagja. 

• a doktori iskola vezetője az előírt feltételeknek: megfelel 

Kerezsi Klára, a doktori iskola vezetője kimagasló teljesítményt nyújtott a kri-

minológiai kutatások terén, számos publikációja közvetlenül releváns a rendé-

szettudományok oktatásában és kutatásában. Tudományos fokozata, kutatói 

munkája és a tudományos közéletben végzett tevékenysége, valamint szemé-

lyes tulajdonságai egyaránt alkalmassá teszik ennek a feladatnak az ellátására. 

• mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel
3
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• a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag elvárásoknak: 

megfelel
4
 

A doktori iskolát nem akkreditáló határozat (a létesítését nem támogató MAB 

szakvélemény), továbbá a "nem felelt meg" minősítésű törzstagok esetében a 
róluk készült "Összegzés" ellen az Oktatási Hivatal határozatának kézhezvétele 
után az intézmény rektora felülvizsgálati kérelmet nyújthat be – az emberi erő-
források miniszterének címezve – az Oktatási Hivatalhoz, mely a 
www.doktori.hu adatbázisban az akkreditációs értékelés megkezdéséig felvitt 

adatokon alapulhat. 

 

Budapest, 2015. július 10. 

   
Balázs Ervin 

a MAB elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lábjegyzetek: 

1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet 

szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni. 
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4. 
Figyelemfelhívás: A doktori iskolákról szóló 387/2012.(XII.19) kormányrendelet 2.§(1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szep-
tember 30-tól hatályos 2015/1/IV/1. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok legyenek 

többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától. 
3 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább egy akkredi-
tált mesterszakja. 
4 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén legalább nyolc 

végzett hallgatóval rendelkező törzstagja. 
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VIII. 
SCIENTIA 

(Rovatvezető: PARÁDI József) 
 

PARÁDI József 
Terminológia és tartalom 

 

Úgy gondolom, hogy nem haszontalan periodikánk oldalain a terminológia 
témakörével is foglalkozni. Álláspontom szerint minden szakterületnek — 
így a rendvédelem-történetnek is — szüksége van szilárd és egyértelmű ter-

minológiára. Ennek hiányában ugyanis káosz alakulhatna ki, hiszen ugyan-
azon szó vagy fogalom használata során másképp  értelmezhetnénk a közöl-
teket. Véleményem szerint ezért szükség van fogalmak, kifejezések egyér-
telmű tisztázására. 

Nem mond ellent ennek a felfogásnak azon alapelv, mely szerint a vizs-

gált időszak fogalmi rendszerét szükséges alkalmazni a korszak rendvédel-
mének feltárása során keletkezett eredmények bemutatása alkalmával. Nem 
szabad a jelen fogalomrendszerét visszavetíteni korábbi időszakokra és szá-
mon kérni a jelenlegi elvárásainkat, fogalmainkat, körülményeinket a koráb-
bi korokon. Az ilyen kísérletek mindig téves következtetéseket idéznek elő. 

Az egyértelmű fogalmak alkalmazása és a korabeli fogalomhasználat 
mellett fontosnak tartom azt is, hogy ne politikai prekoncepciók határozzák 
meg a használt terminológiát. 

E három alapelv figyelembe vételével kívánom a magyar rendvédelem-
történet témakörével foglalkozók figyelmét felhívni a „militáns” és a „rend-

ész” testület kifejezések, valamint a „polgári fegyveres őrtestület” és a „ka-

tonailag szervezett fegyveres őrtestület” kifejezések helyes használatára a 
XIX-XX. századi magyar rendvédelem-történet körében. 

Kezdjük a sort a militáns jelző használatával. A jelző használata addig 
teljesen egyértelmű és helyes, amíg azt valamilyen haderőre vagy annak ré-
szére használják. De vajon helyes-é e jelző használata valamely rendvédelmi 
testületre, például a magyar rendvédelem-történetben az 1881 és 1945 között 
működő Magyar Királyi Csendőrségre1 , vagy a rendőrségi és honvédségi 
gyökerekkel is rendelkező 1946-1998 között többszöri névváltoztatással te-
vékenykedő Határőrségre? 2 Egyértelműen kijelenthető, hogy ezen esetekben 
a militáns jelző használata helytelen, mégpedig annak tartalma miatt. A 
militáns fogalom ugyanis komplex abban az értelemben, hogy a jelzővel ille-
tett testületeknek meg kell felelniük mindazon paramétereknek, amelyek al-
kalmassá tesznek egy szervezetet a regurális haderővel szembeni védekező 
vagy támadó műveletekre. Ennek pedig — korszaktól függően — objektív 
mutatói vannak mint például a tűzerő, a motorizáltság, a hírösszeköttetés stb. 
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A militáns jelzőt tehát nem lehet kellő tartalom nélkül osztogatni, annak a 
testületnek — melyet militánsnak nevezünk — kritériumoknak kell megfe-
lelnie. Nem lehet csupán a személyi állomány függelmi viszonyrendszerének 
jellegéből fakadóan egy testületet militánsnak nevezni. Ebből adódóan pedig 
sem a Magyar Királyi Csendőrség, sem pedig a Határőrség nem tekinthető 
militáns szervezetnek, mivel a regurális haderővel szembeni harccselek-
ményre — támadásra és védelemre is — alkalmatlan volt.3  

A militáns jelző használatának tehát adott a tartalmi követelménye. Kü-
lönösen helytelennek tartom a militáns szó pejoratív értelemben való haszná-
latát. Történelemhamisító ugyanis az a megközelítés, amely a militánsságot 
eleve valamilyen rossznak és alacsony rendűnek tekinti, a rendvédelmen be-
lül pedig az alkalmatlanság szinonímájaként használja. A militánsság végig-
kísérte az emberiség történetét, az se nem rossz se nem jó, egyszerűen az 
életünk és történelmünk része. Nyilvánvalóan szükség van rá ha tértől és 
időtől függetlenül a homo sapiens társadalommá és állammá szerveződésé-
vel létrejött és máig virágzik.4  

A rendvédelemben militáns jelző használata helytelen, de ha elfogad-
nánk annak helyességét abban az esetben is hamis az az állítás, mely szerint 
a militánsság a rendvédelemben haszontalan volna. Egyrészt ugyanis a 
csendőrség mint rendvédelmi szervezettípus — amely testület a militáns jel-
zőt pejoratív értelemben használók szemében egyértelműen militáns szerve-
zet — az egyik legnagyobb múltra visszatekintő szervezettípus. A francia 
kutatók a testület eredetét a XIII. századig vezetik vissza.5  A testület azért 
maradhatott fenn és terjedhetett el Franciaországban majd Európa-szerte, il-
letve a többi lakott kontinensen is mert eredményesen tevékenykedett.6 

Így volt ez a magyarországi csendőrségek esetében is. Magyar földön 
háromszor állították fel a testületet, mindhárom alkalommal szakmai okok-
ból. Háromszor is szűntették meg a szervezetet, mindhárom alkalommal 
deklaráltan politikai megfontolások miatt.7 A magyar csendőrség bűnfelderí-
tési mutatói 90 % körüliek voltak, melyet sem előtte, sem a működési idejé-
ben, sem pedig azt követően egyetlen magyar rendvédelmi szervezet sem 
volt képes túlszárnyalni. 

A militáns jelzőt tehát ki kell érdemelni, az nem osztogatható fűnek-
fának. Abban az esetben pedig ha el is fogadnánk a jelzőt kellő tartalom nél-
küli szervezetek számára adhatóságát, akkor sem lehetne azt pejoratív érte-
lemben használni mivel az egyértelmű történelemhamisítás volna. 

A következő jelző, aminek a használatát célszerű megvizsgálni a rend-

ész kifejezés. Legelőször azt indokolt meghatározni, hogy mi a kifejezés lé-
nyege. Rendészeti szervezet alatt azon szerveződéseket kell érteni, amelyek 
az adott ország rendjének a fenntartására hivatottak a nemzeti joganyag ren-
dészeti ágában szereplő jogszabályokban foglaltak szerint. Ebből követke-
zik, hogy rendészeti szervezetről a jogágiság kialakulása nyomán lehet be-



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                  XXIV-XXV..évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 295 

szélni, illetve abba minden szervezet beletartozik, amelynek hivatását a rend 
fenntartása alkotja.8 Elhibázott tehát az a terminológia használat, amely a 
rendész kifejezéssel differenciálni szeretne a rend fenntartására hivatott 
szervezetek között. Nincs értelme a rendvédelmi szervezetek témájában, 
például a határőrség esetében — különböző bonyolult magyarázatok formá-
jában — annak a bizonyítására törekedni, hogy a testület valamilyen belső 
szervezetmódosítás nyomán rendészeti testületté vált volna, mivel az eszme-
futtatások arra a következtetésre juthatnak, hogy a szervezet eleve rendészeti 
körbe tartozott. A magyar határőrség — mivel a rend fenntartásának az 
egyik speciális szakterületén tevékenykedett — mindig is rendészeti szerve-
zet volt. Ezen belül azonban — mivel az alapfeladatai eredményes végrehaj-
tása érdekében fegyver használatára is jogosultságot kapott, ezért — rendvé-
delmi szervezet volt. A testület meghatározásakor ez a döntő elem. A rendé-
szet és a rendvédelem tehát nem állítható szembe, hanem azok összességük-
ben értendők és vizsgálandók.9  

A rendész kifejezés tartalma jóval tágabb a rendvédelem kifejezésnél, 
mivel a rendvédelmi szervezetek körébe azok a testületek tartoznak, amelyek 
fegyveresek, a rend fenntartása érdekében végső esetben fegyvert, vagy más 
fizikai kényszerítő eszközt is használhatnak. Ezzel szemben a „csupán” 
rendész szervezetek fegyver használatára kényszerítő eszközként nem jogo-
sultak, legfeljebb önvédelmi célzattal. 

Ezzel elérkeztünk a terminológia értelmezés harmadik fázisába, azaz a 
„polgári fegyveres őrtestület” és a „katonailag szervezett fegyveres őrtestü-

let” fogalmakhoz. Mindkét őrtestület típus egyaránt rendészeti szervezet, 
mivel a rend fenntartására hivatott testület, amely a nemzeti joganyag rendé-
szeti ágában szereplő jogszabályok tartalma szerint végzi tevékenységét, 
ezen belül pedig másrészt rendvédelmi szervezet, mivel feladatuk megvaló-
sítása érdekében — törvényes keretek között, végső soron — fegyver hasz-
nálatára is jogosultak. E közös vonás mellett azonban rendelkeznek olyan el-
térő jegyekkel is, amely alapján megkülönböztethető egymástól a két szerve-
zettípus. Az eltérés lényege pedig a két fegyveres őrtestület típus között a 
személyi állomány függelmi viszonyrendszerében található. Nevezetesen a 
polgári fegyveres őrtestületek személyi állományainak a tagjai testületi rang-
rendszert viselnek, az alá-fölérendeltségi viszonyaik pedig hivatali jellegűek. 
A polgári fegyveres őrtestületek személyi állományának a tagjaira a kato-
nákra általában vonatkozó jogosultságok és kötelezettségek nem vonatkoz-
nak. Ezzel szemben a katonailag szervezett fegyveres őrtestületek személyi 
állományának a tagjai katonai rendfokozatot viselnek, az alá- és fölérendelt-
ségi viszonyaik katonaiak. Őket a katonákra általában vonatkozó jogosultsá-
gok megilletik, illetve kötelezettségek terhelik. Mivel a katonailag szervezett 
fegyveres őrtestületek tagjai személyükben katonának minősülnek — bár a 
szervezet, melynek tagjai egyértelműen rendvédelmi szervezet, mégis — a 
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személyi állomány nem ritkán a honvédelmi tárca kompetenciájába tartozik, 
míg a testületek a rend fenntartásáért felelős tárca irányítása alatt állnak. A 
XIX-XX. századi magyar rendvédelem történetében ilyen testület volt a Ma-
gyar Királyi Csendőrség.10 A határőrség is klasszikus példája a katonailag 
szervezett fegyveres őrtestületnek. A határőrség személyi állománya azon-
ban — bár deklaráltan katonának számított — mindvégig a belügyi tárca 
kompetenciájába tartozott.11  

Egyértelműen azonos korra vonatkozóan — jelen esetben a XIX-XX. 
század időszakát figyelembe véve — és azonos kultúrközegre vonatkoztatva 
indokoltnak tartom az egységes fogalomhasználatot. Ezen fogalmaknak 
azonban összhangban kell állniuk a valósággal és egyértelműnek kell lenni-
ük. Ilyeneknek tartom a fentiekben ajánlottakat. Ezek megbontása fogalmi 
zűrzavarhoz vezet, ami nem kívánatos jelenség, mivel a süketek párbeszédét 
idézheti elő. A tiszta és egyértelmű fogalmak segíthetik elő a vitát, egyálta-
lában azt, hogy az emberek megérthessék egymást. 

Nem tartom járható útnak, hogy az úgynevezett (ál)liberális (valódi libe-
rálisoknak a magyar reformkor liberálisait tekintem) és a nemzeti szemléletű 
kutatók eltérő fogalmakat használjanak, vagy ugyanannak a hangsornak elté-
rő tartalmat tulajdonítsanak. Álláspontom szerint minden tudományban, így 
a történelemtudományban is a szakterületek művelőinek azonos fogalmi 
rendszert kell használniuk. Ez a fogalmi rendszer pedig nem lehet valami-
lyen világnézettől függőm, mert a történelemtudomány sem kárhoztatható — 
más tudományágakhoz hasonlóan — a politika kiszolgálójává, azaz nem si-
lányítható a különböző ideológiák alátámasztására, vagy cáfolatára.  

Az általam bírált fogalmak és használatuk visszavezethetők a rendszer-
váltás, illetve azt követő időszakra. Ebben az időszakban az egyik politikai 
csoportosulás a magyar rendvédelem átalakítása terén azt tartotta kívánatos-
nak, ha nemzeti hagyományainkkal szakítunk és az angolszász modellt adap-
táljuk hazánkra. Ezt csupán részlegesen sikerült megvalósítaniuk, azonban 
tevékenységük nyomán elméleti téren, a fogalomhasználat tekintetében így 
is káosz keletkezett. 

Akkoriban a magyar rendvédelem történelmi hagyományai mellőzésé-
nek sajátos kívánalmát előtérbe helyezők az „össztüzük” jelentős résztét — a 
rendvédelmi testületek közül — a katonailag szervezett fegyveres őrtestület 
típusú szervezetre irányították mondván, hogy ezen szervezeti típus a pártál-
lam szülötte, melyet feltétlenül át kell alakítani, vagy meg kell szűntetni. 
Ezen állításukat szorgalmasan ismételték ugyan, azonban bizonyításra nem 
voltak képesek. Nem is lehetett ezt a hamis állítást bizonyítani, hiszen a 
pártállam létrehozását megelőzően már hosszú ideje működtek ilyen szerve-
zetek szerte a világban.12 Az is tény, hogy a pártállamok időszakában, majd 
azt követően — így napjainkban is — működnek katonailag szervezett fegy-
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veres őrtestületek valamennyi lakott kontinensen a polgári demokrácia vi-
szonyai között is.13 

Az is sántít, hogy a határőrség attól vált volna „militáns” szervezetből 
„rendész” testületté, hogy a személyi állományában megszűntették a sorka-
tonai szolgálatot ellátók tevékenységét. Attól a szervezet ugyanis a további-
akban is katonailag szervezett fegyveres őrtestület maradt, hiszen a hivatásos 
állomány is személyében katonának minősült.  

Álláspontom szerint a rendszerváltás után 1/4 évszázaddal már illő a fo-
galmi zűrzavar áldatlan állapotán túllépve visszatérni a tiszta és világos fo-
galmakhoz, amelyek egyértelműek, valósághűek, egyszerűek és nem politi-
ka-orientáltak. 

Összességében tehát hat pontban foglalható össze a lényeg: 
1. A militáns jelző használatát csak indokolt estben tartom megalapozott-

nak, ha az érintett testület paraméterei harmonizálnak a militáns jelző több-
irányú elvárásaival. 

2. A rendészeti szervezet megjelölés igaz lehet ugyan, de nincs különö-
sebb értelme, mivel nem alkalmas az egyes szervezettípusok megkülönböz-
tetésére. 

3. A rendészeti szervezetek között külön csoportot alkotnak a fegyveres 
őrtestületek, amelyeket rendvédelmi testületeknek nevezünk. 

4. A rendvédelmi szervezetek két szervezettípusba csoportosíthatók: a pol-
gári fegyveres őrtestület és a katonailag szervezett fegyveres őrtestület 
szervezetek csoportjaiba. 

5. Ez a besorolás alapvetően a XIX-XX. század időszakára igaz, függetle-
nül az állami berendezkedéstől és az altípusok szinte kivétel nélkül a konkrét 
kultúrközegre jellemző sajátosságokkal érvényesülnek. 

6. Nem helyes, ha a történelemtudomány más szakterületektől kölcsönöz 
fogalmakat, mert — lehet ugyan, hogy az érintett szakterület szövegében 
megfelelőek, azonban — a történelemtudomány terrénumában azok nem 
minden esetben bizonyulnak helytállónak. 

Végezetül megállapítható, hogy nincsen helyes tartalom helyes termino-
lógia nélkül, amely fordítva is igaz. Helyénvaló terminológia használatával 
lehet a lényeget egyértelműen kifejezni. A ködös, zűrzavaros terminológiák 
pedig többnyire a mondandó zűrzavarát igyekeznek leplezni és egyértelműen 
a káoszt közvetítik. 
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szerveinek megszűntetéséről és jogutódlásáról. 
Magyar Közlöny, LXIII.évf. (2007) 186.sz. 15579-
15583.p. HU-ISSN 2063-0379. 

 

1971/10.tvr. — 1971/10.tvr. a fegyveres erők és a fegyveres testületek 
hivatásos állományának szolgálati viszonyáról. 

 

183/1945.HM.int. — 183/1945.HM.int. a honvéd határőrség felállítására. 
HIM-HL MN.VIII. 1. HM törzsanyag (1945-1949) iratai 
20 106.eln.-1945.sz. 
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PARÁDI József 
Rendvédelem-történeti tartalmú disszertáció védése 

az ELTE BTK-án 
 

Tudományos társaságunk tagja BERKI Imre 2015. X. 21-én az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Épületegyüttesében „Az 

adyligeti Határőrezred története” címmel sikeresen megvédte rendvédelem-
történeti tartalmú doktori disszertációját. 

A témavezető dr. IZSÁK Lajos 
az opponensek dr. PARÁDI József és dr. RAVASZ István, 

a bizottság elnöke dr. SZÉKELY Gábor, 
a bizottság titkára dr. CSAPÓ Csaba 

a bizottság tagjai dr. GECSÉNYI Lajos és dr. SZERENCSÉS Károly voltak. 
Az opponensek véleményének az ismertetése nyomán a szerző válaszolt az 
opponenciákban foglaltakra, melyet az opponensek elfogadtak. A bizottság 
és a mintegy 50 főnyi megjelent személy közül — akik körében a szerző ro-
konsága az érdeklődők és tudományos társaságunk tagjai voltak jelen — 
kérdést nem tettek fel. Ezt követően az elnökség állásfoglalása kialakításá-
nak céljából visszavonult, a megjelentek számára pedig szünetet rendelt el.  

A bizottság egyhangúlag „Summa cum laude” minősítéssel javasolta a 
doktori tanács számára a disszertáció elfogadását.  

A disszertáció a magyar történelemtudományt az adyligeti Határőrezred 
történetének a feltárásával gyarapította.  

A bizottság állásfoglalásának a közlését követően a résztvevőket a szer-
ző állófogadás formájában köszöntötte. Pohárköszöntőt NOVÁKI Balázs hör. 
altbgy. a néhai Határőrség országos parancsnoka mondott.  
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PARÁDI József 
Rendvédelem-történeti disszertáció védés 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
 

Dr. HÉJJA István témavezetésével 
NAGY Ákos Péter szerzőségével 

„A magyar belügyi belső elhárítás története 

a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 

és elődszervezetei tevékenységének tükrében 

1945-2010” 
című Ph.D. disszertáció 

VÉDÉSÉRE 
került sor, 

2015. XII. 11-én pénteken 0900 kezdettel 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának 

HUNYADI-termében (I.em.145.) 
A néhai Ludovika Akadémia gyönyörűen felújított épülete méltó környezetet 
biztosított a védéshez.  

A disszertáns 1978-ban született Magyarországon. Gimnáziumi tanul-
mányait azonban — szülei külföldi kiküldetése miatt — német nyelvterüle-
ten végezte. Érettségi után a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett diplomát, majd a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szerezte meg második diplomáját, 
végül pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Isko-
lájának a keretében folytatta tanulmányait és írta meg disszertációját. NAGY 

Ákos Péter hivatásos rendőrtiszt, a védés időpontjában őrnagyi rangban. Az 
általa vizsgált testületnek — azaz a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgála-
tának, melynek a történetét tárta fel — maga is tagja volt.  

A szerző témáját — a mellékleteket is beleszámítva — 335 oldalon írta 
meg. Csaknem 90 szerző tollából, mintegy 32 önálló kötetre, 3 tankönyvre, 2 
kézikönyvre, 5 forráskiadványra, 50 tanulmányra, 4 .cikkre, 1 kéziratra és 2 
szabályzatra, továbbá 3 irattár és 3 levéltár számos gyűjteményére, valamint 
csaknem 100 jogforrásra (törvények, törvényerejű rendeletek, rendeletek, pa-
rancsok, utasítások, intézkedések, határozatok stb.) terjed ki a vizsgált iroda-
lom és források köre, amely magában foglalja az érintett szakirodalmat és a 
szóba jöhető irat- és levéltárak releváns gyűjteményeit a vizsgált témakörre 
vonatkozóan teljességre törekvően. 

A disszertáció nemzeti történelmünk egyik fehér foltját számolta fel a 
belügyi belső elhárítás 1945-től 2010-ig terjedő történetének a feltárásával. 
Ez képezi az alkotás új tudományos eredményét. 

A bíráló bizottság elnöke dr. RUZSONYI Péter, tagjai: dr. FÓRIZS Sándor 
és dr. TÖMÖSVÁRY Zsigmond, a titkár pedig dr. ZSIGOVITS László, a bírálók 
pedig dr. GAÁL István és dr. PARÁDI József voltak. 
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A védést a bíráló bizottság elnökének a megnyitója indította, melyet a 
szerző disszertáció bemutatója követett. Ezután ismertette a két opponens a 
bírálatának lényegét. Ennek nyomán tette fel mindkét kérdését a bíráló bi-
zottság. 

Rövid szünet után a szerző megválaszolta a bíráló bizottság kérdéseit és 
röviden összefoglalta a két opponens már korábban írásban feltett kérdéseire 
az írásban megadott válaszait is. A válaszokat a bíráló bizottság elfogadta. 

Ezt követően a bíráló bizottság visszavonult állásfoglalása kialakítására. 
A bíráló bizottság a benyújtott disszertációt új tudományos eredményt tar-
talmazó alkotásként fogadta el, melyben az új tudományos eredmény a ma-
gyar belügyi belső elhárítás 1945-2010 közötti történetének a feltárása. A bí-
ráló bizottság szavazott a disszertáció minősítésére vonatkozó javaslatáról is. 
E szerint cum laude minősítésre tett javaslatot (három fő 5, két fő 4, egy fő 
pedig 3 minősítéssel fogadta el a dolgozatot). A védés hivatalos részének le-
zárulásával a szerző állófogadással vendégelte meg a résztvevőket. A nem 
túl nagyszámú hallgatóság körében megjelentek a disszertáns családtagjai, 
munkatársai, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság tagjai. Az állófogadáson dr. HÉJJA István köszöntötte fel a 
szerzőt. Dr. PARÁDI József pedig a családnak köszönte meg, hogy minden-
ben támogatták a szerzőt alkotása létrehozásában. 

Jó hangulatú eredményes védés résztvevői lehettek a megjelentek, bár 
meglepő volt az, hogy a bizottsági javaslat csupán cum laude minősítésre 
irányult, hiszen az utóbbi évek egyik legjobb disszertációjának a védésére 
kerülhetett sor a Hadtudományi Doktori Iskolán.  
 

Dr. NAGY Ákos Péter 
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IX. 
DOKUMENTUMOK 
ÉS MUNKÁSSÁGOK 

(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 
 

PARÁDI Ákos 
Tisztelgés 

dr. GÁSPÁR László és dr. PARÁDI József 
munkássága előtt 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság szilárd elhatározása, hogy tisztelegni kíván azon kutatók előtt, — 65. 
életévük elérésekor —, akik rendvédelem-történeti munkássággal ren-
delkeznek és a személyük körül szellemi műhely alakult ki. A tisztelgés 
elsősorban a tiszteletükre létrehozott rendvédelem-történeti témájú ta-
nulmányokat tartalmazó gyűjteményes kötet létrehozása által valósul 
meg. Emellett azonban a tudományos társaság jelen kiadványban is 
megemlékezik róluk. Ennek keretében kerül sor a két tudós laudatio-
jának közlésére. 

GÁSPÁR László 
LAUDATIO-ja 

 
„GÁSPÁR László 2015-ben töltötte be hatvanötödik életévét. 1950. IV. 3-án 
született, Pécsett. Nem tudni pontosan, de lehet, hogy a határ közelsége, 
vagy az ifjúságban akkor is rejlő romantikus vágy a haza szeretete és vé-
delme iránti vágy sodorta érettségije után a határőr tiszti pályára. 

 
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán kezdte meg tanul-

mányait, Szegeden. A katonai jellegű alapképzés, kiképzés mellett olyan 
kiváló oktatóink is voltak a szegedi egyetemről és tanárképző főiskoláról, 
akiknek pedagógusi habitusa, tudományos igényű munkássága már akkor 
belé is plántálta e két terület, a tudomány és az oktatás iránti érdeklődést, 
vonzalmat. Ismeretségünk ekkortól datálódik, mivel jómagam is abban az 
évfolyamban kezdtem tanulmányaimat. Kérem tehát a kedves olvasót, néz-
ze el nekem, ha Gáspár László méltán elismerésre méltó tudományos ku-
tatói, történetírói, publikációs, pedagógusi munkásságának méltatása 
közben személyes élményeim és érzéseim felidézésével is gazdagítom élet-
útja bemutatását. Annál is inkább, mivel több, mint húsz évig dolgozhat-
tunk együtt a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Határőr Tanszékén illetve 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Nagyon is közvetlen munka-
társi, baráti kapcsolatban voltunk tehát, ami hitelt adhat annak, amiről a 
későbbiekben írok. 
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Tiszti pályafutását a Szombathelyi Határőr Kerület Bozsoki Határőr 
Őrsén, parancsnok-helyettesként kezdte. Ezt követően két évig volt század-
parancsnok- helyettes a szombathelyi kiképző zászlóaljnál, majd újabb 
váltással a határforgalom ellenőrzésében kapott vezető beosztást. A Bú-
csúi Forgalomellenőrző Ponton parancsnok helyettesként szolgált. Aki a 
határőr hivatást ismeri, jól érzékelheti, hogy pályája kezdetén a határel-
lenőrzés három fontos szakterületén szerzett jelentős gyakorlati tapaszta-
latot. A gyakorlatias megközelítés, az objektivitásra, az igazság felderíté-
sére való törekvés szándéka, később, oktatói és tudományos kutatói mun-
kássága során is végig kísérte. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára 
1981-ben nyert felvételt. Itt már a gyakorlatban szerzett tapasztalatai és 
a főiskolai tanulmányai során a tudományos megközelítés iránti igénye 
szerencsésen ötvöződtek. Mindez eredményes tudományos diákköri mun-
káiban nyilvánult meg. Nem is nagyon csodálható, hogy akkori elöljárói 
felismerték e szerencsés ötvözetet. Pályázat útján oktatói állást nyert el 
az akadémián 1984-ben, és 2005ig volt a ZMKA, majd a ZMNE oktató-
ja. Két év múlva már pedagógiai és kutatói munkásságának elismerése-
ként elnyerte az oktatók és hallgatók szavazata alapján a Kiváló Oktató 
címet. Tanári munkája mellett, a szakmatörténet iránti érdeklődése, is 
ekkor bontakozott ki. 1988-ban lett egyetemi adjunktus. Oktatói és osz-
tályfőnöki munkáját széleskörű elismeréssel végezte.  Az egykori Magyar 
Határőrség vezetőinek generációját képezte, akik ma már a rendőrség-
nél szolgálnak. De sikeresen mentorálta hallgatóit az OTDK pályázatain 
is, akik közül ma már sokan tudományos fokozattal rendelkeznek, nem 
egy közülük egyetemi oktató, sőt professzor. 

 
Egyre nagyobb hangsúlyt fektetett, kutatói és publikációs tevékeny-

ségére. 1989-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, melynek témá-
ja: „A Határőrség fejlődése 1950-1956 között.” Ne feledjük, abban a 
korban a „fejlődés” kifejezés szinte kötelező terminus-technicus volt. A 
tartalom azonban mindennél meggyőzőbben igazolja állításomat, hogy 
GÁSPÁR László konok kitartással mindig az objektivitásra, az igazság fel-
tárására törekedett. Nem elégedett meg a belügyminisztériumi, határőr-
ségi irattári dokumentumokban leírtakkal, vagy a levéltári iratok adati-
nak feltárásával, elemzésével. Azok mögöttes tartalmát, összefüggéseit 
kutatta. Értekezésének elkészítése során, akkor szinte elképzelhetetlen-
nek tartott helyzetben még interjút is képes volt „összehozni” az 1950-es 
évek egyik belügyminiszterével. A szakmai vitákban is kitartó volt. Szen-
vedélyesen védte álláspontját, de a meggyőző érvelést mindig elfogadta.  

 

Az egyetemi doktori fokozat elnyerése után, 1990-ben lett egyetemi 
docens. Tovább folytatta oktatói munkásságát. Sok emlékezetes foglalko-
záson, gyakorlaton vettünk együtt részt, ahol szakmai tudása mellett a 
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hallgatók iránti „atyai” szeretete, szinte sztoikus türelme és nyugalma is 
megmutatkozott. Egykori hallgatói még ma is örömmel idézik fel a néha 
nehéz, néha könnyebb, vagy örömteli napokat, eseményeket. 

 
Munkája elismeréseként szakcsoportvezetővé nevezték ki 1992-ben. 

Tovább folytatva szakmatörténeti kutatásait1996-ban megvédte kandidá-
tusi értekezését, amely már a tényfeltárás mellett elméleti irányba is for-
dult, jelentős alapját képezve a későbbi felsőfokú vezetőképzésnek. Cí-
me: „A magyar határőrség szolgálati tevékenységeiben ható elvek érvé-
nyesülése és változásai 1945-től az 1980-as évek végéig.” 

 
1998-ban lett tanszékvezető helyettes, és egyben „A határőrizet el-

mélete és szakirányítása” tantárgy vezető oktatója. Kutatási területe a 
magyar határőrizet történeti fejlődése és a határőrség szolgálati tevé-
kenységeiben ható elvek témakörök maradtak, amelyek műveléséről és 
eredményességéről publikációi is tanúskodnak. 

 
A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Magyar Had-

tudományi Társaságnak, valamint a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaságnak tagja. Munkásságának elis-
meréseként 2001-ben elnyerte a Széchenyi István Ösztöndíjat. 

 
2005-ben vonult nyugállományba, azonban kutatói és oktatói mun-

kásságát tovább folytatta.  Meghívott, óraadó tanárként „A magyar ha-
tárőrizet története” és „A határőrizeti modellek” tantárgyakat oktatta a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem határőr vezetői szakán  BSC és 
MSC  képzésben. 

 
Az Egyetem 2007-ben címzetes egyetemi docensévé fogadta. 

 

Tisztelt Olvasó! 
 

GÁSPÁR László annak a határőr tiszti generációnak egyik tagja, amely 
elkötelezettséggel, tisztelettel és alázattal viszonyult hivatásához, a ma-
gyar határ őrizetéhez. Ő egész eddigi életében komolyan hitte és vallot-
ta, hogy hivatásunkat a tudományos kutatás eszközeivel és módszereivel 
is kell szolgálni és magasabb színvonalra emelni. Mindezt érvényre jut-
tatta tanári, kutatói, vezetői, pedagógusi munkájában. Munkássága pél-
da lehet a jövendő generációi számára. 
 

Horpács, 2015. ” 
SÁNDOR Vilmos1 

 

1 PARÁDI József (szerk.): Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 65. születésnapja tiszteleté-
re. Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság. 154 p. HU-ISBN 978 615 80 3090 8. /Salutem, 1./ HU-ISSN 2416-2078. 15-18.p. 
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PARÁDI József 
LAUDATIO-ja 

 
„PARÁDI József 2015. VI. 17-én volt 65 éves. Az ünnepelt június 17-én, 
Budapesten az Úr 1950. esztendejében született. Dinamikus egyénisége, 
szakterületének művelése és a magyar rendvédelem-történet gondozásá-
nak szervezése, illetve oktató munkája hihetetlenné teszi e kort, azonban 
a tények kérlelhetetlenek. Minden bizonnyal ízlelgetni kell még e száraz 
tényt. 

 
A Lajtán-túli területeken alakult ki az a szokás az egyetemi körök-

ben, hogy az emeritáló professzoroktól fakultásaik, a tiszteletükre létre-
hozott kötettel búcsúznak. E hagyomány honosodott meg a magyar 
kultúrközegben is oly módon, hogy a példamutató szellemi munkásságot 
kifejtő tudósok tevékenysége előtt — akik szinte kivétel nélkül egyeteme-
ken is oktattak — munkatársaik, hallgatóik és tanítványaik ily módon 
tisztelegnek 65. születésnapjuk alkalmából. 

 
A jubiláns édesapja PARÁDI Antal — mint harckocsizó magyar hon-

véd — Budapest ostromakor esett fogságba, ahonnan 1949-ben térhetett 
haza. A fogságban kialakult betegsége azonban végigkísérte életét. 
Hosszas betegeskedés után 1972-ben hunyt el. Édesanyja — akire hárult 
a szülők egyetlen gyermekének a nevelése — hazaszeretetre nevelte fiát. 
Az ifjúvá serdülő gyermekben mély nyomott hagyott a szülői szeretett ál-
tal közvetített nemzeti érzés. PARÁDI József az óbudai Árpád Gimnázi-
umban érettségizett 1968-ban, ahonnan a Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola határőr szakára tett eredményes felvételi vizsgát. Tanulmányai be-
fejezését követően 1972-ben avatták határőr hadnaggyá. A fiatal tisztben 
azonban élénken élt a történelem iránti vonzalom. Az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait, 
ahol 1978-ban szerezte meg második diplomáját. Az egyetemen szerzett 
történelemtudományi ismeretekkel felvértezve és a határőr szakmai is-
meretek, valamint gyakorlati tapasztalatok birtokában kezdte el kutatni 
a magyar határőrizet történetét. 

 
Bölcsészdoktori disszertációját — „A dualista Magyarország ha-

tárőrizete 1867-1914.” címmel — 1984-ben Summa cum laude minősí-
téssel védte meg. Ekkor helyezték — kérésére — a Rendőrtiszti Főiskola 
oktatói karába. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia minősítő bi-
zottságának eljárásában védte meg — „A magyar állam határőrizete 
1920-1941.” címmel — kandidátusi értekezését. Ennek nyomán 1991-
ben — végigjárva az alsóbb oktatói fokozatokat — nevezték ki főiskolai 
tanárrá. 
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Munkássága fokozatosan kiterjedt a polgári magyar állam rendvé-

delmének egészére. Személye körül szellemi alkotóműhely formálódott, 
melynek szervezeti kereteit a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság képezte. A tudományos társaságnak 
alapító tagja, majd hosszú évek óta elnöke. 

 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar rendvédelem-történetet 

feltáró és bemutató tantárgycsoport kialakításában, illetve a szakterüle-
tet megalapozó alkotócsoport tevékenységének szellemi irányításában. 

 
A magyar rendvédelem-történet oktatása terén valóságos paradig-

maváltást hozott létre, melynek lényege az volt, hogy a korábbi marxista 
prekoncepción nyugvó szemléletet tükröző tananyag helyébe új látásmó-
dot képviselő tananyagot helyezett. Ezen új szemléletmód lényegét alkot-
ta, hogy a történelem eseményeit és tendenciáit nem egy kitűntetett vi-
lágnézet elvárásai szerint csoportosította és magyarázta. E helyett a tör-
ténelemtudományt nem eszközként kezelte, amely egy politikai prekon-
cepció alátámasztására szolgál, hanem tudományként művelte és alkal-
mazta, melynek egzakt eredményei a történelmi valóságon nyugodnak. 
Személyes munkássága és az általa vezetett szellemi műhely tevékenysé-
ge nyomán olyan változás jött létre a szakterület ismeretanyagában, 
amely az oktatásban visszafordíthatatlan változást idézett elő. Munkás-
sága és a személye körül kialakult szellemi műhely eredményei nyomán 
már nem lehet a magyar rendvédelem-történetet a rendszerváltást meg-
előző tartalommal és megközelítéssel oktatni, legfeljebb adminisztratív 
eszközökkel magát a szakterület oktatását lehet száműzni. 

 
A magyar rendvédelem-történet tananyagának fejlesztői tevékeny-

sége eredményeként — a saját kutatási eredményeit interpretáló tantár-
gyat — oktatott a győri, akkor még Széchényi Főiskola Jogtörténeti Tan-
székén, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszékén külső munkatársként a 
legutóbbi évekig. Az ELTE-ÁJK, tevékenységét Pro Facultate kitűntetés-
sel ismerte el. PARÁDI József mindig nagy gondot fordított a fiatal kuta-
tók támogatására. Hallgatói az intézményi és az Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciákon kimagasló eredményeket értek el. Az általa 
témavezetett rendvédelem-történeti tudományos diákköri dolgozat része-
sült első ízben — a Rendőrtiszti Főiskola által benyújtott alkotások közül 
— Pro Scientia aranyéremben. A Mestertanári kitűntető címet pedig az 
elsők között kapta meg a rendvédelem-történeti tartalmú tudományos 
diákköri dolgozatok mentorálása terén végzett tevékenysége elismerése-
ként. 
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Ma már „csupán” a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Karának Hadtudományi Doktori Iskoláján ad elő, 
tantárgyai azonban ma is a saját kutatási eredményeinek az interpretá-
lását valósítják meg. Emellett témavezető oktatóként is tevékenykedik a 
magyar rendvédelem-történet körébe tartozó doktori disszertációk tekin-
tetében. E témakörben elképzelhetetlen egy doktori védés a Tanár Úr 
részvétele nélkül. Nincs olyan kezdő kollega, aki Hozzá fordulva ne kap-
na értékes tanácsokat, nincs olyan rendvédelem-történeti kutató, aki ne 
számíthatna a segítségére. Gazdag ismereteken nyugvó felvetései, meg-
látásai ma is inspirálják a kutatótársait, fiatal kollegáit újabb kutatások-
ra, közös gondolkodásra. 

 
Nem csupán a kutatásra és az oktatásra terjedt ki a jubiláns tevé-

kenysége. Munkásságának nem elhanyagolható részét alkotja a tudo-
mányszervező munkája. Kezdeményezésére jött létre a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-tör-téneti Tudományos Társaság, amely a vezeté-
sével a magyar rendvédelem-történet meghatározó szellemi műhelyévé 
fejlődött. Különösen értékes a publikálások terén kifejtett tevékenysége. 
Két periodikát alapított, amelyeknek a főszerkesztői teendőit is ellátja. A 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-
ISSN 1216-6774 1991. évi alapítása óta a magyar rendvédelem-történet 
körébe tartozó és a tudományos közléssel szemben támasztott igényekkel 
harmonizáló, az első közlés elvárásainak megfelelő lektorált tanulmá-
nyokat közöl. E periodika 34 publikált számában 111 szerzőtől 409 ta-
nulmány jelent meg. A másik — ugyancsak a jubiláns által alapított és 
szerkesztett — periodika a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones 
Historiae Praesidii Or-dinis), HU-ISSN 1785-3257, amely az 1992. évi 
alapítása óta a szakterület művelésével kapcsolatos operatív események-
ről nyújt tájékoztatást, bár e periodika 11 rovata közül a műhely rovat-
ban kisebb terjedelmű tanulmányok is megjelennek. 

 
A magyar rendvédelem-történet egy-egy szegmensének a bemutatá-

sára hivatott könyvsorozatok alapítása és szerkesztése is a jubiláns ne-
véhez fűződik. Kezdeményezésére jött létre: 

 
- „A magyar rendvédelem-történet öröksége” című könyvsorozat, 

amely a nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy szeletének monográ-
fia, illetve kismonográfia formájában történő feldolgozásait teszi közzé; 

 
- „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” című könyvsorozat, 

amely a ma már nehezen fellelhető szabályzatok, tankönyvek és hason-
lóm kiadványok reprint jellegű publikálására szolgál; 
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- „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” 

című könyvsorozat, amely a nemzeti rendvédelem-történetünk körében 
művelt történeti segédtudományok eredményeinek a közlésére hivatott; 

 
- „Rendvédelem-történeti tanulmányok” című tanulmánykötet-

sorozatot, amely nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy konkrét szak-
területét, vagy kutatója munkásságát reprezentáló tanulmányok megje-
lenítését valósítja meg; 

 
- „Salutem” című tanulmánykötet-sorozat, amely nemzeti rendvéde-

lem-történetünk művelése terén kifejtett kimagasló munkássággal ren-
delkezők szellemi tevékenysége előtti tisztelgés megvalósítására hivatott. 

 
A tudományos munkásságok nyomjelzői azok az elismerések, amelyek-

kel a közösség tiszteleg az alkotó tevékenysége előtt. Ezek a tisztelgések 
ugyan önmagukban keveset mondanak és az emberi gyarlóság is közre-
játszik azok adományozásában. Az átadott elismerések azonban többnyi-
re mégis valós eredményekről szólnak: 

- 1998 Rendvédelem-történetért Érdemérem (társadalmi elismerés), 
 
- 1999 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt önzetlen támogató fo-

kozat (társadalmi elismerés), 
 
- 2000 a belügyi tárca Tudományos Munkáért Emlékplakett (állami el-

ismerés), 
 
- 2001 a Somogy Megyei Közgyűlés Ezüst Emlékérme (önkormányzati 

elismerés), 
 
- 2002 Kossuth Díszkard tárgyjutalom a belügyi tárcától (állami elis-

merés), 
 
- 2002 Tudással Magyarországért Díj (állami elismerés), 
 
- 2002 Mestertanári cím (állami elismerés), 
 
- 2004 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt kiváló művelő fokozat 

(társadalmi elismerés),  
 
- 2007 Rendvédelem-történetért Érdemrend önzetlen támogató fokozat 

(társadalmi elismerés), 
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- 2008 Rendvédelem-történetért Érdemrend kiváló művelő fokozat 
(társadalmi elismerés), 

 
- 2009 Szent György Díj (társadalmi elismerés), 
 
- 2010 Dísztőr tárgyjutalom (társadalmi elismerés), 
 
- 2012 Pro Facultate emlékérem ELTE-ÁJK, 
 
- 2015 nyugállományú rendőr ezredessé léptették elő. 

 
A jubiláns a magyar tudománytörténetbe a magyar rendvédelem-

történet szakterületének a kialakításával, a terminológia létrehozásával, 
annak egyetemi oktatásáért vívott harcával, a rendvédelem-történet mű-
velésének jövőéjért folytatott küzdelemmel írta be a nevét. 

 
PARÁDI József a nemzeti rendvédelem-történetünk művelésének 

egyedi és utánozhatatlan szereplője. Ebből fakadóan törvényszerű azon 
együttes és feltétlen elismerés, melyet a 65. születésnapjára létrehozott 
gyűjteményes kötet lapjain a magyar rendvédelem-történetet gondozó 
szakma képviselőinek tisztelgése kifejez. 
 
Budapest, 2015.” 
 
     PARÁDI Ákos 2 

 
 
 
 
 
 
 
1 PARÁDI Ákos (szerk.): Ünnepi tanulmányok PARÁDI József 65. születésnapja tiszteletére. 
Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 
218 p. HU-ISBN 978 963 89 8289 6. /Salutem, 2./ HU-ISSN 2416-2078. 15-18.p. 
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X. 
EMLÉKHELYEK 

ÉS TÁRGYAK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos)  

 
ANDROVICZ Gábor 

A magyar rendőrmúzeum 
* : 1087 Budapest, Mosonyi u. 5-7. 

℡ : (+36/06-1) 477-2183 
@ : titkarsag@policehistorymus.com 

 

A budapesti rendőrtisztviselők magánkezdeményezésből az 1890-es 
években kezdték el gyűjteni az érdekesebbnek talált bűnjeleket és 
rendőr-relikviákat. A rendőrség bűnügyi nyilvántartásában ekkor 
már külön részt alkotott a bűnjel-gyűjtemény, amely anyagából 
1908-ban létrehozták a Bűnügyi Múzeumot. A 124 tárgycsoporttal 
rendelkező intézmény – amelyet csak az orvosok, ügyvédek, jogá-
szok látogathatták kutatási célból – a Ferenc József téri (ma Roose-
velt tér) főkapitányság épületében kapott helyet, előbb egy kis szo-
bában, majd a pincehelyiségben. Dr. KELETY Géza rendőrfogalmazó 
kezdte meg a múzeum anyagának gyűjtését és kibővítését, amely 
1926-tól a főkapitányság üvegtetős belső udvarán kapott helyet. Az 
1940-es években az egyedülálló múzeum gyűjteményében már több 
mint 10 000 tárgyat tartottak nyilván, azonban a II. világháborús 
bombázások következtében az anyag legnagyobb része megsemmi-
sült. 

Az újjászervezés – gyűjtés és bővítés – csupán 1958-tól indult 
meg. 1963-tól új helyen, a Mosonyi u. 9. szám (a régi Toloncház, je-
lenleg a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet épülete) alatt nyitott újra a 
Bűnügyi Múzeum (1967-től országos gyűjtőkörű múzeum). A védett 
objektumban elhelyezett intézmény zártkörű jellege változatlanul 
megmaradt, gyűjteménye az elméleti és gyakorlati oktatás kiegészí-
tőjévé vált. 

A múzeum 1997-ben bezárt, majd 1999. IV. 26-án a Mosonyi u. 
5-7. szám (volt lovassági rendőrlaktanya) alatt nyitotta meg újra ka-
puit – a nagyközönség számára is – Bűnügyi és Rendőrség-történeti 
Múzeum néven. A múzeum újjászervezésekor kritikán aluli helyzet 
fogadta az intézmény frissen kinevezett vezetőjét, dr. SÁGI Zoltánt. Az 
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épület pincéjében — a nedvességtől foszladozó kartondobozokban — 
találta meg a penészedéstől sem mentes még fellelhető emléktárgya-
kat, köztük RÓZSA Sándor koponyáját. Szó szerint ebből a mocsokból 
vakarta ki JOÓ Gábor (a pénzügyőrségi múzeum akkori vezetője) és 
ZEIDLER Sándor szellemi szabadfoglalkozású (rendvédelem-történeti 
emléktárgyak szakértője) segítségével és hozta kiállítható állapotba 
a hajdani múzeum emléktárgyait, megteremtve az installáció feltét-
eleit is. A hajdani múzeum romjainak maradványaival és az intéz-
ménynek adományozott emléktárgyak felhasználásával jött létre az új 
rendőrség-történeti állandó kiállítás, amely azóta is a múzeum törté-
neti részének gerincét alkotja. A két kiállító-teremben bemutatott em-
lékanyag lényegében változatlan formában ma is megtekinthető. (a 
szerk.)  A 2012. évi névváltoztatást követően az intézmény neve 
Rendőrmúzeumra változott. 

A Rendőrmúzeum jelenleg három állandó kiállítással várja a lá-
togatókat. A két teremből álló rendőrség-történeti kiállítás a szerve-
zet történetén kalauzolja végig az érdeklődőket 1848-tól egészen 
napjainkig, jellegzetes rendőri relikviák (egyenruhák, dokumentu-
mok, fegyverek, kitüntetések) segítségével. A bűnügyi (kriminalisz-
tikai) kiállítás hírhedt bűncselekményeket és bűnelkövetőket sora-
koztat fel, valamint ízelítőt ad a különböző szakértői területek tevé-
kenységéről. A múzeum előterében a fentebb említett kiállításokat a 
„Múlt és jelen” c. fényképkiállítás köti össze, amely a korabeli 1920-
1960-as évek archív fekete-fehér rendőrségi témájú fényképeit ha-
sonlítja össze a napjainkban, ugyanazokon a helyszíneken készült 
színes felvételekkel, ezeken keresztül illusztrálva a rendőrség techni-
kai, egyenruházati fejlődését. 

A Rendőrmúzeum kiállításai mellett saját könyvtárral, valamint 
rendőrségi film- és fényképanyaggal áll a látogatók és kutatók ren-
delkezésére. 

 
Rendőrmúzeum tarnamérai kiállítóhelye 
3284 Tarnaméra, Árpád út 12. 
2002-től a Rendőrmúzeum állandó vidéki kiállítással bővült a Heves 
megyei Tarnamérán. A település központjában lévő Almásy-kastély 
termeiben több mint száz ország rendőrségének egyenruhái és kar-
jelvényei, valamint csendőrségi és rendőrségi életképek tekinthetők 
meg. A tarnamérai állandó rendőrség-történeti kiállítás létrejötte 
egyértelműen dr. GULYÁS István személyéhez fűződik. A kiállított 
anyag döntő része — különösen a kezdeti időszakban — az ő több év-
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tizedes áldozatos gyűjtőmunkájának az eredménye. Dr. GULYÁS Ist-
ván — annak ellenére, hogy állatorvosi hivatásához egész életében 
hű maradt — egy múzeum gyűjtőmunkáját „lepipáló” tevékenységet 
folytatott a magyar rendvédelem-történet témakörében. A téma iránti 
vonzalma, hazaszeretete motiválta azon elhatározását, hogy „féltve 
őrzött kincseit” a köz rendelkezésére bocsássa állandó kiállítás for-
májában. A tarnamérai állandó rendőrség-történeti kiállítás igazi 
nemzeti összefogás eredménye abban az értelemben, hogy az induló 
kiállítási anyag döntő többségét dr. GULYÁS István adta a magán-
gyűjteménye relikviáinak a felajánlásával, a szakmai ismereteket a 
Rendőrség-történeti Múzeum nyújtotta, míg a kiállítási teret a 
tarnamérai önkormányzat a településen volt ALMÁSY kastély biztosí-
tásával. Dr. GULYÁS István néhány éve még — idős kora ellenére — 
rendvédelem-történeti vándorkiállítással tett körutakat a magyaror-
szági önkormányzatok körében többnyire a saját költségein. (a 
szerk.) 
 

A rendőrség-történeti állandó kiállításnak helyt adó 
ALMÁSY kastély 
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Részlet a múzeum Mosonyi utca 9. szám alatti kiállítóhelyének 

bűnügyi-történeti emlékanyagából 

 

 
 

Részlet a múzeum Mosonyi utca 9. szám alatti kiállítóhelyének 

rendőrség-történeti emlékanyagából 
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BERKI Imre 
Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 
* :1105 Budapest, Martinovics tér 12. 

℡ :  (+36/06-1) 261-3586 
@: kok.muzeum@katved.gov.hu. 

Nyitvatartás: hétfő – csütörtökön 700 - 1600 -ig, pénteken 730 - 1400 –ig 
és szombaton 830 – 1600 –ig , vasárnap zárva. 

 

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumát 1955-ben az országos szak-
múzeumi hálózat részeként alapították Tűzoltó Múzeum néven. 

A múzeum első igazgatója MINÁROVICS János 1928 III. 20-án szü-
letett Szegeden. A felsőipari iskola elvégzése után 1948-ban lépett a 
tűzoltóság kötelékébe. Az első tűzoltó tiszti tanfolyam elvégzése után 
1949-ben avatták tűzoltó tisztté. Műszaki tiszti beosztása mellett nagy 
érdeklődéssel tanulmányozta a tűzoltóság múltját. 1954-től országos 
anyaggyűjtést végzett az akkor alakuló Tűzoltó Múzeum számára. 1955-
től Európa első ilyen szakmúzeumának igazgatójaként tevékenykedett, 
1957-ben az ő elképzelései alapján készült el az intézmény első állandó 
kiállítása is. Több mint 50 kiállítás rendezése, egymilliót meghaladó lá-
togatói létszám fémjelzi tevékenységét. Emellett öt könyve és három-
százat megközelítő publikációja is a tűzoltóság múltjának feltárását és 
bemutatását segítette. Sokat tett az intézmény hazai és külföldi megis-
mertetéséért, a tűzoltó kultúra széles körű népszerűsítéséért. Kutatásai 
túlnyúltak a tűzvédelem szakterületein, legjelentősebb tudományos 
eredménye az aquincumi víziorgona működőképes rekonstrukciójának 
megalkotása és annak elméleti feldolgozása. Életműve, az országos 
gyűjtőkörű szakmúzeum létrehozása, a tűzvédelem muzeológiai és tu-
dományos alapjainak lerakása. 1955-től 1985-ig látta el a múzeum igaz-
gatói feladatait, 1985-től tudományos munkatársaként segíti az ott folyó 
munkát. Munkáját mind tűzoltó, mind múzeum szakmai körökben elis-
merték, 2004-ben a Pulszky Társaság életmű díjjal jutalmazta. 

Az 1957-ben megnyílt — azóta többször felújított — állandó kiállí-
tás a tűzvédelem fejlődését mutatja be az ókortól napjainkig. 

A múzeumot a kőbányai tűzoltóság épületében helyezték el, közel 
800 m² területű kiállítóteret biztosítva az állandó kiállítás számára. 

A tárlat megemlékezik a tűzoltóság egykori vezetőiről, megalapítói-
ról, különös tekintettel gróf SZÉCHENYI Ödönről (1839-1922) a fővárosi 
hivatásos és önkéntes tűzoltóság első parancsnokáról, aki a Magyar Or-
szágos Tűzoltószövetség létrehozója (1870) és elnöke volt. 

Komoly értéket képviselnek a múzeumban a barokk Szent Flórián 
szobrok, FESZTI Árpád „Kárvallottak” című festménye, valamint 
STRÓBL Alajos, HOLLÓ Barnabás, TELCS Ede alkotásai. Hasonlóképp 
becses az éremtár több mint háromezer válogatott darabja, amelyek „A 
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tűzvédelem fejlődése az ókortól napjainkig” című állandó kiállítás ré-
szeként, a „Tűzoltóérem- és jelvénygyűjtemény”-t alkotják. A múzeum 
különlegessége a 150 darabból álló tűzoltósisak-gyűjtemény is, amely 
bemutatja a fejlődés főbb állomásait az ősöktől a legújabb típusú sisako-
kig. 

A múzeumban található a világ egyetlen, római korból fennmaradt 
víziorgonájának megszólaltatható rekonstrukciója. 

A termekben számos technikatörténeti érdekességgel találkozha-
tunk, mint például a gólyanyakú-, a kocsi- és a gőzfecskendők legrégeb-
bi típusaival. 

A magyar feltalálók és találmányaik kiemelt szerepet kapnak. Meg-
tekinthető a mai sűrített levegős „életmentő készülék” a légzőkészülék 
őse kőszegi MÁRTONY Károly (1783-1848) táborintéző főstrázsamester 
találmánya 1830-ból. 

SZABÓ Pál és fiai 1824-ben szabadalmi védettséget szereztek a gőz-
zel működtetett tűzoltófecskendőre. Magyarországon 1872-ben mutatták 
be az Angliából hozatott gőzfecskendőt. Az eseményt színes metszet 
örökíti meg. 

SZILVAY Kornél (1890-1957) a magyar tűzoltóság legeredménye-
sebb feltalálója, nevéhez fűződik a szárazoltás elvének és eszközének 
kidolgozása. Ezzel a hagyományos tűzoltás kényszerű velejáróját, a víz-
kárt szüntette meg. A szárazoltó jármű 1929-ben a párizsi világkiállítá-
son díjat nyert. 

A sugárcsövek és a vízzel oltás fejlődésének történetét mutatja be 
egy újabb technikatörténeti tárlat. 

2013-ban nyílt meg az új polgárivédelem-történeti állandó kiállítás 
„Óvóhely, ahol átélhető a történelem” címmel. A kiállítás helyszíne egy 
olyan — eredeti, 1949-ben tervezett — óvóhely, melynek meglévő és 
működő felszerelései élményszerűvé, megismerhetővé teszik azt a tu-
dást, amely felhalmozódott a lakosság védelmének érdekében a légolta-
lom létrejöttétől a polgári védelmen át a katasztrófavédelemig. 

A kiállításban csak részben mutathatók be a muzeális járművek. 
A múzeum egyben tudományos műhely is, melynek alapja 15 000 

kötetes szakkönyvtára. 
A múzeum tematikus gyűjteményi vidéki állandó kiállítóhelyeken 

találhatóak: 
- „Tűzre, vízre vigyázzatok” * :H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 13.  

℡: (+36/06-74) 451-401. Nyitvatartás: munkanapokon 830-1600-ig, hét-
végén előzetes bejelentkezés alapján. 

- „A városi tűzoltóságok története” * :H-3300 Eger, Tűzoltó tér 5.  
℡: (+36/06-36) 412-801. Nyitvatartás: minden nap 900-1800-ig. 
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- „Gróf SZÉCHENYI Ödön munkássága” * :H-9485 Nagycenk, Kiscenki út 3. 
℡: (+36/06-99) 360-023.  

- „Tűzvédelem a századfordulón” * :H-8711 Vörs, Flórián tér 1.       
℡: (+36/06-85) 377-697-801. Nyitvatartás: március 1.- október 31.-ig 
naponta 1000-1200 és 1400-1800, hétfő szünnap, télidőben előzetes 
bejelentkezés alapján. 
 
Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kiállítási anyagából 

 

 
 
 

Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kiállítási anyagából 
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Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kiállítási anyagából 
 

 

 

Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kiállítási anyagából 
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Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 
 „Tűzre, vízre vigyázzatok!” című bonyhádi állandó kiállításából 

 

 
 

Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 
 „A városi tűzoltóságok története” című egri állandó kiállításából 
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Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 
 „Gróf SZÉCHENYI Ödön munkássága” című 

nagycenki állandó kiállításából 
 

 
 
 

Részlet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 
 „Tűzvédelem a századfordulón” című vörsi állandó kiállításából 
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ESTÓK József 
A magyar börtönmúzeumok 

 
Az első magyar börtönmúzeum felállítására a VII. nemzetközi börtönügy 
kongresszus, megrendezése kapcsán került sor. 1905. IX. 3-9 között ke-
rült sor Budapesten a kongresszusra. A jeles eseménnyel szinte azonos 
időpontban nyitotta meg kapuit budapesti Magyar Királyi Országos 
Gyűjtőfogházban — a VAJNA Károly fegyintézeti igazgató által létreho-
zott — Börtönmúzeum. 

A múzeum elsősorban gazdag tárgyi emlékek bemutatásával állt az 
érdeklődő látogatók rendelkezésére. A korszak, illetve az azt megelőző 
időszak, hazai és egyetemes büntetési rendszeréről, börtönügyéről, szin-
tén VAJNA Károly által jegyzett „Hazai régi büntetések” című nagy vo-
lumenű, két kötetes műből kaphattak részletes, átfogó képet a téma iránt 
érdeklődők. 

1920-ban a múzeumot átköltöztették a Magyar Királyi Igazságügyi 
Minisztérium épületébe, ahol tematikus rendszerben, öt szobában volt 
megtekinthető a kiállítás anyaga. A kiáltótermekben a látogató megis-
merhette, a feudális múlt emlékeit, a rabmunkáltatás eredményeit, a 
fogvatartottak képzőművészeti alkotásait, a fegyencek által gyártott, il-
letve rejtegetett tiltott eszközöket, a betörésekhez használt eszközök so-
kaságát és fényképekről a nevesebb bűnelkövetőket is. 

A II. világháborút követen az új igazságügyi tárca nem tartott igényt 
a „feudális és imperialista” múlt relikviáira. Az Országos Börtönügyi 
Múzeum gyűjteménye hamarosan veszélybe került, az összegyűjtött 
anyagot előbb a minisztérium pincéjébe rakták le, majd felajánlották a 
művelődési tárcának. Néhány év elteltével — más érdeklődő hiányában 
— a múzeum anyagának egy részét, 1949-ben a régi Kiskun kerület 
székháza mögött található egykori tömlöc épületében helyezték el. A 
VAJNA Károly által összegyűjtött, illetve az évek során mások által a 
múzeumnak adományozott értékes anyag többi része sajnálatosan szét-
szóródott, az enyészet martalékává vált. A gyűjtemény közel öt 
teherautónyi anyagból csupán egy teherautónyi maradt meg. 

- „Börtönmúzeum” * :H-6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. 
℡: (+36/06-76) 461-468. Állandó kiállítás. 

A Kiskun Múzeumba került gyűjteményből először 1951-ben nyílt 
kiállítás. 1969-ben nyílt meg — a neves jogtörténész, BÓNIS György ál-
tal elkészített forgatókönyv alapján — „A magyar büntetőjog emlékei 
1514-1920” című kiállítás, amely részben ma is látható a Kiskun Múze-
um egyik leglátogatottabb tárlataként. A néhai tömlöcépületben 2010-
ben átalakítást valósítottak meg, amely előidézte a börtöntörténmeti kiál-
lítás átrendezését és kibővítését is. Ennek nyomán 2011. X. 17-én 
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VAJNA Károly terem kialakítására került sor a terem névadója születésé-
nek 160. évfordulója alkalmából.  

„Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma” Magyarországon a bör-
tönügy egyetlen szakmatörténeti múzeuma, amely 2007. III. 6-án nyitot-
ta meg kapuit a látogatók előtt. A múzeum létrehozása pályázati — mi-
vel a pályázat kapcsán ilyen célokat is felvállalt — elsősorban bűnmeg-
előzési célú forrásból valósult meg. A kialakítási munkálatokban — épí-
tészeti szakipari, stb. — fogvatartottak is részt vettek. A kiállított tár-
gyak, képek, szöveges információk bemutatják a büntetési rendszer — 
elsősorban a szabadságvesztés — egyetemes és hazai fejlődésének jelen-
tősebb állomásait, jellemzőit és a mai büntetés-végrehajtási szervezet 
működését. A közel 300 négyzetméteres terület szűkössége miatt a kiál-
lító tér látnivalóit — bárki által hozzáférhető — digitális múzeumi 
anyag egészíti ki. A börtönmúzeumot az egyik pályázaton a szakértői 
zsűri az alábbiak szerint minősítette: „A Magyar Nemzeti Múzeumban 
rendezett »Múzeumok majálisa« ünnepségsorozat keretében »Az év mú-
zeuma 2007« pályázaton a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma el-
ismerő oklevelet nyert, egyedülálló, az elítéltek bevonásával készített, a 
hatásvadászatot és közhelyeket elkerülő kiállításával.” 

- „Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma” * :H-3980 Sátoralja-
újhely, Kazinczy u. 35., ℡: (+36/06-47) 523-560. Állandó kiállítás. 

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma létrehozója dr. ESTÓK Jó-
zsef bv.ddtbk. volt, aki nélkül az intézmény nem jöhetett volna létre. Az 
intézmény szellemi atyja több évtizedes gyűjtő-kutató tevékenység nyo-
mán hozta létre a múzeumot. Munkásságát a hivatásszeretet jellemezte, 
mely érezhető az általa létrehozott állandó kiállításon is. Életének aktív 
korszakát a magyar büntetés-végrehajtás terrénumában töltötte el. 
ESTÓK József 1948-ban született, 1967-ben érettségizett, majd 1972-ig 
sorkatonai szolgálatát töltötte, illetve a civil életben tevékenykedett. A 
büntetés-végrehajtás szervezetéhez 1972-ben került, ahol a ranglétra fo-
kozatait végigjárva különböző beosztásokat töltött be. 1976-ban a Rend-
őrtiszti Főiskolán, majd 1983-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Szorgalma, tehetsége, 
hivatás- és hazaszeretete nyomán az országos parancsnokhelyettesi be-
osztásáig ívelt a karrierje. Felelősségteljes beosztásai eredményes ellá-
tása mellett is időt szakított azonban a magyar börtönügy történetének 
kutatására, a tárgyi emlékek feltárására és gyűjtésére. E tevékenysége 
csúcsosodott ki a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma alapításában. 
(a szerk.) 

Magyarországon több helyen található még a börtöntörténet egy-
egy korszakát bemutató néhány tárgyból álló kiállítás: 
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- Veszprémben a korábbi várbörtön földalatti részének harmadik 
szintjén kapott helyet a börtön történeti kiállítás. A börtön történetét be-
mutató állandó kiállítás területén látható, többek között a nyilasok által 
bebörtönzött MINDSZENTY József veszprémi püspök, későbbi herceg-
prímás egykori cellája és más a börtönügyhöz kapcsolódó relikviák. 

- „Pálos rendi és börtönmúzeum” * :H-2629 Márianosztra, Pálo-
sok tere 1. (Márianosztrai Fegyház és Börtön épületegyüttesében, talál-
ható ami —korábban az egyetlen magyar alapítású rend a Pálosok rend-
jének kolostora volt, majd női börtönné alakult — helyt ad a közel múlt-
ban létesített állandó kiállításnak. 

-„Börtöntörténeti emlékhelyek” láthatók Egerben és Siklósón a vá-
rak területén állandó kiállításként.  

- „Börtöntörténeti panoptikumok” „Börtönmúzeum” elnevezéssel 
létezik több helyen állandó kiállítás amelyek a büntetésekhez 
kapcsolódóan a testi-lelki sanyargatás rémisztő élményeivel riogatják a 
látogatókat. Ilyen kiállítás működik például Szilvásváradon is.  

 
 
 

Az egykori Kiskun Kerületi Kapitányság székháza 
 

 
 

(Az állandó büntetés-történeti kiállítás az egykori székházhoz tartozó 
börtönépületben kapott elhelyezést a Kiskun Múzeum részeként.) 
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Részlet a Kiskunmúzeum állandó büntetés-történeti kiállításából 
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A sátoraljaújhelyi Magyar Büntetés-végrehajtás Muzeuma bejárata 

 

 
 

Részlet a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma  kiállításából 
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Részlet a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma  kiállításából 
 

 
 

Részlet a Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeuma  kiállításából 
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Az Egri Vár 
 

 
(A Egri Vár épületében kapott helyet — más kiállítások mellett — az egri börtöntörténeti 

állandó kiállítás az Egri Vármúzeum részeként.) 
 

Márianosztrai Fegyház és Börtön 
 

 
 

(A Pálos Rend márianosztrai kolostora, amely jelenleg a Rend mellett a helyi fegyház és 
börtönnek, továbbá az állandó börtöntörténeti kiállításnak is helyt ad.) 
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A Siklósi vár 
 

 
 

(A palota termeiben kapott helyet a börtön-történeti és a pécsi kesztyűgyártás történetét 
bemutató kiállítások, valamint a kőtár.) 

 
A szilvásváradi börtöntörténeti panoptikum 

állandó kiállítás bejárata 
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KŐMŰVES József 
A Határőrség történetével kapcsolatos kiállítások 

 
A magyar határőrizet — és benne a Határőrség — történetét jelenleg két 
önálló kiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklődők. Mindkét kiállí-
tás a Határőrség Központi Múzeuma gazdag emlékanyagára épül. Ezt a 
múzeumot a határőr kerületek emlékanyagainak összevonásával Kör-
menden az akkori Határrendészeti Szakközépiskola épületében hozta lét-
re a Határőrség a Belügyminisztérium anyagi, és a Hadtörténeti Múze-
um szakmai támogatása mellett. A múzeum 1992-ben nyílt meg és 
2007-ig, a testület megszűnéséig működött. 

Az anyagot még megszüntetése előtt a Határőrség átadta a Hadtör-
téneti Múzeumnak. Ekkor adódott lehetőség arra, hogy a siklósi várban 
megnyíljon egy határőrizet-történeti állandó kiállítás. A várat működtető 
korlátolt felelősségű társaság ugyanis éppen ebben az időben fordult ké-
relemmel a múzeum főigazgatójához, hogy szeretne a várban egy had-
történeti kiállítást létesíteni, mert az jól illeszkedne a vár történetéhez. A 
korlátolt felelősségű társaság és a Határőrség támogatásával a múzeum 
szakemberei megépítették a kiállítást, amely 2008. IV. 20-án nyílt meg 
és mint a Hadtörténeti Múzeum filiáléja működött. A vár ideális elhe-
lyezést nyújtott a Határőrség emlékanyagainak, amelyet két szinten öt 
teremben állítottak fel és már a lépcsőházat is határőr tablók díszítették, 
a nézettséget a vár látogatottsága garantálta. 

Sajnos azonban a siker csak rövid életű volt és a sors fintora a ha-
tárőr emlékanyagot újra Körmendre vezette. A következő év végén a 
siklósi önkormányzat a Norvég Alaptól jelentős összeget nyert a vár fel-
újítására. A munkálatok idejére a várat ki kellett üríteni és az önkor-
mányzat távlati elképzeléseibe már nem fért bele egy ilyen nagy terje-
delmű kiállítás befogadása. Mikor a bontás híre Körmendre eljutott, az 
iskola akkori parancsnoka, ORBÁN Péter r.altbgy. felajánlotta, hogy szí-
vesen visszafogadná a határőr emlékanyagot és biztosítja a működéshez 
szükséges feltételeket. Az iskola és a Hadtörténeti Múzeum anyagi tá-
mogatásával a múzeum szakemberei megépítették az új kiállítást, amely 
2010 márciusában nyílt meg. A hányatott sorsú emlékanyag jelenleg a 
körmendi Rendészeti Szakközépiskola épületében tekinthető meg a Had-
történeti Múzeum filiáléjaként. 

 

* : 9901 Körmend, Alkotmány utca 5. 
℡ : (+36/06-94) 592-650                                 @: krszki@t-online.hu 
 

A kiállítás az épület emeletén két teremben és a folyosón mutatja be a 
magyarországi határőrizet történetét a római kortól egészen a Határőrség 
megszűnéséig. Részletes áttekintést ad a határt őrző szervezetek történe-
téről és működésükről is. A gazdag kép- és dokumentumanyag mellett a 
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tárgyi emlékanyag széles skáláján ismerhetik meg a látogatók a határ-
őrök fegyvereit, egyenruháit, a szolgálatban és a határőrizetben haszná-
latos felszereléseket, képet kaphatnak az aknamezőről, amely az 50-es 
években 971 km hosszan zárta le a déli és a nyugati határszakaszt, és 
megismerhetik az elektromos jelzőrendszer t is.  

Külön részt képeznek a határforgalommal kapcsolatos útlevelek, 
kishatárforgalmi engedélyek, valamint az egyszeri, rendkívüli és külön-
leges határátlépési engedélyek és a forgalomellenőrzés eszközei. A kiál-
lított dokumentumok nemcsak a Határőrség hanem az ország történetébe 
is bepillantást engednek. Egy igazolásból megtudhatjuk például, hogy 
volt idő, amikor a századparancsnok által kiállított igazolástól függött a 
sorkatona családjának élete, mert azzal igazolta, hogy nem zsidók. Egy 
kishatárforgalmi engedélyből tudhatjuk, hogy egy időben Magyarország 
Németországgal volt határos. A magyar-osztrák kishatárforgalmi enge-
dély 1938. és 1945. között magyar-német kishatárforgalmi engedély né-
ven volt használatban. 

A kiállítás egyénileg, vagy csoportosan bejelentés alapján tekinthe-
tő meg, a bejelentés a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola bármelyik 
nyilvános telefonszámán megtehető. 

A körmendi határőr kiállítás kálváriája is mutatja, hogy mennyire 
szükség lenne egy, a Belügyminisztérium kezelésében lévő rendvéde-
lem-történeti múzeum megalapítására, amely a Hadtörténeti Múzeum-
hoz hasonlóan  mutatná be a hazai rendvédelem történetét. Úgy gondo-
lom, hogy ehhez a Belügyminisztérium a szándékon kívül minden szük-
séges eszközzel rendelkezik. 

Az Őrségben, közel a magyar-osztrák-szlovén hármashatárhoz, 
gyönyörű dombos tájon fekszik egy szép rendezett kis község, 
Apátistvánfalva. A határőr őrsöt már a 1990-es évek elején, a határren-
dészeti kirendeltségek létrehozásának időszakában felszámolták, az épü-
let azóta üresen állt. Ezen az őrsön épített ki a Határőrség egy nagyon 
látványos határőr skanzent, Apátistvánfalvai Határőr Emlékhely  néven: 

 

* : 9982 Apátistvánfalva, Fő utca 83.            È: (+36/06-30) 484-4347 
 

Az őrs egy részét a Szombathelyi Határőr Igazgatóság az országos 
parancsnokság anyagi támogatása és irányítása mellett felújította és így 
lehetőség nyílt arra, hogy az őrsi élet minden színterét megteremtsék, és 
bemutassák a határőrizet utolsó 60 évében használt szárazföldi és vízi 
közlekedési eszközöket is, a Laptikától az Amfíbián keresztül a Niva te-
repjáróig. 1945. és 1998. között, amíg a határőrök életterét ezek az őrsök 
jelentették – a Határőrség átlagos létszámát figyelembe véve – több mint 
800 000 ember vett részt sor-, vagy hivatásos határőrként az államhatár 
őrizetében. Többségüknek biztosan élményt jelent újra felidézni az őrs 
közösségében eltöltött hónapokat még akkor is ha a határőrizet mindig 
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kemény helytállást követelt. Ezen az őrsön minden megtalálható, amivel 
az igazi határőr őrsön is találkozhattunk, és az istállóból szinte csak a 
lovak hiányoznak. Az épületben, ahol parancsnoki iroda, eligazító és 
fegyverszoba, étkező és hálókörlet is kialakításra került, fotók, doku-
mentumok, egyenruhák, használati eszközök idézik a határőrélet min-
dennapjait. A folyosókon tablók kísérik végig a Határőrség és az 
apátistvánfalvi őrs történetét. 

Az udvaron megtalálhatjuk a 1970-es, 1980-as években alkalma-
zott kitörésgátló sorompót és az Elektromos Jelzőrendszer (EJR) egy, 
nem működőképes darabját. A kitörésgátló sorompókat a 1970-es évek-
ben létesítették, amikor a nyugati határátkelőhelyeken megszaporodtak a 
– főleg Német Demokratikus Köztársaság (NDK) állampolgárok által 
elkövetett — kitörések. Ez a vasbeton szerkezet igen erős volt, az utat 
akkor zárták le vele, ha az átkelő előtt szolgálatot teljesítő járőr gyanús 
gépjármű közeledését észlelte. Feljegyeztek olyan esetet, amikor egy 
magyar férfi sóderrel megrakott ZIL teherautóval próbált kitörni, de 
csak a motor jutott át, amely kiszakadt az autóból. A roncs és a sofőr 
maradványai magyar területen maradtak. Mellettük útlevélkezelő fülke 
és több határkő látható. Ez utóbbiakról tudni kell, hogy formájuk, mére-
tük, sőt színezésük határszakaszonként eltért.  

A kocsiszínben korabeli gépjárművek állnak, s talán a legkülönlege-
sebbként, a Fertő-tó határőrizetében elhíresült, mára már műtárggyá szelídült, 
repülőgép-motoros csónak, az: Amfíbia látható. Van ott Csepel D-344 teher-
gépkocsi, Uaz és Lada Niva terepjáró személygépkocsi, de Simson motorke-
rékpár és „hang nélkül közlekedő kistestvére”, a Csepel kerékpár is. A műtár-
gyak egy része, így a nagy méretű nehéztechnika a Körmenden felszámolásra 
került Határőrség Központi Múzeumából került ide. Az istállóban nyertek el-
helyezést a lovas határőr élethez kapcsolódó közlekedési eszközök és haszná-
lati tárgyak, s ott került kialakításra egy lovász pihenőhelyisége is, ahol termé-
szetesen még a Határőrségnél rendszeresített 1936. M. nyereg is lóg a korabeli 
falikarok egyikén. A falon pedig, amely elé egykor bekötötték a lovakat, a 
négylábú bajtársak 8 pontba foglalt kérelmei olvashatók gazdáikhoz. Az első 
és az utolsó pont pedig imígyen hangzik: „Gondoskodj rólam, munka után adj 
ennem és innom, tisztogass meg, adj száraz és kényelmes fekvőhelyet, hogy 
lefekhessem és kipihenhessem magam” s végül „Ha megöregszem, ne adj 
szívtelen embereknek, akik halálra kínoznának, hanem vess véget életemnek 
gyorsan és csendesen, így a te halálod is könnyebb lesz.” 

Az épület előtti emlékparkban a Határőrségnek, illetve a testület 
hősi halottainak állítottak emléket, a kopjafák pedig a megszűnt határőr 
kerületek emlékét idézik. 

Az emlékhely előzetes bejelentés után látogatható. A látogatási 
szándékot az emlékhely gondnokánál MERKLI Lászlónál kell telefonon 
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bejelenteni. Amióta ez a határszakasz schengeni belső határ lett, nyaran-
ta sok látogató keresi fel Szlovéniából is. 

Határőr emlékanyagokat őriz a Hadtörténeti Múzeum udvara is. 
2006-ban a Hadtörténeti Múzeum udvarán a Határőrség technikusainak 
segítségével felépült az Elektromos Jelzőrendszer működő darabja, 
amely ma is megtalálható. Egy kiváló határőr technikus, SOMOGYI Sándor 
elkészítette az aknamező működő elektronikus makettjét, amely a múzeu-
mok éjszakájának egyik fő attrakciója. Az udvaron az épület falán vannak 
azok a márványtáblák, amelyek a Határőrség hősi halottainak neveit őrzik, 
előttük az emléküket őrző kopjafával. Ennél a határőr emlékhelynél minden 
évben a határrendészet napján koszorúzásokra kerül sor. 

A magyar határőrizet történetét bemutató kiállítások létrejötte el-
képzelhetetlen KŐMŰVES József személye nélkül. KŐMŰVES Józsefet 
1969-ben avatták határőr hadnaggyá a Kossuth Lajos Katonai főiskola 
Határőr Szakának az eredményes elvégzése nyomán. E testületnél telje-
sített szolgálatot 2004. évi nyugdíjba vonulásáig. Hivatásszeretete vezet-
te a szakterület történetét feltáró útra. Kiváló szervezőkészsége, vala-
mint hivatás- és hazaszeretete motiválta a magyar határőrizet tárgyi em-
lékei összegyűjtésének, rendszerezésének, konzerválásának és kiállításá-
nak megszervezésére irányuló tevékenységét. 

Személyéhez kapcsolódik: 
- a határőr kerületenként felállított úgynevezett „csapatmúzeumok fel-

állítása, majd ezek egyesítése a „Határőrség központi Múzeuma” elne-
vezéssel; 

- a testület rendőrségbe integrálásakor az emlékanyagot átadta a Had-
történeti Múzeumnak és részt vett a gyűjtemény körmendi installálásá-
ban is; 

- nyugdíjasként is figyelemmel kísérte a gyűjtemény sorsát és részt vett 
annak .alakításában amikor az átkerült a Siklósi Várba; 

- kicsiny de lelkes csapatával elősegítette, hogy a gyűjtemény újra kiál-
lításra kerülhessen Körmenden, miután a Siklósi Vár hasznosítási kon-
cepciójában a kulturális megfontolásokat az anyagi haszon primátusa 
szorította ki; 

- elősegítette az Apátistvánfalvai Határőr Emlékhely létrehozását is; 
- közreműködött a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban az ideiglenes 

határőrizet-történeti kiállítások, valamint az állandó határőrizettörténeti 
emlékhely kialakításában.  

Valamennyien hálásak lehetünk KŐMŰVES József hör.alez.-nek, 
hogy nem engedte nemzeti múltunk határőr szeletét a feledés homályába 
veszni, hanem álhatatos tevékenységgel és kiváló érzékkel megtalálta — 
a közömbös és nem ritkán ellenséges bürokrácia falán — azokat a rése-
ket, amelyek hasznosításával elérhette a gyűjtemény fennmaradását és 
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kiállítását. Ezeket az eredményeket természetesen nem tuddta volna el-
érni, ha nem lettek volna olyan segítői, akik számára a haza szolgálata 
volt az első, melynek érdekében önzetlenül támogatták KŐMŰVES József 
tetteit. Közülük is kiemelkedik átlagon felüli segítő munkájával dr. RA-

VASZ István alezredes a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa.         
(a szerk.) 

A két állandó határőr kiállítás mellett a határőrzés történetével 
kapcsolatos emlékanyagok gyakran bukkannak fel a határmenti városi 
múzeumok kiállításain is. A nyírbátori városi múzeum állandó kiállítá-
sának egy darabja a határőrizet történetét is bemutatja. Ehhez a helyi ha-
tárőr kerület csapatmúzeumának anyagait használták fel. A barcsi városi 
múzeum 2008 tavaszán — elsősorban a horvát határszakasz eseményei-
re koncentrálva — színes tárgyi és fényképes emlékanyaggal mutatta be 
a határőrizet történetét. A kiállítás jól reprezentálta a rendvédelem egy-
ségét is, hiszen a bemutatott korszak határőr emlékanyaga mellett a 
rendőrség tevékenységét is igen sok értékes relikvia szemléltette. A mú-
zeum a határőr emlékanyagot részben a Hadtörténeti Múzeumtól, rész-
ben egy gazdag emlékanyaggal rendelkező helyi gyűjtőtől, NOVÁK Ist-
ván nyá. hör.ezds.-től kölcsönözte.. 

A határőrizet és a Határőrség története iránti érdeklődést jól mutat-
ja, hogy a határ mentén többen is rendelkeznek kisebb gyűjteményekkel 
és magánkézben lévő kiállítások is felbukkannak.  
 

 
 

A Magyar Határőrizet-történeti Állandó Kiállításnak otthont adó 
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola épülete 
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A terem látképe Körmenden 

 

 
 

A körmendi múzeum folyósólya 
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Az első terem látképe Körmenden 
 

 
 
 

Csapatzászlók a körmendi múzeum előterében 
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A nyerges az Apátistvánfalvai Határőr Emlékhelyen 
 

 
 

Az ebédlő az Apátistvánfalvai Határőr Emlékhelyen 
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Egyenruhák az Apátistvánfalvai Határőr Emlékhely ebédlőjében 
 
 

 
 

Emlékpark az Apátistvánfalvai Határőr Emlékhely bejárata előtt 
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Járműtároló az Apátistvánfalvai Határőr Emlékhelyen 
 

 
 

Útlevélkezelő fülke, kitörésgátló sorompó 
Az Apátistvánfalvai Határőr Emlkékhely udvarán 
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Határőr emlékhely 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán 
 

 
 

Határőr hősök emléktáblája 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán 
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Részlet a barcsi városi múzeum kiállításából 
 

    

 
 

Határvadász altiszti zubbony 1939 M 
a nyírbátori múzeumban 
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MÉSZÁROS Balázs 
A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 

A Magyar Pénzügyőrség-történeti Állandó Kiállítóhely 
* : 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 19/B. (Schiffer villa) 

℡ :  (+36/06-1) 472-6342           @: muzeum@nav.gov.hu 
 

A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum működései engedélye alapján 
a legfiatalabb rendvédelem-történettel is foglalkozó közgyűjtemények 
közé tartozik, hiszen a Magyar Adózástörténeti Múzeum és a Vám- és 
Pénzügyőr Múzeum egyesülésével, alig néhány éve, 2011-ben jött létre 
mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal múzeuma. A múzeumi gondolat, az 
értékek, emlékek gyűjtése, megőrzése, sőt a múzeumokban felhalmozott 
tudás oktatási hasznosítása azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
elődszervezeteiben már több mint 80 éves múltra tekint vissza, így a 
Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum valójában mégis az egyik leg-
régibb rendvédelmi közgyűjtemény. 

Az 1920-as évek végén a BITTERMANN Béla főfelügyelő, a Pénz-
ügyőrök Társaskörének elnöke, kezdeményezte a testület múltját idéző 
tárgyak, dokumentumok, s nem utolsó sorban „a pénzügyőrség kijátszá-
sára használt tárgyak” gyűjtését. A fáradozásai eredményeképpen 1930-
ban a Fiumei úti Pénzügyőr laktanya harmadik emeletén három terem-
ben nyílt meg a múzeum, amely a fenti célkitűzéseknek megfelelően 
egyik részében a testület történetével foglalkozott, a másik részben 
csempésztechnikákat mutatott be. 

Bár a múzeumot 1935-ben közgyűjteménnyé nyilvánították, nem 
volt nyilvános intézmény, elsősorban a pénzügyőrök oktatását szolgálta, 
az újoncokat itt ismertették meg a népszerű csempészfogásokkal, de lát-
hattak hamisított cigarettahüvelyt, kártyakliséket is. 1942-ben, a testület 
fennállásának 75. évfordulója alkalmából tartották az első nyilvános saj-
tóbemutatót, amelyről a korabeli lapok nagy lelkesedéssel számoltak be, 
a világháború azonban megakasztotta az intézmény további fejlődését. 

A háború végén, 1945-ben a múzeum kiállítását feldúlták és kifosz-
tották, egy visszaemlékezés szerint „egyik nap kimerészkedtem a ház 
elé. Mit láttam a túloldalon? Egy kisméretű ázsiai szovjet katona, mon-
gol vagy tatár, boldogan vigyorogva sétált, mondjuk így peckesen egy 
tiszti kardot sétabotnak használva, a vállán egy Bocskai díszítésű pénz-
ügyőr tiszti mentével.”1 

                                                
1 Mentét a pénzügyőrök soha nem viseltek, a visszaemlékező HUDRA László, a 
múzeum egykori igazgatójának, HUDRA Elemérnek a fia valószínűleg egy tiszti 
atillát látott a szovjet katonán. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 344 

Az 1940-es években külön bizottság foglalkozott a múzeum újrain-
dításával, a gyűjtés is újrakezdődött, a múzeum azonban mégsem kelt új 
életre. A kommunista hatalomátvételt követően a régi hagyományok 
ápolása lekerült a napirendről. A gyűjtemény megmaradt anyagai dobo-
zokban várták, hogy újra feltámadjon az igény a múlt megismerésére. 

Ebből a Csipkerózsika-álomból az 1980-as években ébredt fel a 
múzeumi gondolat KALMÁR Gyulának köszönhetően, aki kezdetben ma-
gán szorgalomból és érdeklődésből gyűjtötte, mentette meg a régi emlé-
keket. 1985-ben már kiállítást is rendeztek az anyagból, amely – a kora-
beli ideológiának megfelelően – még csak az 1945 óta eltelt időszak tör-
ténetével foglalkozott. A kiállítás sikere azonban ösztönzőleg hatott a 
testület egészére, s a gyűjtés újabb lendületet vett. A Vám- és Pénzügy-
őri Iskolára került anyag rendezésében SZABÓ Károly, a Tűzoltó Múze-
um akkori igazgatója nyújtott segítséget. 

A múzeumügyben valódi áttörést azonban csak a rendszerváltás ho-
zott, amely az emlékezés horizontját újra kiterjesztette. A rendszerváltás 
után felpezsdült múzeumi élet szervezése, irányítása döntően JOÓ Gábor 
pénzügyőr tiszt és ZEIDLER Sándor külső munkatárs nevéhez fűződik. (A 

szerk.) 1992-ben a testület 125 éves jubileumát ünnepelte, s az 1867-es 
alapításra emlékezve az egykori Vámpalotában, a mai Corvinus Egye-
temen a testülettörténeti gyűjteményből időszaki kiállítást rendeztek. A 
folyamatosan gazdagodó gyűjtemény 1995-ben a minisztériumtól meg-
kapta a múzeumi működési engedélyt. A történeti anyag bemutatására 
pedig a Munkácsy utca 19/b. szám alatti SCHIFFER-villát jelölték ki, ahol 
1996 januárjában tartották — a Hadtörténeti Intézet és Múzeum segítsé-
gével összeállított — testülettörténeti kiállítás ünnepélyes megnyitóját. 
Ugyanebben az évben a múzeum csatlakozott a Nemzetközi Vámmúze-
umok Szövetségéhez. (IACM) 

A pénzügyőrségi múzeum 2011-ben egyesült a négy évvel korábban 
létrehozott Magyar Adózástörténeti Múzeummal, s így ma már a magyar 
pénzügyigazgatás-, adózás- és vámtörténet múzeumaként működik. 

A gyűjtemény jelenleg mintegy 10 000 darabból áll, a XVIII. szá-
zadtól napjainkig tartalmaz eredeti tárgyakat, dokumentumokat, fényké-
peket. Legrégibb dokumentumaink közé tartoznak Mária Terézia ki-
rálynő, illetve I. Ferenc királynak adózásról, illetve az állami hivatalno-
koknak nyújtott kedvezményekről szóló nyomtatott rendeletei, de a 
BACH-korszak pénzügyigazgatásának is több dokumentuma, folyamod-
ványok, szolgálati könyvek, adókönyvek is megtalálhatók gyűjtemé-
nyünkben, kétségtelen azonban, hogy az első világháború előtti emlékek 
mind az adózás-, mind a pénzügyőrség vonatkozásában kisebb számban 
fordulnak elő. Ennek előbbi esetben a gyűjtés kései megindítása, másik 
esetben a korábban összegyűjtött anyag 1945 utáni elkallódása, elpusz-

1 
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tulása az oka. Az 1980-as években még fellelhetők voltak a pénzügyőr-
ség 1945 előtti emlékei, így ebből az időszakból nagyszámú emléket őr-
zünk, nemcsak fegyvereket, hanem a hivatali munka és a jövedéki ellen-
őrzések emlékeit is, írógépeket, telefonokat, mérőeszközöket és nem 
utolsó sorban fényképeket. A gyűjtemény fő súlypontját azonban két-
ségkívül az 1945 utáni korszak képezi, ebből az időszakból a tárgyak 
mellett jelentős mennyiségű fénykép, levéltári jellegű anyag is bekerült 
a múzeumba, adóigazolások, pénzügyőr szakaszok iratai, köztük bor-
termelők nyilvántartásai vagy éppen laktanya alaprajzok is. 

A gyűjtemény gyarapítása folyamatos. A Pénzügyőr- és Adózástör-
téneti Múzeum jó kapcsolatokat ápol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
nyugdíjas szervezeteivel, amelyek tagjai szolgálatuk, munkájuk emlékeit 
rendszeresen a múzeumnak ajándékozzák. A korábbi Vám- és Pénzügy-
őrségen belül kialakított szabályozást átvéve és továbbfejlesztve a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalban külön elnöki eljárásrend rendezi a múzeum 
gyarapításának folyamatát. A leselejtezett tárgyakat, eszközöket és ira-
tokat az egyes szervek kötelesek felajánlani a múzeum részére, amely 
dönt azok további őrzéséről, s hasonló szabályok érvényesek minden új 
kiadvány, ajándéktárgy, illetve az egyenruhák vonatkozásában, melyek 
egy-egy példányát a múzeumban kell elhelyezni. 

A múzeum az adózás- és vámtörténet kutatását szakkönyvtár fenn-
tartásával is segíti. A könyvtár legrégibb kötetei az 1900-as évek első fe-
léből származnak, törzsanyagát azonban a XIX. század vége óta kiadott 
jogszabály-gyűjtemények, pénzügyi szakkönyvek, közlönyök és pénz-
ügyi folyóiratok alkotják. 

A múzeum jelenleg két állandó kiállítást működtet. A Dob utcai 
Adózástörténeti kiállítás három teremben mutatja be az adózás történetét 
az ókori kezdetektől az 1990-es évekig elsősorban a magyar adózástör-
téneti emlékekre fókuszálva. A Munkácsy utcában látható Pénzügyőr-
ség-történeti kiállítás a vámok és a pénzügyőrség történetét dolgozza fel 
az 1700-as évek végétől az ezredfordulóig. 

A Munkácsy utcai kiállítás fő látványosságát a bemutatott egyenru-
hák, illetve egyenruha-rekonstrukciók jelentik. A kiállítás egyik külön-
legessége az 1852-ben rendszeresített BACH-huszár egyenruha rekonst-
rukció, amelyhez hasonlót a pénzügyigazgatásban alkalmazott tisztvise-
lőknek kellett viselniük, de megtalálhatók itt az 1867-ben felállított Ma-
gyar Királyi Pénzügyőrség első, 1885-ig használatban volt egyenruhái-
nak másolatai is. A két háború közti időszakot egy vámőri, illetve egy 
pénzügyőri tisztviselői atilla, továbbá egy tiszti zubbony reprezentálja, 
az 1945 utáni időszak kiemelkedő darabja pedig TERPITKÓ András vám- 
és pénzügyőr vezérőrnagy, egykori országos parancsnok egyenruhája az 
1980-as évekből. A Munkácsy utcai épületben további időszaki kiállítá-
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sokkal is várjuk az érdeklődőket, amelyek a magyar pénzügyigazgatás, 
illetve a pénzügyőrség történetének érdekesebb momentumait idézik fel. 

A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum hétfőtől csütörtökig 
8:00-16:30 óra, pénteken 8:00-14:00 óra és szombaton 10:00-16:00 
óraközött várja az érdeklődőket. A belépés és a tárlatvezetés mindenki 
számára ingyenes, csoportokat azonban csak előzetes bejelentkezés 
alapján fogadunk, és tárlatvezetést is csak előzetes kérésre biztosítunk. 
A kiállítások mellett a múzeum rendszeresen szervez kulturális rendez-
vényeket, melyeken rendszeresen fellép a Pénzügyőr Zenekar is. A 
SCHIFFER-szalon a különleges kulturális élmények kedvelőinek ajánlha-
tó, a Múzeumok Éjszakájához, a Múzeumok Őszi Fesztiváljához vagy a 
Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó rendezvények inkább széle-
sebb közönséghez, családokhoz szólnak egyaránt elfoglaltságot biztosít-
va kicsiknek és nagyoknak. A kulturális programok mellett a múzeum 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat is biztosít, a diákokat tárlatvezetés-
sel és külön erre a célra berendezett foglalkoztató helyiséggel várja. 
 
 

A Magyar Királyi Pénzügyőrség múzeumának megnyitása 1930-ban. 
Jobbról a negyedik BITTERMANN Béla főfelügyelő. 
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A testülettörténeti gyűjtemény az 1980-as években 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Dob utcai Adózástörténeti kiállítás 
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A pénzügyőrség-történeti kiállítás a Schiffer-villában 
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PARÁDI József 
Állandó rendvédelem-történeti kiállítás Kőszegen 

 

A kőszegi rendőrkapitányság épületében dr. JÓNÁS Zsigmond nyugalmazott 
rendőrkapitány gyűjtő munkásságát reprezentáló állandó rendvédelem-
történeti kiállítás tekinthető meg a XX. század időszakára kiterjedően. Elér-
hetőségek: 

* : H-9730 Kőszeg, Rómer Flóris utca 8. 
℡ : (+36/06-94) 360-101      ;      È: (+36/06-30) 927-6267 

A kőszegi rendőrség-történeti kiállítás egy embernek dr. JÓNÁS Zsigmond 
nyá.r.ezds.-nek köszönheti a létét. A kiállítás alapítója igazi reneszánsz em-
ber, aki polihisztorként autodidakta módon képezte magát — a nagy meg-
terhelést jelentő rendőri szolgálatteljesítés mellett — a magyar rendvéde-
lem-történet témakörében.  

JÓNÁS Zsigmond 10 évi ipari munkásság után 1974-ben került a rend-
őrséghez, majd 1976-ban a Rendőrtiszti Főiskolára. Már mint tiszt szerezte 
meg második diplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán. 

1982-től nyugdíjba vonulásáig, azaz 2004-ig a kőszegi rendőrkapitány-
ságon teljesített szolgálatot. Kőszegi szolgálati éveit kapitányság-vezetőként 
töltötte le. A kapitányság épületének az 1985-1987. évi felújításakor a rend-
őri hivatás követelményeihez igazítatta a terveket és felügyelte azok kivite-
lezését. A munka szeretete, az ok-okozati összefüggések feltárására való tö-
rekvése, a részletek megismerése iránti igénye, olyan tulajdonságoknak bi-
zonyultak, amelyek motiválták és elősegítették azt, hogy a hivatás szereteté-
ből fakadó gyűjtőmunkája eredményeként állandó kiállítás jöhessen létre. A 
gyűjtő, rendszerező és kiállító munka rengeteg lemondással és tehervállalás-
sal járt, amit csak ritkán követett elismerés. Rendőr ezredessé a nyugállo-
mányba vonulása előtt egy nappal léptették elő.  

Külön dicséretet érdemel az a széleslátókörűség amellyel dr. JÓNÁS 

Zsigmond nyá. r.ezds. a gyűjtő munkáját végezte. Létrehozott ugyanis — a 
rendőrség-történeti állandó kiállítása mellett — a kőszegi lőtéren a rendvé-
delmi szervezetek részére szolgálati lőkiképzési célokra is alkalmas lőteret. 
A lőtér területén pedig — többéves gyűjtőmunka eredményeként — kicsiny, 
de meghitt hangulatú határőrizet-történeti bemutatóteret is kialakított. A 
körmendi rendőr tiszthelyettes képző szakiskolában is — hivatalos elneve-
zéssel: Körmendi Rendészeti Szakközépiskola, bár a hallgatók érettségi után 
kerülnek a két éves képzési idejű oktatási intézménybe — ahol a nyugdíjba 
vonulása nyomán, mint közalkalmazott kilenc évig oktatott, szintén létreho-
zott egy rendőrség-történeti gyűjteményt.  

Így tehát dr. JÓNÁS Zsigmond ny. r.ezds. munkásságát három állandó 
rendvédelem-történeti témájú kiállítás fémjelzi.  
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A kőszegi rendőr-történeti kiállítás anyaga gazdag, azonban a kiállítótér 
szűkösségével küzd annak ellenére, hogy elsősorban a megye XX. századi 
rendvédelmére fókuszál. A gyűjteményen belül így is sikerült kialakítani 
tematikus kollekciókat is, mint például a sapka-kollekció.  

A kőszegi rendőrség-történeti kiállítás dr. JÓNÁS Zsigmond nyá. r.ezds. 
Négy évtizedes gyűjtőmunkásságának az eredményeit reprezentálja. Csak a 
köszönet alapján lehet a JÓNÁS-i munkásságról szólni és írni. Ha Ő nincs, 
minden bizonnyal szegényebb volna a szakterület és a magyar kultúrközeg 
az általa létrehozott kiállításokkal. Munkássága példaként állítható a pályá-
juk kezdetén álló rendőrök elé. Olyan életutat járt be dr. JÓNÁS Zsigmond 
nyá. r.ezds. amelyben nem az anyagi javak hajhászása volt a döntő elem, hi-
szen az általa megszerzett kiállítási tárgyak vételárait a JÓNÁS família bü-
dzséjéből fedezte, melyhez segítséget barátoktól ismerősöktől, jóindulatú 
személyek adományaiból kapott. Mégis a kiállítás több tárggyal gyarapo-
dott, mint a hivatalos Rendőrség-történeti Múzeum állománya ugyanezen 
időszakban. 

Lehet ugyan, hogy az installáció nem mindenben felel meg a szakmai 
előírásoknak, több helyre volna szükség stb. A gyűjteménynek azonban — 
más kiállításokhoz viszonyítva — van egy vitathatatlan előnye. Nevezetesen 
a hivatását gyakorló rendőrtiszt szemüvegén keresztül mutatja be a szakterü-
let történetét. Ez pedig már önmagában páratlan és egyedi élményt je-
lent. 

 

       

             Dr. JÓNÁS Zsigmond nyá. r.ezds.                              A Köszegi Rendőr-kapitányság épülete 
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Forrás ! Dr. JÓNÁS Zsigmond visszaemlékezése és fotógyűjteménye. 
 

  
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 355 

PARÁDI József 
Magyar csendőrség-történeti kiállítások 

 
Magyarország területére kiterjedően három ízben hoztak létre csendőr-
séget. Először 1849-ben a neoabszolutizmus keretében a HABSBURG bi-
rodalmi csendőrséget, majd 1881-ben a Magyar Szent Korona országaira 
kiterjedő hatállyal a Magyar Királyi Csendőrséget, végül pedig 1919-
ben szervezték újjá a Tanácsköztársaság által megszűntetett Magyar Ki-
rályi Csendőrséget. A magyarországi csendőrségeket három ízben osz-
latták fel. 1867-ben, mivel a magyar kormány nem kívánta átvenni a 
magyar hazafiak üldözésében tevékenyen résztvevő HABSBURG biro-
dalmi csendőrségnek a Magyar Szent Korona alá tartozó területeken ál-
lomásozó csapatait. 1919-ben, amikor a Tanácsköztársaság — a szovjet 
proletárdiktatúra mintáját követve — valamennyi magyar rendvédelmi 
testületet egy szervezetbe, a Vörös Őrségbe olvasztott. 1945-ben, amikor 
a magyarországi pártállam kiépülésének a kezdetén oszlatták fel a testü-
letet, mint a régi rend — azaz a polgári magyar állam — legszilárdabb 
támaszát. A Magyarországon működő csendőrséget mindhárom alka-
lommal deklaráltan a közrend és a közbiztonság megszilárdítása érdeké-
ben állították fel és mindhárom alkalommal deklaráltan politikai meg-
fontolásokat követve szűntettek meg. 

A magyar rendvédelem részének kizárólag a Magyar Királyi 
Csendőrség tekinthető. A HABSBURG birodalmi csendőrség is része 
ugyan a magyar rendvédelemnek, de csak abban az értelemben, hogy 
Magyarország területén a magyar nemzetet sanyargatta egy idegen el-
nyomó hatalom érdekében, amely kezdetben még a magyar nemzetet is 
fel szerette volna számolni. 

Míg tehát a HABSBURG birodalmi csendőrség olyan hatalom érdeke-
it szolgálta, amely összekapcsolta a polgárosodás elősegítését és védel-
mét a magyar nemzet felszámolására irányuló igyekezetével, addig a 
Magyar Királyi Csendőrség magyar nemzeti szervezet volt, amely a ma-
gyar polgári rend egyik leghatékonyabb szervezeteként működött. 

1945-ig a társadalom egésze — a bűnözők kivételével — elégedett 
volt a szervezettel. A korabeli államvezetés szuperlativuiszokban véle-
ményezte a testület tevékenységét. Magyarország szovjet megszállását 
követően azonban változás állt be a testület megítélését illetően. A 
ROSENFELD (RÁKOSI) Mátyás által vezetett KMP, MKP, majd MDP el-
nevezésű kommunista párt ugyanis a hatalom átvételére törekedett. Erre 
számára lehetőséget biztosított a Kárpát-medence szovjet érdekszférába 
kerülése. A kommunista párt azonban törpe kisebbségben volt. Ezért 
dolgozták ki és alkalmazták az úgynevezett szalámi taktikát, melynek 
során a kommunisták által vezetett baloldal mindig a jobboldal egy ré-
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szét támadta. Úgy szeletelték fel és semmisítették meg a magyar jobbol-
dalt, mint ahogyan a szalámit szeletelik. E folyamatnak volt az egyik el-
ső áldozata a Magyar Királyi Csendőrség, mivel a ROSENFELD (RÁKOSI) 

Mátyás által vezetett kommunisták a csendőrséget alkalmatlannak tartot-
ták arra, hogy az általuk megvalósítani kívánt magyar pártállam viszo-
nyai közé integrálják a testületet. E feladatra alkalmasabbnak találták a 
Magyar Királyi Rendőrséget. A megszűntetett csendőrség helyébe pedig 
az átkeresztelt és átszervezett rendőrséget léptették, amelynek a csendőr-
ségtől átvett kibővített feladatköréhez mérten megnövelt létszámot a 
kommunista párt szimpatizánsai köréből delegált személyekkel töltöttek 
fel. Ily módon vált a polgári magyar állam hagyományosan kétpólusú — 
a csendőrség és a rendőrség szervezetén nyugvó — rendvédelmi modell-
je egypólusúvá. Az új rendvédelmi modellben a rendőrség vált a megha-
tározó szervezetté, amely pedig kizárólag a ROSENFELD (RÁKOSI) Má-
tyás által vezetett párt befolyása alatt állt. 

E történelmi tényeket formálta át a pártállami propaganda oly mó-
don, hogy a Magyar Királyi Csendőrség feloszlatásának az oka a testü-
letnek a magyar zsidóságnak a deportálásában való részvétele lett volna. 
Ezen téves állítás alátámasztására pedig az 1690/1945.ME.r.-et citálták. 
Ennek az állításnak azonban legalább két hibája van. Egyrészt az 
1690/1945.ME.r. szövegében szó sem esik a testület deportálásban való 
részvételéről. Másrészt a magyar zsidóság deportálásában lényegében 
valamennyi korabeli rendvédelmi testület részt vett, mint ahogyan a de-
portálás elleni tevékenységben is megtalálhatók voltak valamilyen for-
mában a korabeli magyar rendvédelmi testületek tagjai. 

A Magyar Királyi Csendőrségnek a deportálás egyedüli kivitelező-
jeként való feltűntetésének téveszméje azonban — a pártállami propa-
ganda és e propaganda maradványait oltalmazók tevékenysége nyomán 
— élénken élt és él a magyar köztudatban. Ez a körülmény a legfőbb 
akadálya annak, hogy a testület múltjának objektív történelemszemléle-
ten nyugvó bemutatására sor kerülhessen. 

Ez a szellemi háttér idézte elő, hogy a pártállam időszakában a Ma-
gyar Királyi Csendőrség történetét bemutató két gyűjtemény maradvá-
nyai — amelyek a II. világháború viszontagságait túlélték — szőrén-
szálán eltűntek. A Magyar Királyi Csendőrség történetét bemutató két 
szép kiállítás — melyeket a két világháború közötti időszakban hoztak 
létre — megtekinthető volt Magyarországon 1945-ig. Egyrészt a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeumnak — korabeli elnevezéssel Hadimúzeumnak 
— volt egy gazdag csendőrség-történeti gyűjteménye. Másrészt a Ma-
gyar Királyi csendőrségnek volt Szombathelyen a kerület-parancsnokság 
épületében ugyancsak gazdag csendőrség-történeti gyűjteménye. 
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A pártállam időszakában — tartva a retorzióktól — magánszemé-
lyek és intézmények egyaránt szabadulni igyekeztek a csendőrség-
történeti emlékektől. A nyugatra emigrált csendőrök azonban összegyűj-
tötték és kiállításba szervezték — a Magyar Királyi Honvédség nyugatra 
szakadt fegyvernemei személyi állományának tevékenységéhez hason-
lóan — a magukkal vitt felszerelési tárgyakat. Ez a csendőrség-történeti 
kiállítás — miután a gyűjteménynek a lakásában helyet biztosító és a 
gyűjtemény gondozását megvalósító csendőr tiszt elhalálozott, a kiállí-
tásnak a torontói Magyar Ház nyújtott otthont, — a rendszerváltást kö-
vetően hazatért. A hazatért anyagot pedig a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum fogadta be. 

Ezzel azonban sajnálatos módon nem rendeződött a gyűjtemény 
megtekinthetőségének a sorsa. Korábban a két kontinens közötti hatal-
mas távolság és a lezárt magyar határok akadályozták meg a magyar né-
pességet abban, hogy a gyűjteményt megtekintse. A hazatérést követően 
pedig összesen két-három alkalommal hat-kilenc hónapos időtartamú ki-
állítások formájában volt megtekinthető a gyűjtemény a Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum kiállítótermeiben. Ezen időszakot leszámítva a gyűjte-
mény az intézmény raktáraiban bedobozolva várta, hogy csipkerózsika 
álmából felébresszék. Az intézmény illetékeseinek azonban nem jutott 
ideje arra, hogy a tengerentúl nagy nehézségek árán összegyűjtött majd a 
hazába visszaszállított gyűjtemény számára állandó kiállítási lehetőséget 
szerezzen valamilyen formában. 

Minden rosszban van azonban valami jó is. A háború előtti és a há-
ború utáni csendőrség-történeti gyűjtemények szomorú sorsa arra ösztö-
nözte a témakör iránt érdeklődőket, hogy újabb gyűjteményeket hozza-
nak létre. Így alakult ki a dr. LÓRÁNT Csaba féle csendőrség-történeti 
gyűjtemény. A gyűjtő a Bükkszentkereszt-i üdülőjében rendezett be két 
szobát a Magyar Királyi Csendőrség tárgyi emlékeivel. E gyűjtemény 
alapvetően egyenruhákból és személyi felszerelési tárgyakból áll. Ma 
Magyarországon a Magyar Királyi Csendőrség témakörében valószínű-
leg ez a leggazdagabb gyűjtemény, amely azonban a nagyközönség 
számára nem látogatható. A gyűjtemény tulajdonosa barátai és ismerősei 
számára teszi csupán lehetővé a gyűjtemény megtekinthetőségét térítés-
mentes formában. A hazai magángyűjtemény mellett létrejött egy másik 
csendőrség-történeti gyűjtemény is. Az amerikai kontinensen ugyancsak 
több évtizedes gyűjtő munka eredményeként. E gyűjtemény tulajdonosa 
vitéz KŐRÖSSY Zoltán a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség — 
mely társadalmi szervezetből a néhai Magyar Királyi Csendőrség tagjai 
már kihaltak, így a tagságot a csendőrök leszármazottai és a téma iránt 
érdeklődők alkotják — központi vezetője. Gyűjteménye a társadalmi 
szervezet honlapján virtuális formában tekinthető meg www.csendor.com 
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A KŐRÖSSY-féle gyűjtemény leghasznosabb darabjai minden bizonnyal 
nem is tárgyi, hanem a nyomtatott emlékek. E honlapon térítésmentesen el-
érhetők bárki által bármikor a testülettörténeti nyomtatott emlékek. Ennek 
pedig azért van jelentősége, mert a magyar pártállam időszakában a testület-
tel kapcsolatos kiadványokból — közlönyök, szabályzatok, tankönyvek, tes-
tületi folyóiratok — csupán néhány példányt hagytak meg, amelyeket szét-
szórva helyeztek el az ország közgyűjteményeiben. Abban az esetben tehát, 
ha valaki nem szeretné bejárni csonka Magyarországot a csendőrség-
történeti írott emlékek megismerése céljából, akkor egy másik kontinensen 
működtetett honlapot kell célba vennie. 

A csendőrség-történeti gyűjtemények sorsa kapcsán óhatatlanul felme-
rül néhány kérdés! 

- Hogyan lehetséges, hogy a rendszerváltás után 1/4 évszázaddal még 
mindig a pártállami fortélyos félelem tartja sakkban az emberek gondolatait 
és tetteit? 

- Hová tűnt a magyar állam szerepe nemzeti múltunk írott és tárgyi emlé-
keinek objektív történelemszemléleten nyugvó megőrzése, feldolgozása és 
bemutatása tekintetében? 

- Azokat akiknek a rosszindulata, nemtörődömsége miatt nemzeti múl-
tunk ezen szelete tárgyi emlékei nem kerülhettek bemutatásra miért nem 
vonta senki felelősségre? 

- Miért tűrik az illetékesek, hogy a XIX-XX. századi polgári magyar ál-
lam legeredményesebb rendvédelmi szervezetének a történetét, tapasztalata-
it és tanulságait bemutató gyűjtemények ne kerüljenek a látogatók szeme 
elé? 

- Vajon kijelenthető-é, hogy a „Hármas T” már végleg eltűnt, amikor ne-
gatív hatásai még mindig mérgezik napjainkat? 
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TÖMÖSVÁRY Zsigmond 
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 

Szakmatörténeti Gyűjteménye 
 

A gyűjtemény költöztetés alatt áll. 
Új elhelyezése: a Budakeszire vezető út mellett a volt rádió-felderítő  
                                      laktanya épületegyüttesében. 

 
A Szakmatörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatosan bevezetőben minden-
képpen előre kell bocsátani, hogy az jelen pillanatban átmenetileg felújí-
tás, korszerűsítés alatt áll, aminek egyik oka a Katonai Nemzetbiztonság 
egyes szervezeti elemeinek — közte a Szakmatörténeti Gyűjteménynek 
is — folyamatban lévő átköltözése, a másik pedig, hogy mindenképpen 
szükséges a gyűjtemény anyagát kiegészíteni a szakmában 2000 óta tör-
téntekkel. A gyűjtemény — az átalakítás megkezdéséig — a szolgálat, 
illetve jogelődei mindenkori főigazgatójának engedélyével volt látogat-
ható és alapvetően a szakma történetének feldolgozásával foglalkozó tu-
dományos kutatók, muzeológusok, a katonai nemzetbiztonsági tevé-
kenységgel összefüggő diplomamunkát készítő egyetemisták, a Honvé-
delmi Minisztériumban, a Honvéd Vezérkarnál, valamint a Magyar 
Honvédség és a társ nemzetbiztonsági szolgálatok állományában szolgá-
latot teljesítők kapnak engedélyt a gyűjtemény megtekintésére. Ezen kí-
vül a gyűjteményt a azolgálat mindenkori vezetése felhasználta arra is, 
hogy a saját tanfolyamai hallgatónak bemutassa az „elődök” szakmai te-
vékenységének történetét, ezzel is erősítve szervezeti és szakmai kötő-
désüket és elhivatottságukat! 

Maga a gyűjtemény az önálló magyar katonai felderítés és hírszer-
zés történetének legfontosabb szakaszait és epizódjait dokumentálja a 
megalakulástól, 1918-tól kezdődően egészen 2000-ig, a jelenlegi elhe-
lyezésében — az első kis helységet is figyelembe véve — hét teremben. 

A gyűjtemény az első kis helyiségbe belépve a létrehozását bemuta-
tó képsorral indít, amikor is 1975. IV. 1-én RÉVÉSZ Géza nyá. vezds. 
nyitotta meg és vágta át ezen eseményt jelképező nemzeti színű szala-
got. Ugyanitt található még egy kis vitrin, amelyben, a Vietnamban, a 
Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban részt vett néhány tiszt 
által adományozott emléktárgyak kerültek bemutatásra. 

A második terem tablóin és vitrineiben az önálló magyar katonai 
felderítés létrejöttének időszaka látható, illetve a katonai felderítés hely-
zetét a Tanácsköztársaság időszakában, továbbá a két világháború között 
mutatja be a gyűjtemény. Ez utóbbinak külön érdekessége az úgyneve-
zett „rejtés időszaka”, amikor is egészen 1927-ig helyszíni ellenőrzéssel 
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is, majd 1938-ig — a fegyverkezési egyenjogúság kinyilvánításáig — a 
trianoni békediktátum következtében jelentősen korlátozták Magyaror-
szág és a Magyar Királyi Honvédség képességeit, aminek következtében 
nem lehetett vezérkarunk és értelemszerűen felderítő szervezeteink sem 
létezhettek. A magyar katonai attasé szolgálat képviselői is csak rejtve, 
úgynevezett „katonai szakelőadói” minőségben, fedésben dolgozhattak a 
magyar külképviseleteken és segíthették a vezető diplomaták munkáját. 
A Szakmatörténeti Gyűjtemény hűen tükrözi az adott időszakban bekö-
vetkezett szervezeti és személyi változásokat, illetve bemutatja a katonai 
felderítés/hírszerzés területén tevékenykedő egyes, kiemelkedő képessé-
gű szakemberek — például POKORNY Hermann tábornok kiemelkedő 
kriptográfiai — tevékenységét. 

Ugyanebben a teremben láthatók a katonai felderítés/hírszerzés ko-
rabeli vezetőinek, valamint a katonai attaséknak a fényképeit bemutató 
tablók is. 

A harmadik teremben a katonai felderítés/hírszerzés és elhárítás má-
sodik világháború utáni újjászervezésének történetével ismerkedhet meg 
a látogató. 

A tablók szemléletesen mutatják be a Katonapolitikai Osztálytól 
(1945-1946) a Katonapolitikai Csoportfőnökségen (1947-1948) és a Ka-
tonai Elhárító Főcsoportfőnökségen (1950) át a Honvédelmi Minisztéri-
um IV. Főcsoportfőnökségének létrehozásáig (1951) a katonai felderí-
tés/hírszerzés szervezetének változásait, feladatrendszerének formálódá-
sát. Közben olyan érdekes személyiségekkel ismerkedhetünk meg, mint 
a koncepciós perben kivégzett PÁLFFY György altbgy., FÖLDI Lajos 
vőrgy., vagy RÉVÉSZ Géza altbgy., a későbbi honvédelmi miniszter. De 
ennél a vitrinnél találkozhatunk a későbbiekben inkább írói munkásságá-
ról ismertté vált BERKESI András okmányával is! Ugyancsak érdekes 
momentum a katonai felderítés és a Vakok Intézetének kapcsolata is, 
amelybe szintén itt pillanthat be a látogató. 

A terem következő tablósorai már egy határozott szakmai fejlődés-
ről adnak számot. Itt ismerkedhetünk meg az első igazi hírszerző tanfo-
lyamok beindításának témakörével, valamint a katonai attasészolgálat 
újjászervezésének és bővítésének egyes állomásaival is. Ez utóbbiból ki-
emelnék három személyt is: SZŰCS Ferenc alez.-t (1951, Washington) és 
SÁRKÖZY Sándor alez.-t (1951, Párizs), akik később a katonai hírszerzés 
vezetői lettek, illetve a kevésbé szerencsés sorsú NÉMETH Dezső ezds.-t 
(1948, Moszkva), akit a PÁLFFY György elleni koncepciós per egyik 
vádlottjaként halálra ítéltek és ki is végeztek. 

Ebben a teremben kerülnek bemutatásra az ötvenes években haszná-
latos operatív technikai eszközök, egyes, a hírszerzők által megszerzett 
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nyugati szabályzatok, illetve az általuk használt egyéb eszközök. Itt ta-
lálkozunk továbbá először a Tájékoztató Szolgálat és a Rádiófelderítő 
Szolgálat első nyomaival is.  

A terem külön érdekességét képezik OSZLÁNSZKY Bertalan nyá. 
szds.-nek a hadifogolytáborból magával hozott és a Szakmatörténeti 
Gyűjtemény részére felajánlott emléktárgyai. Mindannyiunk kedvelt 
„Berci Bácsija” több mint három évtizeden keresztül egészen a haláláig 
híven kezelte, gondozta, óvta a katonai felderítés e remekbe szabott 
szakmai gyűjteményét. Legendás, személyes élményekkel átszőtt tárlat-
vezetései élményszámba mentek és kivívták a látogatók elismerését! 
„Berci Bácsi”-tól később dr. SALLAI Imre nyá. ezds., egykori Szakisko-
la-parancsnok és volt bukaresti katonai attasé vette át a Szakmatörténeti 
Gyűjtemény gondozását és kezelte azt a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat megalakulásáig. 

A negyedik terem tablói és vitrinei már a Magyar Néphadsereg Ve-
zérkara 2. Csoportfőnökség és szervezetei tevékenységét mutatják be, 
amelyeken keresztül megismerkedhetünk az Operatív Szolgálat, a Tájé-
koztató Szolgálat, a Rádiófelderítő Szolgálat és a csoportfőnökség köz-
vetlen szervezetek feladataival és tevékenységével, valamint a katonai 
felderítés e területeit irányítók személyével. 

Az ötödik terem sok anyagot tartalmaz. Mindenek előtt bemutatja a 
csoportfőnökség feladatának, szervezetének alakulását 1989-ig, de rész-
letezi a hadműveleti-harcászati felderítés történetének alakulását is egé-
szen 1990-ig. Bemutatja a szervezetet irányító személyeket, akik között 
olyan ismert személyiségekkel ismerkedhetünk meg, mint POLGÁR Ervin 
vőrgy., vagy a sajnos azóta már elhalálozott NÉMETH Sándor vezds., aki 
a Magyar Honvédség vezérkari főnökeként fejezte be pályafutását. 

Ebben a teremben láthatók a katonadiplomaták életét és tevékeny-
ségét bemutató forgatható tablók, valamint két attasénk által a Szakma-
történeti Gyűjtemény részére felajánlott egyenruha is. 

A hatodik teremben a kiállítás létrehozói a rendszerváltozás óta el-
telt időszak történéseit igyekeztek bemutatni alapvetően két részben: az 
első rész a Magyar Honvédség Vezérkar Katonai Felderítő Hivatal létre-
jöttét, szervezetét és első vezetőit mutatja be, köztük KOVÁCS János 
vörgy.-t, FODOR Lajos vörgy.-t (később vezérezredes, vezérkari főnök, 
majd nagykövet, illetve államtitkár) és ÁRVAI Zoltán vörgy.-t. 

A terem installációjának a részét alkotja továbbá az a kiállítási 
anyag, amely az 1995. évi CXXV. törvény elfogadását követően — 
1996-tól egészen 2000-ig — a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő 
Hivatal történetét, szervezetét, feladatait és vezetőit mutatja be. 
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A hetedik terem részben a katonai felderítés különböző béketámoga-
tó műveletekben való részvételét eleveníti fel, részben pedig egy vitrint 
szentel a katonai felderítés érdekében végzett kiemelkedő szakmai mun-
káért adható miniszteri elismerésben részesített, a KONCZ Márton díjjal 
kitüntetett személyeknek!  

„Az állami és katonai vezetés az ország lehetőségeihez képest min-

denkor arra törekedett, hogy az eredményes hadászati, hadműveleti és 

harcászati felderítéshez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket 
megteremtse és folyamatosan biztosítsa. A felderítőket mindig tisztelet 

övezte, a köztudatban »elit fegyvernemként« jelentek meg, a szakterület 

tevékenységében mindig a szolgálatban való helytállás dominált. Mert – 

mint tudjuk – a katonai felderítés és hírszerzés feladatai sokszor módo-

sultak, ám a legfontosabb tényező – a felderítők és hírszerzők Haza irán-

ti elkötelezettsége, szakmaszeretete, elhivatottsága és felelősségérzete – 

nem változott!”1 

MADARÁSZ Károly mk.altbgy.-nek, a Katonai Felderítő Hivatal volt 
főigazgatójának szavait azzal tudnám csak megerősíteni, hogy a fentiek-
ben bemutatott Szakmatörténeti Gyűjteménynek jelentős szerepe volt és 
lehet a jövőben is a katonai felderítők, de egészében véve a katonai nem-
zetbiztonsági szakemberek haza iránti elkötelezettségének, szakmai 
elhivatottságának és szakmaszeretetének folyamatos erősítésében. 

                                                             
1
 MADARÁSZ Károly: Kilencven esztendeje önálló a magyar katonai felderítés. 

Felderítő Szemle, VII.évf. (2008) 1.sz. 5-8.p./7.p. HU-ISSN 1588-242X. 
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PARÁDI József 
Magyar rendvédelem-történeti állandó kiállítóhelyek 

 

A magyar rendvédelem-történet egyes állandó kiállítóhelyeit bemutató, e 
számban közölt cikkek megismerése nyomán óhatatlanul felmerül néhány 
kérdés. 

1. Hogyan lehetséges az, hogy a magyar rendvédelem-történet még 
annyi figyelmet és támogatást sem kap, mint nemzeti történelmünk más ré-
szei, holott nyilvánvaló e szakterület fontossága? 

2. Mi lehet az oka annak, hogy a szakterület döntő többsége felett ille-
tékes tárca nem foglalkozik a témakörrel. 

3. Miként fordulhatott elő, hogy: 
- a belügyi tárca terrénumában lényegében ugyanaz a rendvédelem-

történet bemutatására hivatott struktúra található, mint a rendszerváltást 
megelőzően, amelyet pedig úgy hoztak létre, hogy a meglévő testületekre 
koncentráljon a korábbi szervezetek, illetve a XX. század időszakát megelő-
ző korszakok történetével pedig ne foglalkozzon, mégis akadnak akik ezt a 
hamis struktúrát jónak nevezik, ki tudja milyen megfontolások alapján; 

- a testülettörténeti múzeumcsökevények általában a szóvivők, jobb eset-
ben oktatási intézmények alárendeltségébe kerültek, ezzel pedig a hierarchi-
kusan felépített rendvédelmi rendszerben a témát megillető szintnél jóval 
alacsonyabb elhelyezést megvalósítva; 

- az állandó kiállítóhelyek mindegyike pénzhiánnyal, kiállítási tér és rak-
tér hiánnyal, valamint kellő státuszokat nélkülözve a képzett szakemberek 
hiányával küzd; 

- a rendvédelmi kiállítóhelyek széttagoltak, finanszírozásuk szétforgácsolt 
és esetleges; 

- a rendvédelmi szakterületek szellemi művelése nem az állami fizetést 
élvező kiállítóhelyek — egyébként szűk létszámú — munkatársai körében 
találhatók, hanem a kutatók társadalmi szervezetekben, társadalmi munká-
ban fejtik ki tevékenységüket; 

- a rendvédelem legtekintélyesebb részében nem megoldott az úgyneve-
zett köteles példány témája; 

- néhány fő önzetlen társadalmi munkája nyomán létrehozott gyűjtemé-
nyek alapítóinak és fejlesztőinek az elismerése máig várat magára; 

- összességében a rendvédelem-történeti múzeumok / állandó kiállítóhe-
lyek szervezetének többsége elaggott, a működésükhöz szükséges személyi 
és anyagi feltételrendszer pedig nem teszi lehetővé az érdemi tevékenységet, 
legfeljebb annak valamilyen csökevényes változatát. 

4. Vajon meddig rombolhatja még a magyar rendvédelmi testületek 
személyi állományának identitástudatát a hivatástörténeti múlt bemutatására 
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alkalmas szervezetek mellőzése és ez kiknek lehet az érdeke, mivel a ma-
gyar nemzet számára ez a helyzet nyilvánvalóan a legkevésbé kívánatos? 

Nem csupán kedvezőtlen tendenciák érzékelhetők azonban. A nyomasz-
tó helyzet döntően az állami szerepvállalásra igaz. A rendvédelmi testületek 
személyi állománya körében és a szakterület története iránt érdeklődő civilek 
között szerencsére akadtak és akadnak olyan elhivatott személyek, akik a mel-
lőztetéssel dacolva idejüket, energiájukat és családi költségvetésük szűkös ke-
reteit felhasználva igyekeztek bepótolni az állami mulasztást. 

Nekik köszönhető, hogy napjainkban a trianoni békediktátum határai 
közé szorított magyar hazánkban nem csupán történelmünk sötét korszaka 
politikai terrorszervezeteinek működését bemutató múzeum kiállításaival ta-
lálkozhat a téma iránt érdeklődő, hanem nemzeti rendvédelmünk története 
egy-egy szeletének a bemutatásával is megismerkedhet.  

Hatalmas különbség van a Terror Háza Múzeum lehetőségei, eredmé-
nyei és látogatottsága, valamint a kis — többnyire vidéki — hivatástörténeti 
múzeumok / állandó kiállítások között, minden tekintetben. Tiszteletre mél-
tó azonban ezen rendvédelem-történeti kiállítások létrehozóinak és a von-
záskörükbe tartozó személyeknek az igyekezete és elhivatottsága. Ha majd 
egyszer méltó helyére kerül a magyar rendvédelem szakterületén belül a 
múlttal való foglalkozás, akkor ezek a kicsiny oázisok válhatnak a hivatás-
történetiséget újra rendező folyamat kiinduló pontjaivá.  

A magyar rendvédelem-történetnek mindig voltak elhivatott művelői a 
múzeumi szférában is. Így volt ez a XX. század második felében és a rend-
szerváltást követő időszakban is. Viharos nemzeti múltunkból fakadóan 
azonban jórészt azokkal a rekvizítumokkal találkozhatunk ma már, amelye-
ket elődeink gazdag gyűjteményeinek romjaiból kortársaink ezen elhivatott 
tagjai a II. világháború után megmentettek, majd gyarapítottak. E gyűjtemé-
nyek sorsának alakulása azonban jelentős mértékben függött azon szervezet 
vezetőinek a szellemiségétől, amelynek a történetét bemutatták. Minden 
rendvédelem-történeti múzeum / állandó kiállítás létrehozásához és fejlesz-
téséhez kacsolható olyan személy, akinek a tevékenysége nélkül a gyűjte-
mény nem jöhetett volna létre. 

A teljesség igénye nélkül az alábbi 13 személy áldozatos gyűjtő, rend-
szerező és állagmegóvó önzetlen munkájának az eredménye, hogy nemzeti 
múltunk egy-egy vékony szeletének emlékei fennmaradtak és megtekinthe-
tőek. 
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Dr. BODA József (1955) nb.vörgy. &X ¯    * 

A hadtudomány egyetemi és Ph.D. doktora, habilitált egyetemi docens. 
NEMZETBIZTONSÁGI SZERVEZET SZAKMATÖRTÉNETI  
ÁLLNADÓ KIÁLLÍTÁS  1022 Budapest, Törökvészi út 32-34.  
Nem nyilvános, csak külön engedéllyel látogatható. 
℡: (+36/06-1) 325-7672                                @: nbsz@nbsz.gov.hu 

 

 

Dr. ESTÓK József (1948) bv.ddtbk. &  

Jogászdoktor, nyugállományban 
MAGYAR BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS MÚZEUMA 
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 25. 
Nyilvános 
℡: (+36/06-47) 523-560           

 

 

FAZAKAS László (1944) kö.alez.&X ¯  
Nyugállományban. 
A NÉHAI TESTŐRSÉG, KORONAŐRSÉG, KÉPVISELŐHÁZI 
ŐRSÉG ÉS UTÓDSZERVEZETEIK KIÁLLÍTÁSA. 
A kiállítást felszámolták. 

 

 

Dr. GULYÁS István (1931) &  

Állatorvos, nyugállományban 
RENDŐRSÉG-TÖRTÉNETI MÚZEUM TARNAMÉRAI 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÓHELY 
3284 Tarnaméra, Árpád utca 12. 
Nyilvános 
℡: (+36/06-36) 479-514             @: rendormuzeum@t-online.hu 

 

 

 

* A rendvédelem-történeti kiállítások létrehozói más jellegű tevékenységeik elismeréseként 
számos kitűntetést kaptak, a nemzeti rendvédelem-történetünk gondozása terén kifejtett munká-
jukat azonban a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság ismer-
te el. A piktogramok oldása a 8. oldalon. 
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Dr. JÓNÁS Zsigmond (1949) r.ezds.  
Jogászdoktor, nyugállományban 
RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS KÖSZEGEN 
ÉS KÖRMENDEN 
9730 Kőszeg, Rómer Flóris utca 8.                 ℡: (+36/06-94) 360-
101 
9901 Körmend, Alkotmány utca 5.                 ℡: (+36/06-94) 592-
650 
Nyilvános 
 

 

 

JOÓ Gábor (1943) pü.alez. &X¯  
Nyugállományban 
PÉNZÜGYŐRSÉG-TÖRTÉNETI MÚZEUM (2011-ben egyesít-
ve adómúzeummal) 1063 Bp, Munkácsy Mihály utca 19/B. 
(Pénzügyőrség-történeti állandó kiállítás)  ℡: (+36/06-1) 312-
6037    
RENDŐRSÉGTÖRTÉNETI MÚZEUM 
1087 Budapest, Mosonyi utca 5.                    ℡: (+36/06-1) 477-
2183 
Mindkettő nyilvános 

 

 

KŐMŰVES József (1949) hör.alez. &X  
Nyugállományban 
HATÁRŐRIZET-TÖRTÉNETI ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
9901 Körmend, Alkotmány utca 5.               ℡: (+36/06-94) 592-650 
HATÁRŐR EMLÉKHELY 
9982 Apátistvánfalva, Fő utca 83.        È: (+36/06-30) 484-4347 
Nyilvános 
 

 

 

v. KŐRÖSSY Zoltán (1946) &X¯  
Magyar származású USA állampolgár 
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG TÖRTÉNETÉT BEMU-
TATÓ VIRTUÁLIS ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
Web: www.csendor.com                                @: csendor@yahoo.com 
Nyilvános 
 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 367 

 

Dr. LÓRÁNT Csaba (1940) &X ¯  
Jogászdoktor, nyugállományban 
MAGYAR CSENDŐRSÉG-TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
Bükkszentkereszt                                        @: 
lorant_01@citromail.hu 
Nem látogatható 
 
 
 

 

MINÁROVICS János (1928-2008) tü.alez. 
Tűzoltó tiszt. 
TŰZOLTÓMÚZEUM, (2010-től Katasztrófavédelem Központi 
Múzeuma.) 
1105 Budapest, Martinovics tér 12. 
Nyilvános 

 

 
 

 

Dr. SALLAI Imre ezds.  
A hadtudomány kandidátusa, nyugállományban.  
MAGYAR KATONAI FELDERÍTÉS- ÉS ELHÁRÍATÁS-
TÖRTÉNETI MÚZEUM 
Átköltözés miatt nem, egyébként pedig külön engedéllyel lá-
togatható. 
Elérhetőségek az átköltözés során tisztázódnak 

 

 

Dr. SÁGI Zoltán (1955) &X¯ 
Jogászdoktor, a rendőrség testülettől kilépett 
RENDŐRSÉGTÖRTÉNETI MÚZEUM 
1087 Budapest, Mosonyi utca 5.                   ℡: (+36/06-1) 477-2183 
Nyilvános  

 

 

ZEIDLER Sándor (1946) &X ¯  
Szellemi szabadfoglalkozású (rendvédelem-történeti relikviák 
szakértője) nyugállományban. 
PÉNZÜGYŐRSÉG-TÖRTÉNETI MÚZEUM (2011-ben egyesít-
ve adómúzeummal) 1063 Bp, Munkácsy Mihály utca 19/B. 
(Pénzügyőrség-történeti állandó kiállítás) ℡: (+36/06-1) 312-6037 
RENDŐRSÉGTÖRTÉNETI MÚZEUM 
1087 Budapest, Mosonyi utca 5.               ℡: (+36/06-1) 477-2183 
Mindkettő nyilvános 
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Vajon mi lesz a különböző rendvédelem-történeti gyűjtemények 
sorsa, hiszen a gyűjtők sem élhetnek örökké, illetve a költségvetés ke-
gyelemkenyerén tengődő gyűjtemények a különböző takarékossági divatok 
áldozatává válhatnak. Elérkezett az ideje annak, hogy a magyar állam ezt 
a szakterületet méltó módon rendezze, létrehozva a szakterület központi 
intézményét, hozzáillesztve az érdemi munkát biztosító személyi és anyagi 
feltételeket. Mint ahogyan a Hadtörténeti Intézet és Múzeum elődszervezetét 
a Hadimúzeumot csaknem egy évszázada hozták lét-re a gyűjtők lelkes 
tevékenységének hasznosításával a szakterület „fellegváraként” a Budai 
Várban, ugyanúgy illő lenne és ideje volna a magyar rendvédelem-történet 
„fellegvárát” is létrehozni.  

Vélhetően azonban szélesebb alapokra célszerű helyezni a magyar 
rendvédelem-történet sorsának a rendezését a XXI. században. Nem lehet 
eltekinteni a szakterület-történeti szakkönyvtár alapításától, valamint az ok-
tatásban a hivatástörténetiség rehabilitációjától. Szégyen ugyanis az a morbid 
helyzet, mely szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán a nem létező áltudománynak a „rendészettudománynak” önálló
tanszéke van, a nemzeti rendvédelem-történetünket interpretáló tan-
árgycsoport és tanszék viszont nem szerepel az intézmény szervezetében és 
oktatási programjában. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagjai remélik, hogy a jelenlegi természetellenes helyzet meg fog 
változni, előbb utóbb méltó helyre kerül nemzeti rendvédelem-történetünk 
témaköre az oktatás, a múzeum stb. világában egyaránt. Bí-zunk abban, 
hogy a klikkérdekek menti torzsalkodást a haza érdekében megvalósított 
összefogás fogja felváltani. E téren pedig példaképeink-nek tekinthetők 
azok a személyek, akik áldozatos gyűjtő munkájának köszönhető a 
magyar rendvédelem-történet egy-egy szelete emlékanya-gának gyűjtésév-
el, rendszerezésével és bemutatásával maradandót alkot-tak, létrehozva azt 
az alapot, amelyet a jövő nemzedéke továbbfejleszt-het. 

Az ifjú nemzedék soraiban is megtalálhatók azok a személyek, akik 
továbbfejleszthetik elődeik eredményeit. A magyar pénzügyőrség törté-
netét gondozó gyűjtemény tekintetében dr. MÉSZÁROS Balázs, a Kataszt-
rófavédelem Központi Múzeumát illetően pedig dr. BERKI Imre egyaránt tu-
dományos fokozattal rendelkező felkészült és elhivatott fiatalember, 
mindketten alkalmasak a szakterület nemes hagyományainak a folytatá-
sára és továbbfejlesztésére, ha a szükséges személyi- és tárgyi feltétele-ket 
számukra biztosítják.  
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XI. 
ŰRLAPOK 

(Rovatvezető: SOM Krisztián)  
 

 

FELHÍVÁS 
a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására 

 

Tisztelt reményeik szerinti Donátorunk! 

 
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti társadalmi szervezetnek — így a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság számára — felajánlását az 1996. évi 
CXXVI. tv. teszi lehetővé. Az így befolyt összeget tudományos társaságunk 
kizárólag a tudományos munka ösztönzésére használja.  

Tudományos Társaságunk nemzeti rendvédelmünk történetének feltárá-
sát és közkinccsé tételét tekinti hivatásának. Két periodikát szerkesztünk. A 

Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Praesidii  Ordinis) HU-
ISSN 1216-6774 a diszciplína legújabb kutatási eredményeit – a tudományos 
közlés igényeinek megfelelően – bemutató tanulmányokat közlünk. A 

Rendvédelem-történeti Hírlevélben (Nuntiotones Historiai Praesidi Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 a szakterület gondozásával kapcsolatos operatív 
információkat tesszük közzé. 2011-el kezdődően útjára bocsájtottuk a 
„Magyar rendvédelem-történet öröksége” című könyvsorozatot HU-ISSN 
2062-8447, amelyben a magyar rendvédelem-történet egy-egy témájának 
tudományos igényű feldolgozását tesszük közzé.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság honlapján megtalálhatók a tudományos társaságról szóló lényeges in-
formációk, egyben pedig a kiadványaink többsége is fellelhető a társasági 
honlapon: 
 

http://www.szbmrtt.atw.hu 
 

A társasági honlapon szereplő kiadványok elérhetők az Országos Széchényi 
Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Elektronikus Periodika Adat-
bázis és Archívum honlapján is: 
 

http://www.epa.oszk.hu 
 

Tudományos Társaságunk az egyetlen intézmény Magyarországon, 
amely nemzeti rendvédelmünk történetének tudományos művelését tekinti fő 
feladatának. A kelet-európai gyakorlatnak megfelelően állami támogatásban 
nem részesülünk, ellentétben Nyugat-Európával, ahol e területet az állam 
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támogatja szakközgyűjtemények és intézetek fenntartásával. Ezen intéz-
ményhálózatra támaszkodva számos társadalmi szervezet foglalkozik Nyu-
gat-Európa országainak rendvédelem-történetével. A volt Varsói Szerződés 
tagállamai közül ismereteink szerint egyedül Magyarországon jött létre tár-
sadalmi szerveződés a nemzeti rendvédelem-történet gondozására. 

Sanyarú financiális lehetőségeinkkel dacolva feltártuk és több kiadás-
ban publikáltuk a nemzeti rendvédelem-történetünket komplexen bemutató 
könyvet „A magyar rendvédelem története” címmel. Tudományos társasá-
gunk elsőként dolgozta fel ezt a témakört. Tagjainak szerzőségével az ezred-
forduló időszakától mintegy 30 monográfia és csaknem 500 tanulmány publi-
kálása valósult meg. 

A magyar felsőoktatásban egyre több egyetemen és főiskolán válik a 
tantárgyprogram részévé a magyar rendvédelem története. 

Évente több tudományos konferenciát szervezünk, ahol a szakterületet 
művelők ismertetik kutatási eredményeiket. 

Ezúton fordulok mindenkihez – aki elkötelezettséget érez a magyar 
rendvédelem-történet iránt, a témakört kutatja, oktatja, tárgyi emlékeit gyűjti 
vagy „csupán” érdeklődik nemzeti múltunk e szelete iránt –, hogy termé-
szetbeni és pénzbeli juttatásokkal egyaránt támogassa a Tudományos Társa-
ságunk tevékenységét. Társaságunk financiális támogatása adományok és a 
személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásával valósítható meg. A számlát 
vezető bankfiók neve, címe: 

 HVB Bank Zrt. H-10 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRt. 
1036 Budapest, Bécsi út 136. 

bankszámlaszám:  10918001 – 00000022 – 69100002 
IBAN COD: HU – 51 – 10918001 – 00000022 – 69100002 

BANK SWIFT COD: BACXHUHB 
 

Számítunk minden szimpatizánsunk adója 1 %-ára. Ez nem okoz a tá-
mogató számára anyagi terhet, ugyanakkor azonban nemzeti rendvédelem-
történetünk művelésében nélkülözhetetlen segítséget nyújt. 

Az adózó rendelkező-nyilatkozatát a hatályos előírásoknak megfelelő-
en, az adóbevallás részeként a 1053. és 1053E számú bevallás Egysza lapjá-
nak kitöltésével teheti meg. A szabályokról bővebben a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatalos oldalán olvashat: 

 
http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1 

 

Az SZBMRTT elnöksége nevében céljaink megvalósításához nyújtott 
támogatását megköszönöm. 
 

Dr. PARÁDI József 
                                                               a társaság elnök 
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 
a rendvédelem-történeti tudományos konferenciákra 

 

A rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozat rendezvényeit 
1990-től szervezi a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság. A konferenciasorozat előadásainak tanulmányokká fejlesz-
tett változatait — amennyiben azok megfelelnek a periodika közlési feltétele-
iben foglaltaknak — a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774 periodika befogadja. 
A konferenciákat minden évben ősszel tartjuk. A rendvédelem-

történeti tudományos konferenciasorozat következő évi rendezvényének a 
témája az előző évi konferencián kerül kihirdetésre.  

A konferenciákra a rendezvény évében lehet jelentkezni az úgyne-
vezett „Szerzői űrlap” kitöltésével, amely letölthető a társaság honlapjáról  

http://www.szbmrtt.atw.hu 
A jelentkezési lapoknak a Szervező Bizottság címére legkésőbb a tárgy 

év szeptember 1-ig meg kell érkezniük. Későbbi jelentkezést a Szervező Bi-
zottság csak indokolt esetben fogad el. 

A Szervező Bizottság a jelentkezéseket visszaigazolja. 
A konferencián az elfogadott referátum lényegének ismertetésére nyílik 

lehetőség. Az egyes előadások időtartama korlátozott (általában 25 perc idő-
tartamú). Írásban azonban lehetőség nyílik a részletesebb kifejtésre. 

A szerzőknek előadásaik tanulmánnyá fejlesztett változatát digitalizált 
formában (Microsoft Word) kell eljuttatniuk a Rendvédelem-történeti Füze-

tek szerkesztőség e-mail címére. A szerkesztőség abban az esetben közli a 
konferencia előadások tanulmánnyá fejlesztett változatait, amennyiben azok 
megfelelnek a periodika közlési feltételeiben foglaltaknak. A közlési feltéte-
lek a periodika végén találhatók.  

A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774 szerkesztősége a szerzőknek honoráriumot nem fizet. 
A publikált tanulmányok szerzői a kiadványból tiszteletpéldányt kapnak.  

A Rendvédelem-történeti Füzetek papír alapon korlátozott példány-
számban jelenik meg, azonban a periodika elérhető az Országos Széchényi 
Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ, Elektronikus Periodika 
Adatbázis és Archívum honlapján: http://www.epa.oszk.hu, valamint a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapján:
http://www.szbmrtt.atw.hu 

A periodikát a Magyar Tudományos Akadémia Szakbizottsága a szak-
terület mérvadó folyóiratává nyilvánította. A konferenciasorozat nyílt,
tudományos rendezvényekből áll.  A konferencián részvételi díj nincs.  
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S Z E R Z Ő I  Ű R L A P  
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) ki-
töltött és e-mail-en továbbított szerzői űrlapot, valamint digitalizált arcképfotót kér a 
rendezvényein előadóktól és a periodikáiban alkotásaikat publikálni kívánó szerzők-
től. Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irányul, az SZBMRTT 
azokat harmadik személynek nem adja át.  

A szerzői úrlap hármas célt szolgál. Egyrészt arra hivatott, hogy zökkenőmentes 
kapcsolat alakulhasson ki a szerzőkkel, illetve előadókkal. Másrészt — a későbbi 
esetleges jogviták megelőzése céljából — tisztázza a Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-történeti 
Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodiká-
ban publikálásra kerülő alkotások jogi helyzetét. Végül pedig megfelelő információt 
biztosítson a szerzői ismertetők számára.  

Annak ellenére, hogy a rendvédelem-történeti konferenciákon elhangzott elő-
adások tanulmánnyá fejlesztett változatai nem automatikusan kerülnek fel a rendvé-
delem-történeti periodikák hasábjaira, hanem csak akkor, ha a közlési feltételekben 
foglaltaknak megfelelnek, célszerű minden előadónak és szerzőnek ugyanazon űrla-
pot kitölteni és fényképet küldeni.  

Az űrlap tartalma és a fotó: 
- előadók esetében a konferenciát ismertető előzetes tájékoztatóban és — ameny-

nyiben az alkotás tartalma harmonizál a periodika közlési feltételeiben foglaltakkal 
— a Rendvédelem-történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél számai-
nak szerzői ismertetőjében; 

- szerzők esetében pedig a Rendvédelem-történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-
történeti Hírlevél számainak szerzői ismertetőiben kerül publikálásra. 

A Rendvédelem-történeti Füzetek és a Rendvédelem-történeti Hírlevél a ha-
gyományos papír alapú formában korlátozott példányszámban kerül előállításra. 
Emellett azonban mindkét periodika megjelenik a világhálón a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapján:  

 

http://www.szbmrtt.atw.hu 
 

és az Országos Széchényi Könyvtár, Elektronikus Dokumentum Központja, 
Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumának a honlapján 

 

http://www.epa.oszk.hu 
 
 

A kapcsolattartás érdekében kérjük* 
Név:  …………………………………Írói álnév  ………………………. ... 
Tanulmány címe  :………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 
Postacím  :………………………………………………………………….. 
Telefon  :……………………………..Fax  :………………………………. 
Mobil  :………………………………E-mail  :……………………………. 
Munkahely neve  :………………………...………………………………... 
Munkahely címe  :………………………………………………………….. 
Telefon  :……………………………..Fax  :……………………………….. 
* Abban az esetben indokolt a kitöltés, ha eltér a korábban már kitöltött űrlapon közöltektől. 
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Szerzői ismertető** 
 

Tanulmány / előadás címe 

szerző / előadó neve 

  - tudományos fokozat 

 

 

  - oktatói fokozat 

 

 

  - kutatási terület 

 

 

 

 

Arcképfotó 

Az alkotó / előadó szerzőségével publi-
kált és a tudományos köz léssel szem-
ben támasztott igényeknek megfelelő: 

 

 - könyvek: 
 - könyvrészek: 
 - tanulmányok: 
 - egyéb tudományos 
   közlemények: 
 - független idézetek: 
 - Hirsch index: 

A publikációinak, illetve alkotásai citációinak bibliográfiai adatait tartalmazó 
nyilvános adatbázis elérhetőségének a címe: 

 

 

 

 

 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Több tudományos és oktatói fokozatot abban az esetben közlünk, ha azok több tudományág-
ban születtek, illetve több intézményhez kapcsolódnak. Mivel a rendfokozatok, valamint az 
egyéb rangok és címek a tudományos tevékenység tekintetében irrelevánsak, azok közlésétől el-
tekintünk. Függetlenül az aktuális jogi szabályozástól minden disszertációt tudományos foko-
zatnak tekintünk, amit nem a diplomaszerzési eljárás keretében kaptak. A humán-, gyógyszeré-
szi- és állatorvosi, valamint a jogi doktorátusok tekintetében e tudományágak megjelölését is 
kérjük az egyértelmű helyzetek létrehozása érdekében. A kutatási terület megjelöléseként nem 
egy tudományágat kérünk feltűntetni, hanem a konkrét kutatási terület megnevezését várjuk. 
Publikációinak, illetve alkotásai citációinak bibliográfiai adatait tartalmazó nyilvános adatbázis 
világhálós címének közlése esetén tudományos publikációi számszerűsített adatait és „Hirsch-
index” számát nem feltétlenül szükséges rögzítenie. 
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Tanulmány / előadás ismertetője magyar és angol nyelven 
(nyelvenként 1200 – 2000 közötti karakter terjedelemben,) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alkotásom közlését, illetve az űrlapon feltüntetetteket térítésmentesen biztosí-
tom a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-
ISSN 1216-6774 és / vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones 
Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikák számára. Engedé-
lyem a magyar nyelvű kiadásra vonatkozik, amely a periodikákban vagy az ah-
hoz kapcsolódó kiadványokban — több ízben — is megjelenhet, ezen publiká-
ciók szerzői honoráriumáról véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok. Az 
adatok kitöltésével és megküldésével hozzájárulok azoknak a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság általi kezeléséhez. 
 

Dátum 
    …………………………………… 

                  aláírás 

 

  
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                   XXIV-XXV..évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 375 

              BELÉPÉSI NYILATKOZAT* 
Felvételemet kérem a „Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság”-ba (SZBMRTT). A Társaság alapszabályzatát és 
programját ismerem és magamra nézve kötelezőnek tartom. Kutatói, publi-
kációs és előadói tevékenységemmel hozzá kívánok járulni a magyar rend-
védelmi szervezetek történetének feltárásához és közkinccsé tételéhez. 
Alulírott kijelentem, hogy – személyiségi jogaim fenntartása mellett – az 
alábbi adatokat önkéntesen bocsátottam a társaság rendelkezésére. Az ada-
tok kitöltésével és megküldésével hozzájárulok azok SZBMRTT általi ke-
zeléséhez. 

 
 
Név:   Anyja neve:   
Születési hely:   Szül. idő:   
Lakcím: ir. sz., ország:   
város:   
utca:   házszám:   
Telefon:   Telefax:   
E-mail:   Postafiók:   
Munkahely neve:   
Munkahely címe: ir. sz., város:   
utca:   házszám:   
Telefon:   Telefax:   
E-mail:   Postafiók:   
Foglalkozása, beosztása:   
Iskolai végzettsége:   
Tudományos fokozata(i):   
Oktatói fokozata(i):   
Kutatási területei:   
Idegen nyelvismerete:   
 
Kelt 
 

 
 

 
aláírás  

 

*Kérem, szíveskedjék (tudományos) önéletrajzát és publikációs jegyzékét a belépési nyilatkozat-

hoz mellékelni. 

Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irányul, az SZBMRTT azokat harmadik 

személynek nem adja át. 

 

 

 

 

 

 
Arcképfotó 
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SZIMPATIZÁNS NYILATKOZAT 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
(SZBMRTT) szimpatizánsaként a regisztrálásomat kérem. Szimpatizánsként 
pedig a társasági körlevelekre igényt tartok. Lehetőségeim függvényében a 
körlevelekben foglaltakkal a magyar rendvédelem-történet művelőinek és 
eredményeinek népszerűsítését igyekszem elősegíteni. 

Az alábbi adatokat önként – személyiségi jogaim fenntartása mellett – 
bocsátom a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság rendelkezésére. Az adatok kitöltésével és megküldésével hozzájá-
rulok azok SZBMRTT általi kezeléséhez. 

Név:   

Lakcím: ir. sz., város:   

utca:   házszám:   

Telefon:   Mobiltel.:   

E-mail:    

Születési év:   

Iskolai végzettség:   

Tudományos fokozat:   

Oktatói fokozat:   
 
Kérem jelölje be — vagy amennyiben szükségesnek tartja külön lapon fejtse 
ki — a szimpatizánskénti regisztrációs kérelmének oká(ai)t. Egyszerre több 
válasz is jelölhető. Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irá-
nyul, az SZBMRTT azokat harmadik személynek nem adja át.  

- Érdeklődöm nemzeti rendvédelem-történetünk iránt    

- Családi indítatásból fakadóan szimpatizálok a témakörrel    

- Kutatom / kutatni szeretném  a témakört    
 

- Munkám eredményes ellátásához van szükségem a témakör alaposabb ismeretére     

 - Tervezem, hogy idővel a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-
neti Tudományos Társaság szellemi alkotómunkájába bekapcsolódom    
 
Kelt ……………………. 

 

           ………………………………… 
                  aláírás 

 

  
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                   XXIV-XXV..évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
 

 

377 

 
 
 
 

 
NÉV 
È:  
 @:  
 TAGSÁGI SZÁM:  
 

 
   

 

 

 
 

 
Sz.i.:  
 

Iv.:  
 

Nyt.:  
 

Tf.:  
 

Of.:  
 

M.:  
 

T.:   
 

Tsz.:  
 

Tkf.:  
 

K.:  
 

Ho.: 
 

W.:  
 Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv 
feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függet-
lenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet 
nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publi-
kált monográfiák;   T. =  Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti 
tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
 

A rendvédelem-történetért elismerést elfogadom. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon sze-
replő adataim publikálásra kerüljenek. 

 

 
 

……………...……………. 
aláírás 

 
 
 

Arcképfotó 

KITÜNTETETTEK ADATLAPJA 

  

 

376 377 
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ADATPONTOSÍTÓ LAP* 

   1. Név:         

   2. Lakcím:        

   3. Lakástelefon:        

   4. Mobiltelefon:        

   5. Személyes e-mail cím:      

   6. Tudományos fokozat:       

   7. Oktatói fokozat:       

   8. Munkahely neve:       

        

 

        

 

   9. Munkahely címe:       

 10. Munkahelyi telefon:       

 11. Munkahelyi fax:       

 12. Munkahelyi e-mail cím      

 13. Rendvédelem-történeti tartalmú tudományos alkotásai publikációi- 
nak bibiliográfiai adatait tartalmazó nyilvános adatbázis világháló címe: 
         

 
 
 
 

*A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tagjainak a fenti adataiban bekövetkezett változásokat szükséges az adatpon-
tosító lap értelemszerű kitöltésével a társaság e-mail címére elküldeni a kap-
csolattartás zökkenőmentes megvalósítása érdekében. Nem indokolt minden 
egyes adat változása esetén az összes rovat kitöltése, elégséges csupán a ne-
vet és a megváltozott adatot kitölteni. 
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PERIODIKÁINK 
 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774 

Alapítva 1990-ben, 2014. év végéig publikálva XXIV évfolyam 42 számában 
434 tanulmány. A publikált tanulmányok összesített jegyzéke — a 18. számmal 
kezdődően — megtalálható a számok végén, az összesített tartalomjegyzékben. 

E periodikában — amely általában évente kétszer jelenik meg — nemzeti 
rendvédelem-történetünk témakörébe tartozó, a tudományos közléssel szemben 
támasztott igényeknek megfelelő lektorált tanulmányok jelennek meg. 

Az egyetlen magyar nyelvű folyóirat, amely a nemzeti rendvédelem-történet 
témakörében készített tudományos alkotások publikálását tekinti hivatásának. 

A XIII. évf. (2007) 16. számmal kezdődően a periodika — letölthető for-
mában — elérhető a világhálón a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság honlapján: 

http://www.szbmrtt.atw.hu 
vagy az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központja 
Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum honlapján: 

http://www.epa.oszk.hu 
A számok visszamenőleges digitalizálása elkezdődött.  

A periodikát a Magyar Tudományos Akadémia szakbizottsága 2008-ban a 
szakterület mérvadó folyóiratává nyilvánította. 

A Magyar Tudományos Akadémia által szerkesztett Magyar Tudományos 
Művek Tára a folyóiratot a törzsanyagába felvette. 

A periodika a XV. évf. (2008) 18. számmal kezdődően 8 indexel rendelke-
zik. Az indexek: Citációs index publikációk és kéziratok ; Citációs index perio-
dikák ; Citációs index levél-, irat- és dokumentumtárak ; Citációs index jogsza-
bályok ; Index nominum ; Index geographicus ; Index chronologicus ; Index 
organicus. 

 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 
Alapítva 1992-ben, 2015 végéig XXV évfolyamban 50 száma publikálva. A pe-
riodika — amely évente két alkalommal, az utóbbi években összevont számok 
formájában jelenik meg — a magyar rendvédelem-történet művelése során létre-
jött operatív eseményekről (konferenciák, könyvbemutatók, tudományos- és ok-
tatói fokozatvédések stb.) nyújt tájékoztatást.  

A periodika 10 állandó - Társasági élet ; Figyelő ; Szemle ; Rendezvények ; 
Személyi hírek ; Műhely (amely kisebb tanulmányokat fogad be) ; Edukáció ; 
Scientia ; Dokumentumok és munkásságok ; Emlékhelyek és tárgyak, valamint 
két ideiglenes Pályázatok és Fórum rovattal rendelkezik. 

A periodikákat a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság adja ki.  

Szerkesztőség: 
H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 

rtf@gmail.hu ; (+36/06-1) 250-6199 ; rth@gmail.hu 
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Megrendelőlap 

 
Megrendelem postai kézbesítéssel a  
- Rendvédelem-történeti Füzetek*   száma(i)t, 
- Rendvédelem-történeti Hírlevél*   száma(i)t. 
(*A periodika évfolyamának, a kiadás évének és a számnak a feltűntetését kérjük. 
Kérjük továbbá a kézbesítési címet jól olvashatóan nyomtatott nagybetűkkel kitölte-
ni!) 

Kézbesítési cím: 

Név:   

Irányítószám   

Település:   

Utca, tér, stb.:   

Házszám, emelet / ajtó:   

Kelt:  , 20  

 
  

 

 aláírás 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság által publikált Rendvédelem-történeti Füzetek, illetve Rendvédelem-

történeti Hírlevél jelölt számait, a feltűntetett példányszámban megrende-

lem. 

Levelemhez mellékelten küldöm az árlistán szereplőknek megfelelő 

összegű és az alábbi számlaszámra, illetve postacímre átutalt / elküldött bi-

zonylat másolatát. 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRt-nél. 
1036 Budapest, Bécsi út 136. 

10918001 – 00000022 – 69100002 

IBAN COD: HU – 51 – 10918001 – 00000022 – 69100002 

BANK SWIFT COD: BACXHUHB  

 

 

*: H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 

 

Szóban és levélben érdeklődni lehet: 

℡: (+36/06-1) 250-6199           È: (+36/06-70) 326-1151 

@: paradi.jozsef@gmail.com 
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Árlista 

 
Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
 Rendvédelem-történeti Hírlevél 

(Nuntiotones Historiae 

Preasidii Ordinis) 

 
16 € vagy 4 000 Ft/példány  8 € vagy 2 000 Ft/példány 

 
továbbá, mindkét esetben az alábbi expediálási díj

(amely magában foglalja a postaköltségeket is): 
 

Magyarországra: 
8 € vagy 2 000 Ft/példány  4 € vagy  1 000 Ft/példány 

 

Európai Unióba: 
12 € vagy 3 000 Ft/példány  8 € vagy 2 000 Ft/példány 

 

Európai Unión kívülre, az Európai kontinensen: 
16 € vagy 4 000 Ft/példány  12 € vagy 3 000 Ft/példány 

 

Más kontinensre: 
20 € vagy 5 000 Ft/példány  16 € vagy 4 000 Ft/példány 
 
Az ismertetett expediálási költségek példányonként értendők, a tarifa az ön-
költségi árat tartalmazza. 
 
A Rendvédelem-történeti Füzetek számainak és azok tanulmányainak jegyzéke 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
hivatalos honlapán olvasható a „KIADVÁNYAINK” menüpont alatt: 

 

http://www.szbmrtt.atw.hu/Kiadvanyaink.html 
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SZÁMJEGYZÉK 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 
 

évfolyam kiadás éve szám 
I.évf.  (1992) 1.sz. 
II.évf.  (1993) 2.sz. 
III.évf.  (1994) 3.sz. 
IV.évf.  (1995) 4.sz. 
IV.évf.  (1995) 5.sz. 
V.évf.  (1996) 6.sz. 
V.évf.  (1996) 7.sz. 
VI.évf.  (1997) 8.sz. 
VI.évf.  (1997) 9.sz. 
VII.évf.  (1998) 10.sz. 
VII.évf.  (1998) 11.sz. 
VIII.évf.  (1999) 12.sz. 
VIII.évf.  (1999) 13.sz. 
IX.évf.  (2000) 14.sz. 
IX.évf.  (2000) 15.sz. 
X.évf.  (2001) 16.sz. 
XI.évf.  (2002) 17.sz. 
XI.évf.  (2002) 18.sz. 
XII.évf.  (2003) 19-20.sz. 
XIII.évf.  (2004) 21.sz. 
XIII-XV.évf.  (2005) 22-26.sz. 
XVI.évf.  (2007) 27.sz. 
XVI.évf.  (2007) 28.sz. 
XVII.évf.  (2008) 29-30.sz. 
XVIII.évf.  (2009) 31-32.sz. 
XIX.évf.  (2010) 33-34.sz. 
XX.évf.  (2011) 35-36.sz. 
XXI.évf.  (2012) 37-38.sz. 
XXII.évf.  (2013) 39-40-41-42.sz. 
XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 
XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 
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XII. 
INFORMÁCIÓS OLDALAK 

(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARÁDI Ákos 

A Rendvédelem-történeti Füzetek összesített tartalomjegyzéke 
I.évf. (1991) 1.sz. – XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 

 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774 
 

„Condita decrescit,  vulgata scientia crescit.” 
 (Az elrejtett tudás csökken, a másokkal megosztott ellenben gyarapszik.) 
 

Megjelent  2015-igXXIV. évfolyam 42 számában , évente két 
alkalommal 
 

121 szerző tollából                                         420 tanulmány 
 

 

 

 

 

 

A periodikában magyar rendvédelem-történet körébe tartozó — a 
tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek megfelelő 
— első kiadású, lektorált tanulmányok jelennek meg. 2008. évvel 
kezdődően a periodika 8 indexet tartalmaz, 

- a hivatkozásokra vonatkozóan: Citációs index publikációk és 
kéziratok, Citációs index periodikák, Citációs index levél- irat- és 
dokumentumtárak, Citációs index jogszabályok, 

- a szövegre vonatkozóan: Index nominum, Index geographicus, 
Index chronologicus, Index organicus. 
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A magyar rendvédelmi testü-  
letek és az önkormányzati 

szervezetek kapcsolata 
1848-1945 

I.évf.(1991) 1.sz. 
 

0001 URBÁN Aladár: Az
1848/49-es szabadságharc rend-
védelmi testületei…………….. 
 

0002 ZACHAR József: Az
Osztrák-Magyar Monarchia ö-
rökös tartományinak rendvé-
delmi testületei………..……. 
 

0003 PARÁDI József: A du-
alista Magyarország rendvé-
delmi testületei és az önkor-
mányzatok kapcsolata……… 
 

0004 SZAKÁLY Sándor: Né-
hány gondolat a volt Magyar 
Királyi Csendőrségről……… 
 

0005 MOKÁNY József: Elmé-
leti és tudományos igényű te-
vékenység a magyar rendvé-
delmi szerveknél 1867-1945.. 
 

A rendvédelem-történet 
kutatásának, feldolgozásá-

nak és oktatásának idő-
szerű kérdései 

I.évf.(1991) 2.sz. 
 

0006 KIRÁLY Béla: A had-
történelmi oktatás beveze-
tése az Egyesült Államok-
ban és az amerikai hadtör-
ténelem néhány kiemelkedő 
eseménye…………………. 

 
 
 
 
 

 
 
 

7.p. 
 

 
 
 

17.p. 
 

 
 
 

30.p. 
 

 
 

38.p. 
 

 
 
 

 
45-54.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.p. 

0007 SZABÓ Miklós: A 
hadtörténelem oktatásának 
helyzete és feladatai a ma-
gyar honvédség katonai tan-
intézeteinél………………... 
 

0008 KESERŰ István: A 
Szemere Bertalan Rendvé-
delem-történeti Társaság és a 
rendvédelem-történeti oktatás 
 

0009 PARÁDI József: A 
rendvédelem-történeti tan-
tárgy a Rendőrtiszti Főis-
kola oktatási rendszerében 
és a rendvédelem-történeti 
kutatás jövőbeni feladatai 
 

0010 ŐRY Károly: A he-
lyes magyarság- és nem-
zettudat kialakításának le-
hetőségei a rendőrtiszti kép-
zésben…………………… 
 

0011 TÓTH Tihamér: A 
rendvédelem intézményrend-
szerének kialakulása és 
fejlődése………………… 
 

Tradíció és korszerűség 
II.évf.(1992) 3.sz. 

 

0012 URBÁN Aladár: Ter-
vek és eredmények az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc idején az ön-
álló magyar rendvédelmi szer-
vek létrehozására…………. 

 
 
 
 

21.p. 
 

 
 
 

25.p. 
 

 
 
 
 
 

29.p. 
 

 
 
 
 

37.p. 
 

 
 
 

41-44.p. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.p. 
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0013 PARÁDI József: A dua-
lizmus közrendvédelmi szer-
veinek jellemzői és tevékeny-
ségük tapasztalatai………… 
 

0014 SZAKÁLY Sándor: A 
két világháború közötti rend-
védelmi szervek tevékenysé-
gének néhány jellemzője……. 
 

0015 KESERŰ István: A rend-
védelmi szervek a második 
világháború idején és az azt 
követő években…………… 
 

0016 BOBÁK Artúr: A 
rendőrség és a határőrség 
testületi napjainak alterna-
tívái………………………... 
 

0017 KORINEK László: A 
korszerűség kérdése rendvé-
delmi szerveink fejlesztésé-
ben………………………… 
 

0018 CSEREI Attila: Gon-
dolatok a rendvédelmi tes-
tületek etikai hagyománya-
iról (1867-1945)…………... 
 

0019 ZACHAR József: Tra-
díció és folyamatosság az 
osztrák rendvédelmi szer-
veknél……………………... 
 
0020 HEGEDŰS Antal: Dél-
magyarországi falurendészet
1848 előtt………………….. 
 

0021 ŐRY Károly: Rendvé-
delem-történeti oktatás a Rend-
őrtiszti Főiskolán………….. 
 

0022 SÁNDOR Vilmos: Tör-
ténelmi szemlélet a jövendő 
határőrtiszti nemzedék fel-
sőfokú képzésében………... 
 
 
 

 
 
 

21.p. 
 

 
 
 

29.p. 
 

 
 
 

35.p. 
 

 
 
 

43.p. 
 

 
 
 

49.p. 
 

 
 
 

57.p. 
 

 
 
 

65.p. 
 
 
 

 

 
 

75.p. 
 

 
 

81.p. 
 

 
 
 

87.p. 

0023 MOCSÁRI Sándor: 
Hagyományok és tapasz-
talatok felhasználása a rend-
őrtiszthelyettes képzésben 
 
A dualista Magyarország 

rendvédelme 
III.évf.(1993) 4.sz. 

 

0024 KESERŰ István: 
Történelmi hűséggel. Tár-
saságunk hároméves útja.. 
 

0025 ZACHAR József: A 
politikai irányzatok rend-
védelmi koncepciói a dua-
lizmus korában………….. 
 

0026 PARÁDI József: A 
magyar királyi határrend-
őrség, a magyar határőrizet 
szakmai vezető testülete…. 
 

0027 SZAKÁLY Sándor: A 
magyar királyi csendőr-
ség, az első központosított 
magyar közbiztonsági őr-
testület………………….. 
 

0028 BOTOS János: A bel-
ügyi tárca szerepe a ma-
gyar rendvédelem irányí-
tásában………………….. 
 

0029 MEZEY Barna: A 
modern magyar polgári 
börtönügy alapjainak kia-
lakítása a dualizmus első 
éveiben………………….. 
 

0030 SUBA János: A dua-
lista Magyarország állam-
határának változása 1868-
1918 között……………… 
 

0031 BENCZE László: Oszt-
rák rendteremtés a forrada-
lom leverése után……….. 
 

 
 
 

  91-95. p. 

 
 
 
 
 
 

3.p. 
 

 
 
 

8.p. 
 

 
 
 

21.p. 
 

 
 
 
 

51.p. 
 

 
 
 

59.p. 
 

 
 
 
 

70.p. 
 

 
 
 

87.p. 
 

 
 

102.p. 
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0032 KESERŰ István: A 
rendvédelmi szervek tiszti 
utánpótlása és tisztképzése a 
dualizmus időszakában…. 
 

0033 BORSI József: „A köz-
szolgálati ágak legterheseb-
bike…” Rendőrségkép a 
századforduló magyar sajtó-
jában……………………… 
 

0034 FORRÓ János: A csend-
őrség története. A csendőr 
őrs………………………… 
 

0035 LUGOSI József: A 
rendvédelmi testületek fegy-
verei 1868-1918………….. 
 

0036 SÁGVÁRI György: 
Csendőr és rendőr egyenru-
hák a dualizmus kori Ma-
gyarországon……………… 
 

0037 SALAMON Iván: A 
pénzügyőri egyenruha törté-
netéből 1868-1947……….. 
 

0038 SZIKINGER István: A 
rendvédelem jogi szabályo-
zása a dualizmus korában… 
 

Háború, forradalom, 
trianon 

IV.évf.(1994) 5.sz. 
 

0039 MEZEY Barna: A ki-
vételes hatalom…………… 
 

0040 ZACHAR József: Az 
osztrák-magyar haderő rend-
fenntartó szerepe az első vi-
lágháború idején………….. 
 

0041 PARÁDI József: Átté-
rés a háborús határőrizetre 
az első világ-háború előtt…. 
 

0042 HESZTERA, Franz: 
Die Kommandostrukturen der 
Gendarmerie von 1850 bis 
1993………………………... 

 
 
 

109.p. 
 

 
 
 
 

126.p. 
 

 
 

132.p. 
 

 
 

152.p. 
 

 
 
 

161.p. 
 

 
 

170.p. 
 

 
 

    187-198.p. 
 

 
 
 
 
 

 
4.p. 

 

 
 
 

7.p. 
 

 
 

13.p. 
 
 

 
 

18.p. 

0043 HESZTERA, Franz: 
A csendőrség parancsnok-
lási rendszere 1850 és 
1993 között……………… 
 

0044 TÓTH László: A 
Képviselőházi Őrség szü-
letésének története……… 
 

0045 ŐRY Károly: A rend-
védelmi szervek az első 
világháború, az ősziró-
zsás forradalom és a prole-
tárdiktatúra időszakában... 
 
0046 SZAKÁLY Sándor: 
Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia hadseregének tá-
bori csendőrsége………… 
 

0047 JOÓ Gábor: A pénz-
ügyőrség háborús feladatai 
 

0048 SUBA János: A tri-
anoni országhatárok kitű-
zésének politikai és tech-
nikai kérdései…………… 
 

0049 BACSA Gábor: A 
magyar-jugoszláv (S.H.S.) 
határmegállapító bizottság 
működése 1921-1924…… 
 

0050 ZSIGA Tibor: A tria-
noni békeszerződés revíziója 
Nyugat-Magyarországon….. 
 

0051 ERNYES Mihály: A 
közrend és a közbiztonság 
helyzete Baranya megyé-
ben a szerb megszállás i-
dején…………………….. 
 

0052 HEGEDŰS Róbert: A 
magyar biztonságpolitika 
1912-1925………………. 
 

0053 BOTOS János: A 
Belügyminisztérium tevé-
kenységének főbb jellem-
zői 1912 és 1926 között.... 

 
 
 

28.p. 
 

 
 

36.p. 
 

 
 
 
 

42.p. 
 
 
 
 

55.p. 
 

 
59.p. 

 

 
 
 

61.p. 
 

 
 
 

65.p. 
 

 
 

71.p. 
 

 
 
 
 

74.p. 
 

 
 

76.p. 
 

 
 
 

80.p. 
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0054 KESERŰ István: A 
rendvédelmi szervek újjá-
szervezése és tevékenysége 
az első világháború és a 
forradalmak után (1919-
1924)……………………… 
 

0055 KOMÁROMI Gábor: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
szervezeti változásai 1919 
és 1925 között…………….. 
 

0056 SZAKÁLY Sándor: Egy 
életút vázlata Osváth László. 
 

A két világháború 
közötti Magyar Királyság 

rendvédelme 
V.évf.(1995) 6.sz. 

 

0057 BACSA Gábor: Határ-
rend és határforgalom Ma-
gyarország déli határán (1921-
1941)……………………….. 
 

0058 BONHARDT Attila: 
Egy rendvédelmi szerv mö-
gé rejtett honvédségi ala-
kulat rövid története (A M. 
Kir. Államrendőrség köz-
ponti újonciskolája)………. 
 

0059 BOTOS János: A Ma-
gyar Királyi Belügyminiszté-
rium és egy klasszikus belügy-
miniszter a két világháború 
között……………………... 
 

0060 FAZAKAS László: A 
Magyar Királyi Testőrség, a 
Magyar Királyi Koronaőr-
ség és a Magyar Királyi 
Képviselőházi Őrség a két 
világháború között……….. 
 

0061 JOÓ Gábor: A vámhi-
vatalok és a pénzügyőrség a 
két világháború között……. 
 

 

 
 
 
 
 

83.p. 
 

 
 
 

90.p. 
 

 
92-95.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.p. 
 

 
 
 
 
 

12.p. 
 

 
 
 
 

16.p. 
 

 
 
 
 
 

27.p. 
 

 
 

39.p. 
 

0062 KEDVES Gyula: Pa-
raszti fegyverből díszjel-
vény (a testőr- illetve ko-
ronaőr-alabárd kialakulá-
sának története)………… 
 

0063 KISS István Géza: A 
déli határőrizet kialakulása 
és sajátosságai Trianon 
után……………………… 
 

0064 LUGOSI József: A 
rendvédelmi testületek fegy-
verei 1868-1918…………. 
 

0065 MEZEY Barna: Rend-
védelmi jog a két világ-
háború között……………. 
 

0066 PARÁDI József: A 
magyar állam határőrizete 
a két világháború között… 
 

0067 RÁCZ Lajos: A fő-
városi rendőrség működé-
se a két világháború között 
 

0068 RAVASZ István: A 
Magyar Királyi Honvéd-
ség karhatalmi jogosultsá-
gai……………………….. 
 

0069 SÁGVÁRI György: A 
rendvédelmi testületek egyen-
ruházata a két világháború 
között Magyarországon…. 
 

0070 SOMORJAI Béla: A 
Magyar Királyi Koronaőr-
ség helytállása a korona és 
a koronázási ékszerek meg-
őrzésében (1944-1945)…. 
 

0071 SUBA János: A terü-
let-visszacsatolások határki-
jelölő munkálatai 1938 és 
1941 között……………… 
 

0072 SZAKÁCS Gábor: A 
rendőrképzés helyzete a 
két világháború között….. 

 
 
 
 

48.p. 
 

 
 
 

51.p. 
 

 
 

56.p. 
 

 
 

61.p. 
 

 
 

64.p. 
 

 
 

76.p. 
 

 
 
 

81.p. 
 

 
 
 

89.p. 
 

 
 
 
 

94.p. 
 

 
 
 

98.p. 
 

 
 

104.p. 
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0073 SZAKÁLY Sándor: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
1919-1941………………… 
 

Háborúból diktatúrába 
VI.évf.(1996) 7.sz. 

 

0074 BACSA Gábor: Határ-
őrizet a Dráva mentén a 
Muraköz megszállása után.. 
 

0075 DETTNÉ LÉGRÁDY Ilo-
na: A Vám- és Pénzügy-
őrség 1940 és 45 között….. 
 

0076 ERNYES Mihály: A 
rendőrség újjászervezése 
Pécs-Baranyában 1944-1946 
 

0077 FAZAKAS László: A 
Nemzetgyűlési Őrség és a 
köztársasági elnök testőrsé-
ge, szervezete és tevékeny-
sége 1945-1950 között……. 
 

0078 GÁSPÁR László: A 
határőrizet szervezeti válto-
zásai 1945 és 1950 között… 
 

0079 KESERŰ István: Rend-
őrség és csendőrség Ma-
gyarország hadba lépésétől 
a hadműveletek befejezé-
séig……………………….. 
 

0080 KISS István Géza: A 
magyar rendvédelem-törté-
net hagyományai, muzeális 
emléktárgyainak gyűjtése, 
feldolgozása, bemutatása 
egy leendő magyar rvt. Mú-
zeumban………………….. 
 

0081 LŐRINCZ József: Bün-
tetőpolitika és börtönügy a 
koalíciós korszakban (1945-
1949)……………………… 
 

0082 MEZEY Barna: Tör-
vényesség és rendvédelem 
Magyarországon (1945-1949) 

 
 

122-129.p. 
 

 
 
 
 
 

6.p. 
 

 
 

12.p. 
 

 
 

17.p. 
 

 
 
 
 

24.p. 
 

 
 

29.p. 
 

 
 
 
 

35.p. 
 

 
 
 
 
 
 

46.p. 
 

 
 
 

52.p. 
 

 
 

63.p. 

0083 NAGY György: A 
határforgalom és ellenőr-
zése 1945-1950 között….. 
 

0084 PARÁDI József: A 
magyar rendvédelem sajá-
tosságai és fejlődési perió-
dusai a második világhá-
ború előtt és után……….. 
 

0085 RAVASZ István: A 
Kárpát-medence hadászati 
jelentősége a II. világhá-
ború végéig……………… 
 

0086 SUBA János: Ma-
gyarország határainak ki-
jelölése az 1947. évi pári-
zsi békeszerződés alapján.. 

 

A napóleoni 
közbiztonsági őrtestület 
útja Párizstól — Itálián 

és Ausztrián keresztül — 
Budapestig 

VII.évf.(1997) 8.sz. 
 

0087 BACSA Gábor: A 
csendőrség részvétele Zala 
megye határőrizetében….. 
 

0088 CSAPÓ Csaba: A 
Magyar Királyi Csendőr-
ség fegyverhasználati jo-
gáról 1881-1914………… 
 

0089 CSÓKA Ferenc: Csend-
őrség és hírszerzés 1930-
1945……………………... 
 

0090 DOMOKOS Sándor: 
A Kanadai Királyi Lovas 
Csendőrség……………… 
 

0091 ERNYES Mihály: 
Pandúrság helyett csend-
őrség Baranyában……….. 
 

 
 

68.p. 
 

 
 
 
 

80.p. 
 

 
 
 

90.p. 
 

 
 
 

98-107.p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.p. 

 

 
 
 

12.p. 
 

 
 

17.p. 
 

 
 

21.p. 
 

 
 

27.p. 
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0092 FAZEKAS Csaba: A 
csendőrség és a történelmi 
egyházak kapcsolatai a 
HORTHY-korszakban az el 
nem ismert felekezetek ke-
zelése tükrében…………… 
 

0093 FORRÓ János: A 
csendőrkerület rendvédelmi 
tevékenységének értékelése 
 

0094 KAISER Ferenc: Az 
őrs mindennapi élete……… 
 

0095 KESERŰ István: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
a második világháború had-
műveleteiben……………… 
 

0096 KISS Gábor: Csend-
őrök az emigrációban…….. 
 

0097 KISS István Géza: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
hagyományai, muzeális em-
lékanyagainak őrzési helyei 
hazánkban és külföldön….. 
 

0098 KOVÁCS Jenő: Hadi-
fogságom éveiről…………. 
 

0099 LUGOSI József: A 
Wrendl fegyverek………… 
 

0100 ŐRY Károly: Maré-
chaussée-tól a Gendarmerie 
Nationale-ig (A francia csend-
őrség történeti előzményei) 
 

0101 PARÁDI József: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
megalakulása és működése 
1881-1918………………… 
 

0102 RAVASZ István: Csend-
őrpuccs vagy zászlószente-
lés? A budapesti deportálá-
sok leállítása……………… 
 

0103 SALLAI János: A ha-
társzéli csendőrség fegyver-
használata…………………. 

 
 
 
 
 

34.p. 
 

 
 

41.p. 
 

 
46.p. 

 

 
 
 

57.p. 
 

 
60.p. 

 

 
 
 
 

62.p. 
 

 
68.p. 

 

 
73.p. 

 

 
 
 

75.p. 
 

 
 
 

78.p. 
 

 
 
 

84.p. 
 

 
 

  88.p. 

0104 SUBA János: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség 
szerepe az északi demar-
kációs vonalon 1919-1923 
 

0105 SZAKÁLY Sándor: 
A Magyar Királyi Csend-
őrség 1919-1941………… 
 

0106 SZELEI József: Ka-
tonából csendőr, csendőr-
ből járőrvezető………….. 
 

0107 ZACHAR József: Fe-
jezetek az osztrák csend-
őrség történetéből……….. 
 

0108 ZEIDLER Sándor: A 
m. kir. Csendőrség rend-
fokozati rendszere és jel-
vényei………………….... 
 

Gazdasági 
rendvédelmünk a 

XIX-XX. században. 
VIII.évf.(1998) 9.sz. 

 

0109 JOÓ Gábor: Emlé-
kezés gróf LÓNYAI Meny-
hért pénzügyminiszterre… 
 

0110 KISS István Géza: A 
Magyar Királyi Pénzügy-
őrség feladatai a gazdasági 
rendvédelemben a két vi-
lágháború közötti időszak-
ban………………………. 
 

0111 KÖVESI László: Rend-
őri nyugdíjpénztárak teg-
nap és ma, szociális gond-
oskodás………………….. 
 

0112 PARÁDI József: A 
magyar határőrizet teen-
dői a nemzetgazdaság vé-
delme terén az Osztrák-
Magyar Monarchiában és 
a két világháború közötti 
Magyar Királyságban….. 

 
 
 

91.p. 
 

 
 

95.p. 
 

 
 

103.p. 
 

 
 

105.p. 
 

 
 
 

110-112.p.
 
 
 
 
 
 
 
 

13.p. 
 

 
 
 
 
 

15.p. 
 
 
 
 

24.p. 
 

 
 
 
 
 
 

26.p. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 390 

0113 FORRÓ János: A szé-
kesfehérvári csendőrkerület 
teendői a vagyon elleni bűn-
cselekmények megelőzésé-
ben és felderítésében……… 
 

0114 KAISER Ferenc: A 
csendőr őrs gazdaságvéde-
lemmel kapcsolatos felada-
tai a két világháború között. 
 

0115 SIMON Ferenc: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség szol-
gálati teendői a vagyonbiz-
tonság ellen irányuló bűncse-
lekmények megelőzésében és 
felderítésében……………… 
 

0116 SUBA János: A m. kir. 
Honvédség és az rv. szervek 
feladatai a Magyarországon 
átmenő német vasúti szállít-
mányok szabotázs elleni vé-
delmében a II. vh. alatt……… 
 

0117 SZABÓ József János: 
Egy vádalku tanulságai a 
XIX. század magyar bűnül-
dözésében………………… 
 

0118 SZIKINGER István: A 
gazdaság védelmének ta-
pasztalatai Németországban 
 

0119 KISS István Géza: A 
vámhivatalok a két világhá-
ború közötti Magyar Király-
ságban…………………….. 
 

0120 ŐRY Károly: A Vörös 
Őrség gazdaságvédelmi fe-
ladatai…………………….. 
 

0121 PARÁDI József: A du-
alizmus kori magyar pénz-
ügyőrség és Vámhivatalok.. 
 

0122 SALAMON Iván: Egyen-
ruha, kényelem, demokrácia 
és gazdasági kihatásai 1868-
1993………………………... 

 
 
 
 

32.p. 
 
 
 
 

39.p. 
 

 
 
 
 
 
 

 
45.p.

 

 
 
 
 
 

49.p.
 

 
 
 

61.p.
 

 
 

64.p.
 

 
 
 

72.p. 
 

 
 

78.p. 
 

 
 

82.p. 
 

 
 
 

   86.p. 

0123 BACSA Gábor: Gaz-
daságvédelem az 1920-as 
években a déli határ men-
tén………………………. 
 

0124 KESERŰ István: A 
határőrség szerepe az or-
szág gazdaságának védel-
mében…………………… 
 

0125 KOVÁCS Gyula: A 
magyar határőrség aktuális 
gazdaságvédelmi feladatai 
a határforgalom ellenőrzé-
sében……………………. 
 

0126 NAGY György: A 
magyar határőrizet (kie-
melten a hforg. ell.) szer-
vek gazdasági rendvédel-
mi feladatainak jellemző 
sajátosságai a '40-es évek 
második felétől………….. 
 

0127 SALLAI János: A 
Magyar Királyi Vámőrség 
gazdaságvédelmi feladata-
inak tükröződése a kora-
beli szabályzatokban……. 
 
A nyugati rendvédelem 

hatása a XIX-XX. század 
magyar rendvédelmére 

IX.évf.(1999) 10.sz. 
 

0128 BACSA Gábor: A 
tájékoztató ("T") szervek 
és a Magyar Királyi Vám-
őrség……………………... 
 

0129 TAMÁSKA Endre: 
Egy csendőrőrs országos te-
kinélye…………………… 
 

0130 BOBÁK Artúr: A 
magánnyomozás története 
 

0131 BOTOS János: Sze-
mere Bertalan, az első fe-
lelős magyar kormány bel-
ügyminisztere……………. 

 
 
 

92.p. 
 
 

 
 
 

100.p. 
 

 
 
 
 

103.p. 
 
 
 
 
 
 
 

107.p. 
 
 
 
 
 

111-112.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.p. 
 

 
 

 
12.p. 

 
 
 

19.p. 
 
 

 
 
 

33.p. 
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0132 CSAPÓ Csaba: Gr. 
RÁDAY Gedeon és a szegedi 
királyi biztosság…………... 
 

0133 DAVOLA József: A 
katonai rendőrség bemu-
tatása……………………… 
 

0134 DOMOKOS Sándor: A 
polgári rendőrség korszerű 
alapelvei 
 

0135 FAZAKAS László: 
Szemere Bertalan ifjú évei.. 
 

0136 GEBHARDT, Helmut: 
Die Österreichische Gen-
darmerie in der XX. Jahr-
hundert…[Az osztrák csen-
dőrség a XX. században.]… 
 

0137 KESERŰ István: A 
rendvédelmi szervek újjá-
szervezése 1919 és 1924 
között……………………... 
 

0138 KISS István Géza: 
Szociális kérdések és azok 
megoldásai a Magyar Kirá-
lyi Pénzügyőrségben……… 
 

0139 KÓSA László: Rend-
őrség Budán, Pesten és Bu-
dapesten 1849 és 1882 kö-
zött………………………. 
 

0140 KÓSA László: A köz-
úti közlekedés rendjének 
szabályozása 1872-től nap-
jainkig, különös tekintettel 
Budapestre……………….. 
 

0141 KÖVESI László: Szo-
ciálpolitikai érzékenység a 
rendőri és a BM szerveknél 
1990-től napjainkig………. 
 

0142 LŐRINCZ József: Sze-
mere Bertalan és a börtön-
ügy………………………... 
 

 

 
 

37.p. 
 

 
 

40.p. 
 

 
 

45.p. 
 

 
48.p. 

 
 
 
 

53.p. 
 

 
 
 

59.p. 
 
 
 
 

66.p.
 

 
 
 
 

71.p.
 

 
 
 
 

77.p.
 

 
 
 
 

88.p.
 

 
 

95.p. 
 

0143 PARÁDI József: A 
Magyar Királyság rendvé-
delme (1867-1919)……… 
 
0144 RAVASZ István: A 
nyilas rendvédelmi testü-
letek……………………... 
 

0145 SALLAI János: Fran-
cia, osztrák, magyar csend-
őrség fegyverhasználata a 
XIX. században…………. 
 

0146 SIMON Ferenc: Egy 
kiérdemelt emlékbélyeg és 
egy nem érdemelt megbé-
lyegzés története………… 
 

0147 SIMON Sándor: Ceg-
léd város rendvédelme a 
XVIII-XIX. században….. 
 

0148 SUBA János: A ha-
társzéli forgalom szabá-
lyozása Magyarországon a 
XIX.-XX. században……. 
 

0149 SZIKINGER István: 
Az angolszász rendvéde-
lem fejlődésének tenden-
ciái a XIX. századtól nap-
jainkig…………………… 
 

0150 SZŰCS János: A fran-
cia csendőrség helye, fe-
ladatai napjainkban……... 
 

0151 VASS Ferenc: A ma-
gyar útlevélrendészet tör-
ténetének változási folya-
matai és fejlődésének ten-
denciái 1903-tól napjain-
kig……………………….. 
 

0152 ZACHAR József: Az 
osztrák rendvédelmi mo-
dell történelmi gyökerei… 
 

 
 

98.p. 
 
 
 

148.p. 
 

 
 
 

154.p. 
 
 

 
 

160.p. 
 
 

 
164.p. 

 
 
 
 

167.p. 
 
 
 
 
 

174.p. 
 
 

 
189.p. 

 
 
 
 

 
 

192.p. 
 
 

 
202-206.p. 
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Szabad mozgás 
a Kárpát-medencében 

X.évf.(2000) 11.sz. 
 

0153 BACSA Gábor: Ma-
gyar és jugoszláv optánsok 
határátlépése……………… 
 

0154 BENCSIK Péter: Az 
útlevélügy jogi szabályozá-
sának változásai és hatásuk 
a határforgalomra 1903-1941 
 

0155 CSAPÓ Csaba: Utazási 
okmányok az 1880-as években. 
 

0156 DAVOLA József: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség ha-
tárőrizeti feladatai 1912-ben 
 

0157 KISS István Géza: A ha-
társzéli Magyar Királyi Pénz-
ügyőr szakaszok áttelepítése a 
területi visszacsatolások után... 
 

0158 NAGY György: A ha-
tárforgalom változásai és az 
azt meghatározó főbb té-
nyezők a nyolcvanas évektől 
napjainkig. A határforgalom... 
 

0159 PARÁDI József: Határ-
őrizet és kishatárforgalom a 
dualizmus alatt és a két vi-
lágháború között………….. 
 

0160 RAVASZ Dezső: A 
magyar-román határ hivata-
los és nem hivatalos átjárha-
tósága…………………….. 
 

0161 SUBA János: Utazási 
okmányok az I. és a II. vi-
lágháborúban……………... 
 

0162 SUBA János: A buda-
pesti folyamat története….. 
 

0163 ZINNER Tibor: Az 
embertelen kollektivitás di-
adala: A magyarországi né-
metek 1945 utáni kitelepítése.... 

 
 
 
 
 
 

10.p. 
 

 
 
 

15.p. 
 

 
19.p. 

 

 
 

21.p. 
 

 
 
 

24.p. 
 

 
 
 
 

35.p. 
 

 
 
 

42.p. 
 

 
 
 

54.p. 
 

 
 

57.p. 
 

 
68.p. 

 

 
 
 

72-87.p 

A közigazgatás, 
a véderő és a rendvédelem 
kapcsolatának változásai 

a polgári magyar állam 
időszakában 

X.évf.(2000) 12.sz. 
 
0164 DÁNOS Valér: Rend-
őrség és szociológia avagy 
rendőrszociológia………. 
 

0165 FINSZTER Géza: Hon-
védelem – rendvédelem… 
 

0166 NAGY György: Kap-
csolatkeresés a rendészet, 
a rendvédelem és a határ-
rendészet között………… 
 

0167 PARÁDI József: A 
rendvédelmi diszciplína Ma-
gyarországon…………… 
 

0168 SUBA JÁNOS: A kar-
tográfia és a rendvédelem 
 

0169 ZACHAR József: Rend-
védelem és történelemtudo-
mány……………………… 
 

0170 BACSA Gábor: A ha-
tárőrizeti szervek együtt-
működése a lakossággal, a 
rendvédelmi szervekkel és 
a hatóságokkal 1920-1940 
között (Szemelvények Za-
lából)…………………… 
 

0171 CSAPÓ Csaba: A 
Csendőrség és a városok 
(1881-1914)…………….. 
 

0172 DAVOLA József: A 
tábori csendőrség, mint a 
Katonai Rendőrség elődje 
 

0173 ERNYES Mihály: A 
véderő alkalmazása rend-
védelmi feladatokra a dua-
lizmus időszakában Pé-
csett…………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.p. 
 

 
8.p. 

 

 
 
 

15.p. 
 

 
 

23.p. 
 

 
26.p. 

 

 
 

34.p. 
 

 
 
 
 
 
 

38.p. 
 
 

 
43.p. 

 
 
 

49.p. 
 
 
 
 

 
55.p. 
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0174 FORRÓ János: A szé-
kesfehérvári csendőrkerület 
kapcsolata a közigazgatás-
sal………………………… 
 

0175 GEBHARDT, Helmut: 
Die militärische Organisa-
tion der österreichischen 
Gendarmerie von 1849 bis 
1918………………………. 
 

0176 KÁLMÁN Zsolt — 
KÓSA László: A rendőrség 
és az önkormányzatok kap-
csolata a rendszerváltás utá-
ni években………………… 
 

0177 KESERŰ István: Egy-
üttműködés a Határőrség és 
egyéb szervek között (1945-
1949)……………………… 
 

0178 KISS István Géza: A 
Magyar Királyi Pénzügyőrség 
helye és szerepe a kikötői 
rendszabályok betartásában 
valamint a csempészet mega-
kadályozásában…………….. 
 

0179 PARÁDI József: A 
rendvédelem, közigazgatás 
és a véderő kapcsolata a ki-
egyezéstől a második világ-
háborúig………………….. 
 

0180 RAVASZ István: A né-
met szövetségi rendszer a II. 
világháború időszakában 
 

0181 SIMON Sándor: Ceg-
léd városában: a helyi köz-
igazgatás és a rendvédelem 
kapcsolata a neoabszolutiz-
mus és a dualizmus idősza-
kában……………………… 
 

0182 STEIB György: Az 
1956-os Nemzetőrség és a 
közhatalom kapcsolata Bony-
hádon……………………... 

 
 
 

58.p. 
 

 
 
 
 

62.p. 
 

 
 
 
 

65.p. 
 

 
 
 

68.p. 
 

 
 
 
 
 

73.p. 
 

 
 
 
 

79.p. 
 

 
 

88.p. 
 

 
 
 
 
 

95.p. 
 

 
 
 

98.p. 

0183 SUBA János: A pol-
gári Magyarország közi-
gazgatási beosztásának a-
lakulása, a határváltozások 
tükrében 1867 és 1941 kö-
zött……………………… 

 
A közbiztonság közös 
európai örökségünk 
XI.évf.(2005) 13.sz. 

 

0184 BEBESI Zoltán: A 
kábítószer fogyasztás Ma-
gyarországon……………. 
 
0185 BENCSIK Péter: A 
határforgalom szabályozá-
sa hazánkban és a környe-
ző államokban 1903-1941 
 

0186 BODA József: A ma-
gyar rendvédelmi erők 
szerepe a békefenntartás-
ban……………………… 
 

0187 BOTOS János: A 
belügyi tárca szerepe a 
magyar rendvédelem irá-
nyításában………………. 
 

0188 FAZAKAS László: 
Testőrségek, koronaőrsé-
gek, képviselőházi őrség 
1867-1945………………. 
 

0189 GÁSPÁR László: A 
határőrség szervezeti vál-
tozásai 1945-1956………. 
 

0190 KÓSA László – GOM-
BÁR Noémi: A bűnözés te-
rületi megoszlása a Kapos-
vári Rendőrkapitányság te-
rületén…………………… 
 

0191 NAGY György: A 
magyar állami határrend-
őrség 1945-1946. évi újjá-
szervezése………………. 
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0192 NAGY József: A BM 
Határőrség helye, szerepe, 
szervezetének változásai a 
szocialista államhatalomban 
1957-től az 1980-as évek 
végéig…………………….. 
 

0193 PARÁDI József: A 
magyarországi rendvédelem 
fejlődési tendenciái 1867-
1950………………………. 
 

0194 PARÁDI József: Az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
Magyarországi rendőrségei 
1867-1919………………… 
 

0195 PARÁDI József: A 
Magyar Királyság rendőrsé-
gei 1920-1945……………. 
 

0196 SUBA János: Felvidék 
határa 1938-1944…………. 
 

0197 SUBA János: Magyar-
horvát határszéli forgalom 
1941-1945………………… 
 

0198 SUBA János: A szo-
cialista határőrizet egyik 
eszköze, az aknazár………. 
 

0199 TEKE András: Őrzés 
mint tevékenység a ren-dészet, 
rendvédelem rend-szerében…. 
 

Az ezeréves magyar 
rendvédelem 

XI.évf.(2005) 14.sz. 
 

0200 BODA József: Trans-
formation-Coordination of 
Police In The Security Sec-
tor Reform Context. [A Rend-
őrség átalakítása-vezetése a 
biztonsági szektor reformjá-
nak tükrében]…………….. 
 

0201 BOTOS János: Szemere 
Bertalan az első felelős magyar 
kormány belügyminisztere 

 
 
 
 
 

78.p. 
 
 
 

 
84.p. 

 
 
 
 

97.p. 
 
 
 

105.p. 
 

114.p. 

 
 

127.p. 
 
 

 
139.p. 

 
 

144-149.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.p. 
 
 
 

15.p. 

0202 CSAPÓ Csaba: RÁ-
DAY Gedeon és a szegedi 
várbörtön foglyai………... 
 

0203 ERNYES Mihály: E-
zer éves rendvédelem a rend-
őrségek államosítása tük-
rében…………………….. 
 

0204 FAZAKAS László: A 
korona őrzése, a korona 
őrök, a koronaőrség…….. 
 

0205 FORRÓ János: A 
Kádár rendszer Belügymi-
nisztériuma……………… 
 

0206 GÁSPÁR László: A 
magyar határőrizet fejlő-
dési tendenciái 1945-1949 
 

0207 GEBHARDT Helmut: 

Die Sicherheitsorganisati-
on von 1918 bis 1938 [Biz- 
tonsági szervezet 1918-1938.] 
 

0208 LŐRINCZ József: A 
hazai büntetés-végrehajtás 
fejlődése a kiegyezéstől 
napjainkig………………... 
 

0209 Maximilian EDEL-
BACHER – Harald SEYRL: 

Die Wiener Polizei von der 
Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie zur Republik. 
[Bécs rendőrség az Oszt-
rák-Magyar Monarchiától 
a köztársaságig.]…………. 
 

0210 NAGY György: Egy 
történelmi kuriózum, gróf 
SZÉCHENYI István 1834. 
évi egyik utazásának doku-
mentuma………………… 
 

0211 NAGY József: A ma-
gyar határőrség tevékeny-
sége a csehszlovákiai be-
vonulás időszakában…….. 
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0212 PARÁDI József: Az 
európai rendvédelem törté-
nete……………………….. 
 

0213 PARÁDI József: A ha-
társzéli csendőrség állam-
biztonsági feladatai……….. 
 

0214 PARÁDI József: A 
Kárpát-medencét érintő Ma-
gyarországon kívüli határ-
őrizeti formák a német-oszt-
rák modell kivételével……. 
 

0215 SUBA János: A törté-
nelmi Magyarország állam-
határáról szóló törvények… 
 

0216 SUBA János: Az ál-
lamhatár és határjelei…. ... 
 

0217 SUBA János: Állam-
határ elméletek a XIX.-XX. 
századi szakirodalomban…. 
 

0218 SUBA János: A hon-
védelmi határsáv Magyar-
országon 1939-1945 között 
 

0219 SZABÓ József János: 
Határvadász alakulatok sze-
repe az Árpád-vonal védel-
mében…………………….. 
 

0220 ZACHAR József: A 
Habsburg-hatalom és a ma-
gyar rendvédelem………… 

 
REPERTÓRIUM 

1990-2000, 1-12. szám 
XI.évf. (2006) 1. különszám 

 

Előszó…………………….. 
 

Bemutatkozik a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Tár-
saság……………………… 
 

A periodika szerkesztői…... 
 

A repertórium felépítése….. 

 
 

85.p. 
 
 

 
91.p. 

 
 
 

 
 

95.p. 
 
 

 
102.p. 

 
 

120.p. 
 
 

 
127.p. 

 
 
 

133.p. 
 
 
 

 
140.p. 

 
 
 

146-149.p.
 
 
 

 
5.p. 

 
 
 

 
8.p. 

 

13.p. 
 

15.p. 

Tanulmányok megjelenés sze-
rint………………………… 
 

Tanulmányok szerzők sze-
rint………………………. 
 

Tanulmányok cím szerint.. 
 

Tanulmányok kronológia 
szerint…………………… 
 

Tanulmányok téma szerint 
 

Recenziók……………….. 
 
Az európai és a magyar 

rendvédelem 
a XIX-XX. században 
XII.évf.(2007) 15.sz. 

 

0221 BACSA Gábor: 
Rendőrség Nagykanizsán 
1920-ig, az államosításig.. 
 

0222 BENCSIK Péter: A 
kivándorlás jogi szabályo-
zása 1903 és 1914 között 
 

0223 ERNYES Mihály: A 
magyar rendőri szakiroda-
lom kezdetei…………….. 
 

0224 FAZAKAS László: A 
magyar Szent Korona őr-
zésének története 1945-től 
2000-ig…………………. 
 

0225 HEGEDŰS Ernő: A 
koronaőrzés történetének 
egyházi és bizalmi korsza-
ka (1000-1464)…………. 
 

0226 HUDRA László: A bu-
dapesti Fiumei úti pénz-
ügyőr laktanya. (Szemel-
vények az 1930-as és 
1940-es évekből, különös 
tekintettel a Pénzügyőr-
ségi Múzeum történetére) 
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27.p. 

 

41.p. 
 

 
50.p. 
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0227 LŐRINCZ József: Har-
monizációs törekvések és 
problémák a magyar bör-
tönügyben a rendszerválto-
zás időszakában…………... 
 

0228 NAGY György: A ha-
tárrendészet, mint szervezet 
helyének keresése az állam-
szervezet rendszerében…… 
 

0229 NAGY József: Határ-
őrizetünkkel szembeni kihí-
vások az 1990-es években.. 
 

0230 PARÁDI József: A ma-
gyar határőrizet tere a ki-
egyezéstől a II. vh-ig…….. 
 

0231 PARÁDI József: Ma-
gyar Királyi Határrendőrség 
 

0232 PARÁDI József: Az út-
levelek és útlevél ellenőrző 
szervek a két világháború 
közötti Magyar Királyság-
ban……………………….. 
 

0233 SIMON F. Nándor: 
Villantás egy témára: séta 
egy útlevél körül………….. 
 

0234 SIMON Sándor: Ceg-
léd város rendvédelmi szer-
veinek dualizmuskori átala-
kítása és fejlesztése………. 
 

0235 SUBA János: Határ-
csendőr zászlóaljak 1919-
1921. Áttérés a katonai ha-
tárőrizetre………………… 
 

0236 SUBA János: A ma-
gyar-jugoszláv határszakasz 
redemarkálása (A trianoni 
határ határjeleinek felül-
vizsgálata a magyar-jugo-
szláv határszakaszon 1931-
ben)………………………. 
 

 

 
 
 
 

75.p. 
 

 
 
 

81.p. 
 

 
 

104.p. 
 

 
 

125.p. 
 

 
139.p. 

 

 
 
 
 

160.p. 
 

 
 

170.p. 
 

 
 
 

176.p. 
 

 
 
 

182.p. 
 

 
 
 
 
 
 

192.p. 
 

0237 SUBA János: A ma-
gyar-román határszakasz 
redemarkálása (A trianoni 
határ határjeleinek felül-
vizsgálata a magyar-román 
határszakaszon 1937-ben) 
 

0238 SUBA János: Határva-
dászok és az „ezeréves 
határ” (A m. kir. határvadá-
szok szerepe a magyar-ro-
mán határvonal Kárpátok-
ban lévő szakaszának felül-
vizsgálatában 1941-ben)….. 
 

0239 VARRÓ István. Rá-
dióközvetítés az ungvári 
csendőriskolából: „Székely 
fiúkból nevelik a fiatal ma-
gyar csendőröket” – közve-
títés az ungvári csendőris-
kolából………………….... 
 

A rendvédelmi 
szakképzés története 
XIII.évf.(2007) 16.sz. 

 

0240 BACSA Gábor: A 
rendőrképzés 1945-1950.. 
 

0241 BENCSIK Péter: A 
kisebb határszéli forgalom 
Magyarország és a szom-
szédos államok közt, 1898-
1941……………………… 
 

0242 BERKI Imre: Az 
1956-57 évi sortüzek rövid 
története…………………... 
 

0243 BODA József: A 
nemzetközi oktatás és 
képzés története a magyar 
rendvédelmi szerveknél…. 
 

0244 BODA József: A ter-
rorizmus rövid története…... 
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0245 BOTOS János: A Bel-
ügyminisztérium tevékeny-
ségének főbb jellemzői 1912-
1926 között…………………. 
 

0246 ERNYES Mihály: A 
rendvédelmi szakkifejezé-
sek múltja………………… 
 

0247 GÁSPÁR László: A 
határőrség képzési rendsze-
rének változásai 1945-1956 
 

0248 KISS István Géza: A 
Magyar királyi Pénzügyőr-
ség lőkiképzése…………… 
 

0249 NAGY Ákos Péter: A 
budapesti Rendőrtiszti Főis-
kola……………………….. 
 

0250 NAGY György: A 
rendvédelem és a tudomány 
 

0251 PARÁDI József: Rend-
védelmünk képzési és ké-
pesítései rendszere 1867-
1945………………………. 
 

0252 PARÁDI József: A 
magyar rendőrtisztképzés 
tradíciói 1867-1945………. 
 

0253 PARÁDI József: A 
csendőrtisztképzés és a fizetési 
osztályba sorolt állami alkalma-
zottak szakvizsgarendszere…... 
 

0254 ifj. PERJÉSI György: 
A Magyar Királyi Csend-
őrség létszámalakulása 1938-
1945………………………... 
 

0255 SÁGI Zoltán: Egyen-
ruha, mint tradíció a magyar 
rendőrségnél……………… 
 

0256 SUBA János: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség lét-
számának tervezett feleme-
lése 1918-ban…………….. 
 

 
 
 

52.p. 
 

 
 

56.p. 
 

 
 

65.p. 
 

 
 

71.p. 
 

 
 

77.p. 
 

 
85.p. 

 

 
 
 

90.p. 
 
 

 
94.p. 

 

 
 
 

100.p 
 

 
 
 

105.p 
 

 
 

107.p 
 

 
 
 

113.p 

0257 SUBA János: A ma-
gyar katonai vezetés el-
képzelése a határbiztosító 
csapatok megszervezésére 
1918-ban……………….. 
 

0258 SUBA János: Honvé-
delmi határszolgálat……. 
 

0259 VARRÓ István Ta-
más: Hatvan éves a Ma-
gyar Királyi Csendőrség… 
 

A rendvédelem humán 
viszonyai 

XIV.évf. (2008) 17.sz. 
 

0260 GÁSPÁR László: A 
kommunista párt káderpo-
litikájának érvényesítése a 
határőrségnél 1945-1956.. 
 

0261 ILLÉSFALVI Péter: A 
németek által megszállt Bán-
ság helyzete 1941-ben, a 
Magyar Királyi Csendőrség 
Központi Nyomozó Parancs-
nokságának jelentései alapján 
 

0262 KÁLMÁN Zsolt: A 
Magyar Királyi Csend-
őrség tevékenysége So-
mogy vármegyében a 
megalakulástól 1903-ig…. 
 

0263 NAGY György: A 
Határrendőrség humán vi-
szonyai 1945-1946……… 
 

0264 PARÁDI József: Vi-
szontválasz FINSZTER Gé-
za: „Honvédelem Rendvé-
delem” válaszcikkére…… 
 

0265 PARÁDI József: A 
magyar rendvédelem sze-
mélyi állományának szoci-
ális viszonyai 1867-1945… 

 
 
 
 

121.p. 
 
 

128.p. 
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0266 SÁGI Zoltán: A rend-
őrség egyenruházata a II. 
világháború befejezésétől a 
rendszerváltásig………….. 
 

0267 SUBA János: A határ-
kijelölés humán faktora a 
XIX-XX. században…….. 
 

0268 SUBA János: A ma-
gyar katonai közigazgatás 
elvei és szervezete a vissza-
tért területeken 1938-1941.. 
 

0269 TURCSÁNYI Károly - 
HEGEDŰS Ernő: Légide-
szant alakulatok alkalmazá-
sának történelmi előzmé-
nyei a terrorizmus és a szer-
vezett bűnözés elleni harcban 
 

0270 VEDÓ Attila: Magyar-
ország államhatárának jelö-
lése 1867-1918…………… 
 

0271 ZEIDLER Sándor: A 
magyar rendőri rangok fej-
lődéstörténete a kiegyezés-
től az ezredfordulóig……… 
 

Karhatalmi feladatok a 
bűnmegelőzés és a béke-
fenntartás szolgálatában 
Európában a XIX-XX. 

században 
XV.évf. (2008) 18.sz. 

 

0272 BALLA Tibor: A 
Magyar Királyi Honvéd Lo-
vasság karhatalmi célú al-
kalmazása a dualizmusban.. 
 

0273 FAZAKAS László: 
Karhatalmi feladatok az 
Országház épületében és 
közvetlen környezetében…. 
 

0274 HEGEDŰS Ernő: Azo-
nos típusú repülőeszközök 
alkalmazása rendvédelmi és 
honvédelmi célokra……… 

 
 
 

65.p. 
 

 
 

74.p. 
 

 
 
 

84.p. 
 

 
 
 
 
 

97.p. 
 

 
 

105.p 
 
 
 
 
 
 

 
 

116-137.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.p. 
 
 
 
 

16.p. 
 
 
 

20.p. 

0275 OLASZ György — PA-
RÁDI József — ZEIDLER 

Sándor: A magyar állami 
rendvédelmi testületek kato-
nai rendfokozati rendszerei 
a kiegyezéstől az ezred-for-
dulóig……………………. 
 

0276 PARÁDI Ákos: A 
magyar rendvédelem civil 
szerveződései 1867-1945 
 

0277 PARÁDI József: 
Rendőrség a magyar határ-
őrizetben…………………. 
 

0278 PARÁDI József: A 
magyar rendvédelem fej-
lesztési reformjai a XIX. 
század második felétől a 
XX. század közepéig…… 
 

0279 PERÉNYI Roland: 
Az utca rendje. Rendőri 
térfigyelés a századfordu-
lós Budapesten………….. 
 

0280 SIMON F. Nándor: 
A Munkásőrség karhatal-
mi feladatai. ..................... 
 

0281 SUBA János: Karha-
talmi formációk Magyar-
országon 1918-1920……. 
 

0282 SUBA János: A kato-
nai rendőrség felállítása a 
hátországban 1917-ben…. 
 

0283 VEDÓ Attila: Ma-
gyarország államhatárai-
nak megjelölése 1918-1947 
 

Másfél évtized nemzeti 
rendvédelem-történetünk 
kutatásának szolgálatában

XVI.évf. (2009) 19.sz. 
 

0284 BALLA Tibor: Katonai 
alakulatok karhatalmi bevetései 
Magyarországon 1918-ban….. 
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0285 ERNYES Mihály: 
Szerb impérium Baranyá-
ban 1918-1921……………. 
 

0286 FORRÓ János — HI-
BÁCSKÓ Ferenc: Adalékok 
a karhatalom történetéhez.. 
 

0287 KÁLMÁN Zsolt: So-
mogy vármegye bűnüldözé-
si tapasztalatai a kiegye-
zéstől az I. vh-ig………….. 
 

0288 PARÁDI József: A 

csendőrség magyarországi 
története………………….. 
 

0289 PARÁDI József: A 
rendvédelem védelmében… 
 

0290 SOM Krisztián: A 
Magyar Királyi Folyamőr-
ség (határ) átléptető bélyeg-
zői………………………… 
 

0291 SUBA János: Magyar-
ország területi integritásá-
nak helyreállítása 1919-1920.. 
 

0292 SUBA János: Magyar-
ország trianoni határainak 
térképei 1920-1925………. 
 

0293 TURCSÁNYI Károly 
— HEGEDŰS Ernő: Légi-
deszant alakulatok rendvé-
delmi szerepkörben………. 
 

0294 Károly TURCSÁNYI 
— Ernő HEGEDŰS: Air-
borne troops in the context 
of public security…………. 
 

0295 VEDÓ Attila: Magyar-
ország államhatárának meg-
jelölése 1947-től napjainkig 
 

 
 

18.p. 
 

 
 

51.p. 
 

 
 
 

60.p. 
 

 
 

64.p. 
 

 
89.p. 

 

 
 
 

100.p. 
 

 
 

105.p. 
 

 
 

114.p. 
 

 
 
 

123.p. 
 

 
 
 

130.p. 
 

 
 

137-152.p. 

A XIX-XX. századi ma-
gyar forradalmak hatása 
a nemzeti rendvédelmi 

rendszerünkre 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 

 

0296 BENCSIK Péter: A 
határforgalom főbb sta-
tisztikai jellemzői Ma-
gyarországon 1901-1915.. 
 
0297 FORRÓ János: Csen-
dőrségtörténeti kutatásaim 
tapasztalatai…………….. 
 

0298 JAKUS János: Az 
államhatár biztosításának 
problémái az ötvenes évek 
elején…………………… 
 

0299 KÓSA László: A 
rendőrség és a határőrség 
együttműködése csapaterő 
alkalmazásával Somogy 
megyében………………. 
 

0300 NAGY György: A 
magyar határforgalom el-
lenőrzésének sajátosságai 
1945-2005……………… 
 

0301 NAGY László: A 
magyar Rendőrség-törté-
neti Múzeum története…. 
 
0302 PARÁDI József: Té-
nyek és érzelmek egy 
hajdani magyar rendvé-
delmi testület története 
kapcsán…………………. 
 

0303 PARÁDI József: A 
XIX-XX. századi magyar 
forradalmak rendvédelme 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.p. 
 
 
 

38.p. 
 

 
 
 

44.p. 
 

 
 
 
 

54.p. 
 

 
 
 

58.p. 
 

 
 

79.p. 
 

 
 
 
 

 
93.p. 

 

 
 

100.p 
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0304 SUBA János: A magyar 
- román határ ”pontosítása….. 
 

0305 SUBA János: Magyar-
ország határán létesített 
műszaki zárak felszámolása 
1956-ban…………………. 
 

0306 TURCSÁNYI Károly 
— HEGEDŰS Ernő: A ma-
gyar és a szovjet légideszant- 
és légiszállító csapatok te-
vékenysége az 1956-os forra-
dalomban…………………... 
 

0307 VEDÓ Attila: A ’90-es 
évek politikai változásainak 
hatása határmegjelölésünkre 
és határjeleinkre………….. 

 

A rendvédelem fejlődése 
a XIX-XX. században 
XVIII.évf. (2010) 21.sz. 

 

0308 BODA József: A ma-
gyar rendvédelmi békefenn-
tartás humán története…… 
 

0309 FORRÓ János: Ci-
gányság és közbiztonság Szé-
kesfehérvárott 1867-1945… 
 

0310 GÁSPÁR László: A 
magyar határőrizet változásai 
1945-1956………………… 
 

0311 HEGEDŰS Ernő: Kato-
nai erők rendvédelmi sze-
rep-körben. Légidesszant a-
lakulatok a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés elleni 
harcban…………………… 
 

0312 KÖVESI László: Az 
Első Rendőri Kiegészítő 
Nyugdíjpénztár elődszerve-
zetei………………………. 
 

0313 Nagy György: Határ-
őrség 1957-2007………….. 

 
108.p 

 
 
 
 

115.p 
 
 
 
 
 
 

120.p 
 
 
 

 
  129-137.p.

 
 
 
 
 
 

13.p. 
 
 

 
24.p. 

 
 
 

27.p. 
 
 
 
 
 

 
43.p. 

 
 
 

 
54.p. 

 
 

57.p. 
 

0314 PARÁDI József: A 
dualizmus kori magyar 
rendvédelem…………….. 
 

0315 PARÁDI József: A 
két világháború közötti 
Magyar Királyság rendvé-
delme…………………… 
 

0316 PARÁDI József: A 
Magyar Királyság határ-
rendőrsége……………… 
 

0317 SIMON F. Nándor: A 
Munkásőrség létrehozása…... 
 

0318 SUBA János: Az Or-
szágos Hadigondozó Hivatal 
 

0319 SUBA JÁNOS: A Véd-
hírszerzőszolgálat kiépítése.. 
 

Másfél évszázad rend-
szerváltozásainak hatásai a 
nemzeti rendvédelmünkre 

XIX.évf. (2010) 22.sz. 
 

0320 BENCSIK Péter: A 

határszéli gazdasági (kettős-
birtokos) forgalom megszű-
nése 1945-1950…………… 
 

0321 CHVOJKA Michael 
(ford.: ARTNER Ramo-
na): Ahogyan a Habsburg-
birodalom örökös tartomá-
nyaiban gróf Joseph SEDL-
NITZKY rendőrfőnök irányí-
tásával az államrendőrség az 
egyetemi hallgatók egylete-
ivel foglalkozott…………… 
 

0322 CHVOJKA Michael: 
Die Betrachtung- und Vor-
gangsweise des Polizei-
präsidenten SEDLNITZKY 
gegenüber den Burschen-
schaften…………………. 
 

 
 

66.p. 
 
 
 

 
85.p. 

 

 
101.p 

 
 

117.p 
 
 

123.p 
 
 

140-147.p. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13.p. 
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0323 FORRÓ János: Milyen 
legyen a jövő rendőrsége? 
 

0324 FORRÓ János: A 
polgári magyar állam közpon-
tosított közbiztonsági őrtestü-
letének közrendvédelmi szol-
gálata……………………….. 
 

0325 HEGEDŰS Ernő: Ter-
rorelhárító erők szervezése a 
rendvédelmi szervezeteknél és 
a légideszant csapatoknál…… 
 

0326 PARÁDI József: A pol-
gári magyar rendvédelem a 
XIX-XX. században……… 
 

0327 PARÁDI József: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség ha-
tárőrizeti szolgálata………. 
 

0328 PARÁDI József: A pol-
gári magyar állam rend-
védelmi testületeinek hu-
mán viszonyai 1867-1945… 
 

0329 SUBA János: Határkije-
lölés, határkitűzés 1867-1945 
 

0330 SUBA János: A határ-
kiigazítás feltételeinek meg-
teremtése a dualista Ma-
gyarországon……………… 
 

0331 TAKÁCS Gyula: Le-
szerelés és hadseregszervezés 
Magyarországon 1918 no-
vemberében………………… 

 
A kiegyezéstől az 

ezredfordulóig felszámolt 
országos hatáskörű magyar 

rendvédelmi testületek 
XX.évf. (2011) 23.sz. 

 

0332 CSIHA Gábor: A szol-
gálati viszonyt és a rendfo-
kozatot érintő mellékbün-
tetések Magyarországon a 
XIX-XX. században……… 

 
30.p. 

 

 
 
 
 

46.p. 
 

 
 
 

55.p. 
 

 
 

60.p. 
 

 
 

77.p. 
 

 
 
 

92.p. 
 

 
115.p. 

 

 
 
 

125.p. 
 

 
 
 

135-139.p. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13.p. 

0333 DAVOLA József: Ma-
gyar rendfenntartók a vi-
lágban……………………... 
 

0334 FORRÓ János: A 
Kádár-rendszer rendvédelmi 
szervezetei a BM. Karhata-
lom és a Készenléti Rendőr 
Ezred…………………….. 
 

0335 FORRÓ János: A ma-
gyar rendvédelem 1867-
1968…………………… 
 

0336 LŐRINCZ József: 
Börtönügyünk a hanyatló 
Kádár-korszakban………. 
 

0337 LŐRINCZ József: 
Börtönügyünk a rendszer-
változás időszakában……. 
 

0338 PARÁDI József: 
Kontinuitás és újrakezdés 
a XIX-XX. századi ma-
gyar rendvédelemben…… 
 

0339 PARÁDI József: 
Rendvédelem-karhatalom 
1867-1945………………. 
 

0340 PARÁDI József: A 
polgári magyar állam 
rendőrségei 1867-1945…. 
 

0341 SUBA János: A tri-
anoni határ északi határsza-
kaszának határjellegétől való 
megfosztása 1938-ban…….. 
 

0342 SUBA János: Ma-
gyarország északi határ-
szakaszának redemarkációs 
munkálatai 1947-1953……. 
 

0343 SZABÓ József János: 
Határvadász zászlóaljak a 
Keleti-Kárpátok védelmi 
rendszerében 1940-1941... 
 

 
 

27.p. 
 

 
 
 
 

36.p. 
 

 
 

60.p. 
 

 
 

78.p. 
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99.p 

 

 
 

111.p 
 

 
124.p 

 

 
 
 

144.p 
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165-177.p. 
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Csendőrség  Ausztria-Ma-
gyarországon, illetve Ausz-
triában és Magyarországon 

1849-2005. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 

 

0344 BODA József: Az 
európai csendőri erő, avagy 
egy új békefenntartó alaku-
lat születése……………….. 
 

0345 DAVOLA József: 
Fényképezés a Magyar Ki-
rályi Csendőrségnél………. 
 

0346 FORRÓ János: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
és a fejér vármegyei zsidó 
deportálás……………….. 
 

0347 FORRÓ János: A 
székesfehérvári csendőr ke-
rület küzdelme Fejér vár-
megye közbiztonságáért 
1884-1945……………….. 
 

0348 MARKÓ György: 
Csendőrtisztek a Magyar 
Királyi Honvéd Vezérkar 
főnökének bírósága előtt….. 
 

0349 PARÁDI József: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
szervezete………………… 
 

0350 PARÁDI József: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
szolgálati tevékenységei….. 
 

0351 PARÁDI József: A 
csendőrség teendői az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
Magyar Királysága külső 
határainak őrizetében…….. 
 

0352 SUBA János: 1918 
forró nyara és a Magyar 
Királyi Csendőrség……….. 
 

0353 SUBA János: A Magyar 
Királyi Csendőrség és a 
vasútbiztonság 1917-1918…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.p. 
 

 
 

18.p. 
 

 
 
 

23.p. 
 

 
 
 
 

32.p. 
 

 
 
 

73.p. 
 

 
 

80.p. 
 

 
 

91.p. 
 

 
 
 
 

100.p 
 

 
 

119.p 
 
 

126.p. 

0354 SZAKÁLY Sándor: 
Akik a Magyar Királyi 
Csendőrséget — 1938 és 
1945 között — vezették. 
 

0355 ZÉTÉNYI Zsolt: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
és a csendőrök jogállása 
1945-ben és azután. (Egy 
elfelejtett szervezet és jel-
mondat: „Híven, becsülettel, 
vitézül!”)………………….. 

 
A közbiztonság 

közös Kárpát-medencei 
örökségünk 

XXII.évf. (2012) 25.sz. 
 

0356 BERKI Imre: A 
magyar határőrizet újjászer-
vezése 1946-ban………… 
 

0357 CSAPÓ Csaba: Er-
dély csendőrsége az át-
menet éveiben 1867-1881 
 

0358 GÁSPÁR László: A 
második világháború utáni 
magyar határőrizet válto-
zásai…………………….. 
 

0359 NAGY Ákos Péter: 
Quies custodiet ipsos custo-
des, azaz ki őrzi az őr-zőket? 
 

0360 NAGY Ákos Péter: 
A Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálat mega-
lakulása és tevékenységé-
nek kialakítása a rendszer-
váltás folyamatában…….. 
 

0361 NAGY József: A ma-
gyar határőrség szervezete, 
létszáma és területi elhe-
lyezkedése 1958-1990…… 
 

0362 PARÁDI József: Ma-
gyar rendvédelem 1867-
1914…………………….. 

 
 
 

136.p 
 
 
 
 
 
 

 
155-165.p. 

 
 
 
 
 
 

 
 

13.p. 
 
 
 

27.p. 
 
 
 
 

32.p. 
 
 
 
 

53.p. 
 
 
 
 
 

 
58.p. 

 
 
 
 

67.p. 
 
 
 

80.p. 
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0363 PARÁDI József: A 
magyar állami rendőrség 
fejlődéstörténeti tapasztala-
tai 1867-1945……………... 
 

0364 PARÁDI József: A 
XIX-XX. századi magyar 
rendszerváltozások és a 
csendőrség……………….. 
 

0365 SOM Krisztián: Rend-
védelem-történet a numiz-
matikában………………… 
 

0366 SUBA János: A csá-
szári csendőrség tiszti kara 
1849-1868……………….. 
 

0367 SUBA János: Karhata-
lom szervezése a Magyar 
Királyi Honvédségben 1918-
ban…………………………. 
 

Militarizmus és demilita-
rizmus a XIX-XX. századi 

magyar állam rendvé-
delmében 

XXII.évf. (2012) 26.sz. 
 

0368 ARTNER Ramona: 
Egy közbiztonsági őrtestület 
útja Párizstól — Itálián és 
Ausztrián keresztül — 
Budapestig……………….. 
 

0369 ARTNER Ramona: 
Hírszerzés a dualizmuskori 
Magyar Királyságban……. 
 

0370 CSAPÓ Csaba — 

PARÁDI József: Az államfő 
magyarországi védelme az 
Osztrák-Magyar Monarchi-
ában………………………. 
 

0371 FORRÓ János: Rend-
védelmi szervezetek sajátos 
tevékenysége háborús hely-
zetben Fejér vármegyében 
1944 őszétől 1945 tavaszáig 
 

 
 
 

85.p. 
 
 
 
 

104.p 
 
 
 

111.p 
 
 
 

116.p 
 
 
 
 

129-136.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.p. 
 

 
 

19.p. 
 

 
 
 
 

27.p. 
 

 
 
 
 

35.p. 

0372 NAGY Ákos Péter: 
A magyar rendvédelem 
belbiztonsági szolgálata 
1945-1990………………. 
 

0373 NAGY Ákos Péter: 
A Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálata 2000-
2010……………………... 
 

0374 PARÁDI József: A 
dualista Magyarország ha-
tárőrizete a migráció tük-
rében……………………. 
 
0375 PARÁDI József: Az 
Osztrák-Magyar Monar-
chia Magyar Királysá-
gának határszéli csend-
őrsége…………………… 
 

0376 PARÁDI József: Az 
egységes állami fizetési 
rendszer és a szakterületi 
rendfokozati rendszerek a 
polgári magyar állam 
rendvédelmében………… 
 

0377 SUBA János: Szov-
jetunió és Magyarország 
közötti határvonal kitűzése 
1947-1949……………….. 
 

0378 SZIKINGER István: 
A magyar rendvédelmi jog 
alapjai……………………. 
 

0379 SZIKINGER István: 
Rendvédelmi jog a dualiz-
mus korszakában……….. 
 
A XIX-XX. századi ma-
gyar állam nemzetbiz-

tonsági szervezetei 
XXIII.évf. (2013) 
27-28-29-30.sz. 

 

0380 ARTNER Ramona: 
A Magyar Királyi Csendőr-
ség és a városok…………. 

 
 
 

44.p. 
 

 
 
 

59.p. 
 

 
 
 

66.p. 
 

 
 
 
 
 

81.p. 
 

 
 
 
 
 

105.p. 
 

 
 
 

120.p. 
 

 
 

133.p. 
 

 
 

141-157.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.p. 
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0381 ARTNER Ramona — 
PARÁDI József — ZEIDLER 

Sándor A Magyar Királyi 
Csendőrség légi, vízi, vasúti 
és közúti szakszolgálati ágai  
 

0382 BODA József: A 
katonai rang és függelmi 
rendszer a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálatnál…….. 
 

0383 FÓRIZS Sándor: 
Rendvédelmi elvárások tük-
röződése négy ország rend-
őrtisztképzésében………… 
 

0384 FORRÓ János: Fejér 
vármegye közbiztonság-tör-
ténete 1688-1884………… 
 

0385 HEGEDŰS Ernő: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
harc- és gépjárművei……… 
 

0386 JAKUS János A ma-
gyar rádió-és rádióelek-
tronikai felderítés szervezeti 
változásai 1990-ig………… 
 

0387 KESERŰ István: A 
magyar pártállam határőri-
zete 1945-1956 ………….. 
 

0388 NAGY Ákos Péter: 
Adalékok a Rendvédelmi Szer-
vek Védelmi Szolgálata nem-
zetközi tevékenységének törté-
netéhez…………………….. 
 

0389 PARÁDI József: Nem-
zeti határőrizetünk polgári 
szakasza………………….. 
 

0390 PARÁDI József: Az 
államfő testőrségei az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában.. 
 

0391 SOM Krisztián: A 
német gyarmatok rendvé-
delmi erői………………… 
 

 
 
 
 

23.p. 
 
 

 

 
41.p. 

 
 
 
 
 

65.p. 
 

 
 
 
 

77.p. 
 

 
 

89.p. 
 

 
 
 

101.p. 
 
 
 

111.p. 
 
 

 
 

 
129.p. 

 
 
 

 
141.p. 

 
 

 
155.p. 

 
 

 
161.p. 

0392 SUBA János: „Csen-
dőralakulások” a Magyar 
Nemzeti Hadseregben, majd 
Magyar Királyi Nemzeti 
Hadseregben 1919-1921….. 
 

0393 SZÉKELY Zoltán: 
Repülők és határok régen 
és ma…………………… 
 

0394 SZIKINGER István: 
A magyar rendvédelmi jog 
1919-1944………………. 
 

A magyar rendvédelem, 
légiközlekedés, felderítés 

a XIX-XX. században 
XXXIII.évf. (2013) 31-32-

33-34.sz. 
 

0395 BALOGH Péter : A 
magyar katonai rádiófel-
derítés története…………. 
 

0396 BODA József : A 
magyar katonai ejtőernyő-
zés 75 éve………………. 
 

0397 BOTZ László : A 
Magyar Néphadsereg sze-
repvállalása a dél-vietnámi 
Nemzetközi Felügyelő és 
Ellenőrző Bizottság mun-
kájában 1973-1975……… 
 

0398 FÓRIZS Sándor : 
Határprovokációk a ma-
gyar-jugoszláv államhatá-
ron 1950-1951………….. 
 

0399 HEGEDŰS Ernő - 
FRÖCHLICH Dávid : 
Katonai erők rendvédelmi 
szerepkörben…………… 
 

0400 KESERŰ István A ma-
gyar határőrizet 1945-1990... 
 

 
 
 
 

169.p. 
 
 

 
179.p. 

 
 
 

     187-198.p. 
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63.p. 
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0401 NAGY György : Az első 
magyar határrendőrség……. 
 

0402 NAGY József : A ma-
gyar határőrizet változásai 
1958-1990……………….. 
 

0403 OLASZ Lajos : A légi 
csendőrség Magyarorszá-
gon……………………….. 
 

0404 PARÁDI József : 
Rendvédelmi testületek a 
polgári magyar állam idő-
szakában 1867-1919……. 
 

0405 PERÉNYI Roland : A 
fővárosi rendőrség tagjainak 
II. világháború alatti tevé-
kenysége az igazoló bizott-
sági iratok tükrében………… 
 
0406 SZIKINGER István : A 
magyar rendvédelmi jog 
1945-1989………………… 
 

0407 TÖMÖSVÁRY Zsig-
mond : Egy kevésbé ismert 
katonai attasé: NÉMETH De-
zső vezérkari ezredes……. 
 

0408 VEDÓ Attila : A Ma-
gyar Királyi Csendőrség 
karhatalmi tevékenységének 
szabályozása a dualizmus 
idején……………………. 
 

0409 VEDÓ Attila : A Fran-
cia Nemzeti Csendőrség a 
két világháború között……. 
 

A tűzoltóság története 
XXIV.évf. (2014) 35-36-

37-38.sz. 
 

0410 BERKI Imre : A ma-
gyar polgári védelem törté-
neti áttekintése…………… 
 
 

 
87.p. 

 

 
 

97.p. 
 

 
 

105.p. 
 
 
 

 
121.p. 

 
 
 
 

147.p. 
 
 
 

153.p. 
 

 
 

165.p. 

 
 
 
 

170.p. 
 
 
 

185-197.p.
 
 
 
 
 
 

 
15.p 

0411 BERKI Imre : A ma-
gyar Katasztrófavédelem 
Központi Múzeumának tör-
ténete és kiállításai……… 
 

0412 GÖRBE Márk : Tűz-
vész és bányalég. Sorstra-
gédiák megjelenítése FESZ-
TY Árpád művészetében… 
 

0413 HADNAGY Imre 
József : A magyar tűzoltó 
szervezetek története…… 
 

0414 KISS András : Cse-
pel gépjárművek a tűzoltó-
ság szolgálatában……….. 
 

0415 LINDNER Gyula : 
Megjegyzések a Római 
Birodalom tűzvédelméhez 
 

0416 OLASZ Lajos : A 
magyar légoltalom meg-
szervezése az 1930-as évek-
ben………………………. 
 

0417 PARÁDI Ákos : Tűz 
elleni védekezés a polgári 
magyar államban 1867-
1945……………………. 
 

0418 RÉTI Rezső : József 
főherceg a Magyar Or-
szágos Tűzoltó Szövetség 
védnöke………………… 
 

0419 SCHIMPF Gerard : 
A bécsi tűzoltóság 1683-
1948…………………….. 
 

0420 TÁTRAI Zsuzsanna : 
Szent Flórián ünnepe és a 
tűz szerepe a magyar nép-
hagyományban…………. 

 
 
 

25.p. 
 
 
 

 
35.p. 

 
 
 

43.p. 
 
 
 

51.p. 
 
 
 

67.p. 
 
 
 
 

75.p. 
 
 
 

85.p. 
 
 
 
 

111.p. 
 
 
 

119.p. 
 
 
 
 

125-130.p. 
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A magyar rendvédelem 
a kivételes hatalom 

időszakában 
XXIV.évf. (2014) 
39-40-41-42.sz. 

 

0421 ARTNER Ramona : Az 
osztrák csendőrség 1848-1938. 
 

0422 ARTNER Ramona : A 
bajor csendőrség a XX. század  
húszas éveiben………………. 
 

0423 FORRÓ János : A ma-
gyar csendőrség Kelet-Du-
nántúl román megszállásakor 
 

0424 FRÖCHLICH Dávid —
HEGEDŰS Ernő : Forgópisz- 
tolyok a honvéd lovasságnál és 
a Magyar Királyi Csendőrség 
lovas szervezeti elemeinél….. 
 

0425 PARÁDI Ákos : Ludovi-
kai indítvány a magyar csen- 
dőrség létrehozására………. 
 

0426 PARÁDI Ákos : Hivatás-
történet gondozás a Magyar 
Királyi Csendőrségnél…….. 
 

0427 PARÁDI József : A Csá-
szári Királyi Csendőrség Ma-
gyarországon……………… 
 

0428 PARÁDI József : A ma-
gyar határőrizet 1867-1945.. 
 

0429 PARÁDI József : A Ma-
gyar Királyi Vámőrség a pol-
gári magyar állam rendvédel-
mi testülete………………… 
 

0430 PARÁDI József : Határ-
őrség, rendőrség, humán viszo-
nyok a polgári magyar állam két 
világháború közötti időszakában 

 
 
 
 
 
 
 

15.p. 
 

 
 

23.p. 
 
 
 

31.p. 
 
 
 
 

 
43.p. 

 
 

51.p. 

 
 

55.p. 

 
 

61.p. 
 
 

71.p. 
 
 
 
 

81.p. 
 
 
 
 

99.p. 

0431 SUBA János: A Magyar 
Királyi Csendőrség és a terü-
letvisszacsatolások………….
 
0432 VEDÓ Attila : Rádió a 
Magyar Királyi Csendőrség 
szolgálatában…………….. 
 

0433 VEDÓ Attila : A Ma-
gyar Királyi Csendőrség 
karhatalmi fellépésének gya-
korlata……………………. 
 

0434 VEDÓ Attila : A had-
erő karhatalmi tevékeny-
sége 1867-1918…………. 

 
 

119.p. 
 
 
 

131.p. 
 

 
 
 

143.p. 
 

 
 

155-165.p.
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PARÁD Ákos 
A Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
könyvsorozatainak kötetei 

 
A kötetek a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek 
megfe-lelő alkotásokat közölnek. 

 

1 .  
 

A magyar rendvédelem-történet öröksége. 
HU-ISSN 2062-8447 

 

Cél: Nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy részének a bemutatása. 
 

„Omnia quae disco fur nequae latro.” 
(Amit tudok attól sem tolvaj sem rabló nem foszthat meg.) 

 
PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség. 

Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület. 
Budapest, 2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság. 281 p.  HU-ISBN 978 963 08 4794 0. 
 

PARÁDI József - SUBA János - VEDO Attila: 
A magyar-román határ és őrzése 1867-1918. 

Budapest, 20142 Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 172 p.  HU-ISBN 978 963 89 8285 8. 
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2 .  
 

A magyar rendvédelem-történet hagyatéka. 
HU-ISSN 2064-4728 

 

Cél: Nemzeti rendvédelem-történetünk során használt, ma már azonban 
nehezen elérhető szabályzatok, tankönyvek és hasonló kiadványok 
reprint jellegű publikálása. 
 

„Veritas nunquam perit.” /Seneca/  
(Az igazság sosem vész el.) 

 
BODA József - PARÁDI József - REGÉNYI Kund Miklós: 

1872 Felderítő-szolgálati utasítás. Anleitung zum Kundschaftsdienste. 
Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat - Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 441 p.  HU-ISBN 978 963 89 8284 1. 
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3 .  
 

Magyar Rendvédelem-történeti tanulmányok. 
HU-ISSN 2415-9875 

 

Cél: Gyűjteményes kötetek formájában egy-egy rendvédelmi részte-
rületet feltáró, illetve egy-egy szerző munkásságának részterületét rep-
rezentáló tanulmányok közkinccsé tétele.  
 

„Homo non sibi  soli  natus,  sed patriae.” /Cicero/  
(Az ember nem önmaga számára él, hanem a haza számára is.) 

 
PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar csendőrség-történeti tanulmányok. 

Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség - Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 401 p. HU-ISBN 978 

963 89 8288 9. 
 

BODA József - PARÁDI József (szerk.): Tanulmányok a XIX-XX. századi 
magyar állam rendvédelem-történetéből 

Budapest, 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Szemere Bertalan Magyar Rend-
védelem-történeti Tudományos Társaság. 244 p. HU-ISBN 978 615 55 2746 3. 
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4 .  
 

Salutem. 
HU-ISSN 2416-2078 

 

Cél: Rendvédelem-történeti témájú tanulmányokat tartalmazó gyűjte-
ményes kötetek általi tisztelgés a magyar rendvédelem-történetet művelő 
azon 65. életévüket betöltő kutatók előtt, akiknek a munkássága pél-
daértékű és kimagasló, valamint a személyük körül szellemi alkotómű-
hely alakult ki. 
 

„Vectigal  quaddam speculantes.” 
(Tisztelgés a tudós előtt.) 

 
PARÁDI József (szerk.): Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 65. születésnapja 

tiszteletére. 
Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság. 154 p.  
HU-ISBN 978 615 80 3090 8. 

 

PARÁDI Ákos (szerk.): Ünnepi tanulmányok PARÁDI  József 65. születésnapja 
tiszteletére. 

Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 218 p.  

HU-ISBN 978 963 89 8289 6. 
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5 .  
 

Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet 
szolgálatában. 

HU-ISSN 2064-5333 
 
Cél: A történelmi segédtudományoknak a nemzeti rendvédelem-történet 
érdekében alkalmazottak során keletkezett eredményei közkinccsé 
tétele. 
 

„Veritas est viaticum vitae certissimus.” 
(Az igazság az életben a legjobb útravaló.) 

 
SOM Krisztián: A magyar úti okmányok 1848-2012. 

Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 337 p. HU-ISBN 978 963 89 

8283 4. 
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PARÁDI Ákos 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság és tagjainak szerzőségével publikált 
a tudományos közléssel szemben támasztott elvárásokkal 

harmonizáló rendvédelem-történeti tartalmú kötetek 
1990-2015 

 

1.BACSA Gábor (V - 2003) : A magyar–jugoszláv (S.H.S) határ 
megállapítása és kitűzése a trianoni szerződés szerint 1921-1924. 

Budapest, 1998, Püski. 224 p. HU-ISBN 963 90 4095 9. 
 

2.BACZONI Tamás — LÓRÁNT Csaba — TÓTH László et al.: A Magyar 

Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945. Budapest, 2007, TÓTH 

László. 239 p. HU-ISBN 978 963 06 7550 5. /HUNIFORM.1/ HU-
ISSN — 
 

3.BENCSIK Péter: A magyar utiokmányok története 1867-1945. 
Budapest, 2003, Tipico Design. 179 p. HU-ISBN 963 76 2333 7. 
 

4. BENCSIK Péter — NAGY György: A magyar utiokmányok története 1945-

1990. Budapest, 2005, Tipico Design. 273 p. HU-ISBN 963 76 3335 3. 
 

5.BERTA Gyula: Somogyország pandúrjainak története 1766-1884. 
Marcali, 2000, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum. 318 p. HU-ISBN 
963 00 3131 0. 
 

6.BERTA Gyula: Kaposvár rendőrségének története. Kaposvár, 2001, 
Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány. 196 p. HU-ISBN 963 
00 8098 2. 
 

7.BERTA Gyula: Betyárok, hóhérok, börtönök Somogyban. Kaposvár, 2002, 
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. 408 p. HU-ISBN 963 20 
6040 7. 
 

8.BERTA Gyula: Börtön, börtön, börtön. A Somogy megyei büntetés-
végrehajtási intézet története. Kaposvár, 2005, Powerpoint Kiadó. 212 
p. HU-ISBN 963 21 8674 5. 
 

9.BODA József et al. (szerk.): Legendák és titkok katonái. A mélységi 

felderítés története. Budapest, 2012, Zrínyi. 311 p. HU-ISBN 978 963 
32 7537 5. /Katonák békében és misszióban, 2./ HU-ISSN 2063-3106. 
 

10.BODA József et al. (szerk.): Levegőből harcba. A magyar katonai 

ejtőernyőzés története és változó feladatrendszere. Budapest, 2012, 
Zrínyi. 186 p. HU-ISBN 978 963 32 7636 8. /Katonák békében és 
misszióban, 3./ HU-ISSN 2063-3106. 
 
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 414 

11.BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): A XIX-XX. századi 
magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei. Budapest, 20142, 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat — Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 399 p. HU-ISBN 
978 963 89 8280 3. 
 

12.BODA József — PARÁDI József — REGÉNYI Kund Miklós (szerk.): 
1872 Felderítő-szolgálati utasítás. Anleitung zum Kundscahftsdienste. 
Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat — Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 441 p. HU-
ISBN 978 963 89 8284 1. /A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, 
1./ HU-ISSN 2064-4728. 
 

13.BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): Tanulmányok a XIX-
XX. századi magyar állam rendvédelem-történetéből. Budapest, 2015, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. HU-ISBN 978 615 55 
2746 3. /Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, 2./ HU-ISSN 
2415-9875. 
 

14.BODROGI Péter – MOLNÁR József – ZEIDLER Sándor: Nagy magyar 
kitüntetéskönyv. A magyar állam rendjelei és kitűntetései. A Szent 
György-Rendtől a Nagy Imre-Érdemrendig. Budapest, 2005, Rubicon. 
280 p., 600 ábra. HU-ISBN 963 86 7211 0. /Rubicon könyvek./ HU-
ISSN — 
 

15.CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. 
Pécs, 1999, Pro Pannónia Alapítvány. 186 p. HU-ISBN 963 90 7940 
5. /Pannónia könyvek./ HU-ISSN 0237-4277. 
 

16.CSAPÓ Csaba: RÁDAY Gedeon és a szegedi királyi biztosság. A 
„betyárvilág” felszámolása. Pécs, 2007, Pro Pannónia Alapítvány. 
207 p. HU-ISBN 978 963 94 9887 7. 
 

17.CSÓKA Ferenc (szerk.): Szakszolgálat Magyarországon, avagy 
tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából (1785–2011). 
Budapest, 2012, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. 497 p. HU-ISBN 
978 963 08 6211 3. 
 

18. ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből. Pécs, 1994, 
Betűcenter. 267 p. HU-ISBN — /Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

19.ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 
1944-ig. Pécs, 1995, Police Press. 321 p. HU-ISBN 963 85 1923 1. 
/Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
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20.ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 
1952-ig. Pécs, 1996, Police Press. 273 p. HU-ISBN 963 85 1921 5. 
/Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

21.ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 
1958-ig. Újjászervezés, megtorlás. Pécs, 1998, Police Press. 323 p. 
HU-ISBN 963 85 1924 X. /Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

22.ERNYES Mihály: A nemzetközi és a magyar rendvédelemtörténet 
alapjai. I. A rendőrségről. Budapest, 1999, Prevent Contact. 143 p. 
HU-ISBN —   

 

23.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége az államosításig. Pécs, 1999, 
James és James Bt. 322 p. HU-ISBN 963 03 8038 2. 
 

24.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége. Az államosítás. Pécs, 2000. 
James és James Bt. 301 p. 963 03 8038 2.   

 

25.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége 1956 őszéig. Pécs, 2001, 
James és James Bt. 340 p. HU-ISBN 963 03 8037 4.  

 

26.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége 1963-ig. Pécs, 2002, James és 
James Bt. 371 p. HU-ISBN 963 03 8037 4.  

 

27.ERNYES Mihály: A magyar rendőrség története. I. köt. Budapest, 
2002, BM. Kiadó. 342 p. HU-ISBN 963 92 0813 2.  

 

28.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége. Az önkormányzati rendőrség 
története. Pécs, 2003, Teromo Bt. 283 p. HU-ISBN 963 21 2139 2.  
 

29.ERNYES Mihály: Baranyai rendőrségek. A vármegyei és a közösségi 
rendőrségek története. Pécs, 2004, Teromo Bt. 296 p. HU-ISBN 963 21 
4444 9  

 

30.FAZAKAS László — HEGEDŰS Ernő — HENNEL Sándor: A Szent 
Korona őrzése. A koronaőrség, a koronaőrök. Budapest, 2002, 
Heraldika. 286 p. HU-ISBN 963 92 0402 1.  

 

31.KABODI Csaba — LŐRINCZ József — MEZEY Barna: Büntetéstani 
alapfogalmak. Budapest, 2005, Rejtjel. 223 p. HU-ISBN 963 72 5511 
7.  

 

32.KABODI Csaba – LŐRINCZ József – MEZEY Barna: Fejezetek a 
büntetések és végrehajtásuk történetéből. Budapest, 2002, ELTE-
ÁJK. Be. és Bv. tanszék. 136 p. 

 

33. KABODI Csaba – LŐRINCZ József – MEZEY Barna: A büntetéstan 
elmélete és történeti alapjai. Budapest, 2003, ELTE-ÁJK. Be. és Bv. 
tanszék. 223 p.  
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34.KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két 
világháború között. Pécs 2002, Pro Prannónia Alapítvány. 175 p. Hu-
ISBN 963 90 7982 0. /Pannónia könyvek./ HU-ISSN 0237-4277.  

 

35.KOCSIS Tibor – ifj. KOCSIS Tibor Krisztián (V - 2012): A magyar 
királyi csendőrség és a szombathelyi III. csendőrkerület igaz története 
1867–1945. Szombathely, 2012, DOC Hungary Kft. 544 p. HU-ISBN 
978 963 08 6046 8 

 

36.KÖPF László: Fejezetek a magyar vámigazgatás és pénzügyőrség 
történetéből. Budapest, 2003, Tipico Design, 171 p. HU-ISBN 963 
76 2334 5. 

 

37.KOVÁCS Tamás: Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-
Schweinitzer József rendőr-főkapitány helyettes feljegyzése a 
szélsőjobboldali mozgalmakról 1932-1943. Budapest, 2009, Gondolat 
Kiadó. 157 p. HU-ISBN 978 963 69 3167 4 /Pártok és politika./ HU-
ISSN 1589-911X. 

 

38. KOVÁCS Zoltán András: A Szálasi-kormány belügyminisztériuma. 
Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban. 
Gödöllő-Máriabesenyő, 2009, Attraktor. 373 p. HU-ISBN 978 963 98 
5733 9. /Studia militaria hungarica, 5./ HU-ISSN 1787-6796. 

 

39. LŐRINCZ József: Büntetőpolitika és börtönügy. Budapest, 2009, 
Rejtjel Kiadó. 223 p. HU-ISBN 978 963 72 5559 5. 

 

40. LŐRINCZ József: Emlékkönyv a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet fennállásának 125. évfordulójára. Győr, 
2011, Összefogás a Börtönügyért Egyesület. 159 p. HU-ISBN 
978 963 08 2366 1. 
 

41. MEZEY Barna: A magyar polgári börtönügy kezdetei. Budapest, 1995, 
Osiris - Századvég. 229 p. HU-ISBN 963 83 8488 3. /Jogtörténet./ 
HU-ISSN 1218-3814. /Jogtörténeti értekezések./ HU-ISSN 0134-
0026. 

 

42. MEZEY Barna et al. (szerk.): Magyar jogtörténet. Budapest, 20074, Osiris. 
515 p. HU-ISBN 978 963 38 9901 4. /Osiris tankönyvek./ HU-ISSN 
1218-9855. 

 

43. MEZEY Barna: Régi idők tömlőcei. Büntetések, börtönök, bakók. Budapest, 
2010, Rubicon-Ház Bt. 175 p. HU-ISBN 978 963 98 3906 9. /Rubicon-
könyvek./  

 

44. MEZEY Barna: A fenyítőházak forradalma. A modern büntetés-
végrehajtás alapvetése Európában. Budapest, 2013, Gondolat Kiadó. 
540 p. HU-ISBN 978 963 69 3438 5 
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45. NAGY Pál: Képes krónika a magyar utilevelek, útlevelek három 
évszázados múltjából (1661-2000). Debrecen, 2006, Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár. 176 p. HU-ISBN 963 72 3832 8. /A Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár közleményei, 29./ HU-ISSN 0133-8676.  

 

46.PARÁDI Ákos (szerk.): Ünnepi tanulmányok PARÁDI József 65. 
születésnapja tiszteletére. Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 218 p. HU-ISBN 
978 963 98 8289 6. /Salutem, 2./ HU-ISSN 2416-2078. 
 

47. PARÁDI Ákos – PARÁDI József: Rendvédelmünk 1867-1945. 
Budapest, 2006, Rendőrtiszti Főiskola, 82 p. HU-ISBN 963 06 0281 
4. 
 

48. PARÁDI József: A határszéli csendőrség 1891-1914. Budapest, 1984, 
Határőrség. 91 p. HU-ISBN — 
 

49. PARÁDI József: A dualista Magyarország pénzügyi szerveinek 
határőrizete 1867-1914. Budapest, 1987, Határőrség. 123 p., ill. HU-
ISBN — 
 

50. PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. 
Budapest, 1995, Tipico Design. 221 p. HU-ISBN 963 04 6215 X. 
 

51. PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 
19962, Osiris. 367 p. HU-ISBN 963 04 7958 3.  

 

52. PARÁDI József A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma a 
rendszerváltástól az ezredfordulóig 1990-2000. Budapest, 2001, BM 
Kiadó. 73 p. HU-ISBN 963 80 3666 4. /Fejezetek a Belügyminisztérium 
történetéből./ HU-ISSN — 
 

53. PARÁDI József: Pénzügyőrség és vámhivatalok a határőrizetben. 
Budapest, 2003, Tipico Design. 219 p. HU-ISBN 963 7623 30 
2./Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században, 1./ HU-ISSN —  
 

54. PARÁDI József: Csendőrség a határőrizetben. Budapest, 2003, Tipico 
Design. 186 p. HU-ISBN 963 76 2331 0. /Rendvédelem a határokon a 
XIX-XX. században, 2./ HU-ISSN — 
 

55. PARÁDI József: Rendőrség a határőrizetben. Budapest, 2003, Tipico 
Design. 266 p. HU-ISBN 963 76 2332 9. /Rendvédelem a határokon a 
XIX-XX. században, 3./ HU-ISSN —  
 

 
56. PARÁDI József: A csendőrlaktanyától a BM Nemzetközi Oktatási 

Központig. Budapest, 2005, BM Nemzetközi Oktatási Központ. 194 p. 
HU-ISBN 963 82 0823 X. 
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57. PARÁDI József – SUBA János – VEDÓ Attila: A magyar-román határ 
és őrzése 1867–1918. Budapest, 2011, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 140 p. HU-ISBN 978 
963 08 1708 0. /A magyar rendvédelem-történet öröksége, 1./ HU-
ISSN 2062-8442. 
 

58. PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség. Az első magyar 
polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület 1881–1945. Budapest, 
2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 281 p. HU-ISBN 978 963 08 4794 0. /A magyar 
rendvédelem-történet hagyatéka, 2./ HU-ISSN 2062-8447 

 

59. PARÁDI Ákos – PARÁDI József – SIMON F. Nándor (szerk.): A magyar 
rendvédelem-történetért elismerések. Budapest, 2014, Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 95 p. 
HU-ISBN 978 963 89 8286 5. 
 

60. PARÁDI József – SUBA János – VEDÓ Attila: A magyar-román határ 
és őrzése 1867–1918. Budapest, 20142, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 172 p. HU-ISBN 
978 963 89 8285 8. /A magyar rendvédelem-történet öröksége, 3./ 
HU-ISSN 2062-8442. 

 

61. PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar csendőrség-történetért 
elismerések. Budapest, 2014, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. 85 p. HU-ISBN 978 963 89 8287 2. 
 

62. PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar csendőrség-történeti 
tanulmányok. Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. 401 p. HU-ISBN 978 963 89 8288 9. /Magyar 
rendvédelem-történeti tanulmányok, 1./ HU-ISSN 2415-9875. 

 

63. PARÁDI József (szerk.): Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 65. 
születésnapja tiszteletére. Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 154 p.  HU-ISBN 
978 615 80 3090 8. /Salutem, 1./ HU-ISSN 2416-2078. 
 

64. PERÉNYI Roland: A bűn nyomában. A budapesti bűnözés 
társadalomtörténete 1896–1914. Budapest, 2012, Uránia 
Ismeretterjesztő Alapítvány-L'Harmattan. 318 p. HU-ISBN 978 963 
23 6554 1. /A múlt ősvényén, 20./ HU-ISSN 1587-3153 
 

65. SALLAI János: Magyarország határai a térképeken a honfoglalástól 
1947-ig. Budapest, 1994, Határőrség. 71 p. HU-ISBN  
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66. SALLAI János: Magyarország történelmi határai a térképeken. 
Budapest, 1995, Püski Kiadó. 109 p. HU-ISBN 963 82 5664 8. 
 

67. SALLAI János: A lengyel-magyar határ története. 1997, Argumentum 
Kiadó. 50 p. (A kötet tartalmazza a lengyel fordítást is. [Historia granícy 
wegiersko-polskiej.] ) HU-ISBN 963 03 4433 5. 
 

68. SALLAI János: A fegyverhasználat szabályozása a határőrizetben a 
XX. században. Budapest, 2000, Határőrség. ? p. HU-ISBN ? 
 

69. SALLAI János (szerk.): Forró ősz a lengyel-magyar határon, 1939. 
Budapest, 2008, Újpesti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat. 40 p. (A 
kötet tartalmazza a lengyel fordítást is. [Gorąca jesień na granicy 
polsko-węgierskiej, 1939.] Ford. Katarzyna SZYMANOWICZ-KŰMŰVES) 
HU-ISBN — 
 

70.  SALLAI János: Egy idejét múlt korszak lenyomata. A vasfüggöny 

története. Budapest, 2012, Hanns Seidel Alapítvány. Magyar szöveg 103 
p. (A kötet tartalmazza a német [Abdruck einer versunkenen Epoche. 
Geschichte des Eisernen Vorhangs.] és az angol [An impression of a 
bygone era. The history of the iron curtain.] fordítást is. HU-ISBN 
978 963 88 4843 7. 
 

71. SOM Krisztián: A magyar úti okmányok 1848-2012. Budapest, 2014, 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat - Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. HU-ISBN 978 963 89 
8283 4. /Segédtudo-mányok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában, 
1./ HU-ISSN 2064-5333. 
 

72.  SUBA János: Magyarország határainak kitűzése és felmérése 1921-1925 

között. A határmegállapító bizottságok működése. Budapest, 1999, 
Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont. 266 p. HU-ISBN 963 
90 6577 3. /Honvéd tudósok, 39./ HU-ISSN 1218-1526. 
 

73.  SUBA János: Magyarország államhatárának változásai 1867-1947 

között. A határmegállapító bizottságok működése Magyarországon a XIX-

XX. században. Budapest, 2003, Tipico Design, 229 p. HU-ISBN 963 76 
2329 9. 
 

74. SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit 1938-1945. Budapest, 1987, 
Magvető. 272 p. HU-ISBN 963 14 1081 1. /Nemzet és emlékezet./ 
HU-ISSN 0231-0910.  

 

75. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség. Budapest, 19901, 
Zrínyi. 154 p. HU-ISBN 963 32 6560 6.  
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76. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség 1938-1945. Budapest, 
20002, Ister. 173 p. HU-ISBN 963 92 4328 0. 

 

77. SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon 
és adattár. Budapest, 20032, Ister. 409 p. HU-ISBN 963 92 4337 X.  

 

78. SZAKÁLY Sándor: Katonák csendőrök ellenállók. Kaposvár, 2007, 
Kaposvár város közgyűlése. 114 p. HU-ISBN 978 963 86 7329 9. 
/Örökség Kaposi Kiskönyvtár, 32./ HU-ISSN 1218-7380.  

 

79. SZAKÁLY Sándor: Akik a Magyar Királyi Csendőrséget 1919 és 1945 
között vezették. Történelmi-statisztikai áttekintés a Magyar Királyi 
Csendőrség felső vezetőiről. Budapest, 2013, Magyar Napló Kiadó. 
301 p. HU-ISBN 978 963 99 6127 2. 

 

80.  SZAKÁLY Sándor: A 2. vkf. osztály. Tanulmányok a magyar katonai 
hírszerzés és kémelhárítás történetéből 1918-1945. Budapest, 2015, 
Magyar Napló - Veritas Történetkutató Intézet. 271 p. HU-ISBN 978 615 
54 6526 0. 
 

81. ZEIDLER Sándor: Kitűntetések a Magyar Köztársaságban. Budapest, 
1996, Kossuth. 128 p. HU-ISBN 963 09 3807 3. 
 

82. ZÉTÉNYI Zsolt: A Képíró-ügy. Tanulmány és dokumentumközlés. 
Budapest, 2013, Kairosz. 384 p. HU-ISBN 978 963 66 2499 6. 
 

83. ZÉTÉNYI Zsolt: Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. Budapest, 
2015, Magyar Napló. 589 p. HU-ISBN 978 615 5465 44 4. 

 

A jelzett monográfiák a kiadónál rendelhetőek meg: 
 

BM Kiadó 
*: H-1149. Budapest, Mogyoródi út 43. 

1903 Budapest, Pf.:314 
℡: (+36/06-1) 469-2969 

Heraldika 
*: H-1113 Budapest, Takács Menyhért u. 5. 

℡: (+36/06-1) 209-6078;    È: (+36/06-20) 973-6120 
@ : heraldika@elender.hu 

 

Ister Kiadó és Kulturális Szolgáltató Iroda 
*: H-1094 Budapest, Tűzoltó u. 8.  

℡: (+36/16-1) 215-2249 
@ : ister_toth@interware.hu 

 

Magyar Napló 
*: H-1092 Budapest, Ferenc krt. 14. I/5. 

℡: (+36/16-1) 413-6672 
@ : info@magyarnaplo.hu 
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Osiris 
*: H-1053 Budapest, Egyetem-tér 5. II./10-A. 

℡: (+36/06-1) 619-9409 
 

Pro Pannónia Alapítvány 
*: H-7621 Pécs, Király u. 33. 

℡: (+36/06-72) 213-379 
 

 
Rejtjel Kiadó Kft. 

*: H-1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 
℡: (+36/06-1) 483-8014 

 
Rubicon 

*: H-1161 Budapest, Sándor u. 60. 
℡: (+36/06-1) 402-1848 

 
Tipico Design 

*: H-1149 Budapest, Egressy út 23-25. 
℡: (+36/06-1) 355-3991    F.: (+36/06-1) 355-0591 

@ : tipico.design@axelero.hu 
 

 
A Betűcenter, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Büntetés-eljárási és 
Büntetés-végrehajtásjogi tanszéke (ELTE-ÁJK. Be. és Bv. tanszék), 
James és James Bt., Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Kaposvár város 
közgyűlése, Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány, Kossuth, 
Magyar Honvédség Tájékoztatási és Médiaközpont, Marcali Városi 
Helytörténeti Múzeum, Police Press, Prevent Contact, Somogy Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet, Teromo és Zrínyi kiadók által 
megjelentetett, illetve természetes személy által publikált könyvekhez a 
szerzők segítségével lehet hozzájutni.  
 
 
 

BERTA Gyula: (+36/06-20) 571-7046         Dr. MEZEY Barna: (+36/06-1) 411-6518 
Dr. ERNYES Mihály: (+36/06-20) 326-7193       NAGY Pál: (+36/06-52) 492-763 
KOCSIS Tibor: (+36/06-94) 317-235         Dr. SUBA János: (+36/06-1) 325-1673 
Dr. LÓRÁNT Csaba: (+36/06-1) 325-1673    Dr. SZAKÁLY Sándor: (+36/06-20) 910-5291 

ZEIDLER Sándor: (+36/06-30) 961-9148 
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PARÁDI Ákos 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagjainak szerzőségével publikált rendvédelem-történeti 

témájú kötetek 2011-2015 
 

 
 

BODA József et al. (szerk.): 
Legendák és titkok katonái. 

A mélységi felderítés története. 
 

Budapest, 2012, Zrínyi. 
HU-ISBN 978 963 32 7537 5 

 
/Katonák békében és misszióban, 2./ HU-ISSN 2063-3106 

 
A mű a magyar mélységi felderítés történetét ismerteti 

a tevékenységben résztvevők szemszögéből 
311 oldalon. 
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BODA József et al. (szerk.): 
Levegőből harcba. 

A magyar katonai ejtőernyőés története 
és változó feladatrendszere. 

 
Budapest, 2012, Zrínyi. 

HU-ISBN 978 963 32 7636 8 
 

/Katonák békében és misszióban, 3./ 
HU-ISSN 2063-3106 

 
A mű a magyar katonai ejtőernyőzés történetét ismerteti 

186 oldalon. 
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A XIX-XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei. 
BODA József – PARÁDI József (szerk.): 

 
Második, javított, bővített és átdolgozott kiadás. 

Budapest, 20142, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

 
HU-ISBN 978 963 89 8280 3 

 
A mű bepillantást nyújt a XIX-XX. századi magyar állam 

nemzetbiztonsági testületeinek szervezeteibe és működésébe 
399 oldalon. 
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BODA József – PARÁDI József – REGÉNYI Kund Miklós (szerk.): 
1872 

Felderítő-szolgálati utasítás. 
Anleitung zum Kundschaftsdienste. 

 
Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 
 

HU-ISBN 978 963 89 8284 1 
/A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, 1./ 

HU-ISSN 2064-4728 
 

A mű az Evidenzbüro szervezetébe és működésébe nyújt betekintést 
441 oldalon. 
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BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): 
Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar állam 

rendvédelem-történetéből.  
 

Budapest, 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem  - 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság.  
HU-ISBN 978 615 55 2746 3. 

 
/Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, 2./ 

HU-ISSN 2415-9875 
 

A mű a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 1/4  évszázados története előtt tisztelegve a 

szakterület kimagasló művelőinek tollából 
12 rendvédelem-történeti tartalmú tanulmányt tartalmaz  

244 oldalon. 
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CSÓKA Ferenc (szerk.): 
Szakszolgálat Magyarországon, 

avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából 
(1785-2011). 

 
Budapest, 2012, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. 

HU-ISBN 978 963 08 6211 3. 
 

A mű három évszázad magyar hírszerzésének és titkos 
adatgyűjtésének 

történetébe nyújt betekintést 
497 oldalon. 
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id. KOCSIS Tibor - ifj. KOCSIS Tibor Krisztián: 
A magyar királyi csendőrség 

és a szombathelyi III. csendőrkerület igaz története 
1867-1945. 

 
Szombathely, 2012, DOC Hungary Kft. 

HU-ISBN 978 963 08 6046 8 
 

A mű a Magyar Királyi Csendőrség 
szombathelyi kerületének történetét ismerteti 

554 oldalon. 
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LŐRINCZ József: 
Emlékkönyv a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézet fennállásának 125. évfordulójára. 
 

Győr, 2011, Összefogás a Börtönügyért Egyesület. 
HU-ISBN 978 963 08 2366 1. 

 
A mű a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

történetét ismerteti 1886-tól 2012-ig 
159 oldalon. 
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MEZEY Barna: 
A fenyítőházak forradalma. 

A modern büntetés-végrehajtás alapvetése  
Európában. 

 
Budapest, 2013, Gondolat Kiadó. 

HU-ISBN 978 963 69 3438 5 
 

A mű a XVII-XIX. terjedő időszakban a nyugat-európai büntetés-
végrehajtás fejlődéstörténetét mutatja be 

157 oldalon. 
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PARÁDI Ákos (szerk.): 
Ünnepi tanulmányok PARÁDI József  65. születésnapja tiszteletére  

 
Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság.  
HU-ISBN 978 963 98 8289 6. 

 
/Salutem, 2./ 

HU-ISSN 2416-2078. 
 

A mű az ünnepelt Laudatio-ját és a szellemi vonzáskörébe tartozó 
személyek tollából 8 rendvédelem-történeti témájú tanulmányt 

tartalmaz  218 oldalon. 
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A magyar-román határ és őrzése 1867–1918. 

PARÁDI József – SUBA János – VEDO Attila: 

 
Budapest, 20111, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság. 
HU-ISBN 978 963 08 1708 0. 

/A magyar rendvédelem-történet öröksége, 1./ HU-ISSN 2062-8442. 
 

A mű a magyar-román államhatár őrzését ismerteti 
a dualizmus időszakában 

140 oldalon. 
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PARÁDI József: 
A Magyar Királyi Csendőrség. 

Az első magyar polgári, központosított, 
Közbiztonsági őrtestület 

1881-1945. 
 

Budapest, 2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. 

HU-ISBN 978 963 08 4794 0 
/A magyar rendvédelem-történet öröksége, 2./ HU-ISSN 2062-8447 

 
A mű a Magyar Királyi Csendőrség történetét mutatja be 

281 oldalon. 
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A magyar-román határ és őrzése 1867–1918. 

PARÁDI József – SUBA János – VEDO Attila: 

 
Budapest, 20142, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság. 
HU-ISBN 978 963 89 8285 8. 

/A magyar rendvédelem-történet öröksége, 3./ HU-ISSN 2062-8442. 
 

A mű a magyar-román államhatár őrzését ismerteti 
a dualizmus időszakában 

172 oldalon. 
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PARÁDI Ákos – PARÁDI József – SIMON F. Nándor (szerk.): 
A magyar rendvédelem-történetért elismerések. 

 

Budapest, 2014, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. 

HU-ISBN 978 963 89 8286 5. 
 

A mű a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaságnak a rendvédelem-története érdekében 

kifejtett tevékenységek elismerésére adományozott kitűntetéseit 
mutatja be 95 oldalon. 
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PARÁDI József et al. (szerk.): 
Magyar Csendőrség-történeti tanulmányok.  

 
Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közösség - 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság.  

HU-ISBN 978 963 89 8288 9. 
 

/Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, 1./ 
HU-ISSN 2415-9875 

 
A mű a Magyar Királyi Csendőrség történetének témakörében 

készített 14 tanulmányt közöl  
401 oldalon. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257       XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 

 

 437 

 
 

PARÁDI József (szerk.): 
Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 65. születésnapja tiszteletére  

 
Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság.  
HU-ISBN 978 615 80 3090 8. 

 
/Salutem, 1./ 

HU-ISSN 2416-2078. 
 

A mű az ünnepelt Laudatio-ját és a szellemi vonzáskörébe tartozó 
személyek tollából 8 rendvédelem-történeti témájú tanulmányt 

tartalmaz  154 oldalon. 
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PERÉNYI Roland: 
A bűn nyomában. 

A budapesti bűnözés 
társadalomtörténete 1896-1914. 

 
Budapest, 2012, Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány-L'Harmattan. 

HU-ISBN 978 963 23 6554 1 
 

/A múlt ősvényén, 20./ 
HU-ISSN 1587-3153 

 
A mű a XIX-XX. század fordulóján Budapest nagyvárosi bűnözésének 

társadalom-történeti elemzését mutatja be 
318 oldalon. 
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SALLAI János: 
Egy idejét múlt korszak lenyomata. 

A vasfüggöny története. 
 

Budapest, 2012, Hanns Seidel Alapítvány. 
HU-ISBN 998 973 88 4843 7 

 
A mű a magyar pártállam úgynevezett puha diktatúrája nyugati 

határvonalának őrzését ismerteti103 oldalon, 
egyben a könyv tartalmazza újabb kétszer 103 oldalon a magyar 

szöveg angol és német nyelvű fordítását, valamint 
40 oldalon az illusztrációt. 
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SOM Krisztián: 
A magyar úti okmányok 1848-2012. 

 
Budapest, 2014, 

 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 
 

HU-ISBN 978 963 89 8283 4 
/Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában, 1./ 

HU-ISSN 2064-5333 
 

A mű a magyar úti okmányok fejlődésének történetét mutatja be 
a XIX. század közepétől napjainkig 

313 oldalon. 
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SZAKÁLY Sándor: 
Akik a Magyar Királyi Csendőrséget 

1919 és 1945 között vezették. 
Történelmi-statisztikai áttekintés 

a Magyar Királyi Csendőrség felső vezetőiről. 
 

Budapest, 2013, Magyar Napló Kiadó. 
HU-ISBN 978 963 99 6127 2 

 
A mű a szerzőnek a két világháború közötti 

magyar katonai felső vezetés feltárására irányuló munkásságába 
illeszkedik. A szerző a Magyar Királyi Csendőrség 1919-1945 közötti 

vezetőinek az életútját mutatja be 
200 oldalon. 
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SZAKÁLY Sándor: 
A 2. vkf. osztály. Tanulmányok a magyar katonai hírszerzés 

és kémelhárítás történetéből 1918-1945.  
 

Budapest, 2015, 
Magyar Napló – Veritas Történetkutató Intézet. 

 
HU-ISBN 978 615 54 6526 0. 

 
A szerző a két világháború közötti 

katonai hírszerzés és kémelhárítás történetét ismerteti  
271 oldalon. 
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ZÉTÉNYI Zsolt: 
A Képíró-ügy. Tanulmány és dokumentumközlés. 

 
Budapest, 2013,Kairosz Kiadó. 

HU-ISBN 978 963 66 2499 6 
 

A szerző művében az ártatlanul megvádolt dr. KÉPÍRÓ Sándor szkv. 
cső. szds.  Ügyéről szól, akit a Fővárosi Bíróság 2011. VII. 18-án az 

ellene felhozott vádak alól felmentett. A 97 éves ember a vádakat és 
a média egy része által keltett tömeghisztériát már  Nem tudta 

elviselni, valószínűleg ennek hatására vesztette el az életét. 
Az alkotó mondandóját 384 oldalon fejtette ki. 
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 Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. 

ZÉTÉNYI Zsolt: 

 
Budapest, 2015, Magyar Napló. 

HU-ISBN 978 615 5465 44 4. 
 

A szerző művében a néha SÁGVÁRI Endre letartóztatásának 
körülményeit kívánta objektív történelemszemléleten nyugvó 

módon feltárni. Nem volt könnyű dolga, mivel politikai 
prekoncepciókon nyugvó számos és tudatos ferdítésről, állításról, 
állásfoglalásról kellett lerántania a leplet. 589 oldalon mutatja a 

mellékletekkel együtt az alkotó a történelmi valóságot, valóságos 
nyomozó munkát folytatva. 
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