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IMPRESSZUM 
A periodika hivatásának tekintjük a diszciplína művelése során keletkezett 
operatív információk közlését. Tisztelettel köszönik e szám szerkesztői minda-
zok segítségét, akik tevékenységükkel hozzájárultak a kiadvány létrejöttéhez. 
Kérjük a Hírlevél olvasóit, hogy periodikánk megjelenéséhez, színvonalas szer-
kesztéséhez járuljanak hozzá. 

 

A szerkesztőség segítséget vár: 
- A szerkesztőség által nem figyelt hazai és külföldi lapok figyelését szíve-

sen fogadják a szerkesztők. 
- Ugyancsak szívesen vesszük egyes hazai vagy külföldi gyűjteményben talál-

ható rendvédelem-történeti témájú kiadványok bibliográfiájának elkészítését. 
- Köszönettel vesszük a tájékoztatásokat a már lezajlott és a meghirdetett 

rendvédelem-történeti orientáltságú rendezvényekről. 
A kiadványban aláírással megjelenő írások eltérhetnek a szerkesztőség ál-

láspontjától! 
A beküldött írásokat, számítógéplemezeket, fényképeket, videó tekercse-

ket, stb. a szerkesztőség nem küldi vissza, valamint fenntartja magának a pub-
likálásra kerülő anyagok javításának jogát! 
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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 

 
 
 
 
 
 



 

 
SZERZŐK 

PARÁDI Ákos   
(+36/06-70) 326-1150  ;  akos.paradi@gmail.com 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tagja. A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordisnis) 
HU-ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Histo-
riae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikák, valamint a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság kiadványai 
szerkesztőségének tagja. Kutatási területe a XIX-XX. századi magyar rendvé-
delem közhatósági rendszere. 
 

 
PARÁDI József dr.Cs.C. mag.    
(+36/06-70) 326-1151  ;  paradi.jozsef@gmail.com 
Bölcsészdoktor, a hadtudomány kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár, a 
rendvédelem-történet magistere, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestü-
leti tagja, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnöke, a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordisnis) HU-ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nunti-
otones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikák, valamint 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
könyvsorozatainak a főszerkesztője, határőrizet-történeti szakértő, a magyar 
rendvédelem-történet dualizmuskori és két világháború közötti időszakának 
kutatója. 
 

 
SUBA János dr.Ph.D. mag.   
(+36/06-30) 566-7120  ;  suba.janos@webmail.hu 
A történelem segédtudományai (történeti-földrajz) egyetemi doktora, a törté-
nelemtudomány Ph.D. doktora. A Magyar Tudományos Akadémia köz-
testületi tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság elnökségi tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Alapítvány kurátora. A rendvédelem-történet magistere. A magyar 
Hadtudományi Társaság Tagja. A magyar államhatárjelek és térképi ábrázolá-
suk történetének szaktértője, kutatási területe a történeti földrajz, a XVIII-XX. 
századi magyar állam határának története, objektumtörténet, a magyar fegyve-
res erők diszlokációjának története, Kárpát-medencei erődítések. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
SZÉKELY Zoltán dr.jur.     
(+36/06-30) 479-5654   ;   dr.szekely.zoltan@gmail.com 
Egyetemi tanársegéd. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság elnökségi tagja. Kutatási területe az európai rendvédelem-
történet összefüggései. 
 
ZEIDLER Sándor mag. .    
(+36/06-30) 961-9148; zeidler@upcmail.hu 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el-
nökségi tagja, a Magyar Numizmatikai Társaság tagja, a rendvédelem-törté-
net magistere, az archontológia – fallerisztika — heraldika — insigniológia —
vexillológia — numizmatika — ikonográfia történelmi segédtudományoknak 
a XIX-XX. századi magyar rendvédelemre alkalmazott változatát műveli, 
munkásságában az általa gondozott szakterület szakértője. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tudományos címek, fokozatok és társasági elismerések 
 
Doktori címek 
dr.jur. (dr.juris)                                                       =   jogász 
 

dr.med. (doctor medicinale universale                 =    orvos doktor 
 

dr.med.dent. (doctor medicinae dentalis)             =    fogorvos 
 

dr.med.vet. (doctor medicinae veterinairae)         =    állatorvos 
 

dr.pharm. (doctor pharmaciae)                              =    gyógyszerész 
 

dr.rer.pol. (doctor rerum politicarium)                  =    politológus 
 
(A diplomaszerzési eljáráson kívül szerzett doktorátusok) 
dr.Dh.C. (doctor honoris caus)                              =     tiszteletbeli doktor 
(Formális tudományos követelmények nélküli, egyetemek által adományozott dok-
tori cím.) 
 
Tudományos fokozatok 
dr.univ. (doctor universitas)                                   =     egyetemi doktorátus 
(Az egyetemek által adományozott, tudományos kutatómunkához kötött eredetileg 
tudományos fokozat 1983-1993 között, a jelenlegi szabályozás szerint azonban lnem 
tekintik tudományos fokozatnak.) 
 

dr.Ph.D. (doctor of philosophy)                            =     egyetemi doktorátus 
(Az egytemek által adományozott, tudományos kutatómunkához kötött tudományos 
fokozat 1993-tól.) 
 

dr.DLA. (doctor of liberal arts)                              =    egyetemi művészeti fokozat 
(A Ph.D. fokozatnak emgfelelő egyetmi művészeti doktori fokozat.) 
 

dr.Cs.C. (candidatus scientiarium)                        =    tudományok kandidátusa 
(Az egyetemi doktorátus és az akadémiai doktorátus közé eső tudományos fokozat, 
melyet új tudományos eredmény létrehozásával a Magyar Tudományos Akadémián 
lehetett megvédeni. A magyarországi háromszintű tudományos fokozatrendszernek 
kétszintűvé alakításával azonban e fokozat ma már nem szerezhető meg, azonban 
továbbra is használható elismert tudományos fokozat.) 
 

dr.Ds.C. (doctor scientiarium)                               =     tudományok doktora 
(A Magyar Tudományos Akadémián megszerezhető tudományos éfokozat.) 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság  
által adományozott cím 
mag.                                                                         =     magister 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság  
által adományozott elismerések  
Az elismerések piktogramjainak oldásai a „Személyi hírek” rovatban található.  
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I. 
TÁRSASÁGI ÉLET 

(Rovatvezető: PARÁDI József)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁDI József 
Társasági rendezvények és tisztségviselők 

a magyar rendvédelem-történet művelésének a szolgálatában 
 

Elnökségi ülés 2016. I. 29. (péntek) 
 

Az elnökségi ülésen részt vett: 
- dr. BODA József mag. Ph.D. vörgy. docens.     
-      CSÓKA Ferenc mag.    
- dr. PARÁDI József mag. Cs.C. ezds. nyá. főiskolai tanár    
-      SIMON F. Nándor mag.     
-      SOM Krisztián Rang ???   
- dr. SUBA János mag. Ph.D. alez.    
- dr. SZAKÁLY Sándor mag. Ds.C. prof.    
- dr.jur. SZÉKELY Zoltán  őrgy.   
-      ZEIDLER Sándor mag.      

és meghívottként: 
-      PARÁDI Ákos   

Távol maradt: 
- dr. LÓRÁNT Csaba Cs.C.    
- dr. MEZEY Barna mag. Ds.C. prof.    

 
Az ülés helyszíne 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 

Napirendek: 
I. Tagfelvételek és tagsági viszonyok megszűntetése. és kitűntetések adományozása (Előterjesztő: 
dr. PARÁDI József) 

Az elnökség döntött tagsági viszony megszűntetése témájában. Megszűntette 
BARÁTOSSY György, dr. KÁLMÁN Zsolt, LAURENSZKY Ernő, MÁRTON Sándor, és 
SZILÁGYI Béla tagságát. 

Az elnök bejelentette dr. OLASZ György és dr. RAJNAI Zoltán kilépését. 
Az elnökség döntött új tagok felvétele tárgyában. Felvette a társaság tagjai 

sorába dr. NAGYNÉ dr. Hudák Krisztina és SZIGETVÁRI Oszkár jelentkezőket. 
Az elnökség egyetértett dr. BENCSIK Péter  , dr. BERKI Imre  , dr. DEÁK 

József , dr. MOKÁNY József  , dr. NAGY Ákos Péter  , dr. OLASZ Lajos  , dr. 
ŐRY Károly  , dr. PERÉNYI Roland  elismerésével.  
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II. Az elnökség döntött tagjai munkamegosztásának kialakításáról. (Előterjesztő: dr. 
PARÁDI József) 

Az elnök — a mintegy másfél évtizedes gyakorlatnak megfelelően — magára 
vállalata az elnöki teendői mellett a társasági kiadványokkal kapcsolatos feladatok 
ellátását.  

Az alelnökök munkamegosztása: dr. BODA József külföldi kapcsolatok ; CSÓKA 
Ferenc szaketimológia ; dr. LÓRÁNT Csaba társadalmi és állami szervezetekkel 
kapcsolatok ; dr. MEZEY Barna oktatás ; SIMON F Nándor adminisztráció ; SOM 
Krisztián digitalizáció ; dr. SUBA János rendezvények ; dr. SZAKÁLY Sándor 
kutatások ; dr.jur. SZÉKELY Zoltán ügyvezető alelnöki teendők ; ZEIDLER Sándor 
szimbólumok és arculat. 

A reszortok az elnökségen belüli munkamegosztás alapját képezik. Az alelnököknek 
célszerű — az elnökségben végzendő teendőik mellett — a társaság különböző 
tevékenységeiben aktívan részt venniük, tisztségeket is ellátva.  

Az alelnökök és az egyéb tisztségviselők 2018-ban külön-külön elnökségi 
ülésen fognak beszámolni a tevékenységükről. 
III. Elvi állásfoglalás kialakítása a magyar rendvédelem tárgyi emlékeinek gondozása 
tárgyában. Az elnökség 2016/1. számmal egyhangú határozatot hozott a témában. 
(Előterjesztő: dr. PARÁDI József) 
 
IV.  Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkkal az együttműködési megálla-
podás tervezet tartalmával az elnökség egyet-értett. (Előterjesztő: dr. PARÁDI József) 
 
V. Egyebek. 

- Az elnökség felkérte az elnököt arra, hogy készítse el Szervezeti és Működési 
Szabályzat tervezetét az őszi elnökségi ülésre.  
 

Az elnökség állásfoglalásait, egyhangúlag hozta. 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
ELNÖKSÉGEI 

1991-2020 
 

I. 1991-1995  
- Dr. KESERŰ István elnök ( 2004) 
- Dr. ERNYES Mihály alelnök 
- Dr. NAGY József alelnök ( 2005) 
- Dr. ŐRY Károly alelnök 
- Dr. PARÁDI József alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor alelnök 
- Dr. ZACHAR József alelnök ( 
2009) 
 

II. 1996-2000 
- Dr. PARÁDI József elnök 
- Dr. BARSINÉ dr. Tassi Mária alelnök 
- Dr. ERNYES Mihály alelnök 
-       FAZAKAS László alelnök 
-       JOÓ Gábor alelnök 
- Dr. KESERŰ István alelnök ( 2004) 
- Dr. MEZEY Barna alelnök 
- Dr. NAGY József alelnök ( 2005) 
- Dr. ŐRY Károly alelnök 
- Dr. SUBA János alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor alelnök 
- Dr. ZACHAR József alelnök ( 2009) 
-       ZEIDLER Sándor alelnök 
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III. 2001-2005 

- Dr. PARÁDI József elnök 
- Dr. BARSINÉ dr. Tassi Mária alelnök 
- Dr. ERNYES Mihály alelnök 
-       FAZAKAS László alelnök 
- Dr. HEGYALJAI Mátyás alelnök 
-       JOÓ Gábor alelnök 
- Dr. KESERŰ István alelnök ( 2004) 
- Dr. MEZEY Barna alelnök 
- Dr. NAGY József alelnök ( 2005) 
- Dr. ŐRY Károly alelnök 
-       SIMON F Nándor alelnök 
- Dr. SUBA János alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor alelnök 
- Dr. ZACHAR József alelnök 
        ( 2009) 
-       ZEIDLER Sándor alelnök 
 

IV. 2006-2010 
- Dr. PARÁDI József elnök 
-       CSÓKA Ferenc alelnök 
- Dr. ERNYES Mihály alelnök 
-       FAZAKAS László alelnök 
-       JOÓ Gábor alelnök 
- Dr. MEZEY Barna alelnök 
-       SIMON F Nándor alelnök 
- Dr. SUBA János alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor alelnök 
- Dr. SZÉKELY Zoltán alelnök 
- Dr. ZACHAR József alelnök 
        ( 2009) 
-       ZEIDLER Sándor alelnök 
 

 

V. 2011-2015 
- Dr. PARÁDI József elnök 
-       CSÓKA Ferenc alelnök 
- Dr. MEZEY Barna alelnök 
-       SIMON F Nándor alelnök 
-       SOM Krisztián alelnök 
- Dr. SUBA János alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor alelnök 
- Dr. SZÉKELY Zoltán alelnök 
-       ZEIDLER Sándor alelnök 
 

 
Megjegyzés: A jegyzék tartalma nem mindenben egyezik meg a Rendvé-
delem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), HU-
ISSN 1785-3257 periodika érintett számaiban közöltekkel, ugyanis:  

- az elnökség munkájában felkérés alapján hosszabb-rövidebb ideig részt 
vállalók nem szerepelnek e jegyzékben; 

- feltűntetésre kerültek viszont azon elnökségi tagok, akiket a tagság 
megválasztott ugyan, azonban az elnökség konkrét munkájában a körülmé-
nyeik alakulásából fakadóan hosszabb-rövidebb ideig nem tudtak részt 
venni. 
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VI. 2016-2020 
PARÁDI József dr.mag. elnök 
    DT 
 

: (+36/06-1) 250-6199 
: (+36/06-70) 326-1150 
@: paradi.jozsef@gmail.com 
 

BODA József dr.mag. alelnök 
    

: (+36/06-1) 392-3501 
: — 
@: Boda.Jozsef@uni-nke.hu 
 

CSÓKA Ferenc mag. alelnök 
  

: (+36/06-1) 303-2970 
: (+36/06-20) 579-5139 
@: monedula.franciscus@gmail.com 
 

LÓRÁNT Csaba dr. alelnök 
   

: (36/06-1) 204-1707 
: (36/06-30) 914-2049 
@: lorant_01@citromail.hu 
 

MEZEY Barna dr.prof. mag. alelnök 
   

: (+36/06-1) 460-4444 
: —  
@: rektor@elte.hu 
 

SIMON F. Nándor mag. alelnök 
   

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

SOM Krisztián alelnök 
  

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

SUBA János dr.mag. alelnök 
   

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

SZAKÁLY Sándor dr.prof.mag.alelnök
   

: (+36/06-1) 795-1284 
: (+36/06-30) 790-3249 
@: sandor.szakaly@veritas.gov.hu 
 

SZÉKELY Zoltán dr. alelnök 
  
 

: — 
: (+36/06-30) 475-0626 
@: dessant@gmail.com 
 

ZEIDLER Sándor mag. alelnök 
   

: (+36/06-1) 212-5575 
: (+36/06-30) 961-9148 
@: zeider@upcmail.hu 
 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány 
SUBA János dr. kurátor 
   

: (+36/06-1) 325-1673 
: (+36/06-30) 566-7120 
@: suba.janos@mail.militaria.hu 
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Elnökségi ülés 2016. X. 14. (péntek) 
 

Az elnökségi ülésen részt vett: 
- dr. BODA József mag. Ph.D. vörgy. docens.     
-      CSÓKA Ferenc mag.    
- dr. LÓRÁNT Csaba Cs.C.    
- dr. PARÁDI József mag. Cs.C. ezds. nyá. főiskolai tanár    
-      SIMON F. Nándor mag.     
-      ZEIDLER Sándor mag.      

és meghívottként: 
-      PARÁDI Ákos   

Távol maradt: 
- dr. MEZEY Barna mag. Ds.C. prof.    
-      SOM Krisztián Rang ???   
- dr. SUBA János mag. Ph.D. alez.    
- dr. SZAKÁLY Sándor mag. Ds.C. prof.    
- dr.jur. SZÉKELY Zoltán  Rang ???   

 
Az ülés helyszíne 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 

 
Napirendek: 

I. Az elnökség javasolta a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság többször módosított Alapszabálya, a Szervezeti és Működési 
Szabályzata (SZMSZ), valamint a 2016. évi beszámolója tervezetének elfogadás 
céljából a közgyűlés elé terjesztés. (Előterjesztő: dr. PARÁDI József) 
 
II. Az elnökség döntött A 2017. év központi témájának a meghatározásáról, amely a 
pénzügyőrség lesz, mivel e szervezet — az 1867. évi kiegyezéshez kapcsolódóan — 
2017-ben tölti be alapításának 150. évfordulóját. (Előterjesztő: dr. PARÁDI József) 
 
III. Az elnökség egyetértett a 2017. év kitűntetéseivel. DEÁK József  (ha megvédte 
a disszertációját) , HODOS Gábor , dr. ŐRY Károly  , dr. SZABÓ Andrea , 
SZIGETVÁRI Oszkár , VERBOVSZKI Sándor , elismerését. (Előterjesztő: dr. PARÁDI 
József) 
 
IV. Az elnökség elvi állásfoglalást alakított ki a rendvédelem-történetért elismerések 
átadása tárgyában. Az elnökség 2016/2. számmal egyhangú határozatot hozott a 
témában. (Előterjesztő: dr. PARÁDI József) 
 
V. Az elnökség elfogadta a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Alapítvány 2016. évi beszámolóját. (Előterjesztő: dr. SUBA János) 
 
Az elnökség állásfoglalásait egyhangúlag hozta. 
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Közgyűlések 2016. X. 28. (péntek) 
 

A délutáni órákban egymást követően két közgyűlés került megtartásra. Az 
egyik közgyűlésen kifejezetten azokat a témaköröket szavazták meg a 
megjelentek, amelyek a törvényi előírásban foglaltak szerint szükségesek 
voltak a társaság működését helybenhagyó bírósági határozathoz. Ezek 
voltak a szervezeti és működési szabályzat, illetve a választott 
tisztségviselők megerősítése. A másik közgyűlésen a jelenlévők Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 2016. évi 
működéséről szóló beszámolót és a szervezeti és működési szabályzatát 
szavazták meg. 

Az alapszabályzat módosítást a bíróság 2016. XII. 15-én kelt 
12.Pk.64.728/1990/27. számú végzésével bejegyezte. 

 

 
 

A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság  

2016/1.sz. határozata 
a magyar rendvédelem tárgyi emlékeinek gondozása tárgyában. 

A határozat az „Emlékhelyek és tárgyak” rovatban jelent meg.  
 

„ A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

2016/2.sz. határozata 
a magyar rendvédelem-történetért elismerések átadása tárgyában. 

A határozat a „Személyi hírek” rovatban jelent meg.  
 
 
 

A társasági gazdálkodás elvi keretei 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
sasághoz nem érkezett külföldről befizetés. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saságnál minden választott és felkért tisztséget társadalmi munkában látnak el.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság financiális helyzetét rögzítő adatok — a vonatkozó törvényi előírásnak 
megfelelően — az Országos Bírósági Hivatal honlapján elérhetőek. 
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S z e m e r e  B e r t a l a n  
M a g y a r  r e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  

T u d o m á n y o s  T á r s a s á g  
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATA 

 
A közgyűlés elfogadta 2016. X. 28-án (pénteken) 

 

PREAMBULUM 
A társadalmi szervezetekre vonatkozó jogi szabályozás az utóbbi években 
módosult. Ebből fakadóan a 2016-2020. évi ciklusra nem választott a köz-
gyűlés Felügyelő Bizottságot mivel tudományos társaságunk éves bevétele 
messze elmarad attól a költséghatártól, aminek az elérésétől a törvény köte-
lezővé teszi a felügyelő bizottság létét. 

Nem törvényi előírás az Etikai Bizottság és a Tudományos Tanács, ezért 
azokat nem választás, hanem felkérés útján hoztuk létre. Úgy gondoljuk, 
hogy a korábbi felügyelő bizottságnál az új bizottságnak, illetve tanácsnak 
sokkal nagyobb létjogosultsága van, mivel tudományos társaságunk nem 
nyereségorientált szervezet, hivatásunknak nem az anyagi haszonszerzést, 
hanem nemzeti rendvédelem-történetünk kutatását, a feltárt eredmények 
közkinccsé tételét tekintjük melynek érdekében tudományos társaságunk 
minden tevékenységét társadalmi munkában végezzük. Így tehát számunkra 
sokkal fontosabb a publikációk szellemi tisztasága, a plágiumok kialakulá-
sának a meggátlása, a politikai prekoncepciókból következő csúsztatások és 
valótlanságok felfedése valamint leleplezése, továbbá a szakterület művelé-
sével kapcsolatos tudományos kérdések tisztázása. Bízunk abban, hogy e 
tevékenység motorja az etikai bizottság, illetve a tudományos tanács lesz. 

A szakosztályok és a regionális csoportok tudományos társaságunknak 
nem szervezeti egységei, hanem szellemi alkotóműhelyei, ahol nemzeti rend-
védelem-történetünk egy-egy szakterületét, illetve földrajzi egységét gon-
dozzák. Ebből fakadóan a szakosztályok és a regionális csoportok vezetését 
a továbbiakban nem választjuk, hanem felkérjük a tudományos reputációjuk 
és a közéleti aktivitásuk figyelembe vételével.  

Tekintettel a társadalmi szervezetek alapszabályzatainak bírósági véle-
ményezése körében kialakult sajátságos helyzetre tudományos társaságunk 
azt az alapelvet követi, hogy az alapszabályzatban csupán azt tűntettük fel, 
ami törvényi előírás. Az összes többi szabályozandó témát pedig a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatba foglaltuk.  
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TARTALOMJEGYZÉK 

 
I.    Szellemi alkotóműhelyek                                                1 -  18.§ 
 
II. Székfoglaló        19 -  35.§ 
 
III. Tudományos Tanács                                 36 -  41.§ 
 
IV. Etikai Bizottság                   42 - 45.§ 
 
V. Kiadványok                                     46 -  61.§ 
 
VI. Elismerési rendszer           62 -  71.§ 
 
VII. Szakértőség         72 -  84.§ 
 
VIII. Iratkezelési útmutató        85 -  97.§ 
 
IX. Általános rendelkezések                      99 -99.§ 
 
 
 
Mellékletek 
 
1. Szellemi alkotóműhelyeink és tisztségviselőink  (18. §) 
 
2. Székfoglalók  (35. §) 
 
3. Tudományos tanács (magisterek 41. §) 
 
4. Etikai bizottság (45. §) 
 
5. Kiadványaink (61. §) 
 
6. Renvédelem-történetért elismerésben részesültek (71. §) 
 
7. Szakértőink (84. §) 
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I. SZELLEMI ALKOTÓMŰHELYEK 
 
A szakosztályok és a regionális csoportok a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak nem adminisztratív szer-
vezeti egységei, hanem szellemi alkotóműhelyei. Nem létezik szakosztály-, 
illetve regionális csoport-tagság. A szakosztályok és a regionális csoportok 
vezetőit nem választják, hanem az elnökség kéri fel őket a tudományos re-
putációjuk és a tudományos közéleti aktivitásuk figyelembe vételével. 

 
1. § A szakosztály, illetve regionális csoport — azaz szellemi alkotó-

műhely — alapításának indítványozása a tagság köréből kezdeményezhető. 
A javaslattevőnek — aki a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság tagja lehet — az elnökség számára írásban 
kell indokolnia, hogy a javasolt szellemi alkotómű-hely: 

- a magyar rendvédelem-történet valós szakterületét fogja gondozni; 
- a társaság tagjai köréből legalább három fő műveli a javaslatba hozott 

szakterületet és munkásságuk eredményeit — a tudományos közléssel 
szemben támasztott igényeknek megfelelő módon — személyenként több 
ízben publikálták; 

- az érintett személyek nem követtek el etikai vétséget a szakterületük 
művelése során, illetve ha ilyen vétséget elkövettek azt helyrehozták; 

- a szellemi alkotóműhely alapítására továbbá a tisztségek betöltésére ja-
vasolt személyeket tartalmazó indítvány találkozik a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság érintett tagjainak egyet-
értésével; 

- az érintett személyek alkotásai nem politikai prekoncepciókat, hanem az 
objektív történelemszemléleten nyugvó kutatásaik eredményeit tartalmaz-
zák, továbbá nem mások alkotásainak interpretálásai, illetve kompilációi. 

 
2. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság elnöksége kéri fel az arra érdemes társasági tagokat a szakosztály 
vezetői és titkári, valamint a regionális csoportvezetői és titkári tisztségekre 
a felkérés időtartama független a választási ciklusoktól, az visszavonásig ér-
vényes. A szellemi alkotóműhely vezetői tisztségviselőjének nem kell fel-
tétlenül egybeesnie a szakterület elismert szellemi vezetőjének a személyé-
vel, abban az esetben ha a szellemi vezető nem kíván a szervező munkában 
részt venni. 

 
3. § Az új szellemi alkotóműhely létrehozását az elnökségnek nyilvá-

nosságra kell hoznia a körlevélben egy hónapon belül, a Rendvédelem-tör-
téneti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-
3257 periodikában pedig a legközelebbi számban.  
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4. § Szellemi műhely alapítása ellen a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagjai részéről fellebbezésnek 
lehet helye. A kifogást emelő tagnak az elnökséghez írásban és az aláírá-
sával hitelesítve kell eljuttatnia a fellebbezését az alapítást követő fél éven 
belül. Az alapítással kapcsolatosan kifogást tartalmazó felszólalásokat az el-
nökségnek meg kell vitatnia és abban — reális határidőn belül — döntenie 
kell.  

 
5. § A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozását megelőzően is 

működő szellemi alkotóműhelyek tovább működhetnek. 
 
6. § A szellemi alkotóműhelyek vezetése szakosztályonként egy fő szak-

osztályvezető, illetve regionális csoportonként egy fő regionális csoportve-
zető, amely szakosztályonként, illetve regionális csoportonként kiegészül-
het egy fő szakosztálytitkárral, illetve egy fő regionális csoporttitkárral, 
akik az elnökséggel a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság tisztségviselői.  

 
7. § A tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában végzik, 

számukra honorárium nem állapítható meg. 
 
8. § A szellemi alkotóműhelyek költségvetéssel nem rendelkeznek, a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
költségvetéséből részesedést nem kaphatnak, azonban a társaság által létre-
hozott lehetőségekben — például társasági kiadványban való publikálás stb. 
— a társaság tagjaival megegyező módon részesülhetnek.  

 
9. § A szellemi alkotóműhelyek tevékenységébe a Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagjai köréből bárki 
bekapcsolódhat, egy fő tag akár több szellemi műhely munkájában is részt 
vehet. A társasági tagok kutatási tevékenységének szabad választását és 
művelését a szellemi alkotóműhelyek tevékenységébe való bekapcsolódás 
nem korlátozhatja. A tagok a szellemi alkotóműhelyeken kívül is végezhet-
nek alkotó kutató munkát.  

 
10. § A szellemi alkotóműhelyek — alapvetően kutatási eredményeik 

bemutatása, illetve megvitatása céljából — szimpozion jellegű rendezvények 
rendezésére jogosultak. 

 
11. § A szellemi alkotóműhelyek léte megszűnik, ha a társaság tagjai 

körében megszűnik a szakterület művelése, illetve a szakterületet művelő és a 
szakosztályvezetői, valamint a regionális csoportvezetői tisztség betöltésére 
alkalmas társasági tagok körében senki sem vállalja a szakosztályvezetői, illetve 
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regionális csoportvezetői tisztség betöltését. A szellemi alkotóműhely megszű-
nésének megállapítására a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság elnöksége jogosult, melyet a szellemi alkotóműhely ala-
pításának közzétételével azonos módon kell bejelenteni.  

 
12. § Vissza kell hívni a szellemi alkotóműhelyek tisztségviselőit — 

szakosztályvezetőket, szakosztálytitkárokat, valamint regionális csoportve-
zetőket és regionális csoporttitkárokat — ha: 

- a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság tagjai sorából kikerülnek; 

- a felkérésük kapcsán figyelembe vett etikai állapotuk, illetve tudományos 
reputációjuk jelentősen sérül; 

- szellemi vagy fizikai állapotuk, illetve más körülmények változása miatt 
a tisztségük ellátása veszélyeztetve lesz. 

 
13. § A szellemi alkotóműhelyek tisztségviselői tisztségükről bármikor 

lemondhatnak, annak a tagsági viszonyukra, illetve a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságban betöltött más tisztsé-
gükre valamint megbízatásukra következménye nem lehet. 

 
14. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság elnökségi üléseire meghívhatók a szellemi alkotóműhelyek veze-
tői, illetve az alkotóműhelyeket képviselő személyek véleményezési jog-
körrel.  

 
15. § Kötelesek beszámolni a szellemi alkotóműhelyek képviselői az 

elnökség kérésére az elnökségi ülésen, közgyűlésen, vagy más rendezvényen a 
szellemi alkotóműhelyben folyó tevékenységről. A társasági fórumokon a szak-
osztályok és regionális csoportok tevékenysége témájában megfogalmazott in-
tenciókat a szellemi alkotóműhelyek tevékenységük során kötelesek érvényre 
juttatni. 

 
16. § A szellemi alkotóműhelyekben tevékenykedőknek — hasonlóan 

tudományos társaságunk többi tagjához — arra kell törekedniük, hogy az új 
kutatási eredményeiket elsőként a társasági rendezvényeken mutassák be, 
illetve nyújtsák be műhelyvitára, továbbá alkotásaik elsőként a társasági ki-
adványokban kerüljenek publikálásra.  

 
17. § A szellemi alkotóműhelyeknek törekedniük kell a társaságon be-

lüli többi szellemi alkotóműhellyel való közös alkotótevékenységre elsősor-
ban az alkotóműhelyek szakterületei érintkezési felületeinek művelése cél-
jából. Emellett pedig — az elnökséggel való egyeztetés nyomán — a társa-
ságon kívüli rokon szakterületű szellemi alkotóműhelyekkel való együttmű-
ködésre célszerű törekedniük.  
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18. § A szellemi alkotóműhelyek alapítását, megszűnését a tisztségvi-

selőket (ki, melyik évben került tisztségbe és azt melyik évben töltötte be) 
nyilván kell tartani.  
 

II. SZÉKFOGLALÓ 
 
A székfoglaló a magyar rendvédelem-történet magistere kitűntető cím 
elnyerésének eljárása, amely egyben — a tudományos vitákban döntést ho-
zó tanács — a Tudományos Tanács tagságát is eredményezi.  

 
19. § Székfoglaló tartására a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság tagjai jogosultak.  
 
20. § Székfoglaló — amelynek a témája a magyar rendvédelem-

történet körébe tartozhat — két részből áll: előadásból és tanulmányból. A 
tanulmány az előadás továbbfejlesztett változata lehet. Az előadás és a ta-
nulmány témája nem lehet eltérő.  

 
21. §A székfoglaló előadásra általában a Szemere Bertalan Magyar Rend-

védelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferencián kerülhet sor. A szakosztályok által szervezett szim-
pozionokon székfoglaló előadás kivételesen, az elnökség hozzájárulásával tart-
ható. Egy konferencián több székfoglaló előadás is tartható. Az előadásnak az 
előadó által elsőként feltárt, eredeti dokumentumokat feldolgozó kutatási ered-
ményeket kell tartalmaznia. 

 
22. § Az előadás elhangzását követő fél éven belül az előadónak digita-

lizált formában el kell juttatnia az elnökséghez székfoglaló előadásának ta-
nulmánnyá fejlesztett változatát. A tanulmány terjedelme — beleszámítva a 
jegyzetapparátust és az esetleges mellékleteket is — nem lehet kevesebb 
egy szerzői ívnél és nem lehet több három szerzői ívnél (egy szerzői ív = 
40 000 karakter). 

 
23. § A székfoglaló előadás tanulmánnyá fejlesztett változata nem tar-

talmazhat plágiumot és nem lehet kompiláció, továbbá meg kell felelnie az 
első közlés feltételeinek. A tanulmánnyal szemben támasztott követelmé-
nyek a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774 periodika közlési feltételeiben foglaltakkal azonosak.  

 
24. § Az előadás és a tanulmány székfoglalóvá minősítésének céljából a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el-
nöksége három fős minősítő bizottságot kér fel a tanulmánynak az elnök-
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séghez érkezésétől számított 1/4 éven belül a tagság köréből. A minősítő 
bizottságba azok kerülhetnek be, akik meghallgatták a székfoglaló előadást. 
A minősítő bizottság tagjai számára az elnökségnek biztosítania kell a szék-
foglaló tanulmány másolati példányát. 

 
25. § A minősítő bizottság összetételében három szempontnak kell érvé-

nyesülnie. Legalább egy tagjának a magyar rendvédelem-történet körébe 
tartozó témával megvédett tudományos fokozattal kell rendelkeznie. Egy 
tagjának a székfoglaló témájával azonos, vagy rokon témakör körében szel-
lemi munkássággal kell rendelkeznie. Egy tagja olyan tanári, vagy docensi 
oktatói fokozattal rendelkező személy lehet, aki huzamos ideje tevékenyke-
dik a magyar felsőoktatásban és számos diplomamunka, illetve tudományos 
diákköri dolgozat bírálatában vett részt. 

 
26. § A minősítő bizottság tagjai közös állásfoglalást alakítanak ki , 

amelynek főbb szempontjai: 
- a plágiummentesség , illetve kompiláció hiányának a megállapítása; 
- a formai elvárásoknak való megfelelés [a 22. §-ban jelzett terjedelem  a 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-
ISSN 1216-6774 periodika közlési feltételeiben foglaltak és általában a 
tudományos művekkel szemben támasztott igényeknek való megfelelés]; 

- a szerző saját kutatási eredményei domináljanak alkotásában; 
- annak a megállapítása, hogy a szerző hivatkozási apparátusában a téma 

mérvadó szakirodalmára, illetve az érintett gyűjteményekre hivatkozott-é és 
a hivatkozásai pontosak, illetve helytállóak-é. 
 

27. § A minősítő bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt a székfoglaló 
elfogadása vagy elutasítása kinyilvánításával. A minősítő bizottság állás-
foglalását írásba foglalva kell az elnökséghez eljuttatnia felkérésének az 
időpontjától számított 1/4 éven belül.  

 
28. § A minősítő bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, 

azonban a székfoglaló személy kérheti a döntés nyilvánosságra hozatalának a 
mellőzését, melyet nem lehet elutasítani, illetve a székfoglaló személy — ered-
ménytelen székfoglaló esetében — még két ízben tehet kísérletet székfoglalóra, 
összesen három alkalommal. Egy naptári évben egy személy egy székfoglalási 
kísérletet tehet. 

 
29. § Az elnökség a minősítést nem véleményezi, hanem annak lé-

nyegét a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság [a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesi-
dii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257] periodikájában, valamint a körlevélben 
közzé teszi, ha a székfoglaló személy annak mellőzését nem kéri. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 28

 
30. § Egy társasági tagnak egy eredményes székfoglalóra van lehető-

sége. 
 
31. § A Szervezeti és Működési Szabályzat létrejöttét követően a 

„Rendvédelem-történet magistere” cím javaslatba hozatalára — a társasá-
gi tagok tekintetében — az eredményes székfoglaló eljáráson átesett tagok 
esetében kerülhet sor. 

 
32. § A székfoglalóban rögzített elvárások visszamenőleges érvényesí-

tése a korábbi székfoglalókra nem lehetséges.  
 
33. § A magyar rendvédelem-történet témakörében eredményesen meg-

védett tudományos fokozatszerző disszertációt eredményes székfoglalónak 
kell tekinteni. 

 
34. § A székfoglalók tanulmányait időnként — önálló sorozat formájá-

ban — gyűjteményes kötetekben publikálni kell a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság financiális helyzetétől függően.  

 
35. § A székfoglalókat nyilván kell tartani (ki, melyik évben, milyen 

témában és milyen eredménnyel tartott székfoglalót).  
 

III. TUDOMÁNYOS TANÁCS 
 

A tudományos tanács állást foglal a szakterület művelése során felmerülő 
tudományos viták és értékek témájában. 
 

36. § A Tudományos Tanács a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaságnak nem adminisztratív szervezeti egy-
sége. Nem rendelkezik tagsággal és költségvetéssel. A Tudományos Tanács 
az elnökség tanácsadó testülete.  

 
37. § A Tudományos Tanács tagjai automatikusan a Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság azon tagjai, akik ma-
gisteri címmel rendelkeznek. A társasági tagsággal nem rendelkező magis-
terek a tanácsnak nem lehetnek tagjai. 

 
38. § A Tudományos Tanács elnöke az a társasági tag, aki a legrégeb-

ben kapta a Rendvédelem-történet magistere címet. Azonos időben elnyert 
magisteri cím esetében a Tudományos Tanács elnöki teendőit egymást 
évenként váltva gyakorolhatják a Tudományos Tanács elnökei. A Tudomá-
nyos Tanács soros korelnöke tevékenységének hosszan tartó akadályozta-
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tása esetén a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság elnöke kéri fel a Tudományos Tanács elnökét a Tudományos 
Tanács tagjai köréből.  

 
39. § A Tudományos Tanács titkárát a Tudományos Tanács elnöke kéri 

fel, megbízatása visszavonásig érvényes.  
 
40. § A Tudományos Tanács működése: 

- a Tudományos Tanács üléseit szükség szerint kell összehívni, melynek össze-
hívására a mindenkori elnök, illetve a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-
téneti Tudományos Társaság elnöke is jogosult; 

- a Tudományos Tanács állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza 
függetlenül attól, hogy a döntéshozatalnál a Tudományos Tanács hány tagja 
volt jelen; 

- a Tudományos Tanács működésével kapcsolatos adminisztráció estleges lét-
rehozásáról és fenntartásáról a Tudományos Tanács elnöke dönt, annak kivitele-
zője pedig a tudományos tanács titkára, a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság elnöksége a Tudományos Tanács számára — 
a tanácsi tisztséget elfogadó és lemondó nyilatkozatai kivételével — adminisztra-
tív kötelezettséget nem ír elő, azonban kérheti a tudományos tanács egyes előter-
jesztéseit írásban is; 

- a Tudományos tanács számára a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság elnöksége napirendi pont megtartását 
írhatja elő, állásfoglalását bármely témában kérheti, a Tudományos Tanács 
jogosult a tudományos életnek — a magyar rendvédelem történetéhez kap-
csolódó — valamennyi témájában a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság elnökségének javaslatot tenni; 

- a Tudományos Tanács elnöke a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság elnöksége üléseinek állandó meghí-
vottja véleményezési jogosultsággal; 

- a Tudományos Tanács állásfoglalásra az ülésén megjelent tudományos 
tanácsi tagok létszámától függetlenül jogosult, azonban minden Tudomá-
nyos Tanácsi ülésre minden Tudományos Tanácsi tagot meg kell hívni a 
hely az idő és a téma megjelölésével; 

- a Tudományos Tanács üléseire nem tudományos tanácsi tagok is meg-
hívhatók véleménynyilvánítási lehetőséggel; 

- a Tudományos Tanács ülésén a tudományos tanács valamennyi tagja jo-
gosult — személyes jelenlét esetben — véleménye kifejtésére és szavazás-
ra, egy fő egy szavazat tartalommal; 
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- a Tudományos Tanács minden ülésére meg kell hívni a Szemere Berta-
lan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökét; 

- a Tudományos Tanács üléseinek levezető elnöke a Tudományos Tanács 
titkára, illetve a tudományos társaság elnöke által felkért Tudományos Ta-
nácsi tag; 

- a Tudományos Tanács üléseire kitűzött témák előterjesztésére a Tudományos 
Tanács elnöke bárkit felkérhet; 

- a Tudományos Tanács elnöke és titkára, illetve a tudományos tanács ülésén 
megvitatásra kerülő témának a felkért előterjesztője a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság minden nyilvántartásába, iratába 
betekinthet és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság valamennyi tagjának a segítségét is kérheti az előterjesztésével össze-
függésben. 

 
41. § A Tudományos Tanács elnökének és titkárának a tisztség elfoga-

dó, illetve lemondó nyilatkozatát nyilván kell tartani a tagfelvételi nyilatko-
zatokhoz csatolva, illetve a Tudományos Tanács-i tisztségviselők jegyzékét 
folyamatosan is vezetni kell (név, mettől-meddig töltötte be a tisztséget). 
 

IV. ETIKAI BIZOTTSÁG 
 

Az Etikai Bizottság őrködik a társasági kiadványok és a tagság szerzőségé-
vel publikáltak szellemi tisztasága, a plágiumok és a kompillációk létrejöt-
tének a kialakulása, a politikai prekoncepciók érvényre juttatásának mega-
kadályozása érdekében. Továbbá elősegíti a szakterület művelésével kap-
csolatos tudományos kérdések tisztázását.  

 
42. Az Etikai Bizottság a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-

téneti Tudományos Társaságnak nem adminisztratív szervezeti egysége. 
Nem rendelkezik tagsággal és költségvetéssel. Az Etikai Bizottság az el-
nökség tanácsadó testülete.  

 
43. § Az Etika Bizottság tagjait nem választják, hanem őket az elnök 

kéri fel tisztségük betöltésére. Tisztségüket lemondásukig, vagy visszahívá-
sukig, illetve halálukig tölthetik be. Az etikai bizottság tagjai a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság azon tagjai 
lehetnek, akiknek a munkássága mentes az etikai vétségtől.  

 
44. § Az Etikai Bizottság működése: 

- az Etikai Bizottság szükség szerint ülésezik, az Etikai Bizottságot az 
Etikai Bizottság elnöke, vagy a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság elnöke hívhatja össze, az Etikai Bizottság 
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üléseire a bizottság valamennyi tagját az idő, a hely és a téma feltűntetésé-
vel időben meg kell hívni; 

- az Etikai Bizottság jogosult minden témában állást foglalni, amely a 
magyar rendvédelem történetének a művelésével, illetve a Szemere Berta-
lan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal összefüggés-
ben van, köteles továbbá állást foglalni minden témában amelyre a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke fel-
kéri; 

- az Etikai Bizottság állásfoglalását köteles haladéktalanul az elnökség elé 
terjeszteni; 

- az Etikai Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, függetlenül 
attól, hogy a döntéshozatalnál a bizottság hány tagja volt jelen; 

- az Etikai Bizottság működésével kapcsolatos adminisztráció esetleges 
létrehozásáról és fenntartásáról az Etikai Bizottság elnöke dönt, annak kivi-
telezője pedig az Etikai Bizottság titkára, a Szemere Bertalan Magyar Rend-
védelem-történeti Tudományos Társaság elnöksége az Etikai Bizottság szá-
mára — a bizottsági tisztségek elfogadó és lemondó nyilatkozatának a kivé-
telével — adminisztratív kötelezettséget nem ír elő, azonban kérheti az Eti-
kai Bizottság egyes előterjesztéseit írásban is; 

- az Etikai Bizottság elnöke a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság elnöksége üléseinek állandó meghívottja 
véleményezési jogosultsággal; 

- az Etikai Bizottság üléseire meghívhatók nem bizottsági tagok is véle-
ményezési jogosultsággal; 

- az Etikai Bizottság ülésén a bizottság valamennyi tagja kifejtheti vélemé-
nyét és szavazhat amelyet személyes jelenlét estében gyakorolhat egy fő / egy 
szavazat tartalommal; 

- az Etikai Bizottság minden ülésére meg kell hívni a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökét; 

- az Etikai Bizottság üléseinek mindenkori levezető elnöke a bizottság tit-
kára vagy a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnöke által felkért Etikai Bizottság-i tag; 

- az Etikai Bizottság ülése abban az estben is megtartható és a bizottság 
állást is foglalhat, ha azon csupán egy személy vesz részt; 

- az Etikai Bizottság üléseire kitűzött témák előterjesztésére a bizottság 
elnöke bárkit felkérhet; 

- az Etikai Bizottság tagjai, illetve a bizottság ülésein megvitatásra kerülő 
témák előterjesztői a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság nyilvántartásaiba betekinthetnek, a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagjainak a segítsé-
gét kérhetik az előterjesztésükkel összefüggésben.  
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45. § Az Etikai Bizottságba a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság tagjai közül kérhetők fel személyek. Az 
etikai bizottság létszáma három fő. Nyilván kell tartani, hogy az Etikai Bi-
zottságba mikor, kit kért fel a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-
téneti Tudományos Társaság elnöke és tisztségét meddig látta el. Az elfo-
gadó és a lemondó nyilatkozatokat is nyilván kell tartani a társasági tagok 
tagfelvételi nyilatkozatához csatolva.  
 

V. KIADVÁNYOK 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
annak érdekében, hogy választott hivatását — a magyar rendvédelem-törté-
net kutatását és a feltárt eredmények közkinccsé tételét — megvalósítsa, ki-
adványokat publikál. 

 
46. § Periodikák, könyvsorozatok és nem sorozatban megjelenő kötetek 

tartoznak a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság kiadványai közé.  

 
47. § Döntően a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek 

kell megfelelniük a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság által publikált kiadványoknak, továbbá HU-ISSN, illetve 
HU-ISBN számmal is rendelkezniük kell.  

 
48. A kiadványok létrehozása során törekedni kell az esetleges plágiu-

mok és a kompilációk, illetve a nem első közlések elkerülésére. 
 
49. § A társasági kiadványok szerkesztését egy szerkesztőségnek kell 

megvalósítania, melynek az élén a főszerkesztő áll, aki munkatársait önálló-
an választja meg, illetve kéri fel. 

 
50. § A főszerkesztőt a közgyűlés kéri fel. A 10 éve főszerkesztői tevé-

kenységet végző főszerkesztő nem menthető fel. Tisztsége lemondással, vagy 
halálával üresedhet meg. 

 
51. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság kiadványainak szerkesztése során a magyar hagyományokat kell 
előnyben részesíteni. 

 
52. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság kiadványait — a szerzői jogosultságok figyelembe vételével — 
lehetőleg fel kell helyezni a világhálóra, hogy az érdeklődők minél 
szélesebb köre térítésmentesen elérhesse. 
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53. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság kiadványait nem csupán a világhálón hanem — a mindenkori fi-
nanciális lehetőségek függvényében — papír alapon is meg kell jelentetni, 
melynek során a szerzők és a köteles példány jogosultságú könyvtárak, il-
letve a releváns gyűjtőkörű országos könyvtárak számára példányt kell biz-
tosítani. Ezen túlmenően — a létrehozott példányszámtól függően — a fő-
szerkesztő dönt arról, hogy milyen szervezetek, illetve személyek kapjanak 
példányt a kiadványból. 

 
54. § Törekedni kell arra, hogy a társasági kiadványok — a lehetősé-

gek függvényében — minél magasabb besorolási kategóriába kerüljenek.  
 
55. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság mindenkori bevételének lehetőleg legkevesebb 50 %-át a kiadvá-
nyok létrehozásával kapcsolatos költségek finanszírozására célszerű for-
dítani. 

 
56. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság kiadványai tartalmának a magyar rendvédelem történetével kell 
összefüggésben állnia. Nem társasági tagok rendvédelem-történeti alkotásai 
is publikálhatók, azonban a kiadásuk tekintetében a társasági tagok előny-
ben részesülnek.  

 
57. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság a kiadványai és azon belül az egyes sorozatok számára formai 
arculatot kell kialakítani és fenntartani. 

 
58. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság kiadványaiból esetlegesen keletkező bevételeket a kiadványok 
létrehozásának költségei fedezésére kell fordítani. 

 
59. § A főszerkesztő a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-

neti Tudományos Társaság elnöksége, vagy a közgyűlés felkérésére köteles 
beszámolni az általa végzett, illetve irányított tevékenységről.  

 
60. § Az új kiadványok, illetve sorozatok létesítése, illetve a régiek 

megszűntetése a főszerkesztő hatásköre. A mindenkori kiadványjegyzék a 
Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete, melyet a főszerkesztő évente 
frissít.  

 
61. § A főszerkesztői tisztséget betöltő személy(eke)t nyilván kell tar-

tani (név, mettől-meddig töltötte be a tisztséget). 
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VI. ELISMERÉSI RENDSZER 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
— a magyar rendvédelem művelése, illetve művelésének elősegítése terén 
kifejtett tevékenység elismerése érdekében — kitüntetéseket, illetve díjat, 
emlékérmet és tárgyjutalmat, valamint kitűntető címeket (összességében el-
ismeréseket) adományoz.  

 
62. § Az elismerések alapító okiratait külön kiadványban kell közzé tenni.  
 
63. § Az elismeréseket az elnökség alapítja, illetve szűnteti meg és az 

elnök adományozza. 
 
64. § Elismerésben kizárólag az arra érdemes személyek részesülhet-

nek az elismerés alapító okiratában foglaltaknak megfelelően.  
 
65. § Az elismerésben részesítetteket a Szemere Bertalan Magyar Rend-

védelem-történeti Tudományos Társaság periodikájában kell közzé tenni. 
 
66. § Elismerésben az részesíthető, aki írásban nyilatkozik az elisme-

résben részesítésével való egyetértéséről és együttműködik az elismeréssel 
járó adminisztráció kialakításában (fényképet küld, kitölti az adatlapot stb.).  

 
67. § Az elismerésekkel anyagi juttatások nem járnak. 
 
68. § A kitűntető címek a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-

téneti Tudományos Társaság életében való részvételi jogosultsággal járnak: 
- A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság ö r ö k ö s  t i s z t e l e t b e l i  t a g j a  részt vehet a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság valamennyi döntés-
hozó rendezvényén véleményezési joggal. Az örökös tiszteletbeli tagok szá-
ma nem haladhatja meg az elnökség 50 %-át.  

- A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság ö r ö k ö s  t i s z t e l e t b e l i  e l n ö k e  részt vehet a Szemere Berta-
lan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság valamennyi dön-
téshozó rendezvényén vétójoggal. Örökös tiszteletbeli elnökké automati-
kusan válnak azok, akik megszakítás nélkül 25 évig töltötték be az elnöki 
tisztséget.  

- A  r e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t  m a g i s t e r e i  automatikusan a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
Tudományos Tanácsának a tagjává válnak.  
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69. § Az örökös tiszteletbeli elnök és a rendvédelem-történet magistere 
címek nem vonhatóak vissza. 

 
70. § A kitűntető címek kivételével az elismeréseket a Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság rendezvényein — a 
lehetőségek függvényében — ünnepélyes keretek között kell átadni. Attól a 
kitüntetettől, aki kitűntetését követő tárgyév végéig személyesen vagy meg-
bízottja által nem veszi át a kitűntetését — méltánylást érdemlő körülmé-
nyek kivételével — a kitűntetést vissza kell vonni. 

 
71. § Az elismerésekről — táblázatos formában ki, melyik évben, mi-

lyen elismerésben részesült — nyilvántartást kell vezetni éves frissítéssel.  
 

VII. SZAKÉRTŐSÉG 
 

A szakértővé nyilvánítás annak az elismerése, hogy a szakértő a magyar 
rendvédelem-történet egy, vagy több részterületének kiváló ismerője.  

72. § Szakértői bizonyítvány, illetve szakértői igazolvány azt tanúsítja, 
hogy a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság a magyar rendvédelem-történet egy része tekintetében az adott sze-
mélyt szakértőnek tekinti. 

 
73. § Egy szakterületnek több szakértője is lehet.  
 
74. § A szakértői címet a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-

téneti Tudományos Társaság elnöksége adományozza a társaság tagjai szá-
mára, névre szóló szakértői bizonyítvány, illetve szakértői igazolvány kibo-
csátása által. 

 
75. § Szakértői cím az érintett személy egyetértésével adományozható, 

amely nem vonható vissza. 
 
76. § A szakértői cím adományozásában döntő elnökségi ülésre egy 

személynek kell előterjesztenie a javaslatot. A szakértői cím abban az eset-
ben ítélhető oda, ha az elnökség 2/3-a a cím adományozásával egyetért. 

 
77. § A szakértői cím azon társasági tagok számára adományozható, 

akik az adott szakterület kiváló ismerői. Az elnökségi ülés előterjesztőinek 
ezt kell bizonyítaniuk. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által adományozásra kerülő szakértői cím odaítélé-
sének nincsen iskolai végzettség előfeltétele. A szakértői cím odaítélésében 
döntő elnökségi ülésre a leendő szakértőt is meg kell hívni, azonban távol-
maradása esetében is le kell folytatni az eljárást. 
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78. § A szakértői címet adományozó tervezett elnökségi ülésről a tag-

ságot e-mail levélben előzetesen ki kell értesíteni az ülés tervezet időpontja 
előtt legalább egy hónappal. A levélben vagy személyesen érkező észrevé-
teleket az eljárás során figyelembe kell venni.  

 
79. § Az odaítélt szakértői cím adományozása ellen fellebbezésnek he-

lye nincs. 
 
80. § A szakértői címek adományozását körlevélben és a Rendvédelem-

történeti Hírlevélben közzé kell tenni. 
 
81. § A szakértői névjegyzéket a személyre szóló beazonosítás és a 

szakértői bizonyítvány, illetve a szakértői igazolvány számai azonosítás le-
hetőségével, valamint a szakértői terület feltüntetésével a társaság honlapján 
közzé kell tenni. 

 
82. § A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság által adományozott szakértői cím nem igazságügyi szakértőség. A 
társaság által szakértői címmel felruházott szakértők, szakértői tevékeny-
séget kizárólag a saját felelősségükre végezhetnek.  

 
83. § A Szervezeti és Működési Szabályzat létrejöttét megelőzően ado-

mányozott szakértői címek továbbra is érvényben maradnak, rájuk ugyana-
zok a szabályok vonatkoznak, mint a szervezeti és működési szabályzat élet-
be lépése után adományozott szakértőkre.  

 
84. § A szakértői bizonyítványnak és a szakértői igazolványnak állandó 

formátumúnak kell lennie. A szakértői igazolvány bankkártya méretű, arc-
képfotóval ellátott, a szakértő nevét és tagsági számát feltűntető igazolvány, 
amely tartalmazza a szakértése szakterületének a meghatározását. A szakér-
tői bizonyítványt és a szakértői igazolványt is a társaság elnökének az alá-
írása hitelesíti. Mindkét okmányt sorszámmal kell ellátni és az okmányok-
ról nyilvántartást vezetni. A nyilvántartáshoz csatolni kell a szakértői cím 
adományozásáról szóló döntés másolatát.  

 
 

VIII. IRATKEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
célja, hogy csak a legszükségesebb mértékben, a törvények által előírtaknak 
megfelelően keletkezzen adminisztratív tevékenység. 
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85. § Az iratkezelési útmutató hatálya az elnökségi ülésekre és a köz-
gyűlésre, valamint a nyilvántartások köréből csak a tagnyilvántartásra terjed 
ki, továbbá a levelezést foglalja magában, valamint az együttműködési 
megállapodásokat, szerződéseket érinti, továbbá a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott adminisztratív tevékenységet öleli fel. 

 
86. § A nyilvántartási kötelezettség hatálya alá ezen útmutatóba helye-

zett iratokat digitalizálva kell megőrizni és nyilvántartani. 
 
87. § Levelezésre (a tudományos társaságon kívüli természetes és jogi 

személyekkel a társaság elnökének a levelezése a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságot érintő ügyekben) a társaság 
elnöke jogosult. A levelezést számítógépen egy évig kell megőrizni, kivéve 
a tárgyévet meghaladó kötelezettséget tartalmazó leveleket, melyeket a kö-
telezettségvállalás lejártáig kell megőrizni. A levelezést „könyvtárban” kell 
nyilvántartani, a címzett, illetve a feladó szerint csoportosított „alkönyvtá-
rakban” azon belül pedig kronológiai sorrendben. A korábbi évekről átho-
zott leveleket külön alkönyvtárban kell csoportosítani. A tavalyi levelezést 
legkésőbb március 15-éig kell törölni.  

 
88. § A tagnyilvántartás a felvételi nyilatkozatot, valamint annak mel-

lékleteit: 
- arcképfotót; 
- önéletrajzot; 
- publikációs jegyzéket, illetve annak a nyilvános adatbázisnak a világhá-

lós elérhetőségét, ahol a felvételt kérő publikációit nyilvántartják, tartal-
mazza. 

A felvételi nyilatkozatra rá kell vezetni a tag tagsági számát, valamint a 
tagsági viszony megszűntetésének az évét és az okát rögzítő jelölést.  

 
89. § Együttműködési megállapodást és szerződéseket mindaddig kell 

megőrizni, amíg azok hatálya le nem jár, illetve a keletkezésüktől számított 
öt évig. Az együttműködési megállapodásokról és a szerződésekről jegyzé-
ket kell készíteni. 

 
90. § Az elnökségi ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, amelyek az 

ülések helyét, idejét, a részt vevőket, a napirendi pontokat és az előterjesz-
tőket, valamint a kialakított döntéseket tartalmazzák. Az előző évi emlékez-
tetőket legkésőbb március 15-ig törölni kell a nyilvántartásból. 

 
91. § A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni a törvényben fog-

laltaknak megfelelően. A jegyzőkönyvet öt évre visszamenőleg kell megő-
rizni, melyeket külön jegyzékben kell nyilvántartani. 
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92 §. A hatóságoknak szóló jelentéseket öt évre visszamenően kell 

megőrizni és külön jegyzékben nyilvántartani.  
 
93. § A székfoglalók tanulmányait és azok minősítő bizottságainak ál-

lásfoglalásait a keletkezésüktől számított öt évig kell megőrizni és jegy-
zékben nyilvántartani. 

 
94. § A társaság által létrehozott elismerések alapító okiratait kiad-

ványban kell közzé tenni, melynek digitalizált kéziratát meg kell őrizni. 
Táblázat jellegű nyilvántartást kell vezetni továbbá arról, hogy ki, mikor és 
milyen társasági elismerésben részesült, melyet évente kell frissíteni. 

 
95. § A társaság működésével kapcsolatos, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban rögzített, nyilvántartások vezetése kötelező, azon kívül eső 
minden egyéb nyilvántartás vezetése pedig lehetséges, de nem kötelező. 
Valamennyi nyilvántartás tartalmi valamint alaki jellegét az a személy hatá-
rozza meg, aki azokat vezeti a tisztsége eredményesebb betöltésének az ér-
dekében. A Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített nyilvántartá-
sokhoz a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság valamennyi tagjának kötelessége az adatszolgáltatás. A Szervezeti 
és Működési Szabályzatban nem rögzített nyilvántartásokhoz adatszolgálta-
tás ugyan kérhető, azonban ezen nyilvántartások megléte és működtetése 
nem kérhető számon. Ezen nyilvántartások körébe tartozhat például a társa-
sági kiadványok ISSN és ISBN szám engedélyjegyzéke, a társasági kiadvá-
nyok szerzőinek és műveinek jegyzékei, a társasági kiadványok expediálási 
listái, a tagdíjfizetők jegyzékei, a szimpatizánsjegyzék, a különböző szem-
pontok szerinti tagnyilvántartási jegyzékek stb. 

 
96. § Valamennyi — az iratkezelési útmutató hatálya alá és azon kívül 

eső — társasági irat estében alapelv a személyi adatok és a társasági infor-
mációk védelme , azokhoz az illetéktelen személyek általi hozzájutás lehe-
tőségek szerinti megelőzése, illetve megakadályozása. A társaságon belül 
azonban a keletkezett iratok és azok tartalma nem jelenthet titkot, hiszen 
azokat a társaság hatékonyabb működése érdekében rögzítették. A társaság 
működését, illetve a művelt szakterület eredményeit bemutató közlemények 
létrehozását azonban konkrét információk nyújtásával is elő kell segíteni. 
Vitatható helyzetek létrejötte esetében az információnyújtásról az elnökség 
dönt. 

 
97. § A financiális dokumentumok kezelésére az útmutató hatálya nem 

terjed ki, mivel azokra a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat kell ér-
vényesíteni.  
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IX. ÁLATLÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
Szervezeti és Működési Szabályzata nem helyettesítheti az alapszabály-
zatot, a mindenkori alapszabályzattal érvényes és a társasági életet szabá-
lyozó magyar törvényi előírásokkal kell összhangban állnia. 

 
98. § A Szervezeti és Működési Szabályzatot a közgyűlés hagyja jóvá. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat megváltoztatásához a közgyűlés 
résztvevőinek többsége szükséges.  

 
99. § A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt témakörökre 

vonatkozó korábbi döntések érvényüket vesztik. 
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2016. évi 1. számú melléklet 
 

Szellemi alkotóműhelyek és tisztségviselőik 
„A” 

SZAKOSZTÁLYOK 
1. Bűntetés-végrehajtás történeti 1995- 

Szakosztályvezető: LŐRINCZ József dr.Cs.C. .mag. 1995- 
2000 ,  2002 ,  2009 ,  2014 ,  2015 
: (+36/06-20) 322-6545                                             @: lowiz@t-online.hu 
Szakosztálytitkár: — 
 

2. Csendőrség-történeti 1996- 
Szakosztályvezető: 
- v. KISS Gábor ( 2006)1996-2003 
1998 ,  2001 ,  2002 
- CSÓKA Ferenc mag 2004- 
2000 ,  2002 ,  2006 ,  2004 ,  2015 
: (+36/06-20) 579-5139                     @: monedula.franciscus@gmail.com 
Szakosztálytitkár: VEDÓ Attila 2016- 
 2006 ,  2013 ,  2015 
: (+36/06-30) 963-6169                                            @: horatis@gmail.com 
 

3. Gyűjtők 2006- 
Szakosztályvezető: LÓRÁNT Csaba dr.,Cs.C. 2006- 
2001 ,  2004 ,  2005 ,  2006,  2011 ,  2015 
: (+36/06-30) 914-2049                                    @: lorant_01@hotmail.com 
Szakosztálytitkár: — 
 

4. Határőrizet-történeti 1991- 
Szakosztályvezető: 
- GÁSPÁR László dr.Cs.C. mag. 1991-2014 
1999 ,  2000 ,  2001 ,  2004 ;  2006 ,  2015 
- ZSIGOVITS László dr.Cs.C. 2015- 
: (+36/06-30) 261-9008                              @: zsigovits.laszlo@uni-nke.hu 
Szakosztálytitkár: — 
 

5. Katasztrófaelhárítás-történeti 2012- 
Szakosztályvezető: PAPP Antal dr.Cs.C. 2012- 
2013 ,  2015 
: (+36/06-20) 982-6333                                @: antal.papp@katved.gov.hu 
Szakosztálytitkár: BERKI Imre dr.Ph.D. 2012- 
 2010 ,  2013 ,  2016 ,  2015 
: (+36/06-20) 424-1691                                     @: berki.imre@gmail.com 
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6. Képviselőház-, korona- és testőrség-történeti 1994- 
Szakosztályvezető:  
- FAZAKAS László mag. 1994-2014 
 1999 ,  2000 ,  2001 ,  2004 ,  2002 ,  2015 
- HEGEDŰS Ernő dr.Ph.D.2015- 
 2001 ,  2002 ,  2005 ,  2009 ,  2015 
: (+36/06-20) 470-8734                                 @: hegeduserno@freemail.hu 
Szakosztálytitkár: — 
 

7. Nemzetbiztonság-történeti 2015- 
Szakosztályvezető: BODA József dr.Ph.D.mag. 2015- 
 2002 ,  2003 ,  2006 ,  2007 ,  2010 ,  2015 
: (+36/06-1) 392-3501                                    @: Boda.Jozsef@uni-nke.hu 
Szakosztálytitkár: DEÁK József dr.jur.2015- 
 2014 ,  2016 ,  2015 
: (+36/06-20) 500-8023                                           @: yodeak@gmail.com 
 

8. Pénzügyőrség-történeti 1993- 
Szakosztályvezető:  
- JOÓ Gábor 1993-2014 
 1999 ,  2001 ,  2003 ,  2005  
- SZABÓ Andrea dr.Ph.D. 2015- 
: (+36/06-30) 241-5838                             @: szabo.andrea_2@nav.gov.hu 
Szakosztálytitkár: — 
 

9. Rendőrség-történeti 1992- 
Szakosztályvezető: ERNYES Mihály dr.jur. mag. 1992- 
 1999 ,  2001 ,  2002 ,  2004 ,  2005 ,  2015 
: (+36/06-20) 326-7193                                  @: ermi_uiroda@freemail.hu 
Szakosztálytitkár: — 
 

10. Rendvédelemjog-történeti 1994- 
Szakosztályvezető: MEZEY Barna dr.Ds.C. mag. 
 1998 ,  2001 ,  2004 ,  2006 ,  2011 ,  2010 ,  2015 
: (+36/06-1) 460-4444                                                     @: rektor@elte.hu 
Szakosztálytitkár: — 
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„B” 
REGIONÁLIS CSOPORTOK 

11. Dél-Pannon 2005- 
Csoportvezető: BERTA Gyula mag. 2005- 
 2001 ,  2003 ,  2005 ,  2010 ,  2012 ,  2015 
: (+36/06-30) 296-3063                                         @: hencz55@gmail.com 
Csoporttitkár: — 
 

12. Dél-Alföld 2006-2007 
Csoportvezető: MÉSZÁROS Imre dr.jur. 2006-2007 
 2005 
Csoporttitkár: — 
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2016. évi 2. számú melléklet 
 

Székfoglalók 
 

A 2016. évet megelőzően ugyan születtek székfoglalónak tekinthető előa-
dások, azonban a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakhoz képet 
még rendezetlen körülmények között. Ezért a 2016. évet megelőzően tudo-
mányos társaságunk tagjainak szerzőségével csupán a rendvédelem-történet 
körébe tartozó témával megvédett tudományos fokozatszerző disszertációkat 
tartjuk nyilván, mivel ezen alkotásokat a székfoglalókat kiváltó műveknek 
tekintjük. Amennyiben egy szerző több — a rendvédelem-történet témakö-
rébe tartozó — tudományos fokozatot is szerzett, mindig a legrégebbi 
alkotást vettük figyelembe, mivel eredményes székfoglalóra is csupán egy 
esetben kerülhet sor. Fokozatszerző disszertációnak tekintünk minden alko-
tást — a székfoglalók kiválthatósága tekintetében — amelyet nem a diplo-
maszerzés keretében szereztek és a védés időszakában tudományos fokozat-
nak minősült, még akkor is ha a jelenlegi törvényi szabályozás nem tekinti 
annak. Azok a fokozatszerző disszertációk is felkerültek a listára, amelyek 
szerzői ma már nem társasági tagok, hiszen a székfoglalók esetében is 
kikerülhetnek a tagság köréből az alkotók.  
 

1. BACSA Gábor ( 2003): A magyar-jugoszláv (S.H.S.) határ megálla-
pítása és kitűzése. 
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1995. 
 

2. BENCSIK Péter: Az útlevélkezelés története Magyarországon a törvé-
nyi szabályozástól a II. világháborúig. 
Ph.D. disszertáció (PTE-BTK). Pécs, 1999. 
 

3. BERKI Imre: Az Adyligeti Határőr Ezred története. 
Ph.D. disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 2016. 
 

4. BODA József: A rendvédelmi békefenntartás kialakulása, fejlődése, 
helye és szerepe a XXI. században. 
Ph.D. disszertáció (ZMNE). Budapest, 2006. 
 

5. BÖKÖNYI István ( 2015): A rendőr tiszthelyettes- és zászlósképzés 
felszabadulás utáni története, helyzete, fejlesztésének lehetőségei. 
Kandidátusi értekezés (MTA) Budapest, 1988. 

6. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1918. 
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1998. 
 

7. GÁSPÁR László: A határőrség fejlődése 1950-1956. 
Egyetemi doktori disszertáció (ZMNE). Budapest, 1989. 
 

8. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világ-
háború között. 
Ph.D. disszertáció (DE-BTK). Debrecen, 2000. 
 

9. KÁLMÁN Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy 
vármegyében 1884-1914. 
Ph.D. disszertáció (ZMNE). Budapest, 2008. 
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10. KESERŰ István ( 2004) : A felszabadult Magyarország rendőri és 
határőrizeti szerveinek megalakulása és tevékenysége a népi demokratikus 
forradalom időszakában 1944-1948.  
Egyetemi doktori disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 1977. 
 

11. KOVÁCS Tamás: Megfigyelés, internálás, deportálás az internálás és 
a toloncolás kérdésköre a két világháború között, különös tekintettel a II. 
világháború korára. 
Ph.D. disszertáció (PTE-BTK). Pécs, 2015. 
 

12. KOVÁCS Zoltán András: A Szálasi-kormány belügyminisztériuma. 
Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban. 
Ph.D. disszertáció (PTE-BTK). Pécs, 2008. 
 

13. MEZEY Barna: A magyar polgári börtönügy kialakulása. 
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1990. 
 

14. NAGY Ákos Péter: A magyar belügyi belső elhárítás története a 
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és elődszervezetei tevékenységének 
tükrében (1945 - 2010). 
Ph.D. disszertáció (NKE-HHK). Budapest, 2015. 
 

15. NAGY György ( 2013): A határforgalom és a határforgalom-
ellenőrzés története 1945-1980. 
Egyetemi doktori disszertáció (ZMNE). Budapest, 1987. 
 

16. NAGY József ( 2005): A BM Határőrség szervezetének, létszá-
mának, területi elhelyezkedésének és tevékenységének fejlődése 1958-1988. 
PHD disszertáció (ZMNE). Budapest, 2000. 
 

17. ŐRY Károly: Katonapolitika és a hadsereg főbb kérdései az októberi 
polgári demokratikus forradalom időszakában. 
Egyetemi doktori disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 1970. 
 

18. PARÁDI József: A dualista Magyarország határőrizete 1867-1914. 
Egyetemi doktori disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 1985. 
 

19. PERÉNYI Roland: A nagyvárosi bűnözés társadalomtörténete. Hét-
köznapi bűnözés Budapesten a XIX-XX. század fordulóján. 
Ph.D. disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 2010. 
 

20.   SALLAI János: Magyarország határai a térképeken a honfoglalástól 1947-ig. 
Egyetemi doktori disszertáció (ZMNE). Budapest, 1994. 
 

21. SUBA János: Magyarország határainak kitűzése és felmérése 1921-1925. 
Egyetemi doktori disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 1996. 
 

22. SZABÓ Gyula (M 2005): A rendőrtisztképzés 1945-1948 között és a 
ráható tényezők. 
Egyetemi doktori disszertáció (ZMNE). Budapest, 1997. 
 

23. SZAKÁLY Sándor: Magyar tábori csendőrség 1938-1944. 
Egyetemi doktori disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 1998.  
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2016. évi 3. számú melléklet 
 

Tudományos Tanács (Magisterek)  
 

A magyar rendvédelem-történet 
 

M A G I S T E R E  
k i t ű n t e t ő  c í m b e n  r é s z e s ü l t e k   

 

2016-ig 
1.    BENCSIK Péter dr.Ph.D.mag.    (2009) 
2001  , 2004  ,  2015 
: (+36/06-70) 504-7683  @ : sziben@vnet.hu 
 

2.    BERTA Gyula mag.     (2007) 
 2001 ,  2003 ,  2005 ,  2010 ,  2012 ,  2015 
: (+36/06-30) 296-3063  @ : hencz55@gmail.com 
 

3.    BODA József dr.Ph.D.mag.    (2004) 
2002  ,   2003  ,  2006  ,  2007  ,  2010  ,  2015  
: (+36/06-1) 392-3501  @ : Boda.Jozsef@uni-nke.hu 
 

4.    BOTOS János dr.univ.mag,    (2007) 
2006 
: (+36/06-30) 296-3063  @ : janos.botos.erno@gmail.com 
 

5.    BÖKÖNYI István dr.Cs.C.mag / 2015/  (2008) 
2002  ;  2004  ;  2005 
: —    @ : — 
 

6.    CSAPÓ Csaba dr.Cs.C.mag.    (2008) 
1999  ,  2000  ,  2004  ,  2006 
: (+36/06-30) 328-1880  @ : csapocsaba68@gmail.com 
 

7.    CSÓKA Ferenc mag.    (2008) 
2000  ,  2002  ,  2006  ,  2004  ,  2015 
: (+36/06-70) 506-0423  @ : monedula.franciscus@gmail.com 
 

8.    ERNYES Mihály dr.jur.mag.   TITKÁR (2006)  
1999  ,  2001  ,  2002  ,  2004  ,  2005  ,  2015 
: (+36/06-20) 613-7098  @ : ermi_uiroda@freemail.hu 
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9.    FAZAKAS László mag.    (2005) 
1999  ,  2002  ,  2001  ,  2004  ,  2002 
: (+36/06-30) 986-3997  @ : fazakas.laszlokaroly@upcmail.hu 
 

10.    FORRÓ János mag.    (2005) 
 1999 ,  2000 ,  2001 ,  2006 
: (+36/06-20) 311-3966  @ : forro.janos@hotmail.com 
 

11.    GÁSPÁR László dr.Cs.C.    (2005) 
1999  ,  2000  ,  2001  ,  2004,  2006  ,  2015 
: (+36/06-20) 370-2863  @ : gaspar50@vipmail.hu 
 

12.    KAISER Ferenc dr.Ph.D.mag.   (2005) 
2001  ,  2002 
: (+36/06-30) 538-7720  @ : kaiser.ferenc@uni-nke.hu 
 

13.    KESERŰ István dr.Cs.C.mag. / 2004/  (2004) 
1999  ,  2000  ,  2001  , 2002  ,  2003 
: —    @ : — 
 

14.    LŐRINCZ József dr.Cs.C.mag   (2015) 
2000  ,  2002  ,  2009  ,  2015 
: (+36/06-20) 222-6545  @ : lowiz@t-online.hu 
 

15.    MEZEY Barna dr.Ds.C.mag.   (2008) 
1998  ,  2001  ,  2004  ,  2006  ,  2011  ,  2010  ,  2015 
: (+36/06-30) 211-7384  @ : mezeyb@ajk.elte.hu 
 

16.    NAGY József dr.Cs.C.mag. / 2004/   (2001) 
2000  ,  2002  ,  2003  ,  2004 
: —    @ : — 
 

17.    ŐRY Károly dr.univ. mag.    (2002) 
1998  ,  2000  ,  2016  ,  2015 
: (+36/06-70) 227-1109  @ : ory.karol@gmail.com 
 

18.    PARÁDI József dr.Cs.C.mag.  ELNÖK (2000)  
1998  ,  1999  ,  2004  ,  2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 
: (+36/06-70) 326-1151  @ : paradi.jozsef@gmail.com 
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19.    SIMON F Nándor mag,    (2004) 
2000  ,  2001  ,  2002  ,  2003  ,  2005  ,  2015 
: (+36/06-20) 347-4602  @ : simon.f.nandor@gmail.com 
 

20.    SUBA János dr.Ph.D.mag.    (2005) 
2000  ,  2001  ,  2002  ,  2007  ,  2003  ,  2015 
: (+36/06-30) 566-7120  @ : suba.janos@mail.militaria.hu 
 

21.    SZAKÁLY Sándor dr.Ds.C. mag.   (2005) 
1999  ,  2002  ,  2006  ,  2012  ,  2009  ,  2015  ,  2015 
: (+36/06-30) 790-3249  @ : sandor.szakaly@veritas.gov.hu  
 

22.    ZEIDLER Sándor mag.    (2009) 
1998  ,  2000  ,  2001  ,  2003  , 2009  ,  2015 
: (+36/06-30) 961-9148  @ : zeidler@upcmail.hu 
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2016. évi 4. számú melléklet 
 

Etikai Bizottság 
2016- 

 
Etikai Bizottság elnöke: FORRÓ János mag. 2016- 
 1999 ,  2000 ,  2001 ,  2006 
: (+36/06-20) 311-3966                                  @: forro.janos@hotmail.com 
 
Bizottsági tag:  
- HEGEDŰS Ernő dr.Ph.D. 2016- 
 2001 ,  2002 ,  2005 ,  2009 ,  2015 
: (+36/06-20) 470-8734                                 @: hegeduserno@freemail.hu 
 

- MOKÁNY József dr.jur. 2016- 
1999 ,  2000 ,  2016 
: (+36/06-30) 960-8573                                       @: mokdok1@t-online.hu 
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2016. évi 5. számú melléklet 
 

Kiadványaink 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
valamennyi kiadványainak főszerkesztői tisztségét 1991-1993 között dr. KE-
SERŰ István ( 2004), 1994-től pedig dr. PARÁDI József tölti be. 
 
Periodikáink: 
- Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
HU-ISSN 1216-6774 
A folyóiratban 2016 végéig 135 szerző tollából 465 tanulmány jelent meg. 

 

A szerzők 
 

  1. ARTNER Ramona   2010  ,   2015  
 

  2. BACSA Gábor dr. Cs.C. ( 2003)  ,  1999  ,  2000  
 

  3. BALLA Tibor dr. Cs.C. 
 

  4. BALOGH Péter 
 

  5. BEBESI Zoltán dr. Cs.C.  ,   2010  ,   2002  
 

  6. BENCSIK Péter dr. Ph.D.  ,  2001  , 2004  ,  2015  
 

  7. BENCZE László dr. jur.  
 

  8. BERKI Imre dr. Ph.D.  ,  2010  ,   2013  ,  2015   ,  2016 
 

  9. BOBÁK Artúr 
 

10. BODA József dr. Ph.D. mag.  ,  2002  ,   2003  ,  2006  ,  2007  ,  
2010  ,  2015  
 

11. BOMHARDT Attila dr. Cs.C. 
 

12. BORSI József 
 

13. BOTOS János dr. univ.  ,  2006  
 

14. BOTZ László dr. Ph.D.  
 

15. CHVOJKA Michael dr. Ph.D.  ,  2006  
 

16. CSAPÓ Csaba dr. Cs.C. mag.  ,  1999  ,  2000  ,  2004  ,  2006 
 

17. CSEREI Attila 
 

18. CSIHA Gábor dr. jur. 
 

19. CSÓKA Ferenc mag.  ,  2000  ,  2002  ,  2006  ,  2004  ,  2015 
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20. DAVOLA József dr. Ph.D. 
 

21. DÁNOS Valér dr. Cs.C. 
 

22. DETTNÉ dr. Légrádi Ilona dr. Cs.C. 
 

23. DOMOKOS Sándor ( 2011)  ,  1999  ,  2000  ,  2006  ,  2008 
 

24. EDELBACHER Maximillan  ,  2001 
 

25. ERNYES Mihály dr. jur. mag. ,  1999  ,  2001  ,  2002  ,  2004  ,  
2005  ,  2015 
 

26. FAZAKAS László mag. 1999  ,  2002  ,  2001  ,  2004  ,  2002 
 

27. FAZEKAS Csaba 
 

28. FINSZTER Géza dr. DSc. prof. ,  2002 
 

29. FÓRIZS Sándor dr. Cs.C.   ,  2003  ,  2005 
 

30. FORRÓ János  mag. 1999  ,  2000  ,  2001  ,  2006  ,  2015 
 

31. FRÖCHLICH Dávid 
 

32. GÁSPÁR László dr. Cs.C. mag.  ,  1999  ,  2000  ,  2001  ,  
2004,  2006  ,  2015 

 

33. GEBHARDT Helmut dr. Ph.D.  ,  2002  ,  2008 
 

34. GOMBÁR Noémi 
 

35. GÖRBE Márk 
 

36. HADNAGY Imre József dr. Ph.D. 
 

37. HEGEDŰS Antal 
 

38. HEGEDŰS Ernő dr. Ph.D.  ,  2001  ,  2002  ,  2005  ,  2009  ,  
2015 
 

39. HEGEDŰS Róbert dr. Cs.C. () 
 

40. HESZTERA Franz 
 

41. HIBÁCSKÓ Ferenc 
 

42. HUDRA László 
 

43. ILLÉSFALVI Péter   2002 
 

44. JAKUS János dr. Cs.C. 
 

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.
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45. JOÓ Gábor  ,  1999  ,  2001  ,  2003  ,  2005 
 

46. KAISER Ferenc dr. Ph.D. mag.  ,  2001  ,  2002 
 

47. KÁLMÁN Zsolt dr. Ph.d.  ,  2001  ,  2003  ,  2010  ,  2002 
 

48. KEDVES Gyula dr. univ. 
 

49. KESERŰ István dr. Cs.C. mag. (2004)  ,  1999  ,  2000  ,  2001  , 
2002  ,  2003 

 

50. KIRÁLY Béla dr. univ.  (2009) 
 

51. KISS András 
 

52. KISS Gábor  (2006 )  ,  1998  ,  2001  ,  2002 
 

53. KISS István Géza (2016)   ,  2001 
 

54. KOMÁROMI Gábor 
 

55. KORINEK László dr. DSc. prof. MTA-tag  ,  2005 
 

56. KÓSA László dr. Ph.D.  ,  2002  ,  2006 
 

57. KOVÁCS Gyula dr. univ. 
 

58. KOVÁCS Jenő dr. univ. () 
 

59. KÖVESI László 
 

60. LINDNER Gyula 
 

70. LŐRINCZ József dr. Cs.C. prof.  ,  2000  ,  2002  ,  2009  ,  2015 
 

71. LUGOSI József dr. Cs.C.  ,  2005 
 

72. MAGASVÁRI Adrienn 
 

73. MARKÓ György dr. Cs.C.  ,  2009 
 

74. MEZEY Barna dr. DSc. prof. mag.  ,  1998  ,  2001  ,  2004  ,  
2006  ,  2011  ,  2010  ,  2015 

 

75. MOCSÁRI Sándor 
 

76. MOKÁNY József dr. jur.  ,  1999  ,  2000 
 

77. NAGY Ákos Péter dr. Ph.D.  ,  2013  ,   2014  
 

78. NAGY György dr. Cs.C.  (2013)  ,  1999  ,  2001  ,  2002  ,  
2003  ,  2006 
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79. NAGY József dr. Cs.C. mag. (2004 )   ,  2000  ,  2002  ,  2003  ,  
2004 

 

80. NAGY László 
 

81. NYITRAI Endre dr. jur. 
 

82. OLASZ György dr. Cs.C. 
 

83. OLASZ Lajos dr. Cs.C.  ,   2016  ,  2015 
 

84. ŐRY Károly dr. univ. mag. ,  1998  ,  2000  ,  2016  ,  2015 
 

85. PARÁDI Ákos  ,  2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 
 

86. PARÁDI József dr. Cs.C.  mag. ,  1998  ,  1999  ,  2004  ,  2007  ,  
2008  ,  2009  ,  2015 
 

87. PERÉNYI Roland dr. Ph.D.  ,  2011  ,  2015  ,  2016 
 

88. ifj. PERJÉSI György  ,  2001 
 

89. RAVASZ Dezső 
 

90. RAVASZ István dr.  Cs.C.  ,  2000  ,  2012  ,  2015 
 

91. RÁCZ Lajos dr. univ. 
 

92. RÉTI Rezső 
 

93. SALAMON Iván  ,  1998  ,  2000  ,  2002 
 

94. SALLAI János dr. Cs.C. prof.  
 

95. SÁGI Zoltán dr. jur.  ,  1999  ,  2001  ,  2005  ,  2002 
 

96. SÁGVÁRI György dr. Cs.C.  ,  2007  ,  2009 
 

97. SÁNDOR Vilmos dr. Cs.C.  ,  2001  ,  2002  ,  2003 
 

98. SCHIMPF Gerard 
 

99. SEYRL Harald  ,  1999  ,  2002  ,  2004 
 

100. SIMON Ferenc (2006) 
 

101. SIMON F. Nándor  mag.  ,  2000  ,  2001  ,  2002  ,  2003  ,  
2005  ,  2015 
 

102. SIMON Sándor 
 

103. SOM Krisztián  ,  2009  ,  2012  ,  2015 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 53

104. SOMORJAI Béla 
 

105. B STENGE Csaba dr. Cs.C. 
 

106. STIEB György 
 

107. SUBA János dr. Cs.C. mag.  ,  2000  ,  2001  ,  2002  ,  2007  ,  
2003  ,  2015 
 

108. SZABÓ Andrea dr. Ph.D. 
 

109. SZABÓ József János dr. Cs.C.  ,  2005 
 

110. SZABÓ Miklós dr. DSc. prof. MTA-tag  ,  2003 
 

111. SZABÓ Szilárd dr. Ph.D. 
 

112. SZAKÁCS Gábor dr. Cs.C.  ,  1999  ,  2005 
 

113. SZAKÁLY Sándor dr. DSc. mag.  ,  1999  ,  2002  ,  2006  ,  
2012  ,  2009  ,  2015  ,  2015 

 

114. SZELEI József 
 

115. SZÉKELY Zoltán dr. jur.  , 2005  ,  2007  ,  2009 
 

116. SZIKINGER István dr. jur. 
 

117. SZŰCS János 
 

118. TAKÁCS Gyula dr. univ. 
 

119. TAMÁSKA Endre (2010)  ,  1999 
 

120. TÁTRAI Zsuzsanna dr. univ. 
 

121. TEKE András dr. Cs.C. 
 

122. TÓTH László 
 

123. TÓTH Tihamér () 
 

124. TÖMÖSVÁRY Zsigmond dr. Ph.D.  ,  2013  ,  2015 
 

125. TURCSÁNYI Károly dr. Cs.C. prof. 
 

126. URBÁN Aladár dr. DSc.  
 

127. VARRÓ István 2009 
 

128. VASS Ferenc   ,   2002  ,  2003 
 

129. VEDÓ Attila  ,  2006  ,  2013  ,  2015 
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130. ZACHAR József dr. DSc. (2009)  ,  1999  ,  2001  ,  2002  ,  
2004  ,  2005  ,  2007 

 

131. ZEIDLER Sándor mag.  ,  1998  ,  2000  ,  2001  ,  2003  , 
2009  ,  2015 
 

132. ZÉTÉNYI Zsolt dr. jur.  ,  2006  ,  2009  ,  2012  ,  2015 
 

133. ZINNER Tibor dr. Cs.C. 
 

134. ZSIGA Tibor dr. Cs.C. 
 

A szerkesztőség tagja i  vol tak,  
i l letve a  szerkesztésben  jelen leg is r észt  vesz  

 

1. ŐRY Károly dr. univ. mag.  (1994-1999) 
1998  ,  2000  ,  2016  ,  2015 

 

2. PARÁDI Ákos (1998 —) 
2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 

 

3. SIMON F. Nándor  mag. (2008-2013) 
2000  ,  2001  ,  2002  ,  2003  ,  2005  ,  2015 

 

4. SOM Krisztián (2008-2013) 
2009  ,  2012  ,  2015 

 

5. SUBA János dr. Cs.C. mag. (2000-2013) 
2000  ,  2001  ,  2002  ,  2007  ,  2003  ,  2015 

 

6. SZÉKELY Zoltán dr. jur. (2008-2009 és 2011-2013) 
2005  ,  2007  ,  2009 

 

7. ÚJHELYI Gabriella dr. Cs.C. (1991-1994.) 
 

A periodika a 2016. évtől az 51. számmal kezdődően 
szerkesztőbizottsággal is rendelkezik 

 

A szerkesztőbizottság elnöke: MEZEY Barna dr. DSc. mag. (2016-)                  
1998  ,  2001  ,  2004  ,  2006  ,  2011  ,  2010  ,  2015 
 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
- BODA József dr. Ph.D. mag. (2016-)  
2002  ,   2003  ,  2006  ,  2007  ,  2010  ,  2015  
- SZAKÁLY Sándor dr. DSc. mag. (2016-) 
1999  ,  2002  ,  2006  ,  2012  ,  2009  ,  2015  ,  2015 
 

MTA
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- Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), 
HU-ISSN 1785-3257 
 

A szerkesztőség tagja i  vol tak,  
i l letve a  szerkesztésben  jelen leg is r észt  vesz  

 
 

1. PARÁDI Ákos (2011 —) 
2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 

 

2. SIMON F. Nándor  mag. (2008-2014) 
2000  ,  2001  ,  2002  ,  2003  ,  2005  ,  2015 

 

3. SOM Krisztián( 2011-2014) 
2009  ,  2012  ,  2015 

 

4. SUBA János dr. Cs.C. mag. (2004-2014) 
2000  ,  2001  ,  2002  ,  2007  ,  2003  ,  2015 

 

5. SZÉKELY Zoltán dr. jur. (2008-2009 és 2012-2014) 
2005  ,  2007  ,  2009 
 

Rovatfelel ősök  
 

Állandó rovatok : 
 

I. TÁRSASÁGI ÉLET: PARÁDI József dr. Cs.C. mag. (2012-) ,  1998  ,  
1999  ,  2004  ,  2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 

 

II. FIGYELŐ: 
- SUBA János dr. Cs.C. mag. (2013-2014) ,  2000  ,  2001  ,  2002  ,  

2007  ,  2003  ,  2015 
- SZÉKELY Zoltán dr. jur. (2015-2016) ,  2005  ,  2007  ,  2009 
 

III. SZEMLE: SUBA János dr. Ph.D.. mag. (2012-),  2000  ,  2001  ,  
2002  ,  2007  ,  2003  ,  2015 
 

IV. RENDEZVÉNYEK: 
- PARÁDI József dr. Cs.C. mag. (2016-) ,  1998  ,  1999  ,  2004  ,  

2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 
- SIMON F Nándor mag. (2012-2015)  ,  2000  ,  2001  ,  2002  ,  

2003  ,  2005  ,  2015  
 

V. SZEMÉLYI HÍREK:  
- PARÁDI Ákos  (2013-2014),  2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  
2015 
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- PARÁDI József dr. Cs.C. mag. (2012, 2015-) ,  1998  ,  1999  ,  2004  ,  
2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 

 

VI. MŰHELY:  
- PARÁDI József dr. Cs.C. mag. (2012-2014 , 2016-) ,  1998  ,  1999  ,  
2004  ,  2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 
- SZÉKELY Zoltán dr. jur.  (2015),  2005  ,  2007  ,  2009 
 

VII. EDUKATIO:  
- PARÁDI József dr. Cs.C. mag. (2013-2014) ,  1998  ,  1999  ,  2004  ,  

2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 
- SZÉKELY Zoltán dr. jur. (2015)  ,  2005  ,  2007  ,  2009 
- PARÁDI Ákos  (2016-),  2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 
 

VIII. SCIENTIA: PARÁDI József dr. Cs.C. mag. (2012-)  ,  1998  ,  1999  
,  2004  ,  2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 

IX. DOKUMENTUMOK ÉS MUNKÁSSÁGOK: 
- FAZAKAS László mag. (2013-2014),   1999 ,  2000 ,  2001 ,  

2004 ,  2002,  2015 
- PARÁDI Ákos (2015-) ,  2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 
- PARÁDI József dr. Cs.C. mag. (2012) ,  1998  ,  1999  ,  2004  ,  

2007  ,  2008  ,  2009  ,  2015 
 

X. EMLÉKHELYEK ÉS TÁRGYAK: 
- FAZAKAS László mag. (2012),   1999 ,  2000 ,  2001 ,  2004 ,  

2002,  2015 
- PARÁDI Ákos (2013-) ,  2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 
 

XI. ŰRLAPOK: SOM Krisztián (2012-) ,  2009  ,  2012  ,  2015 
 

XII. INFORMÁCIÓS OLDALAK : PARÁDI Ákos (2015-) ,  2002  ,  
2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 
 

Ideiglenes rovatok : 
XIII. PÁLYÁZATOK: SOM Krisztián  ,  2009  ,  2012  ,  2015 
 

XIV. FÓRUM: SIMON F Nándor mag.  ,  2000  ,  2001  ,  2002  ,  
2003  ,  2005  ,  2015 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
által kiadott könyvsorozatok: 
 
- A magyar rendvédelem-történet öröksége 
HU-ISSN 2062-8447   ,   (2012 — ) 
 

- A magyar rendvédelem-történet hagyatéka 
HU-ISSN 2064-4728   ,   (2014 — ) 
 

- Magyar Rendvédelem-történeti tanulmányok 
HU-ISSN 2415-9875   ,   (2015 — ) 
 

- Salutem 
HU-ISSN 2416-2078   ,   (2015 — ) 
 

- Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában 
HU-ISSN 2064-5333   ;   (2014 — ) 
 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
által nem könyvsorozatok keretében kiadott kötetek: 
 

- A magyar rendvédelem-történetért elismerések.  
HU-ISBN 978 963 89 8286 5   ;   (2014) 
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2016. évi 6. számú melléklet 
 

Rendvédelem-történetért elismerésben részesültek 
 

 

I 
KITÜNTETÉSEK 

ÉÉ  EK-T  EK-M  Ö 

H K Ö H  K Ö H  K Ö Hö  Kö Mö 

Nem tag 57 11 68 28 4 32 1 0 1 86 15 101 

Tag 60 6 66 36 7 43 18 3 21 114 16 130 

Tisztségviselő 32 1 33 29 1 30 22 0 22 83 2 85 

Összesen 149 18 167 93 12 105 41 3 44 283 33 316 

 
 

II 
KITÜNTETÉSEK 

 

ÉR-T  ÉR-M  Díj  
 

Ö 
H K Ö H  K Ö H  K Ö Hö  Kö Mö 

Nem tag 8 0 8 0 0 0 12 0 12 20 0 20 

Tag 9 1 10 0 0 0 8 1 9 17 2 19 

Tisztségviselő 21 1 22 5 0 5 17 0 17 43 1 44 

Összesen 38 2 40 5 0 5 37 1 38 80 3 83 

 
 

III 
KITÜNTETÉSEK 

Mag EÉ  Ö 

H K Ö H  K Ö H  K Ö 

Nem tag 1 0 1 29 0 29 30 0 30 

Tag 3 0 3 11 0 11 14 0 14 

Tisztségviselő 18 0 18 22 0 22 40 0 40 

Összesen 22 0 22 62 0 62 84 0 84 

 
 

 
ÖSSZESÍTŐ 

I. II. III. Mö 

H K Ö H  K Ö H  K Ö Hö  Kö Mö 

Nem tag 86 15 101 20 0 20 30 0 30 136 15 151 

Tag 114 16 130 17 2 19 14 0 14 145 18 163 

Tisztségviselő 83 2 85 43 1 44 40 0 40 166 3 169 

Összesen 283 33 316 80 3 83 84 0 84 447 36 483 

 
Jelmagyarázat: 
ÉÉ = érdemérem  ;  EK-T = érdemkereszt támogató  ;  EK-M = érdemkereszt művelő  ;  ÉR-T = érdemrend támogató  ;  
ÉR-M = érdemrend művelő  ;  Mag = magister  ;    ÉE = 25 éves emlékérem ;  MÖ = mindösszesen 
H = hazai  ;  K = külföldi  ;  Ö = összesen  ;  Mö = mindösszesen 
 
Összességében 2016. XII. 31-éig tehát 483 rendvédelem-történetért kitünte-
tés adományozása valósult meg. 
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2016. évi 7. számú melléklet 
Szakértőink 

A magyar  r endvédel em-tör ténet  szakér tői 
 

  1. BENCSIK Péter dr. Ph.D.  ,  2001  , 2004  ,  2015 
Magyar útlevél-történet 
 

  2. BERTA Gyula mag. ,  2001 ,  2003 ,  2005 ,  2010 ,  2012 ,  2015 
Somogy vármegye rendvédelem-története 
 

  3. BODA József dr. Ph.D. mag.  ,  2002  ,   2003  ,  2006  ,  2007  ,  
2010  ,  2015  

Magyar állam- és nemzetbiztonság-történet 
 

  4. ERNYES Mihály dr. jur. mag. ,  1999  ,  2001  ,  2002  ,  2004  ,  
2005  ,  2015 

- Baranya vármegye rendvédelem-története 
- A magyar rendőrségek története 
 

  5. FAZAKAS László mag. ,   1999 ,  2000 ,  2001 ,  2004 ,  
2002,  2015 
A magyar testőrségek története 
 

  6. FORRÓ János mag.  1999 ,  2000 ,  2001 ,  2006 
- Fejér vármegye rendvédelem-története 
- A magyar karhatalom története 
 

  7. GÁSPÁR László dr. Cs.C. mag.  ,  1999  ,  2000  ,  2001  ,  
2004,  2006  ,  2015 
A magyar pártállam határőrizet-története 
 

  8. HEGEDŰS Ernő dr. Ph.D.  ,  2001  ,  2002  ,  2005  ,  2009 , 2015 
- A magyar rendvédelem XIX-XX. századi fegyverei és járművei 
- Koronaőrség-történet 
 

  9. KOVÁCS Zoltán András dr. Ph.D.  ,  2009  ,  2012  ,  2010 
A nyilas rendvédelem 
 

10. LÓRÁNT Csaba dr. Cs.C.  ,  2001  ,  2004  ,  2005  ,  2006  ,  
2011  ,  2015 

A magyar rendvédelmi testületek egyenruha-története 
11. LŐRINCZ József dr. Cs.C..  ,  2000  ,  2002  ,  2009  ,  2015 

A magyar pártállami börtönügy története 
 

12. MEZEY Barna dr. DSc.  mag.  ,  1998  ,  2001  ,  2004  ,  2006  ,  
2011  ,  2010  ,  2015 

A magyar polgári börtönügy története 
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13. ŐRY Károly dr. univ. mag. ,  1998  ,  2000  ,  2016  ,  2015 
1918-1919-es magyarországi forradalmak rendvédelem-története 
 

14. PARÁDI Ákos  ,  2002  ,  2005  ,  2008  ,  2011  ,  2015 
A polgári magyar állam civil rendvédelem-története 
 

15. PARÁDI József dr. Cs.C.  mag. ,  1998  ,  1999  ,  2004  ,  2007  ,  
2008  ,  2009  ,  2015 

- A polgári magyar állam rendvédelem-története 
- A XIX-XX. századi polgári magyar állam határőrizet-története 
- A polgári magyar állam rendvédelmi testületek humán viszonyainak története 

 

16. SIMON F Nándor mag.  ,  2000  ,  2001  ,  2002  ,  2003  ,  
2005  ,  2015 

Magyar igazolvány-történet 
 

17. SOM Krisztián  ,  2009  ,  2012  ,  2015 
Magyar útlevélkészítés és ellenőrzés története 
 

18. SUBA János dr. Cs.C. mag.  ,  2000  ,  2001  ,  2002  ,  2007  ,  
2003  ,  2015 

Magyar államhatárjelek és térképi ábrázolásuk története 
 

19. SZAKÁLY Sándor dr. DSc. mag.  ,  1999  ,  2002  ,  2006  ,  2012,  
2009  ,  2015  ,  2015 

A Magyar Királyi Csendőrség története 
 

20. ZEIDLER Sándor mag.  ,  1998  ,  2000  ,  2001  ,  2003  , 
2009  ,  2015 

A XIX-XX. századi magyar rendvédelmi testületek egyenruha-, rang- és 
ékítménytörténet 
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Iránytisztek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
elnökségének 2014. IV. 11-ei határozata nyomán úgynevezett „iránytiszti” 
rendszer került felállításra.  

Az iránytisztek nem választott tisztséget töltenek be, hanem az elnök 
kéri, illetve menti fel őket továbbá az elnök jelöli ki számukra a gondjaikra 
bízott „irányokat” a szakmai tudományos tapasztalataik figyelembe vételé-
vel.  

Az iránytisztek — ugyanúgy mint a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaságnál mindenki — tevékenységüket tár-
sadalmi munkában végzik, számukra honorárium nem folyósítható. 

Az iránytisztek feladata, hogy azon területek szervezeteinek vezetőivel, 
illetve érdemi munkatársaikkal tartsanak kapcsolatot, amelyekkel a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság működése 
során — a magyar rendvédelem-történet művelése érdekében — már kap-
csolatba került, illetve a kapcsolat felvétele, vagy fejlesztése célszerű.  

Az iránytisztek teendőit alkotja a lehetőségek függvényében: 
- a partnerintézmények és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör-

téneti Tudományos Társaság rendezvényein való részvétel és azokról tájé-
koztatók publikálása a „másik” szervezet kiadványaiban; 

- figyelemmel kísérni a kompetenciájába tartozó partnerintézmények és a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság ki-
adványait, melyekről ismertetők megjelentetése a partnerintézményi kiadvá-
nyokban, illetve a Rendvédelem-történeti Hirlevélben; 

- a partnerintézményekkel való együttműködési területek, illetve bővítésük 
és konkretizálási lehetőségeik feltárása, valamint azokra a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségének a figye-
lemfelhívása; 

- a partnerintzémények prominens személyeivel — az együttműködési 
megállapodásban foglaltakra tekintettel — élő kapcsolatok kialakítása és 
fenntartása, illetve együttműködési megállapodások létrehozásának az előké-
szítése; 

- az együttműködési megállapodásokban foglaltak figyelemmel kísérése a 
keletkezett tapasztalatokról tájékoztatás nyújtása az Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökének. 
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Szemere Bertalan Magyar rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
iránytisztjei és szakterületeik 

 
 

Szakirányok és 
Intézmények 

 

 
 

Iránytisztek és elérhetőségeik 

 

I. BÖRTÖNÜGY 
- Magyar Büntetés-végrehajtás 

Magyar Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa 
Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye 

- NKE-RTK Büntetés-végrehajtási Tanszék 
- Magyar Börtönügyi Társaság 

 

Dr. LŐRINCZ József 
20/ 222-6545 

lowiz@axelero.hu 
lowiz@t-online.hu 

 

II. HADTÖRTÉNET 
- Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
- Hadtörténelmi Közlemények folyóirat 

 

Dr. SUBA János 
30/566-7120 

suba.janos@mail.militaria.hu 
III. HONVÉDELEM 
- Magyar Honvédség 

Magyar Honvédség Tudományos Tanács 
- NKE-HHK 
- Magyar Hadtudományi Társaság 
- Felderítők Szövetsége 

 

Dr. HEGEDŰS Ernő 
20/ 470-8734 

hegeduserno@freemail.hu 

 

IV. KATSZTRÓFAVÉDELEM 
- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Katasztrófavédelem Tudományos Tanácsa 
Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 

- NKE Katasztrófavédelmi Intézet 

 

Dr. BERKI Imre 
20/424-1691 

berki.imre@gmail.com 

 

V. NEMZETBIZTONSÁG (NB) és RENDŐRSÉG 
- NB szervezetek és ORFK 

NB szervezetek és ORFK Tudományos Tanácsok 
NB szervezetek kiállítóhelyei és Rendőrmúzeum 

- NKE-RTK 

 

Dr. BODA József 
06-1/392-3501 

Boda.Jozsef@uni-nke.hu 

 

VI. JOGTÖRTÉNET és NEMZETI ADÓ- ÉS VÁM-
HIVATAL (NAV) PÉNZÜGYŐRSÉGE 
- ELTE-ÁJK MÁJT 

Jogtörténeti Szemle folyóirat 
- NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság 

Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 
- NKE-RTK Vám- és Pénzügyőr Tanszék 
- Rendészettudományi Társaság 

 

Mag. SIMON F. Nándor 
20/ 347-4602 

simon.f.nandor@gmail.com 

 

A döntött betűvel feltűntetett intézményekkel nincsen együttműködési megál-
lapodásunk.  
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SUBA János 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány 

2016. évi beszámolója és 2017. évre szóló feladatterve 
 
Az alapítvány kurátora dr. SUBA János (a Fővárosi Bíróság 2010. XII- 9-én 
kelt 16PK 69 4-22 / 1004 / 14. számú végzése) helyettese mag. SIMON F. 
Nándor. 

Az alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénz-
alapból, helyi ön kormányzattól kisebbségi települési önkormányzattól és 
ezek szervezeteitől továbbá hazai és külföldi magánszemélyektől és intézmé-
nyektől támogatást 2016. évben nem kapott. 

Az alapítvány társasági vagyonnal nem rendelkezik. A tisztségviselők 
juttatásban nem részesültek. 

Az APEH és a KSH számára a törvényben előírt szolgáltatás megvaló-
sult. A kuratórium 2016-ban határozatot nem hozott. 

Az SZBMRA 2017 évi feladatterve: 
- a magyar rendvédelem történetét művelők és a téma iránt érdeklődők kö-

zötti kapcsolat ápolása; 
- a magyar rendvédelem-történeti hagyományokat ápoló szemléletű sze-

mélyi 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 fóru-

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

a közrend és a közbiztonság fejlesztéséhez. 
A feladatok eredményes megvalósítása érdekében a Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság működésében részt 
veszünk. 

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

Intézzük az alapítványnak a törvényi szabályozásból fakadó adminisz-
tratív feladatait. 

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

 
 

FELHÍVÁS 
 

A folyóirat szerkesztősége a rovatvezetők közé olyan személy jelentkezését 
várja a „Figyelő” rovat élére, aki a rendvédelem-történet körébe tartozó 
külföldi szaklapokat és könyveket figyelemmel kísérve nyújt tájékoztatást e 
rovatban az érintett kiadványokról, vagy megszervezi a rovatában 
megjelenésre szánt cikkek létrejöttét. 
 

A rovatfelelős — hasonlóan a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság minden választott és felkért tisztség-
viselőjéhez — anyagi dotálásban nem részesülhet, tevékenységét társadalmi 
munkában kell végeznie.  

 
A szerkesztőség azt szeretné, hogy a rendvédelem-történeti tartalmú 

folyóiratok közül az ismertetésre kerülők rendszeresen kerüljenek bemu-
tatásra. 

 
Elsősorban a Kárpát-medence, azon túlmenően pedig az európai 

kontinens rendvédelem-történetével foglalkozó kiadványokat szeretnénk 
ismertetni e rovatban. 

 
A rovatfigyelői tisztségre jelentkezők az alábbi elérhetőségeken vehetik 

fel a kapcsolatot a periodika főszerkesztőjével: 
 
 
 

. :  (+36/06-1) 250-6199 
 

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

@:  paradi. jozsef@gmail .com 
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A periodika szerkesztősége a külföldi rendvédelem-történeti sajtó 
figyelése érdekében régóta szeretne önálló rovatot működtetni, azonban 
megfelelő munkatárs hiányában e rovat a „Szemle” rovattal közös volt. 
Először 2015-ben jelent meg a figyelő rovat önálló formában. 2016. év 
végére újra olyan helyzetbe kerültünk, hogy — annak ellenére, hogy a 
témakör idegen nyelvi feldolgozottsága nem szegényes — kellő személyi 
kapacitás hiányában a rovatot önállóan nem tudjuk megjelentetni. Mivel nem 
szívesen mondunk le arról, hogy olvasóközönségünket tájékoztassuk a 
szakterület legújabb külföldi szakirodalmáról, ezért fordulunk azokhoz a 
személyekhez, akik a jelzett feltételek mellett tudnak és akarnak résztvenni 
szerkesztőségünk munkájában. 
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III. 
SZEMLE 

(Rovatvezető: SUBA János) 
RECENZIÓK 

PARÁDI József 
Recenzió 

BODA József: „Szigorúan titkos!”? Nemzetbiztonsági Almanach. 
A felderítés és hírszerzés, valamint a titkos információgyűjtés 

elméleti és gyakorlati kérdései. 
Budapest, 2016, Zrínyi Kiadó. 395 p. HU-ISBN 978 963 32 7670 9. 

 
A kiadvány — nem könyvsorozat részeként, hanem — önálló kötetként 
jelent meg 2016 májusában. A mű lényegében hiánypótló alkotás, hiszen 
ebben a műfajban és témakörben magyar nyelven korszerű ismereteket 
tartalmazó mű évtizedek óta nem került kiadásra.  

A kötetet B/5-ös méretben, keménykötéssel forgalmazzák a könyv-
kereskedések. 

Az első borítón a szerző neve, a műcíme és a kiadó emblémája szerepel, 
melynek alnyomatában a babérkoszorúval övezett magyar címer felett 
turulmadár látható kiterjesztett szárnyakkal, amelynek a hátterét a címerből 
kiinduló sugarak töltik ki. Az egész kör alakzatban helyezkedik el, amelynek 
a felső szélén „Nemzetbiztonságért” szöveg olvasható, a címer jobb é bal 
oldalán pedig hullámvonalban piros-fehér-zöld szalag húzódik. Maga a 
borító barnásszürke árnyalatú. A hátsó borítón pedig a kötet rövid recenziója 
jelenik meg.  

Az úgynevezett címnegyedívet nélkülözi a kötet, annak tartalmát a 
kiadó két oldalba sűrítette. Az első nyomott oldalon a szerző, a cím és a 
kiadó emblémája szerepel. A második oldal tartalmazza a szerzői oldal 
jelölését, a kiadó nevét, elérhetőségeit, a kiadásért felelős személyeket, a 
szakmai lektort és az illegális másolatok készítésének a tilalmát, továbbá az 
illusztrációk eredetét. 

A tartalomjegyzék az ötödik oldalon kezdődik és a tizenharmadik 
oldalon zárul. A 95 oldal terjedelmű kötet — mely 19 oldalas fénykép-
albumot is magába foglal — két fő részből „A titkosszolgálati (nemzet-
biztonsági) munka történeti fejlődése” és „A globális és regionális 
titkosszolgálati szereplők” áll. E két fő részen belül a szerző több szintű 
fejezetcím rendszert alkalmazott. A mű két fő részében 13 főfejezet, 25 
fejezet és mintegy 60 alfejezet található az egyes alfejezetek pedig további 
alfejezetre bomlanak, így néhol négy- vagy öt szintű fejezetcím rendszerrel 
találkozhat az olvasó, amely meglehetősen bonyolulttá teszi a szöveg 
kezelését. A főszövegben — amely az előszó és bevezető, valamint az 
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összegzés utáni részek terjedelmét leszámítva — szinte mind  a218 oldalra 
esik valamilyen fejezetcím, illetve egyes részeknél nem ritka az sem, hogy 
oldalanként több fejezetcím is található. Érdekes módon a kötet nélkülözi 
ajánlást ugyan, azonban a szöveges rész előszóval és bevezetővel kezdődik, 
a könyv szerzőjének, illetve a vezér-kar főnökének BENKŐ Tibornak a 
szerzőségével. 

A kötet mottója „Nihil est apertum, quod non revelabitur, et occultum, 
quoud non scietur” (Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s 
olyan titok sincs, ami ki ne tudódnék egyszer.) Máté evangéliuma 10.26.  

A főszöveget a magyar és az angol nyelvű összefoglaló zárja, melyet dr. 
BOTZ László tollából a befejezés, majd a szerző köszönet-nyilvánítása követ, 
ahol név szerint is megemlíti a kötet létrehozásában kiemelkedő módon 
közreműködőket.  

A köszönetnyilvánítást követik a mellékletek. A mellékletek között 
szerepel a szerző életrajza és a kötet témakörében megjelent publikációi. A 
szerző összesen 16 művét tartotta arra érdemesnek, hogy ezen jegy-zékben 
feltűntesse. 

A könyv szerkesztőinek a hibája, hogy elszakították egymástól a 
jegyzetapparátust és a felhasznált irodalom jegyzékét. A kettő közé pedig 
beiktatták a „Fontosabb nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) alap-fogalmak” 
című könyvrészt, ami tulajdonképpen egy mini lexikon 135 szabályos 
szócikkel. 

Az alapfogalmakat követően helyezkednek el a kötetben a jegyzetek. A 
jegyzetekben foglaltaknak az irodalomjegyzék tartalmával kellene harmóniát 
alkotniuk oly módon, hogy a jegyzetek a hivatkozott művek rövidítéseit és a 
konkrét hivatkozott oldalakat tartalmazzák, az irodalomjegyzék pedig 
ezeknek az oldását kellene hogy tartalmazza az egyszerűsített bibliográfiai 
adatainak a közlésével. Ehelyett a két jegyzék egymás értelmetlen 
duplikálása, illetve az is előfordul, hogy a jegyzetekben előforduló mű nem 
található az irodalomjegyzékben és fordítva. Ez a hibás szerkesztői 
tevékenység aláássa az egyébként pontos és színvonalas alkotás pozitív 
megítélését. Csak remélni lehet, hogy egy-szer majd helyes szerkesztéssel is 
kiadásra kerül a kötet.  

A szerző 368 jegyzetet alakított ki. A hivatkozott művek feltűntetett 
bibliográfiai adatai pontosak, azok alapján a művek visszakereshetők. 
Azonban sajnálatos módon e téren is nyakon csíphető a felületes szerkesztői 
munka, mivel a bibliográfiai adatok sorrendisége számos variációt mutat, és 
akad olyan bibliográfiai adatsor is, amely hiányos.  

Sajnálatos módon a felhasznált irodalomjegyzék viszonylag jelentős 
részét a világhálós honlapok alkotják, amelynek hivatkozásértéke erősen 
vitatható. 

A mű záró részének tekinthető a „Fényképalbum”, amely 19 oldalon 20 
számozott és címmel is ellátott fotót, továbbá 36 számozatlan és cím nélküli, 
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összességében változó tartalmú — csoportképek, emblémák stb. — fényké-
pet tartalmaz. 

A „Fényképalbum”-ot követi — a magyar könyvészeti hagyomá-
nyokkal összhangban — a kolofon oldal, a kötet befejezéseként. Formai 
tekintetben tehát a kötetnek vannak jól és kevésbé jól sikerült részei is, bár a 
meghökkentő megoldások minden bizonnyal a téves kiadói felfogás 
következményei. Összességében azonban a könyvnek formai tekintetben 
több a jó, mint a kevésbé jó oldala. 

Alapvetően más a helyzet tartalmi tekintetben, ahol negatívumot na-
gyon nehéz találni. A könyv értékét egyértelműen a beltartalma képezi. 

Az első főrész a magyar és a releváns európai titkosszolgálatok, illetve 
elődszervezeteik történetét ismerteti. Megítélésem szerint ez a mű 
legértékesebb része, bár a szakemberek számára minden bizonnyal hasz-
nosabb a második rész, amely a globális és a regionális titkosszolgálati 
szereplőkkel foglalkozik. Ez a kötet testesebb része, hiszen az első rész a 21. 
oldaltól a a160. oldalig tart, míg a második a rész a 161. oldalon kezdődik és 
a 321. oldalon fejeződik be.  

Dr. BODA József szerzőségével készült mű esetében nem egyszerűen 
arról van szó, hogy a nemzetbiztonsági szakterület utóbbi 1/4 év-század 
során használt fogalmait egy csokorba gyűjtötte az alkotó. A címben a 
nemzetbiztonsági jelző használata sokatmondó. Arról van ugyanis szó, 
hogy a nemzetbiztonság nem a korábbi állambiztonság el-nevezés 
szinonimája, hanem annál sokkal több. Elvi síkon történt ugyanis lényeges 
változás, mivel ma már elsősorban nem csupán az állam biztonságát kell 
szavatolni, ezáltal pedig az államot maga alá gyűrő valamely társadalmi 
réteg, vagy idegen erőkoncentrációkat kiszolgáló csoportok érdekeit, 
hanem magának a magyar nemzetnek a biztonságát kell megvalósítani. E 
tekintetben pedig az állam nem cél, hanem eszköz. Erős állam nélkül 
ugyanis erős nemzet sem létezik. 

A rendszerváltás nyomán az állam-, illetve a nemzetbiztonság terén 
végbement elvi alapváltás következményeként módosultak a fogalmak, a 
terminológiák. A szakterület ezen új értelmezésének meg-felelő 
fogalmakat, terminológiát stb. gyűjtötte, rendszerezte a szerző művében 
nem egyszer vállalva a fogalomalkotás úttörő szerepkörét is. 

A szerző előző beosztásában — mint a Nemzetbiztonsági Szak-
szolgálat vezetője — minden bizonnyal sűrűn találkozhatott az idejét múlt 
fogalmak és az új helyzetek közötti ellentmondásokkal. Alkotásának 
létrehozását a gyakorlati tapasztalatok is motiválták. Ez pedig az egyik 
biztosítéka annak, hogy nem a valóságtól elrugaszkodott, a tudomány 
elefántcsont tornyába zárkózott szobatudós szeretné a szak-területre 
erőltetni gondolatait, hanem a gyakorlatban felmerült és ki-kristályosodott 
fogalmi rendszert, illetve annak terminológiáját gyűjtötte, rendszerezte 
alkotásával dr. BODA József. 
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Ugyancsak a kötet, illetve a szerző érdeme, hogy a történelemtudo-
mány új eredményeire tekintettel fogalmazta meg mondandóját. Szakított a 
pártállami hivatalos történelemfelfogás továbbélését megvalósító nézetekkel, 
helyettük pedig azokat az álláspontokat fogadta el, amelyek egy része ugyan 
már a rendszerváltás előtt is napvilágra kerültek — mint például a LÁSZLÓ 
Gyula-féle „kettős honfoglalás” elmélet — kibontakozni azonban már, 
többnyire a tanítványok által a rendszerváltás után tudtak.  

A mű tehát a történelemtudomány és a nemzetbiztonság szakterü-
letének tekintetében is a lehető legkorszerűbb — ami talán még ennél is 
fontosabb — a legigazabb ismeretanyagot nyújtja az érdeklődők szá-mára. E 
kötet méltán kaphat helyet a téma iránt érdeklődő magyar olvasók 
könyvespolcain. 

Talán már nincs olyan messze azon idő, amikor a magyar ifjúság színe-
virága — azon tagjai, akik a nemzetbiztonság szolgálatát szeretnék 
hivatásukká választani — a szerző művéhez hasonló tankönyvekből készül-
hetnek fel. 
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PARÁDI József 
Recenzió 

PARÁDI József (szerk.): Ünnepi parergák 
ERNYES Mihály 65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2016, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 193 p. HU-ISBN 978 615 80 3091 5.  

/Salutem, 3./ HU-ISSN 2416-2078. 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
periodikái — a Rendvédelem-történeti Füzetek, amely a szakterület kutatási 
eredményeit közli tanulmányok formájában és a Rendvédelem-történeti Hír-
levél, amely a szakterület művelésével kapcsolatos operatív eseményekről nyújt 
tájékoztatást — mellett öt könyvsorozatot is gondoz. Ezek: 

- „A magyar rendvédelem-történet öröksége” HU-ISSN 2062-8447; 
- „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728; 
- a „Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok” HU-ISSN 2415-9875; 
- a „Salutem” HU-ISSN 2416-2078; 
- a „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában”  

HU-ISSN 2064-5333. 
A 2012-től fokozatosan kiépülő könyvsorozat rendszer — amelynek to-

vábbi bővítését is tervezi a tudományos társaság — részeként 2016-ig nyolc 
kötet jelent meg, közülük egy kötet pedig már két kiadást is megélt. 

A „Salutem” könyvsorozatot azzal a céllal indította útjára a tudományos 
társaság, hogy gyűjteményes kötetek formájában köszönthesse nemzeti rendvé-
delem-történetünket művelő azon kutatókat a 65. születésnapjukon, akik körül 
munkásságuk során valamilyen szellemi alkotóműhely is kialakult.  

A „Salutem” könyvsorozat keretében 2015-ben jelent meg az első két kötet 
dr. GÁSPÁR László és dr. PARÁDI József kutatók 65. születésnapja tiszteletére. 

2016-ban került kiadásra a „Salutem” könyvsorozat legújabb kötete a 65. 
életévét betöltő dr. ERNYES Mihály magyar rendvédelem-történeti munkássága 
előtt tisztelegve.  
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A kötet elején dr. ŐRY Károly tollából származó laudatio található, 

amelyet olvasva megismerhetővé válnak az ünnepelt munkásságának főbb 
állomásai.  
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A laudatio-t hét parerga (görög eredetű szó, kisebb terjedelmű ta-
nulmány) követi: 

 
A szerzők a tudományos társaság tagsága különböző korosztályainak a 

képviselői, akik a magyar rendvédelem-történet különböző szakterületeit 
művelik, eltérő tudományos reputációs háttérrel. Ily módon reprezentálják 
azt a tudományos kollektívát, amely a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság tagságát alkotja, amely-ben az ünnepelt 
kifejtette, illetve jelenleg is kifejti szellemi alkotómunkáját. A tanulmá-
nyokat az ünnepelt publikációinak válogatott jegyzéke követi. Válogatott e 
jegyzék, mivel nem tartalmazza: a lektorálásokat, az ismeretterjesztő 
műveket, az előszavakat, a kiadatlan műhelytanulmányokat, az interjúkat, a 
lexikonok szócikkeit, a lectori salutemeket, a világhálón megjelent munká-
kat, stb. 

A kötetet a tanulmányok szerzőinek rövid bemutatása zárja, amely az 
alkotók tudományos és oktatói fokozatait, kutatási területeit és a leg-
fontosabb tudományos közéleti tisztségeit, továbbá a magyar rendvédelem-
történetért elismerési rendszerben kapott kitüntetéseit tartalmazza. 

A kötet hasznos olvasmány, hiszen nemzeti rendvédelem-történetünk 
olyan szakterületeivel ismerkedhetnek meg az olvasók, amelyek korábban 
feltáratlanok, vagy kevésbé ismertek voltak. Egyben pedig több tanulmány 
— részben vagy egészében — nemzetközi kitekintést is biztosít. 
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A tanulmányok tartalma tehát sokszínű ugyan, azonban mégsem túl-
zottan szerteágazó, hiszen valamennyi alkotás a XIX-XX. századi magyar, 
illetve Európa rendvédelem-történetének egy-egy témájával foglalkozik, 
mint ahogyan az ünnepelt és a szerzők is ebben az intervallumban fejtették i 
munkásságukat. 

A kötet rövid időn belül elérhetővé válik az Országos Széchényi 
Könyvtárban, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, az Ország-
gyűlési könyv-tárban és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyv-tárában. 
Emellett 2017. évtől megtalálható lesz a Szemere Bertalan Magyar Rend-
védelem-történeti Tudományos Társaság honlapján is: 

http://www.szbmrtt.atw.hu 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság tagsága és a magam nevében is ezúton mondok köszönetet az 
ünnepeltnek a nemzeti rendvédelem-történetünket gyarapító munkásságáért, 
a gyűjteményes kötet szerzőinek pedig a színvonalas alkotásaik-ért. 

A kötetet ajánlom tudományos társaságunk tagjainak, szimpatizánsa-
inknak, a magyar rendvédelem története iránt érdeklődőknek és egyál-
talában a nemzeti történetünk iránt fogékony olvasóknak a figyelmébe.  
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PARÁDI József 
Recenzió 

VERBOVSZKI Sándor: Kassa árnyékában. 
A Csatáry-ügy a dokumentumok tükrében. 

Budapest, 2014, Magánkiadás. 220 p. HU-ISBN 978 615 53 7411 1. 
 

A B/5 méretű, kartonkötésű kötet, amely 137 jegyzetet és számos doku-
mentum másolatát tartalmazza a zsidó lakosság második világháborús 
deportálása körébe tartozó témával foglalkozik. Nevezetesen azt a kérdést 
járja körül, hogy dr. CSATÁRY LÁszló Lajos a Magyar Királyi Rendőrség 
segédfogalmazója valóban részt vett é a Kassa és környéke zsidó 
lakosságának a deportálásában, illetve visszaélt é a hivatali hatalmával.  

Nem érdektelen a szerző személyéről is néhány szót szólni. A szer-ző 
ugyanis nem történész, hanem a mai magyar rendőrség — ma már 
nyugállományú tisztje, aki élete aktív szakaszát rendőrként élte le. Hiva-tása 
gyakorlásának kezdetén tiszthelyettesként járőri tevékenységet látott el. 
Tehetsége és szorgalma alapján azonban már fiatalon nyomozói munkakörbe 
került, majd — eredményes szolgálatellátása nyomán — tiszti állományba 
nevezték ki. Pályafutása idejének döntő többségét különböző nyomozói 
beosztásokban töltötte el. Lényegében a „szakma” gyakorlati része — 
ahogyan azt mondani szokták — a kisújjában van. 

A minden ízében nyomozó szakember véletlenül találkozott dr. 
CSATÁRY László Lajossal Magyarországon a kilencvenes évek második 
felében. A későbbiek során dr. CSATÁRY László Lajos személyét ért vá-
dakat megismerve — akkoriban ez sajtóhír volt — járt utána az „ügy”-nek. 
Nem tudta ugyanis összeegyeztetni a hallottakat és a megvádolt maga-
tartását, a sok évtizedes rendőri tapasztalata azt sugallta, hogy itt valamilyen 
disszonancia van.  

A szerző időt, energiát és költségeket nem sajnálva — egy vérbeli 
nyomozóhoz illően — lépésről lépésre derítette fel az ügyet. Kis túlzás-sal 
úgy is fogalmazható, hogy a számos bűncselekmény után amelyekkel aktív 
korában foglalkozott, a „CSATÁRY-ügy” talán a kriminalisztikai tevékeny-
ségének a hattyúdala lehetett. 

A szerző könyvében lénygében megcáfolja a 2013. VIII. 10-én tü-
dőgyulladás következtében 98 éves korában elhunyt dr. CSATÁRY László 
Lajos elleni vádakat. Engem a szerző meggyőzött arról, hogy dr. CSA-TÁRY 
László Lajos ellen felhozott vádak nem állják meg a helyüket.  

Az ügyet nyilván el lehetne intézni azzal, hogy végre pont került egy 
téma végére, kiderült az igazság, mindenki megbékélhet. A helyzet azonban 
úgy gondolom, hogy ennél komplikáltabb lehet, hiszen a kötet olvasásakor 
bennem is ahhoz hasonló kérdések merültek, mint amit a szerző könyvének 
219. oldalán az utószóban papírra vetett:  

„A Csatáry-ügyben végzett kutatás során sokszor felmerült a kér-dés, 
hogy ki volt az a személy, aki elkövette azokat a bűnöket, amelyek-kel 
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Csatáry Lászlót az eltelt hetven év során minduntalan megvádolták? Mi 
késztette a korabeli tanúkat olyan vallomások eskü alatt történő meg-
tételére, amely alapján Csatáry Lászlót halálra ítélték? Mi késztette a 
korabeli magyar és szlovák hatóságokat arra, hogy eljárási hibákat vét-ve 
kritika nélkül engedjék, hogy egy embert valós szerepe tisztázása nélkül meg, 
illetve halálra ítéljenek? Mi késztetett embereket arra, hogy közel ötven 
évvel később Kanadában ismét Csatáry Lászlót célozzák meg a kassai 
deportálások során elkövetett háborús bűnök elkövetésének vádjával? Mi 
késztette Efraim Zuroffot arra, hogy 14 évi kutatása során az általa 
megismert tények ellenére Csatáry Lászlót a valóság minden alapja nélkül 
Magyarországon 2011-ben feljelentse? Ki volt az a személy, aki úgy 
gondolta chicagoi holokauszt túlélők kontra MÁV per elő-készítése során, 
hogy Csatáry Lászlónak az 1944-ben történő deportálások vasúton történő 
lebonyolításához és annak tragédiába torkolló kivitelezéséhez bármilyen 
köze volt? Mi volt a motivációja annak a sze-mélynek, aki 2012. nyár végén 
Kassán olyan háborús bűncselekmény el-követése miatt jelentette fel Csatáry 
Lászlót, amelynek megtörténtekor már nem tartózkodott a városban? Mi 
jogosította fel egy állam jogszolgáltatással foglalkozó szerveit arra, hogy 
egy több évtizeddel korábban hozott ítéletének megváltoztatása során, egy 
ember alapvető polgári jogait semmibe véve másodszor és harmadszor is 
kritika nélkül határozzanak sorsáról? Mi oka lehetett Efraim Zuroffnak arra, 
hogy lehetőségeivel visszaélve ilyen veszekedett düh-vel támadjon egy 
emberre, akinek csupán annyi köze volt az 1941 és 1945 között Kassán 
elkövetett háborús bűncselekményekhez, hogy két évig a város rendőr-
kapitányságán szolgált és a neve Csatáry László Lajos, beosztása pedig 
magyar királyi rendőrségi segédfogalmazó volt?” Ehhez csupán annyit 
teszek hozzá, megdöbbentett, hogy a Simon WIESENTHAL Központ 
prominens személye által feltártak oly gyenge lábon álltak, hogy a kialakított 
vádat egy magyar nyugdíjas nyomozó — lényegében az ilyenkor elvárható 
bűn-ügyi asszisztencia hiányával is — cáfolni volt képes. 

A kötetet tulajdonképpen nem is a történelemkedvelők figyelmébe 
ajánlom, hiszen a történelemtudomány gazdagításához szerény mérték-ben 
járult hozzá. Ezzel szemben viszont tanulságos lehet a dr. CSATÁRY Lászlót 
Lajoshoz hasonló ügyekkel foglalkozók részére, illetve az ilyen ügyek iránt 
érdeklődők számára.  
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PARÁDI József 
Recenzió 

MARINOVICH Endre (szerk.):Historia est lux veritatis. 
Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. 

Budapest, 2016, Veritas - Magyar Napló. 
I.köt. 413 p., II.köt. 437 p., II.köt. 365 p. 

HU-ISBN 978 615 54 6594 9. 
 
 

A B/5 méretű kötetek kartonkötést kaptak. A I. kötet borítójának díszítő mo-
tívuma a Romfell-féle páncélautó, a II. kötet borítóján az esztergomtábori 1. 
páncélos hadosztály felsorakozott harckocsijai láthatók, a III. kötetet a 
Magyarországról kivonuló Szovjet Hadsereg T-64-es harckocsi oszlopáról 
készült felvétel díszíti. A három kötetbe szerkesztett tanulmányok 1215 ol-
dalon csaknem 100 alkotó tollából származnak. 

Az I. kötet elején — a címnegyedívet követő tartalomjegyzék után — a 
szerkesztő előszava található, mely után a köszöntők következnek SEMJÉN 
Zsolt, RAMOSER Christoph és DOBOS László, valamint TAKÁCS Bence Ervin 
szerzősé-gével. Ezt követi 88 szerző tollából 88 tanulmány három kötetbe 
szerkesztve.  

A I. kötetben szereplő 32 tanulmányt négy csoportba sorolták: az 
„Áttekintések” címszó alatt kilenc, a „Világtörténet” címszót követően hét, 
a „Magyar történelem a polgári kor előtt” című részben öt, „A »boldog 
békeidők« kora” című fejezetben hét, végül pedig Az I. világháború idő-
szaka” című fejezet alatt öt tanulmány található. 

A II. kötetben publikált 34 tanulmányt három csoportba osztották. „A 
forradalmak évei” című fejezetben négy, „A két világháború között” című 
fejezetben 18, végül pedig a „Magyarország területgyarapodásai. A II. 
világháború” című fejezetben 12 tanulmány jelent meg. (Számomra rejtély, 
hogy a szerkesztő miért a „területgyarapodás” terminológiát használta, 
hiszen az ünnepelt többször is helytelenítette ezt a terminus technicust, mivel 
nem arról volt szó, hogy a Magyar Királysághoz korábban nem tartozó 
területeket csatoltak, hanem arról, hogy az elcsatoltak egy részét vissza-
csatolták. 

A III. kötetben közölt 22 tanulmányt két fejezetben jelentették meg. Az 
„1945 után” című fejezetben 17, „Az 1989/90. évi rendszerváltozástól 
napjainkig” című fejezetben pedig öt tanulmány található. A III. kötet végén 
szerepel az ünnepelt munkásságát méltató hat alkotás. Végül pedig a kötetet 
a „Tabula Gratulatoria” zárja, melyben 107 személy neve szerepel.  
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A tanulmányok témái szerteágazóak, mint ahogyan az ünnepelt munkás-
sága is sokrétű. A tanulmányok témái oly mértékben eltérőek, hogy azok 
összehasonlítása lehetetlen. Nyilvánvalóan a sokféle szerző sokféle színvo-
nalat és stílust képvisel. Közös azonban bennük, hogy hosszabb rövidebb 
ideig valamilyen formában mindannyian az ünnepelt szellemi alkotótársai 
voltak. 

A kötetek bemutatására az ünnepelt születésnapjára az ünnepségén 
került sor a Magyar Honvédség Művelődési Házában a 1140 Budapest, 
Stefánia út 34. szám alatt. A rendezvény jó hangulatban, baráti légkörben 
valósult meg 2016. XI. 23-án, szerdán a délutáni órákban. A rendezvény 
egyedülállónak bizonyult abban a tekintetben, hogy az ünnepeltet egyszer 
már felköszöntötték a 60. születésnapja alkalmából, akkor azonban csupán 
— mivel a kötetek még nem készültek el — egy tanulmánycím jegyzéket 
olvastak fel. Az ünnepi kötetek bemutatására és az ünnepelt „igazi” 
felköszöntésére pedig a 2015. évi rendezvény után kerek egy évvel később 
került sor. 

Az ünnepelt tudományos társaságunk alapításának éve óta — azaz 1990 
óta — aktív tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-neti 
Tudományos Társaságnak. Az őt köszöntő szerzők közül öt fő, a „Tabula 
Gratulatoria”-ban szereplők közül pedig három fő tudományos társaságunk 
tagja. 

A III. kötetet az ünnepelt szerzőségével készült tudományos alkotások 
jegyzéke zárja. 35 év alatt az ünnepelt összesen 338 írásművet alkotott. 

Összességében a magyar szellemi életet gyarapító alkotás keletkezett a 
három kötetes tanulmánygyűjtemény létrehozásával, melynek a 
megismerését mindenki számára jó szívvel ajánlhatom. Nincs ugyan tu-
domásom arról, hogy a három kötet bekerül-é a kereskedelmi forgalom-ba 
vagy sem, azonban azok az Országos Széchényi Könyvtár, az Országgyűlési 
Könyvtár és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtárának a polcain a 
2017. évben előbb-utóbb minden bizonnyal már elérhetők lesznek. 

Az érdeklődők számára ezúton ismertetem a három kötet tartalom-
jegyzékét. 
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A magyar tudóstársadalom szívet melengető rendezvényén került sor a 
három kötet bemutatására amikor az ünnepelt kutatótársai bajtársi szeretettel 
ajánlották dr. SZAKÁLY Sándor prof. születésnapjának tiszteletére szellemi 
alkotómunkájuk gyümölcseit.  
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FOLYÓIRATFIGYELÉS 
 
A folyóiratfigyelés keretében négy fő 16 magyar szaklap számait kíséri 
figyelemmel. A Rendvédelem-történeti Hírlevél jelen számában ezen folyó-
iratok 2015-2016. évben kiadott számaiban közölt rendvédelem-történeti 
tartalmú cikkek jegyzékét állították össze a folyóiratok figyelését megva-
lósítók. 
 
A Rendvédelem-történet i Füzetek (Acta Historiae  Praesi -di i  
Ordinis) HU-ISSN 1216-6774. (1991-  ) 
 

Alapító: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos társaság. Kiadó: az alapító. Lektorált, tudományos rendvédelem-törté-
neti folyóirat. Évente kétszer jelenik meg. 

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

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

A számok elején találhatók a szerzők ismertetői, amely az e-mail címeiket 
és mobil elérhetőségeiket, valamint a rendvédelem-történeti elismeréseiket, 
továbbá a tudományos- és oktatói fokozataikat, illetve a tudományos közéleti 
főbb tisztségeiket és a kutatási területeiket tartalmazza.  

A tanulmányok után — a recenziókat követően — nyolc index következik a 
hivatkozások tekintetében: Citációs index Publikációk és Kéziratok, Citációs 
index Periodikák, Citációs index Levél-, Irat- és Dokumentum-tárak, Citációs 
index Jogszabályok, a szöveget illetően: Index Nominum, Index Geographicus, 
Index Chronologicus, Index Organicus. 

A számot a kéziratokkal szemben támasztott igényeknek a leírása, valamint 
a szerzői űrlap, továbbá az összesített tartalomjegyzék zárja. 
A folyóirat összesített tartalomjegyzéke az „Információs oldalakban 
található meg. 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t i  H í r l e v é l ,  HU-ISSN 1785-3257 
(1992 — ) 

Alapító: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. Kiadó az alapító. A szakterület operatív eseményeiről nyújt 
tájékoztatást. Évente egyszer jelenik meg két összevont szám formájában. A 
„Műhely” -rovatban kisebb, rendvédelem-történeti témájú tanulmányok 
(parergák) is megjelennek. A folyóirat „Műhely” rovatában publikált 
parergák jegyzéke az „Információs oldalak” rovatban szerepelnek.  
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SUBA János 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti témájú cikkek 11 magyar szakperiodikában. 
2016 

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 jogu-

tódok azaz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Katonai Tudományos folyóirat. Évente két-
szer jelenik meg. 

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Pe-
riodika Archívum Adatbázisának honlapján nem, azonban Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának honlapján sze-
repelnek: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/bolyai-szemle/aktualis-szam 
A folyóirat XXV.évf. (2016) 1-2. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

VEDÓ Attila— KOMJÁTHY László : 
A Magyar Királyi Csendőrség tűzrendészeti feladatai 1881-1945 között. 

XXV.évf. (2016) 1.sz. 131-141.p. 
 

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. Tudományos, 
lektorált folyóirat. Évente négyszer jelenik meg. A folyóirat számai az 
Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbá-
zisának honlapján nem, azonban a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hon-
lapján szerepelnek: 

http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html 
A folyóirat XV.évf. (2016) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

BOTZ László : 
Magyarország NATO csatlakozása, 

a katonai hírszerzés útja a VSZ-ből  a NATO-ba.  
XXV.évf. (2016) 1.sz. 131-141.p. 

 

GYENES István:  
„Rendszerváltás” a nemzeti rádióelektronikai felderítés területén. 

XXV.évf. (2016) 2.sz. 27-46.p. 
 

GÁL Emil : 
A katonadiplomáciai rendszer átalakítása a rendszerváltást követő években 

— egy katonadiplomata visszaemlékezése. 
XXV.évf. (2016) 2.sz. 47-52.p. 
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MAGYAR István: 
A tájékoztató részlegtől az elemző és értékelő igazgatóságig. 

Egy szakmatörténeti tanulmány keresztmetszete és néhány tanulsága. 
XXV.évf. (2016) 2.sz. 53-63.p. 

 

SZAKÁLY Sándor: 
Az Evidenzbürotól az önálló magyar katonai hírszerzés megteremtéséig. 

XXV.évf. (2016) 2.sz. 64-74.p. 
 

HÉJJA István: 
A magyar mélységi felderítéstől a különleges rendeltetésű erők 

alkalmazásáig. 
XXV.évf. (2016) 2.sz. 75-83.p. 

 

FORRAY László: 
A magyar mélységi felderítéstől a különleges rendeltetésű erők 

alkalmazásáig, 2004-től napjainkig. 
XXV.évf. (2016) 2.sz. 84-101.p. 

 

SOMKUTAS Róbert: 
Paradigmaváltások a Magyar Királyi Honvédség felderítőcsapatainál. 

XXV.évf. (2016) 2.sz. 102-135.p. 
 

HALÁSZ István: 
Paradigmaváltás a felderítő csapatok alkalmazásában II. 

XXV.évf. (2016) 2.sz. 136-152.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 Intézet és 

Múzeum, illetve jogelődei. Negyedévente jelenik meg. Tudományos, 
lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi könyv-tár 
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 CXXIX.évf. (2016) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

VÉGH Ferenc: 
A balatoni „hadiflotta” a török korban. 

CXXIX.évf. (2016) 1.sz. 27-56.p. 
 

CSIKÁNY Tamás: 
Székely határőrezredek az austerlitzi csatában. 

CXXIX.évf. (2016) 2.sz. 351-379.p. 
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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 XXVI.évf. (2016) 1-2. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

FÓRIZS Sándor: 
Események a határőrségi aknamezőkön az osztrák-magyar államhatáron 

(1949-51). 
XXVI.évf. (2016) 1-2.sz. 52-64.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 IX.évf. (2016) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

KOMJÁTHY Lajos: 
A hadi kémektől a hírszerző szolgálatokig. 

IX.évf. (2016) 2.sz. 48-57.p. 
 

DEÁK József: 
A Belügyi Szemle működését, létrehozását szabályozó parancsok, utasítások 

1962-1966. 
IX.évf. (2016) 4.sz. 20-34.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 Katonai 

Közlöny, Magyar Mars, Magyar Katonai Szemle, Honvéd Katonai Szemle, 
Honvédelem, Új Honvédségi Szemle. Kiadó: Honvédelmi Minisztérium 
Honvéd Vezérkar. Kéthavonta jelenik meg. Tudományos folyóirat. A folyó-
irat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archí-
vum Adatbázisának honlapján: 

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

A folyóirat CXLIV.évf. (2016) 1-6. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

BALLA Tibor: 
Az osztrák-magyar hírszerző és kémelhárító szolgálat 

szervezete és működése a Nagy Háború idején. 
CXLIV.évf. (2016) 1. 144-151.p. 

 

BALLA Tibor: 
Katonai alakulatok karhatalmi alkalmazása Magyarországon 

az első világháború utolsó évében. 
CXLIV.évf. (2016) 2. 136-144.p. 

 

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 rendszer-
telenül jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az 
Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbá-
zisának honlapján: 

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

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1 
A folyóirat IX.évf. (2016) 1-3. 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 alkotásokkal 
szemben támasztott igényeknek való megfelelés, hanem a konferencián előadásként 
elhangzottak. Évente egyszer jelenik meg. A konferencia-kötet sorozat számai az 
Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának 
honlapján nem szerepelnek. A konferencia-kötet számai a kiadó honlapján sze-
repelnek: 

http://www.pecshor.hu/ 
A konferencia-kötet sorozat XVI. kötete (2016) áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 

SALLAI János: 
Első rendészetelméleti szakfolyóiratunk: a „Közbiztonság” (1869). 

XVII.évf. (2016) 1.sz. 136-144.p. 
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R u b i c o n ,  HU-ISSN 0865-6347. (1989 — ) 
Alapító: RÁCZ Árpád tulajdonos, főszerkesztő. Kiadó: az alapító. Tör-

ténelmi ismeretterjesztő magazin. Évente tizenkétszer jelenik meg. A perio-
dika számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archí-
vum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek.  

A folyóirat XXVII.évf. (2016) 1-12. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

BORHY László: 
A Limes. A Római Birodalom határai. 

XVII.évf. (2016) 1.sz. 37-45.p. 
 

NÉMETH Csaba: 
Határőrizet és határvédelem az ezeréves Magyarországon. 

XVII.évf. (2016) 1.sz. 69-73.p. 
 

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

jelenik meg (2007-ben 141 évfolyam anyaga DVD-n is megjelent). Tudo-
mányos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi 
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 CL.évf. (2016) 1-6. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

SZÉCSÉNYI András: 
Szita Szabolcs: A Gestapo tevékenysége Magyarországon 1939-1945. A 
német Titkos Államrendőrség Magyarországon a II. világháború idején. 

CL.évf. (2016) 1.sz. 221-225.p. 
 

UNGVÁRY Krisztián: 
Jobst Ágnes: A Stasi működése Magyarországon. A keletnémet és a magyar 

állambiztonság kapcsolata 1955-1989.  
CL.évf. (2016) 1.sz. 248-249.p. 

 

MANHERCZ Orsolya: 
Deák Ágnes: „Zsandáros és policzájos idők”. 
Államrendőrség Magyarországon 1849-1867. 

CL.évf. (2016) 5.sz. 1351-1354.p. 
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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 Köz-

pontjának Történelemtudományi Intézete. Kiadó: az alapító. Évente négy-
szer jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Or-
szágos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának 
honlapján: 

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

https://tti.btk.mta.hu/kiadvanyok/folyoiratok/tortenelmi-szemle.html 
A folyóirat LVIII.évf. (2016) 1-3. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 

 
 

PARÁDI Ákos 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok három magyar szakperiodikában 
2016 

 

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 jelenik meg. A 
folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika 
Archívum Adatbázisának honlapján: 

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

http://www.betekinto.hu/ 
A folyóirat X.évf. (2016) 1-3. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

 
ORGOVÁNYI István: 

A magyar határőrizeti és határvédelmi szervek jelentései a csehszlovákiai 
magyarság kitelepítéseiről 1946-1947. 

X.évf. (2016) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2016_1_orgovanyi 
 

VUKMAN Péter: 
Megfigyelés, beszervezés, koncepciós perek. 

X.évf. (2016) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
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Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/2016_1_vukman 

 

TABAJDI Gábor: 
A kereszténydemokrata hagyomány és az állambiztonsági iratok. 

X.évf. (2016) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2016_2_tabajdi 
 

KECSKÉS D. Gusztáv: 
A „példa nélküli lehetőség”. Bizalmas CIA cikk az 1956-os magyar 

menekültek titkosszolgálati felhasználásáról. 
X.évf. (2016) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/2016_2_kecskes 

 

PÁL István: 
A láthatatlan ellenállás. A tel-avivi magyar külképviseleti szervek biztonsági 

helyzete, 1950-1967. 
X.évf. (2016) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 

Világhálón: 
http://www.betekinto.hu/2016_2_pal 

 
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. Kiadó: 

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 IV.évf. (2016) 1-3 száma áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 
BODA József — SALLAI János: 

A belügyminisztérium feladatrendszerének változásai 1848-1959 között. 
IV.évf. (2016) 1.sz. 4-17.p. 

 
T r e z o r ,  HU-ISSN 0040-9634 (1958 — ) 
Alapító: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Kiadó: az 

alapító. Évente egyszer jelenik meg. Tudományos, lektorált évkönyv. 
2016-ban az évkönyv nem került kiadásra. 
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SZÉKELY Zoltán 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok három magyar szakperiodikában 
2016 

 

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

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 évfolyamszámozás) HU-
ISSN 1215-167X.  ;  1995-2006 Belügyi Szemle, (az új névvel nem indult 
újra az évfolyamszámozás) HU-ISSN 1218-8956.  ;  2006-2010 Rendészeti 
Szemle, (az új névvel nem indult újra az évfolyamszámozás) 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 
tartalomjegyzéke — a tanulmányok szövege nem — szerepelnek a Magyar 
Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa hon-lapján: 

http://www.matarka.hu/folyoiratok.php 
A folyóirat LIV.évf. (2016) évfolyamonként 1-7. számai áttekintve. 

Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 

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 
jelentős 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 XXXVII.évf. (2016) évfolyamonként 1-3. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

KOVÁCS Gyula: 
A homokhátság földművesei 

Rákosi igazságszolgáltatásának útvesztőiben. 
XXXVII.évf. (2016) 1.sz. 117-122.p. 
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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 XVII.évf. (2016) évfolyamonként 1. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

DEÁK József: 
Külföldi határőrizeti anyagok megjelenése a Belügyi Szemle 

Tájékoztatójában (1964-1972). 
XVII.évf. (2016) 1.sz. 117-122.p. 
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IV. 
RENDEZVÉNYEK 

(Rovatvezető: PARÁDI József) 
 

 
PARÁDI Ákos 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
a 
 

„125 éve lépett be 
a polgári magyar állam belügyi tárcája 

a határőrizetbe” 
 
 

című 
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Szervezők 

 
 
 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 

Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék 

ELTE-ÁJK MÁJT 
 

 Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 
Csendőrség-történeti Szakosztály 

SZBMRTT CST. SZO. 
 

   : H-1053  Bp., Egyetem tér 1-3. 
   : (+36/06-1) 411-6518 
   @: agihorvath@ajk.elte.hu 
   Web.: www.majt.hu 

 : H-1037 Bp., Haránt utca 12. 
: (+36/06-1) 250-6199 
@: szbmrtt@gmail.hu 
Web.: www.szbmrtt.atw.hu 

 

Helyszín 
H-1053  Budapest., Egyetem tér 1-3. 

 

Időpont 
2016. II. 12. (péntek)  

 
 

Szervezőbizottság: 
Elnök: 

mag. CSÓKA Ferenc 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztályának szakosztályvezetője 
: (+36/06-70) 506-0423                     @: mondeula.franciscus@gmail.com 

 

Elnökhelyettese:  
Dr. SUBA János 

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány kurátora 
: (+36/06-30) 566-7120                            @: suba.janos@mail.militaria.hu 

 

Tagok:  
Dr. jur. DEÁK József doktorandusz 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola 
: (+36/06-20) 500-8023                                         @:  yodeak@gmail.com 

 

Dr. jur. SZÉKELY Zoltán doktorandusz 
Miskolci Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

: (+36/06-30) 479-5654                          @:  dr.szekely.zoltan@gmail.com 
 

VEDÓ Attila doktorandusz 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola 

: (+36/06-30) 963-6169                                          @:  horatis@gmail.com 
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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 őrtestülete. 

Budapest 
2008.II.15.péntek 

IX.  A Magyar Királyság közrendvédelme 
1867-1945. 

Budapest 
2009.II.18.szerda 

X.  Közrendvédelem a magyar polgári 
államban. 

Budapest 
2010.II.12. péntek 

XI.  A polgári magyar állam központosított 
közbiztonsági őrtestülete a Magyar Ki-
rályi 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 

XV.  65 év a polgári magyar állam közbiz-
tonságának szolgálatában. 25 év az el- 
ső polgári magyar központosított, köz- 
biztonsági őrtestület története művelé- 
sének a szolgálatában. 

Budapest 
2015.II.13. péntek 
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Bemutatkozik az  

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
 

 

 jog- és államtörténet oktatása az egyetemen 1855-ben kezdődött. A 
német birodalom jogtörténetéről szóló első előadásokat WENZEL 
Gusztáv tartotta, majd ez a tudományterület fejlődött egyetemes 

európai jogtörténetté. A magyar jogtörténet első professzora HAJNIK Imre 1872-ben 
foglalta el a katedráját. Ekkor a karon két jogtörténeti tanszék működött, az egyetemes 
és összehasonlító jogtörténeti tanszék, valamint a magyar jogtörténeti tanszék.  
 

A magyar jogtörténeti tanszéken a magyar alkotmánytörténetet és a magyar 
jogtörténetet oktatták. A tanszék kutatási témái voltak a magyar büntetőjog és 
börtönügy története, az igazságügyi politika, az erdélyi jog fejlődése, a középkori 
alkotmányfejlődés, a történeti jog kodifikációja, a parlamentarizmus modelljei, illetve a 
magyar államtan és a magyar közjog fejlődése. 

 
A tanszék oktatási feladata napjainkban a jogászképzés szakmai megalapozása, a 

szakjogok terminológiai és szerkezeti előtörténetének megismertetése a magyar jog 
főbb történeti tendenciáinak oktatásával. A tanszék a felsőbb évesek számára a magyar 
jogi kultúra sajátosságait, tradicionális elemeit oktatja. A politológus képzésben az 
európai parlamentarizmus-történet keretébe illesztve ismerteti meg a hallgatókat a 
magyar parlamentarizmus és a parlament történetével. 

 
A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék jelenlegi fő kutatási profilja a magyar jog 

intézményeinek történeti fejlődése, különös tekintettel a szomszédos országok, 
illetőleg Európa jogfejlődésére. A tanszék nyolc munkatársa egyéni kutatási programok 
mentén valósítja meg tudományos célkitűzéseit: BÓDINÉ Beliznai Kinga (magyar 
házassági jog, jogi szimbólumok), GOSZTONYI Gergely (médiajog története és aktuális 
szabályozási kérdései), HORVÁTH Attila (a kereskedelmi jog története, a diktatúrák joga), 
KÉPES György (az amerikai jog hatása Magyarországra), MÁTHÉ Gábor (a közigazgatás és 
a jogállam), MEZEY Barna (a büntetés-végrehajtási jog fejlődése), RÉVÉSZ T. Mihály 
(szabadságjogok, állampolgári jogok, sajtójog), VÖLGYESI Levente (az egyházjog 
története, műemlékvédelmi jog). A tanszék közös kutatási iránya a parlamentarizmus 
története és a jogi szimbólumok helye a jogfejlődésben. A tanszéken az oktatói gárda 
mellett 25 meghívott előadó működik, akik ügyvédek, történészek, levéltárosok, bírák 
és más tudósok. 
 

 
 

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 
 

 

z 1990-ben alapított és 1991-ben a Fővárosi Bíróság által bejegyzett 
társaság a magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szakemberek 
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 kerül ki. A társaság tagjainak a soraiban 
találhatók továbbá olyanok is, akiknek a foglalkozása ugyan nem kapcsolódik a 
rendvédelem jelenéhez, vagy múltjához, azonban érdeklődnek a témakör iránt, illetve 
valamilyen formában művelik azt pld. gyűjtők. Mintegy negyven fő rendelkezik 
tudományos, illetve oktatói fokozattal, melynek skálája az akadémiai tagságtól az 
egyetemi doktorig, illetve a professzortól a tanársegéd fokozatig terjed. Többségük 
napjaink magyar tudományos életének és felsőoktatásunknak elismert szakembere. 
 

A társaság álláspontja szerint a rendvédelem nem diszciplínát, hanem 
tevékenységet jelöl, 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 rendvédelmi 
modelljei és azok változásai alkotják a rendvédelem-történetet. 

 
A tudományos társaság alapszabályzatában rögzített cél, hogy a szakterület 

művelésével hozzájáruljon a magyar és az egyetemes történelem gyarapításához, a 
rendvédelem fejlesztéséhez. A társaság úgy véli, hogy a magyar rendvédelem-történeti 
tradíciók — elsősorban a XIX. és XX. századi hagyományok — közkinccsé tételével a 
tapasztalatok megismertetésével elősegíthető a magyar rendvédelem fejlesztése. A 
tudományos társaság szakosztályai szellemi alkotóműhely jelleggel tevékenykednek. 

 
A társaság évente egy-két alkalommal nemzeti rendvédelem-történetünk 

témakörében tudományos konferenciát, a szakosztályok pedig átlag két évente 
szimpozionokat szerveznek. 

 
 
 

A 
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PROGRAM  
 
 

125 éve lépett be a polgári magyar állam belügyi tárcája a határőrizetbe. 
 

Levezető elnök : SZAKÁLY Sándor 
 
 
0900 – 0920     Regisztráció 
0920 – 0930    Köszöntő és elismerések 
 
0930 – 0950    BODA József : Csendőrségek Bosznia-Hercegovinában a                    
                         XIX-XX. században 
0950 – 1010    SUBA János  : Az 1918. évi magyar-román határ. 
1010 – 1030    SOM Krisztián : A Magyar Királyság dualizmuskori útlevelei. 
1030 – 1050    CSÓKA Ferenc: Franz Johann KEMPEN von Fichtenstamm. 
 

1050 - 1100     S Z Ü N E T 
 

1100 – 1120   ZEIDLER Sándor: A Magyar Királyi Határrendőrség egyenru- 
       házata és rendfokozati rendszere. 

1120 – 1140    BERKI Imre : Tűzoltó rangok a dualizmuskori Magyar Király- 
                         ságban. 
1140 – 1200    ESTÓK József : A magyar –büntetés-végrehajtás dualizmusko- 
                         ri rangrendszere 
 

1200 – 1230     S Z Ü N E T 
 

1230 – 1250   BANDI István : A román titkosszolgálatok magyarságképe  
                        1925-től, különös tekintettel a második világháború kezdeté- 
                        től a népi demokratikus berendezkedés 1948-as megszilárdu- 
                        lásáig 
1250 – 1310   SZABÓ Szilárd : Az Evidenzbüro és a külügy. 
1310 – 1330   DEÁK József : Határőrizet a Belügyi Szemlében. 
1330 – 1350   VEDÓ Attila : A Magyar Királyi Csendőrség közbiztonsági te- 
                         vékenységének szervezete. 
 
 

1350 –           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) ;  (2002) ;  (2006) ;  (2012) ;  (2009) ;  (2015) ;  (2015) 

 
Piktogram 

 
A rendvédelem-történeti elismerések 

 25 év a magyar rendvédelem-történet szolgála- 
tában emlékérem 

 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 

 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 Rendvédelem-történetért Érdemérem 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 104 

 
 

„ 125  é ve  l é p e t t  b e  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

A román titkosszolgálatok magyarságképe 1925-től, 
különös tekintettel a második világháború kezdetétől a népi 

demokratikus berendezkedés 1948-as megszilárdulásáig 
 

: (+36/06-20) 944-6717                                    @: istvanbandi@gmail.com 
 

BANDI István 
- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         1 
- könyvrészek                 - 
- tanulmányok                8 
- egyéb közlemények             3 
- független idézetek   - 
- Hirsch-index              - 

- KUTATÁSI TERÜLETE : Bencés 
rendtörténet, a román és a 
magyar titkosszolgálatok 
viszonyrendszere. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései  
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Bencés Rendtörténeti Bizottság tagja. 
 
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a honlapján található: 

 
https://www.abtl.hu 
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BANDI István 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A román titkosszolgálatok magyarságképe 1925-től, 
különös tekintettel a második világháború kezdetétől 

a népi demokratikus berendezkedés 1948-as megszilárdulásáig 
 

Románia olyan ország, amely a II. világháború alatt és után is szövetségi rendszerbe került 
Magyarországgal, és hasonló történeti sorsot élt meg. Mindez mégsem zárta ki a kölcsönös 
érdeklődést, vagy a kölcsönös informálódás lehetőségét. Ezt a viszonyt román oldalról 
kívánom bemutatni a bukaresti ACNSAS, a Szekuritáté Levéltárait Vizsgáló Bizottság 
Levéltára forrásai alapján. 

Románia a trianoni békediktátum után egy addig nem létező szövetségi rendszer 
tagja lett, és egy olyan rendkívül heterogén etnikumú államalakulat keletkezett, melynek 
államigazgatása és titkosszolgálata új és szerteágazó feladatokkal nézett szembe. Régi és 
új államok váltak fenyegetővé a szomszédban, az országhatáron belül pedig kezelni kellett 
a tucatnál is több jelentős etnikai közösséget. 

A két világháború között a MORUZOV irányítása alatt megújult román titkosszolgálat 
magyarságképe, és a II. világháború alatt a CRISTESCU vezette „szövetséges” szolgálat főleg 
Dél-Erdélyben végrehajtott műveletei mutatják meg a román-magyar államközi viszony 
valós arcát. 

Elszakadva attól a közkeletű történeti vélekedéstől, miszerint a román-magyar 
belügyi, illetve titkosszolgálati viszonyt leegyszerűsítő formában, csak formális 
együttműködési viszonyként láttassam, a román szaklevéltárból eddig előkerült források 
alapján inkább a román szolgálatok Magyarországhoz, illetve a magyar ajkúakhoz való 
viszonyát konkrét eseteken keresztül mutatom be. Az 1944. VIII. 23-i kiugrás után a 
román titkosszolgálatok rendkívül változékony politikai környezetben és az ebből fakadó 
vezető váltásnak köszönhetően nehéz időszak elé néztek. A korszakhatár Mihály király 
távozásáig tartott, amikor az utolsó gátló tényező eltávolításra került, befejeződött a két 
világháború között felépített titkosszolgálati struktúra lerombolása. Azonban ennek a 
korszaknak is volt egy állandó műveleti célpontja: a „baráti Magyarország”. 
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„ 125  é ve  l é p e t t  b e  

a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  
 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

Tűzoltó rangok a dualizmuskori Magyar Királyságban 
 

: (+36/06-20) 424-1691                                      @: berki.imre@gmail.com 
 

Dr. BERKI Imre 
- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
a történelemtudomány 
Ph.D. doktora 
 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         2 
- könyvrészek                 2 
- tanulmányok             11 
- egyéb közlemények    27 
- független idézetek      1 
- Hirsch-index                      1 

- KUTATÁSI TERÜLETE : az 
Adyligeti Határőr Ezred 
története és a magyar 
tűzoltóság története. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései       
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Katasztrófavédelem Tudományos Tanácsának tagja. A Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Katasztrófavédelmi tagozatának titkára. 
Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület tagja. 
 
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

 
https://www.mtmt.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 107

 
 

BERKI Imre 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

Tűzoltó rangok a dualizmuskori Magyar Királyságban. 
 

A tűz elleni védekezés egy idős az emberiséggel. E küzdelem hazai történetének 
összefoglalásával jut el a tanulmány a modern kori magyar tűzoltóság létrejöttéig. 
Ismerteti a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség megalakulását, az eszközök, felszerelések 
egységesítésért kifejtett munkáját. Így jut el a dualizmus korában használt rangjelzések 
ismertetéséig.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia magyar Királyságában — hasonlóan a dualista 
államalakulat társországához az Osztrák Császársághoz, illetve a korabeli bevett nyugat-
európai gyakorlathoz — alapvetően kétféle rangrendszerrel működtek a honvédelmi és a 
rendvédelmi testületek. A haderőben — annak valamennyi részében, a közös 
hadseregben, a haditengerészetben, továbbá a Magyar Királyságban a Magyar Királyi 
Honvédségben és a népfelkelésben, az Osztrák Császárságban pedig a Landwehrben és a 
Landstrumban — katonai rendfokozatokat viselt a személyi állomány. Kétféle katonai 
rangrendszer működött a szárazföldi csapatok számára, illetve a haditengerészet tagjai 
számára. Ugyancsak katonai rendfokozatot viseltek a katonailag szervezett fegyveres 
őrtestületek. Magyarországon ilyen szervezetek voltak a testőrségek, a koronaőrség, a 
képviselőházi őrség és a Magyar Királyi Csendőrség. Katonailag szervezett fegyveres 
őrtestületnek azokat a szervezeteket tekintették, amelyek személyi állományának a tagjai 
személyükben katonáknak minősültek, ám a testület az illetékes szaktárca irányítása alatt 
állt. A katonailag szervezett őrtestületek tagjai katonai rendfokozatot viseltek, alá- 
fölérendeltségi viszonyaik katonaiak voltak és rájuk a katonákra általában érvényes 
jogosultságok és kötelezettségek vonatkoztak. 

A rendvédelmi testületek másik csoportját a polgári fegyveres őrtestületek alkották. 
A Magyar Királyságban ilyen szervezet volt a Magyar Királyi Pénzügyőrség, az állami és 
önkormányzati rendőrségek és a büntetés-végrehajtási őrség. A tűzoltóság — amely 
döntően az önkormányzatokhoz kapcsolódóan szerveződött — mint fegyver nélküli 
polgári őrtestület működött. A polgári őrtestületek személyi állománya nem minősült 
katonának ezért katonai rangot sem viselhettek, illetve az alá- fölérendeltségi viszonyaik 
sem voltak katonaiak. Rájuk a katonákra vonatkozó jogosultságok és kötelezettségek nem 
vonatkoztak. A polgári őrtestületek tagjainak az alá- fölérendeltségi viszonyai a 
hivatalnoki rendszernek felelt meg. Ezen testületek rangrendszerei testületenként 
eltérőek voltak. Ezen a rendszeren belül helyezkedtek el a korabeli tűzoltóságoknak a 
rangrendszerei. 
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„ 125  é ve  l é p e t t  b e  

a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  
 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

Csendőrségek Bosznia-Hercegovinában a XIX-XX. században 
 

: (+36/06-1) 432-9000                                     @: boda.jozsef@uni-nke.hu 
   Dr. BODA József 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
a hadtudomány egyetemi 
és Ph.D. doktora 
 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
Habilitált egyetemi docens 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                       10 
- könyvrészek               16 
- tanulmányok              25 
- egyéb közlemények          13 
- független idézetek    15 
- Hirsch-index                 2 

- KUTATÁSI TERÜLETE : a XIX-
XX. századi rendvédelmi bé-
kefenntartás és polgári 
válságkezelés, valamint a 
magyar nemzetbiztonsági 
szer-vezetek.  

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései             
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja 
és a Nemzetbiztonság-történeti Szakosztály szakosztályvezetője, a Magyar Kriminológiai 
Társaság, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Rendészettudományi Társaság, a 
Magyar Repüléstörténeti Társaság és a Rendőri Jövőkutatók Nemzetközi Szövetségének a 
tagja. 
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

 
https://www.mtmt.hu 
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BODA József 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
Csendőrségek Bosznia-Hercegovinában a XIX-XX. században. 

 

Bosznia-Hercegovina hagyományosan a Magyar Királyság kultúrkörébe tartozó térség 
volt, amely a Török-birodalom hódításának esett áldozatul. A török uralom több száz évi 
tartott, amely erőteljesen éreztette hatását. 

A tartományt az Osztrák-Magyar Monarchia 1878-ban okkupálta, majd 1908-ban 
annektálta. Bosznia-Hercegovina nem tartozott az Osztrák-Magyar Monarchia két 
társországának egyikéhez sem. Az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság a közös 
külügyminiszter által közösen gyakorolt felügyeletet a térség felett, amely autonómiával és 
korlátozott hatáskörű országgyűléssel is rendelkezett. Az államfelépítés szerkezete és 
jogrendszere az Osztrák-Magyar Monarchia mintáját követte. 

A dualizmus időszakában vezették be a tartományban a csendőrség intézményét, 
amely az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásáig működött. Az I. világháború után a 
győztes hatalmak az Osztrák-Magyar Monarchiát fölszámolták, melyek részeként a 
dualista államalakulat két tagállamát az Osztrák Császárságot és a Magyar Királyságot is 
több részre osztották. Bosznia-Hercegovina a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, illetve 
annak átkeresztelt változatához a Jugoszláv királysághoz került. A volt bosznia-
hercegovinai csendőrség pedig a Jugoszláv Királyi Csendőrség részévé vált. 

A II. világháború során Bosznia-Hercegovina a délszláv partizánharcok jelentős 
színterévé vált. A háború befejezését követően pedig a tartomány a Joszipf BROZ TITO által 
vezetett Jugoszláviához került. Ebben az új államalakulatban azonban csendőrséget már 
nem alakítottak ki, mint ahogyan az úgynevezett Keleti-blokk egyik államában sem, mivel 
a csendőrséget teljes joggal a polgári állam egyik legerősebb bástyájának tekintették. Az 
úgynevezett Keleti-blokk államaiban azonban a acél nem a polgári állam megerősítése, 
hanem annak felszámolása volt. 
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„ 125  é ve  l é p e t t  b e  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

Franz Johann KEMPEN von Fichtenstamm 
 

: (+36/06-20) 579-1691                     @: monedula.franciscus@gmail.com 
  mag. CSÓKA Ferenc 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                        na 
- könyvrészek                    na 
- tanulmányok                   na 
- egyéb közlemények            na 
- független idézetek          na 
- Hirsch-index               na 

- KUTATÁSI TERÜLETE : a 
Magyarországon működő  
csendőrségek története és 
a magyar felderítés XIX-XX. 
századi története.  

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései           
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-
történeti Szakosztályának a vezetője és a Magyar Hadtudományi Társaság Felderítő 
Szakosztályának vezetője. 
 
 

Az előadó publikációi nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
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CSÓKA Ferenc 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

Franz Johann KEMPEN von Fichtenstamm 
 

Franz Johann KEMPEN von Fichtenstamm  táborszernagy, a HABSBURG-birodalom 
csendőrségének főfelügyelője. (Pardubitz, 1793. június 26. - Schwarzau am Steinfelde, 
1863. november 29.) élete és jelentősége a csendőrség történetében. 

Vesztfáliai eredetű családja előbb paraszti majd később polgári sorban élt. A 
HABSBURG-birodalomba a XVIII. században kerültek, ahol a család, illetve annak tagjai 
magasra kapaszkodtak. Már katona édesapja nemességet szerzett és a fiatal Franz Johann 
KEMPEN von Fichtenstamm természetesen a katonai pályát választotta. Figyelemre méltó, 
hogy műszaki tisztként állomáshelyein, parancsnoki állomáshelyein katonáival mindig az 
adott helység főutcáját, vásárterét és hasonló létesítményeit hozatta rendbe, ezért az 
érintett helyeken díszpolgárságot kapott. Katonai pályáján egyre magasabbra emelkedett 
és mint jó képességű, tapasztalt katonatiszt 1849-ben a HABSBURG-birodalmi csendőrség 
főfelügyelőjévé nevezték ki. Testületét módszeresen felépítette és azt kemény ütőképes 
szervezetté tette. 1851-ben Bécs katonai kormányzója, majd 1852-től 1859-ig a 
Legfelsőbb Rendőrhatóság főnöke volt. Mindezzel az akkori önkényuralmi rendszer egyik 
meghatározó tényezője lett. Tulajdonképpen bűnbakként menesztették 1859-ben és ezen 
keserűséggel halt meg négy esztendő múlva. Naplói a kor értékes történelmi forrását 
képezik. 

Franz Johann KEMPEN von Fichtenstamm annak a birodalmi császárhű rétegnek az 
eklatáns képviselője, amely mindenek előtt a császár és a birodalom szolgálatát tekintett 
legfőbb céljának. A HABSBURG-hatalom méltányolta az iránta való hűséget és a személyi 
kvalitásokat, azonban a politikai változásokkal éppen ez a hűség törte kerékbe a 
katonatiszt karrierjét. 

A magyar nemzet története tekintetében azonban nyilvánvaló, hogy olyan magas 
rangú császári katonáról van szó, aki soha nem habozott a magyar nemzet érdekei ellen 
tenni, ha az összeütközésbe került a császári elvárásokkal. Franz Johann KEMPEN von 
Fichtenstamm olyan politikát szolgált ki, amely a jogeljátszás (Verwirkungstheorie) hamis 
ideájából kiindulva magát a magyar nemzetet és kultúrát is meg akarta szűntetni — a 
HABSBURG-birodalom nem német ajkú más nemzeteivel együtt — hogy ezen elnémetesített 
tömeg erejére támaszkodva a HABSBURGOK átvehessék az irányítást a korabeli német 
államok felett is, létrehozva egy olyan közép-európai német birodalmat, amely Európa 
vezető térségeként működhetett volna. Ez a politikai irányzat azonban megbukott a 
„kisnémet egységen” és a HABSBURG-birodalom népeinek ellenállásán. Az uralkodó 
kénytelen volt változtatni — birodalma fennmaradása érdekében — az elnémetesítési 
elképzelésein, ebből fakadóan pedig e politikai irányzat megtestesítőitől is kénytelen volt 
megválni. Így került sor Franz Johann KEMPEN von Fichtenstamm közéletből történő 
kivonására. 
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 „ 125  é ve  l é p e t t  be  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

Határőrizet a Belügyi Szemlében 
 

: (+36/06-20) 500-8023                                           @: yodeak@gmail.com 
   Dr.jur. DEÁK József 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
Az állam- és jogtudomány 
egyetemi doktora. 
 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
Tanársegéd 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         
- könyvrészek                  3 
- tanulmányok                 8 
- egyéb közlemények     12 
- független idézetek      
- Hirsch-index                  

- KUTATÁSI TERÜLETE : a XIX-
XX.  századi magyar 
rendvédelmi sajtó 
története. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései     
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
Nemzetbiztonság-történeti Szakosztály szakosztálytitkára. Magyar Rendészettudományi 
Társaság tagság, Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete tagság, a Doktorandusz 
Országos Szövetsége Hadtudományi Osztályának, a Felderítők Társasága Közhasznú 
Egyesületének és a  Magyar Hadtudományi Társaság tagja. 
 
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

 
https://www.mtmt.hu 
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DEÁK József 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
Határőrizet a Belügyi Szemlében 

 

Immár hetedik évtizedében jár a Belügyi Szemle, amely kezdetben 1953 januárjától még 
Rendőrségi Szemle címmel jelent meg. A periodika, fennállása során – alkalmazkodva a 
vizsgált időszak kormányainak, konkrét belügyi és társadalmi elvárásaihoz –, hatékonyan 
szolgálta a rendvédelmi testületek személyi állománya, köztük a Határőrség tagjainak 
szakmai képzését, a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatok felkutatását, azok 
tudományos igényű elterjesztését, tökéletesítését. Kiváló fórumot teremtett a hazai és 
külföldi határőrizeti, elméleti, gyakorlati problémák, tapasztalatok megismertetéséhez, 
megvitatásához, elemzéséhez. Eközben a rendszerváltásig és azt követően is erősítette, 
erősíti a hazai katonailag szervezett fegyveres őrtestületek és a polgári fegyveres 
őrtestületek együttműködését, munkakapcsolatát. 

A rendszerváltásig — a vitathatatlan magas szintű szakmaiság mellett — a Belügyi 
Szemlében közölt határőrizeti témájú írásokat is egyfajta politikai prekoncepció jellemezte. 
A rendszerváltás nyomán azonban a kötelező pártállami előírások megszűnésével a 
folyóirat megőrizte szakmai kvalifikáltságát. A periodika határőrizeti tartalmú publikációi 
túlélték a magyar határőrséget. Napjainkban is a határőrizeti tevékenység élvonalába 
tartozó elméletek és gyakorlatok bemutatását valósítja meg a periodika, de már nem egy 
önálló határőrség, hanem a magyar rendőrség határőrizeti teendőket ellátó része számára.  

A Belügyi Szemlében a magyar határőrizettel és annak történetével foglalkozó nem 
túl nagy létszámú kutatógárdának szinte minden tagja publikált. E publikációk tükrözik a 
vizsgált időszakban a magyar határőrizet szellemi művelésének a helyzetét is. 
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„ 125  é ve  l é p e t t  b e  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

A magyar büntetés-végrehajtás dualizmuskori rangrendszere 
 

: (+36/06-30) 914-4334                                          @: drestok@gmail.com 
   Dr.jur. ESTÓK József 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
Az álla- és jogtudomány 
egyetemi doktora. 
 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                          2 
- könyvrészek                na 
- tanulmányok              23 
- egyéb közlemények     na 
- független idézetek    na 
- Hirsch-index               na 

- KUTATÁSI TERÜLETE : a XIX-
XX.  századi magyar 
büntetés-végrehajtás 
története. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései     
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a Magyar 
Börtönügyi Társaság tagja. 
 
 
 
 

Az előadó publikációi nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
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ESTÓK József 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A magyar büntetés-végrehajtás dualizmuskori rangrendszere 
 

A kiegyezés utáni magyar állam sanyarú büntetés-végrehajtási hagyatékot örökölt a 
neoabszolutizmus rendszerétől. A neoabszolutizmus időszakában ugyanis úgy gondolták, 
hogy a nagyobb tömegek befogadására alkalmas középületeket, mint például a kórházakat, 
laktanyákat és börtönöket egyfajta típusterv szerint célszerű felépíteni és attól függően, 
hogy mire kívánják konkrétan használni ezen építmények kisebb átalakításokkal 
sokoldalúan felhasználhatók. A gyakorlat azonban nem igazolta ezt a hipotézist. A 
fogvatartottakat általában mostoha körülmények között a vármegyeházak pincéiben, 
elaggott várak és erődök kazamatáiban helyezték el. A kiegyezés után a magyar 
börtönügyet lényegében a nulláról kellett elkezdeni felépíteni. Elsőként a vonatkozó 
szabályzókat alkották meg az illetékesek, ezzel Európa élvonalába helyezve a 
magyarországi szabályozást. Ezt követte a börtönépületek létrehozásának a programja, 
amely igazodott a több szintű börtönbüntetési rendszerhez. 

Ezen büntetés-végrehajtási objektumok kiépítésének a .folyamatába illeszkedett az új 
börtönőri személyzet kiválasztása és felkészítése. A korabeli szóhasználat szerinti 
fegyőrök szakmai elismerése, karrieríve fontos részét alkotta a börtönügyi rangrendszer 
létrehozása. A magyar büntetés-végrehajtás őrségeinek a rangjait — más rendvédelmi 
testületek rangjaihoz hasonlóan — állami és szakmai iskolai képzettséghez, továbbá a 
szakterületen eltöltött gyakorlati idő által keletkezett tapasztalatokhoz kötötték. A magyar 
büntetés-végrehajtási intézetek őrségei az állami alkalmazottak rendszerébe illeszkedtek 
és a társ rendvédelmi fegyveres testületek legénységi állományához hasonlatos módon 
alakították ki a fegyőri rangokat is. 
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„ 125  é ve  l é p e t t  b e  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

A Magyar Királyság dualizmuskori útlevelei 
 

: (+36/06-70) 230-9318                              @: som.krisztian@hotmail.com 
   SOM Krisztián 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                          1 
- könyvrészek                na 
- tanulmányok                 3 
- egyéb közlemények       3 
- független idézetek        na 
- Hirsch-index               na 

- KUTATÁSI TERÜLETE : a XIX-
XX.  századi magyar útlevél-
történet. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései       
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
 
 
 
 

Az előadó publikációi nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
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SOM Krisztián 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A Magyar Királyság dualizmuskori útlevelei 
 

Az Osztrák-Magyar Monarchia fél évszázados fennállásának időszakában számos ország 
polgára számára lehetőség nyílt arra, hogy útlevél nélkül utazhasson Európa sok 
országába. Az útlevél és a vízum, a XIX-XX. század fordulóján, Európában már csak a 
Balkánra vagy Kelet-Európába utazók részére volt kötelező kelléke a határátlépésnek. 
Részben ez is indokolta, hogy a Föld legtöbb országa úti okmányainak biztonsági és 
fejlettségi szintje nem változott az I. világháborúig. Azonban Magyarország esetében a 
vizsgált időszakban az útlevélfejlődés nem stagnált. 

Már a kiegyezés évében, 1867-ben is korszerűnek mondható magyar útlevelet egy 
évtized múltán a sokkal előnyösebb füzet formátumúra cserélték, majd 1905-től újabb 
korszerűsítések történtek. Mindezek a magyar útlevelet az akkori világ talán legjobbjává 
alakították. Az 1867 és 1918 közötti időszakban a magyar útlevélszabályok alakulása, az 
okmányok gyártásának fejlődése, valamint egyes utazók visszaélése gazdag történelmet 
tárnak elénk. Mindezek figyelembe vételével a magyar okmánygyártás és útlevélrendészet 
a korszakában iránymutatónak számított. 

A korabeli magyar útlevelek több csoportja alakult ki. Már ekkor is 
megkülönböztették a távolsági határforgalomban résztvevő utasok számára létrehozott 
útlevélfajtákat, mint például a diplomata útlevél és a „normál” útlevél. A 
kishatárforgalomban résztvevőket pedig speciális útlevelekkel látták el, amelyek általában 
egy-egy ország viszonylatában a határmenti kesekenyebb-szélesebb határsávban való 
mozgásra jogosították fel a kishatárforgalmi utiokmány tulajdonosát.  

A távolsági határforgalomban való részvételre jogosító és a kishatárforgalomban való 
részvételt lehetővé tevő utiokmányokhoz egyaránt könnyen hozzá lehetett jutni, azokhoz 
néhány kivételtől eltekintve — a sorkatonai szolgálatot ellátók, illetve a jogerősen elítéltek 
stb. — lényegében állampolgársági jogon mindenki hozzájuthatott. Ez azt jelentette, hogy 
nagy számú utiokmány előállítását kellett megoldani oly módon, hogy azok megfeleljenek 
a korszak műszaki biztonsági elvárásainak is. A magyar utiokmányok ezen elvárásokat 
teljesítették. 
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„ 125  é ve  l é p e t t  b e  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

Az 1918. évi magyar román határ 
 

: (+36/06-30) 566-7120                            @: suba.janos@mail.militaria.hu 
Dr. SUBA János 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
A történelem segédtudo-
mányainak egyetemi dok-
tora, a történelemtudo-
mány Ph.D. doktora. 
 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                          1 
- könyvrészek               69 
- tanulmányok            116 
- egyéb közlemények    156 
- független idézetek       1 
- Hirsch-index                         1 

- KUTATÁSI TERÜLETE : a ma-
gyar államhatár geodéziai 
elhelyezkedésének és jelö-
lésének története., valamint 
a haderő és a rendvédelmi 
szervezetek térbeli elhe-
lyezkedésének térképi jelö-
lése  a Kárpát-medencében 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései     ;  ;  ;  ;  
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány kurátora. 
 
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

 
https://www.mtmt.hu 
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SUBA János 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

  Az 1918. évi magyar-román határ 
 

Az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság határának volt egy olyan szakasza, amelyet a 
szélesebb nagyközönség nem ismert, illetve nem ismerhetett meg. Ez az I. világháború 
során, az Osztrák-Magyar Monarchia keleti határon végrehajtott „stratégiai 
határkiigazítás” volt, amelynek eredményeképpen mintegy 5-20 km széles sáv került 
Magyarországhoz, illetve az Osztrák Császársághoz a szomszédos állam területéből. 

A határkiigazítások indoka egy újabb Erdélyt fenyegető román betörésnek a 
megakadályozása volt. A hadsereg-főparancsnokság (AOK) részéről katonai, a magyar 
kormány részéről biztonságpolitikai szempontok indokolták az elképzelést. A 
határkiigazítás követelése azonban nem lehetett akadálya a békekötésnek. Az Osztrák-
Magyar Monarchia vezetése a haderő által javasolt és a magyar kormány által támogatott 
határkiigazításhoz csak annyiban ragaszkodott, hogy a román vezetésnek ne fájjon 
túlságosan a területveszteség és taktikai okokból legyen miből engedni, és így a magyar 
kormány helyzetén könnyítsenek. 

A véderő vezetése szeretett volna a szurdoki, vöröstoronyi, tömösi, bodzai, ojtozi 
szorosok területén szélesebb területsávot kapni. Azonban a békeszerződésben az Osztrák-
Magyar Monarchia az általa igényelt határkiigazításnak csak 20-30 %-t kapta meg 
Romániától.  

A békeszerződés értelmében Magyarország 3 249 km2-nyi területet (amely megfelelt 
Békés vármegye nagyságának azaz 3671 km2-nek, és azzal 22 915 lakost kapott. Az 
Osztrák Császársághoz pedig 1 864 km2 területet csatoltak, amely csaknem elérte a 
korabeli Moson vármegye nagyságát azaz 1989 km2-t. Összesen 5 636 km2 román terület 
került az Osztrák-Magyar Monarchia katonai közigazgatása alá, mint a császári és királyi 
katonai hatóságok által követelt „stratégiai határkiigazítás.” Ezt a román területet 8 
összefüggő darabban kapta meg az Osztrák-Magyar Monarchia. A fennmaradó területrész 
— amely eredetileg Moldva észak-nyugati részét alkotta és amit Bukovinához csatoltak — 
nem került felosztásra, mert a magyar és az osztrák vezetés nem tudott megegyezni a 
terület felosztásáról, csak tervek készültek. E tervek tartalmát ismerteti az előadás. 
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„ 125  é ve  l é p e t t  b e  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

Az Evidenzbüro és a külügy 
 

: (+36/06-30) 711-4814                                    @: jagdtiger44@gmail.com 
Dr. SZABÓ Szilárd 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
Az állam- és jogtudomány 
Ph.D. doktora. 
 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
egyetemi tanársegéd 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         1 
- könyvrészek                 1 
- tanulmányok                   21 
- egyéb közlemények          3 
- független idézetek    15 
- Hirsch-index                 2 

- KUTATÁSI TERÜLETE : Az 
osztrák-magyar közjogi 
kapcsolatok, Bosznia-
Hercegovina helyzete a 
Monarchiában, az oszt-
rák-magyar titkosszolgá-
lat története 
 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései   
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, a Debreceni 
Akadémiai Bizottság Szociológiai és Politikatudományi Munkabizottságának, a Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületének és a Magyar Történelmi Társulatnak a tagja. 
 
 
 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

 
https://www.mtmt.hu 
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SZABÓ Szilárd 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

  Az Evidenzbüro és a külügy. 
 

Az Evidenzbureau anyagi forrásainak jelentős része a közös külügyminisztérium 
költségvetéséből származott. Ez alapvetően meghatározta a két szerv kapcsolatát. A közös 
külügyminisztérium nem tartotta sokra a katonai hírszerzés és az általuk gyűjtött 
információk értékét és attól tartott, hogy az aktív katonai hírszerző tevékenység rontja a 
Monarchia diplomáciai helyzetét és főleg a környező országokkal fennálló kapcsolatát. 

Az eltérő forrásokból származó gyakran eltérő tartalmú információkat számos 
esetben másképp értelmezték az Evidenzbureau és az Informationsbüro tisztviselői. Az 
eltérő helyzetértékelésből eltérő stratégia, ebből pedig sokszor konfliktus keletkezett a 
közös külügyminisztérium és a vezérkar között. Az információk kicserélésének, illetve 
kiértékelésének nem volt intézményes kerete sem a közös külügyminisztérium és a közös 
hadügyminisztérium között. Gyakran előfordult az is, hogy az ügynökök bevetési terepét 
nem a közös hadügyminisztérium vagy a vezérkar, hanem a közös külügyminisztérium 
határozta meg, ők pedig elsősorban a saját maguk szempontjából fontosnak tartott 
területekre küldték az ügynököket, amelyek nem feltétlenül egyeztek meg a közös 
hadügyminisztérium által fontosnak tartott területekkel. Viszont a katonai célú ügynöki 
tevékenységet a közös külügyminisztérium nem volt hajlandó finanszírozni, így –
miközben az Informationsbüro évi két millió korona felett rendelkezett –az ilyen jellegű 
tevékenységek elvégzésére sok esetben már nem jutott elég pénz. 

A közös hadügy- és közös külügyminisztérium közötti, hírszerző tevékenységre 
kiterjedő intézményi együttműködés csak közvetlenül az I. világháborút megelőző 
években alakult ki és különböző egyenetlenségek, eltérő érdekekből származó 
feszültségek mindvégig jellemezték a két minisztérium I. világháború alatti 
együttműködését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 122 

„ 125  é ve  l é p e t t  b e  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

A Magyar Királyi Csendőrség 
közibiztonsági tevékenységének szervezete 

 

: (+36/06-30) 963-6169                                           @: horatis@gmail.com 
VEDÓ Attila 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
Az állam- és jogtudomány 
Ph.D. doktora. 
 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT : 
egyetemi tanársegéd 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         1 
- könyvrészek                 1 
- tanulmányok                8 
- egyéb közlemények          1 
- független idézetek       1 
- Hirsch-index                 1 

- KUTATÁSI TERÜLETE : A 
magyar államhatárok ha-
tárjelei és a Magyar Ki-
rályi Csendőrség törté-
nete. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései   
 
 

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 közbiztonsági tevékenységének szervezete. 

 

Az emberi társadalmakban a nem kívánatos magatartások megelőzésének elsődleges 
eszköze évezredek óta a rend fenntartására hivatott szervezetek őrködő, pusztán 
jelenléttel preventív hatást elérő tevékenysége volt. A történelem során a jogellenes 
cselekmények megelőzése érdekében megvalósított közbiztonsági szolgálat a rendvédelmi 
testületek alapfeladatává vált és folyamatosan fejlődött. A francia minta alapján Európa-
szerte teret hódító csendőrségek, mint katonailag szervezett közbiztonsági őrtestületek 
szervezetük és módszereik folytán képesek voltak a ritkán lakott vidéki területeken is 
hatékony preventív működésre. 

A XIX. század végére Magyarországon is egyértelművé vált, hogy a „betyárvilág” 
felszámolása és a biztonságos városoktól távol eső területek rendjének fenntartása 
országosan szervezett, központosított és korszerű megelőző közbiztonsági szolgálatot 
megvalósítani képes szervezetet követel. Ez a felismerés vezetett a Magyar Királyi 
Csendőrség országos megszervezéséhez 1881-től. A testület évtizedeken át kimagasló 
eredményességgel látta el feladatait és az ország legfélreesőbb területein is képes volt 
garantálni a polgárok élet- és vagyonbiztonságát.  

Kutatásommal arra keresem a választ, hogy a mai rendőri személyi állomány 
harmadánál is kevesebb erővel, a mai államterület háromszorosának megfelelő működési 
területen a Magyar Királyi Csendőrség hogyan volt képes eredményei elérésére, milyen 
módszerek és szervezési elvek segítségével valósította meg a rendfenntartást, és milyen 
ma is felhasználható tapasztalatokat szerzett a működése során? 
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 „ 125  é ve  l é p e t t  be  
a  po lgár i  mag yar  á l lam  b el ü gy i  tá r cá ja  a  ha tárőr i ze tbe ”  

 

című 
 

XVI. magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion 
 

A Magyar Királyi Határrendőrség 
egyenruházata és rendfokozati rendszere 

 

: (+36/06-30) 961-9148                                          @: zeidler@upcmail.hu 
mag. ZEIDLER Sándor 

- TUDOMÁNYOS FOKOZAT : 
 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 

- OKTATÓI FOKOZAT :  
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                       na 
- könyvrészek               na 
- tanulmányok              na 
- egyéb közlemények       na 
- független idézetek    na 
- Hirsch-index                    na 

- KUTATÁSI TERÜLETE : az ar-
chontológia, diplomatica, e-
pigráfia, fallerisztika, heral-
dika, ikonográfia, insignio-
lógia, numizmatika, szfra-
gisztika, vexillológia, törté-
nelmi segédtudományoknak 
a XIX-XX. századi magyar 
rendvédelemre alkalmazott 
változatát műveli, munkás-
ságában az általa gondozott 
szakterület szakértője. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései             
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 
 
 
 
 

Az előadó publikációi nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
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ZEIDLER Sándor 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
A Magyar Királyi Határrendőrség egyenruházata és rendfokozati rendszere. 

 

Az 1906. I. 15 én felállított Magyar Királyi Határrendőrség a nyugati államok mintáját 
követve a rendvédelmi szervek felhasználásával valósította meg békeidőben az ország 
határainak ellenőrzését. A testület feladatát a távolsági határforgalom ellenőrzése, a 
határrend betartatása és a határőrizetben résztvevő társfegyveres testületek 
tevékenységének koordinálása alkotta. 1908 és 1912 között határrendőri őrsök 
formájában résztvett ugyan a zöldhatár őrizetében is a magyar-szerb és a magyar-román 
határon, azonban 1912-ben — a magyarországi határőrizet átszervezésének a részeként 
— az zöldhatárőrizet és a kishatárforgalom ellenőrzése teljes egészében átkerült a Magyar 
Királyi Határrendőrséghez. A testület feladatainak szerves részét alkotta továbbá a 
határőrizettel kapcsolatos nyomozómunka és a határ túloldala közvetlen környezetének a 
felderítése. A testület működési területe kezdetben csak az útlevélköteles 
határszakaszokra, azaz a Magyar Királyságnak az Osztrák-Magyar Monarchia külső 
határaival egybeeső határszakaszára, majd a háborút közvetlenül megelőző időszakban, 
illetve a háború alatt a teljes Magyar Királyság határszakaszára kiterjedt. 

A testület végleges egyenruházati szabályzata 1908-ban készült el. Mintájának az 
akkor a Budapesti Államrendőrség NEMES Mihály festőművész által tervezett és 1909-ben 
rendszeresített öltözete szolgált, természetesen egyéni egyenruhaszín és díszítmények 
módosításával. Fegyverzete és felszerelése a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar 
Királyi Honvédség anyagainak felhasználásával történt. A kezdeti 160 fős személyi 
állomány a háború végére 600 körüli létszámra emelkedett. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása után a forradalmakat követően a testület megszűnt a személyi állománya pedig 
1919-ben beolvadt az akkor államosított Magyar Királyi Állami Rendőrségbe. Ezzel 
megszűnt a Magyar Királyi Határrendőrség –önálló egyenruházata és fegyverzete is.  
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A szimpozion előadásainak publikálási lehetősége 

 
Az előadások tanulmánnyá fejlesztett változatait — amennyiben azok megfelelnek a 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774. 
periodika közlési feltételeinek — a szerkesztőség befogadja. 

 
 
 
 
 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

következő tervezett rendezvényének a címe 
 
 

„110 éve jött létre az első magyar határrendőrség” 
 
 

- A konferencia Budapesten, előreláthatóan 2016. X. 28-án (pénteken) kerül sor a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. 

- Előadásra lehet jelentkezni — 2016 nyarának végéig — a „Szerzői űrlap” kitöltésével 
és az alábbi címre történő elküldése által: 

 
@: szbmrtt@gmail.hu 

 
- Az előadások időtartama 20-25 perc. 
- Power Point szemléltetési lehetőség biztosított. 
 
 
 

A „Szerzői űrlap” letölthető a tudományos társaság honlapjáról: 
 

http://www.szbmrtt.atw.hu 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 127

PARÁDI József 
Tájékoztató a Magyar Hadtudományi Társaság 

tisztújító küldöttgyűléséről* 
 

Az SZBMRTT vezetésének nem szokása a rokon szakterületet művelő 
társadalmi szervezetek, illetve intézmények rendezvényeiről tájékoztatót 
nyújtani, hacsak azok nem függnek össze valamilyen formában a magyar 
rendvédelem történetével, illetve a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társasággal. Pontosan ez a helyzet állt elő a Magyar 
Hadtudományi Társaság tisztújító küldöttgyűlésén, hiszen a rendezvény 
közel 90 főnyi résztvevője közül mintegy 10 fő a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak is a tagja. Úgy gondolom 
olvasóinkat méltán érdekelheti azon rendezvény, ahol a résztvevők közel 10 
%-a tudományos társaságunk tagja.  

A Magyar Hadtudományi Társaság 2016. II. 26-án tartotta évi szokásos 
beszámoló küldöttgyűlését, amelyen a küldöttek megvitatták és elfogadták a 
társaság elnökségének beszámolóját (beleértve a 2016. évi munkatervet), a 
pénzügyi beszámolót, továbbá a felügyelő és az etikai bizottságok 
elnökeinek beszámolóit. Három éves ciklust zárt le a küldöttgyűlés, ezért a 
beszámolók nemcsak a 2015-ben végzett munkáról, hanem a 2013-2015 
közötti beszámolási időszak tevékenységéről és legfontosabb jellemzőiről is 
szóltak. 

A 91 szavazati jogú küldöttből a rendezvényen 71-en jelentek meg. 
Rajtuk kívül a Magyar Hadtudományi Társaság vezetése meghívta a húsznál 
is több együttműködő partner – köztük a Szemere Bertalan Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság – elnökeit, főtitkárait is. 

A beszámolók alapján a küldöttgyűlés megállapíthatta, hogy a Magyar 
Hadtudományi Társaság a beszámolási időszakban és ezen belül 2015-ben is 
eredményes tudományos tevékenységet fejtett ki, amelynek alapvető 
színterei a szervezeti egységek (zömmel szakosztályok). A tevékenység 
pénzügyi forrásai, ha szűkösen is, de rendelkezésre álltak. A Magyar 
Hadtudományi Társaság működése megfelelt a vonatkozó szabályzatok 
előírásainak, a felügyelő illetve az etikai bizottság nem tapasztalt semmiféle 
normasértést. 

A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabályának megfelelően a 
beszámolási ciklus végén a választott vezető szervek mandátuma lejárt, így a 
küldöttgyűlés a beszámolók megvitatása és elfogadása után megválasztotta a 
vezető szervek új tagjait. A javaslatot — a jelöltlista formájában — a 2015 
tavasza óta működő héttagú jelölő bizottság terjesztette a küldöttek elé. A 
helyszínen is volt lehetőség a jelöltlista kiegészítésére, ezzel a lehetőséggel a 
küldöttek éltek is. 

A választás rendjére a szavazatszámláló bizottság ügyelt. 
Megválasztásra kerültek: 

Elnök: TÖMBÖL László 
Alelnök: KIRÁLY László 
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Gazdasági elnökhelyettes: MOLDVAI Rita 
Elnökhelyettesek: KIS-BENEDEK József, KRIZBAI János, NÉMETH 

András, SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY Klára (fenti személyek alkotják a héttagú 
intéző bizottságot). 

A felügyelő bizottság elnöke CSERY-SZÜCS Péter lett, tagjai MARKAL 
Marietta és RITECZ György. 

Az etikai bizottság összetétele nem változott a választás 
eredményeképpen: elnöke HAIG Zsolt, tagjai HEGEDŰS Henrik és KRAJNC 
Zoltán. 

A küldöttgyűlés a Magyar Hadtudományi Társaság örökös tagjává 
választotta a korábbi elnök NAGY Lászlót. Az örökös tag címmel az a 
jogosultság jár, hogy viselője szavazati joggal vehet részt minden 
döntéshozó fórum (intéző bizottság, elnökség, küldöttgyűlés) munkájában. 

Dr. PINTÉR Sándor r.vezds. Magyarország belügyminisztere a leköszönő 
elnököt dísztőr tárgyjutalomban részesítette, melyet — a miniszter 
megbízásából — dr.med.vet. JANZA Frigyes nyá.r.vörgy. adott át. 

A tisztújító küldöttgyűlés levezető elnöke dr. SZENES Zoltán nyá.vezds. 
— aki az újonnan megválasztott elnökhöz hasonlóan korábban szintén a 
magyar honvédség vezérkari főnöke volt — meleg szavakkal üdvözölte 
TÖMBÖL László nyá.vezds. visszatérését a közéletbe.  

 

                              
                         Dr. NAGY László                          TÖMBÖL László 
                  a MHTT leköszönő elnöke                  a MHTT új elnöke 
 

A Magyar Hadtudományi Társaság elérhetőségei: 
 : H-1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 

 : (+36/06-1) 432-9000                                                           @: mhtt@uni-nke.hu 
 

*A tájékoztató dr. NAGY László leköszönő elnök által a szerző 
rendelkezésére bocsátott feljegyzés alapján készült, a cikk egyes részei szó 
szerint megegyeznek a feljegyzés szövegével. 
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PARÁDI József 
Tájékoztató a „Nemzetbiztonsági Almanach” című  könyv 

bemutatójáról.  
 

BODA József: „Szigorúan titkos!” ? Nemzetbiztonsági almanach. 
című könyv 

BEMUTATÓJÁRA 
a Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem,  Ludovika főépületének  

Zrínyi-termében 
(1083 Budapest,  Ludovika tér  2. )  

2016.  IV.  8-án (pénteken) 11 0 0  kezdettel 
került sor. 

 

A könyvbemutatót dr. PATYI András egyetemi tanár, rektor köszöntő 
beszéde nyitotta meg, melyet dr. ISASZEGI János nyá.vörgy. a Zrínyi Kiadó 
vezetőjének a kötetet bemutató ismertetője követett. Ezt követően dr. 
SIMICSKÓ István honvédelmi miniszter meleg szavakkal, elismerő hangon 
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. 

A könyvbemutatón mintegy 100 fő vett részt, a szakma képviselői a 
szakterület iránt érdeklődők és a hivatásukra készülők egyaránt képvisel-
tették magukat. A rektor és a honvédelmi miniszter beszédében egyaránt 
kiemelte annak a fontosságát, hogy a szerzőhöz hasonló tudású és gyakor-
lati tapasztalatokkal rendelkező alkotókra nagy szükség van a rendvédelmi 
felsőfokú szakemberek képzésében, illetve a tankönyvek létrehozásában.  

A kiadásra került almanach fontos mű, hiszen szilárd fogalmi rend-
szerre alapozva képzelhető el szilárd ismeretrendszer átadása, illetve ennek 
birtokában valósítható meg az eltérő szakmai álláspontos vitája is. Figye-
lemre méltó, hogy a szerző következetesen a nemzetbiztonsági termino-
lógiát alkalmazza, amely mögött azon elvi megfontolás áll, hogy ma már 
nem az állam biztonságát, hanem a nemzet biztonságát kell megvalósítani, 
hiszen már kiforrott módszerek jöttek létre arra vonatkozóan, hogyan lehet 
az államot megszállni és azon keresztül az ország lakosságát hátrányos 
helyzetbe sodorni.  

A könyvbemutató végén a megjelentek lehetőséget kaptak arra, hogy 
kedvezményes áron megvásárolhassák a kötetet. A megjelentek szinte ki-
vétel nélkül éltek e lehetőséggel, amely nyilvánvalóan jelzi azt, hogy mi-
lyen népszerűségre számíthat az alkotás. 

A rendezvény jó hangulatban valósult meg. A szerző művével — saját 
tudományos reputációján túlmenően — a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság hírnevének gyarapításához 
is hozzájárult. 
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PARÁDI József 

Tájékoztató a Felderítők Társasága 10 éves fennállásának alkalmából 
rendezett ünnepi közgyűlésről és szakmai konferenciáról. 

 
A Felderítők Társasága — akikkel tudományos társaságunk 2012-ben kötött 
együttműködési megállapodást — 2016. IV. 21-én ünnepelte fennállásának 10. 
évfordulóját ünnepi emlékülés és szakmai konferencia formájában a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hungária körúti épület-együttesének dísztermében. 

A rendezvényhez a felderítés technikai eszközeit bemutató kamara kiállítás 
is kapcsolódott, amely a díszterem előterében volt megtekinthető. Az ebédet 
követően pedig időszaki kiállítás látogatására nyílt lehetőség a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara könyvtárának 
a felderítés témakörében gyűjtött szakirodalom kiadványaiból a könyvtár 
előterében.  

A délelőtti programot VARGHA Tamás a honvédelmi minisztérium 
parlamenti államtitkárának az ünnepi köszöntője nyitotta meg. 

Ezt követően dr. TÖMÖSVÁRY Zsigmond nyá.ddtbk. Számolt be az 
egyesület 10 évi tevékenységéről, majd elismeréseket adott át. Az elismerések 
átadását követően pedig az együttműködő szervezetek képviselői méltatták a 
társaságaik között kialakult kapcsolatok eredményeit. Szinte az együttműködő 
szervezetek mindegyike elismerésben is részesítette a Felderítők Társaságának 
elnökét. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság részéről dr. PARÁDI József a társaság elnöke Rendvédelem-történetért 
Érdemkereszt támogató fokozatát adta át dr. TÖMÖSVÁRY Zsigmond elnöknek. 
Az együttműködő szervezetek hozzászólásait a Felderítők Társasága nevében dr. 
TÖMÖSVÁRY Zsigmond elnök meleg szavakkal köszönte meg. A délelőtti 
programban terv szerint szünet következett, majd az ebédszünetig négy 
történelmi tartalmú előadással zárult a délelőtti program dr. BOTZ László 
nyá.altbgy, GYENES István nyá.mk.ddtbk., GÁL Emil nyá.mk.ezds. és dr. 
MAGYAR István nyá.ddtbk. előadásával. 

A délutáni szakmai konferencián is négy előadás hangzott el, köztük 
tudományos társaságunk tagja dr. SZAKÁLY Sándor „Az Evidenzbürotól az önál-
ló magyar katonai hírszerzés megteremtéséig” címmel tartotta meg előadását. A 
másik három téma öt előadója — a színvonal megtartásával, de nem nélkülözve 
a visszaemlékezés jellegű elemeket sem — a mélységi felderítés és a különleges 
rendeltetésű erők, valamint a paradigmaváltás a felderítő csapatoknál, továbbá a 
biztonságpolitikai helyzet értékelés 2016, témát ismertette (dr. HÉJJA István 
nyá.ezds., dr. FORRAI László alez., SOMKUTAS Róbert nyá.alez., HALÁSZ István 
nyá.ezds., dr. KIS-BENEDEK József nyá.ezds.,) 
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PARÁDI József 
Ave veteranis 

 

Üdvözlöm a magyar katonai felsőoktatás keretében a magyar határőr tiszt-
jelöltek és tisztek szakmai felkészítését és továbbképzését megvalósító ha-
tárőr oktatókat. 

A határőr szervezetek tértől és időtől eltekintve, az államiság kialaku-
lásának a kezdetétől napjainkig az országok szuverenitásának egyik lénye-
ges eleme a területi integritás őrzői voltak, illetve napjainkban is e nemes 
tisztet töltik be. Így volt ez a XX. század második felében a pártállam idő-
szakában, majd a rendszerváltás után is a Határőrség megszűntetéséig. A 
határőrök ebben az időszakban is — elődeikhez hasonlóan — az ország 
határait védelmezték az adott kor politikai, gazdasági körülményei által te-
remtett viszonyok keretein belül. 

A vizsgált időszakban a határőrség — melynek változatos miniszteriá-
lis, illetve országos hatáskörű hatósági szervezeteknek történő alárendelt-
ségi viszonyaitól eltekintve —nagy vonalakban a magyar haderő, illetve a 
magyar rendvédelmi szervezetek változásaihoz igazodva fejlődött. A fejlő-
dési folyamat sarkalatos szeletét jelentette a testület tiszti kara képzésének 
a helyzete. 

E ponton kapcsolódik össze a magyar határőr tiszti kar képzése és a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos társaság hi-
vatása, azaz a magyar rendvédelem történetének a feltárása és közkinccsé 
tétele. Nevezetesen a magyar határőrizet története — mint a magyar rend-
védelem-történet része — nyilvánvalóan a határőr tisztképzés részét képez-
te valamilyen formában. A határőr tisztképzést, illetve továbbképzést meg-
valósítók nem is tekinthettek el a szakterület művelése során keletkezett 
tapasztalatanyagtól, ha eredményes oktatást akartak megvalósítani, hiszen 
a magyar határőrizet sikerének az egyik záloga volt a Kárpát-medence kul-
túrkörnyezetében keletkezett határőrizeti tapasztalatok hasznosítása. 

Márpedig a magyar határőrizet eredményes volt. Az más kérdés, hogy 
az adott kor politikai vezetése ezt a kiváló hatásfokkal működő szervezetet 
milyen mértékben használta fel az eredeti hivatása szerint a külső káros 
hatások kiszűrésére, illetve milyen mértékben alkalmazta arra, hogy a 
nemzet tagjait akadályozza a szabad mozgásában.  

A II. világháború végétől a magyar határőrség megszűntetéséig je-
lentős változásokon esett át a határőr tisztképzés. A 2007. évtől mintegy 40 
évet visszaszámolva — az intervallum utolsó éveit leszámítva — a tiszt-
képzés színvonala, az állami felsőoktatási rendszerbe integrálása jelentős 
pozitív változáson esett át. Az utolsó éveket már nem a katonai felsőokta-
tási rendszerben megvalósuló határőr tisztképzés jellemezte. 

A magyar katonai és rendvédelmi tisztképzésben fordulópontot jelen-
tett azon 1972. évi jogszabály, amely a tiszti karba való bejutás egyik leg-
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fontosabb előfeltételeként állapította meg a diplomát. Ebből az elvárásból 
fakadóan nyilvánvalóan meg kellet újulnia a tiszti kar oktató gárdájának is. 
A határőr tisztek képzését megvalósító határőrök körében viszonylag rövid 
időn belül általánossá vált a több diplomával való rendelkezés, majd a tu-
dományos fokozat elnyerése. A határőr oktatók szinte kivétel nélkül a hi-
vatásuk egy-egy szeletének a tudományos szintű művelése során elért 
eredményeikkel védték meg disszertációjukat. Ez volt a helyzet a korábbi 
három fokozatú tudományos fokozatrendszer időszakában, majd a kétfoko-
zatú tudományos fokozatrendszerre való átállást követően is.  

Ebben a mezőnyben magától értetődő volt, hogy a hivatástörténetiség 
feltárása a kutatási zónák egyik fontos részét alkotja. E téren öt személy 
munkássága vált meghatározóvá: 

- dr. GÁSPÁR László a hadtudomány egyetemi doktora, majd kandidátu-
sa; 

- dr. KESERŰ István bölcsészdoktor, majd a hadtudomány kandidátusa 
( 2004) 

- dr. NAGY György a hadtudomány egyetemi doktora, majd kandidátusa 
( 2013) 

- dr. NAGY József a hadtudomány egyetemi doktora, majd Ph.D. doktora 
( 2005) 

- dr. PARÁDI József bölcsészdoktor, majd a hadtudomány kandidátusa. 
Lényegében az általuk feltárt határőrizet-történeti kutatási eredménye-

ket hasznosította az a mintegy 30 főnyi határőr oktató, akik a határőr tisz-
tek szakmai felkészítését valósították meg. Természetesen a magyar rend-
védelem történetét, azon belül pedig a magyar határőrizet történetét szá-
mos más jeles kutató is gyarapította, azonban alapvetően ezen öt személy 
munkásságának az eredményei hasznosultak a határőr tisztképzésben. Va-
lamennyiük körül szellemi alkotóműhely is kialakult. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság vezetése úgy gondolta, hogy — mivel a 2016. év társasági tevékeny-
ségének a középpontjába a magyar határőrizet történetét helyezte a Magyar 
Királyi Határrendőrség 110 éves oktatási évfordulója kapcsán — a szoká-
sos őszi konferenciáján emléklappal köszönti fel azon még elérhető határőr 
oktatókat, akik a szakmai ismeretek részeként a magyar határőrizet-törté-
neti tapasztalatok interpretálásával is hozzájárultak a határőr tisztek felké-
szítéséhez, végső soron a határőrség eredményes működéséhez. Az ő több 
évtizedes oktatási és kutatási munkásságuk többé-kevésbé egybe esett a 
Határőrség megszűntetését megelőző évtizedekkel. Ma már szinte kivétel 
nélkül nyugállományúak, illetve néhányan még munkaviszonyt folytatnak 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság által szervezett konferenciák, illetve szimpozionok kezdettől fogva 
nyitottak voltak a nagyközönség előtt. E rendezvényeken hagyományosan 
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nem csupán a tudományos társaság tagjai, hanem a téma iránt érdeklődők 
is részt vehettek. A tudományos társaság azonban a 2015. évvel kezdődően 
szélesebbre kívánja tárni a kapukat azáltal, hogy a rendezvényei témaköré-
hez kapcsolódó munkássággal rendelkezőket is meghívja rendezvényeire. 
2015-ben — amikor a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság fennállásának 1/4 évszázados évfordulóját ünnepel-
te — a magyar rendvédelem történetét huzamos ideje művelő, társasági 
tagsággal nem rendelkező kutatókat és a témát bemutató múzeumok érde-
mi munkatársait hívta meg konferenciájára. 2016-ban pedig az oktatói 
munkájukban a magyar határőrizet-történeti tapasztalatokat hasznosítókat 
hívta a rendezvényére.  

Bízom abban, hogy 2017-ben is — amikor a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tevékenységének kö-
zéppontjában a magyar pénzügyőrség története fog állni — meg fogják 
találni a konferenciaszervezők azt a személyi kört, amely tagjainak a tevé-
kenysége eredményesen elősegítette a szakterület múltjának a feltárását, 
illetve a feltárt eredmények közkinccsé tételét.  

 

Emléklapot kapott 2016. X. 28-án (pénteken): 
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek és a polgári fegyveres őrtestületek 

a XIX-XX. századi magyar állam határőrizetében” 
című 

XXXI. 
magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia alkalmából: 

 
dr. BABOS Albert  dr. KOVÁCS László 
dr. BALLA József  dr. KÓNYA József 
dr. BALOGH Zoltán  dr. ORODÁN Sándor 
dr. BEREGNYEI József  dr. SALLAI János 
dr. DSUPIN Ottó  dr. SÁNDOR Vilmos 
dr. FÓRIZS Sándor  dr. SZABÓ Károly 
dr. GÁSPÁR László  dr.SZABÓ Imre 
dr. GUBICZA József  dr. TÖMÖS Bertalan 
dr. HORPÁCSI Ferenc  dr. VARGA János 
dr. JÓSZAI János  dr. VIRÁNYI Gergely 
dr. KISS Lajos  dr. ZAHN Krisztina 
dr. KOVÁCS Gábor  dr. ZSIGOVITS László 
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A 2016. X. 28-án átadott emléklap 
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PARÁDI Ákos 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
a 

 
 

„A katonailag szervezett 
fegyveres őrtestületek  

és a polgári fegyveres őrtestületek”a 
XIX-XX. századi magyar állam 

határőrizetében  
 
 

című  
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Szervezõk 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
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.: — 
 

 
 
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar 

Vám- és Pénzügyőr Tanszék 

(NKE RTK VPT) 
:H-1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

: (+36/06-1) 392-3559 
@: rtk_vam-_es_penzugyori_tanszek@uni-

nke.hu 
Web.: www.rtk.uni-nke.hu 

  
 
 
 
 
 
 
 

Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 
kiadványainak a szerkesztõsége 

(SZBMRTT KSZ) 
 

:H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
: (+36/06-70) 326-1151 

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

Szervezõbizottság 
 

         Dr. SZABÓ Andrea                                           PARÁDI Ákos 
a szervezőbizottság elnöke                     a szervezőbizottság titkára 
 

                                                                                         SZIGETVÁRI Oszkár 
a szervezőbizottság tagja                         a szervezőbizottság tagja 

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

 
 
 
 
 
 

 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 140 

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

Tudományos Társaság 
 

 

z 1990-ben alapított és 1991-ben a Fővárosi Bíróság által bejegyzett 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a 
magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szakemberek társadalmi 
egyesülése. Tagjai a magyar rendvédelem-történet, illetve azzal rokon fegy-

veres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglalkoznak. A tagság döntően a 
rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyűjtemények munkatársai, felső-
oktatási intézmények oktatói köréből kerül ki. A társaság tagjainak a soraiban talál-
hatók továbbá olyanok is, akiknek a foglalkozása ugyan nem kapcsolódik a rend-vé-
delem jelenéhez, vagy múltjához, azonban érdeklődnek a témakör iránt, illetve vala-
milyen formában művelik azt pld. gyűjtők. Mintegy negyven fő rendelkezik tudomá-
nyos, illetve oktatói fokozattal, melynek skálája az akadémiai tagságtól az egyetemi 
doktorig, illetve a professzortól a tanársegéd fokozatig terjed. Többségük napjaink ma-
gyar tudományos életének és felsőoktatásunknak elismert szakembere. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság ál-
láspontja szerint a rendvédelem nem diszciplínát, hanem tevékenységet jelöl, amely-
nek elméleti alapjait számos tudományterület eredményei alkotják. A tudományos 
társaság a rendvédelem-történetét gyűjtőfogalomnak tekinti, amelybe — tértől és idő-
től függetlenül — beletartozik az egyetemes történelem során megvalósult valameny-
nyi rendvédelmi modell. A különböző korok rendvédelmi modelljei és azok változásai 
alkotják a rendvédelem-történetet. 

A tudományos társaság alapszabályzatában rögzített cél, hogy a szakterület mű-
velésével, az írásos források és tárgyi emlékek feldolgozásával hozzájáruljon a magyar 
és az egyetemes történelem gyarapításához, a magyar rendvédelem-történet feltárása, 
tapasztalatainak hasznosítása által pedig a rendvédelem fejlesztéséhez. A Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság úgy véli, hogy a ma-
gyar rendvédelem-történeti tradíciók — elsősorban a XIX. és XX. századi hagyomá-
nyok — közkinccsé tételével a tapasztalatok megismertetésével elősegíthető a magyar 
rendvédelem fejlesztése, a személyi állomány identitástudatának gyarapítása, ezen ke-
resztül pedig az etikai viszonyok javítása, valamint a lakosságnak a rendvédelmi tes-
tületekről kialakított elképzelésének a kedvezőbbé tétele. A tudományos társaság 
szakosztályai szellemi alkotóműhely jelleggel tevékenykednek. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
évente egy-két alkalommal nemzeti rendvédelem-történetünk témakörében tudomá-
nyos 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 sorszámon regisztrált.  

Az alapítvány főkurátora dr. SUBA János honvéd alezredes, aki a történelem 
segédtudományai (történeti-földrajz) egyetemi doktora, a történelemtudomány 
Ph.D. doktora. A rendvédelem-történet magistere. A Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordisnis) HU ISSN 1216-6774 tudományos 
periodika szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási területe a történeti földrajz, a 
XVIII-XX. századi magyar állam határának története, objektumtörténet, a magyar 
fegyveres erők diszlokációjának története, Kárpát-medencei erődítések. 

Az alapítvány kurátora mag. SIMON F. Nándor, aki a diplomatica, paleográfia, 
papirológia és a szfragisztika segédtudományoknak a XIX-XX. századi magyar 
rendvédelemre alkalmazott változatát műveli, munkásságában az általa 
gondozott szakterület szakértője. A rendvédelem-történet magistere. 

Az alapítvány hivatásának tekinti a magyar rendvédelem-történet művelé-
si eredményeinek közkinccsé tételét. Ennek érdekében tudományos rendez-
vényeket szervez, illetve kiadványok szerkesztését valósítja meg. 
 

Discipulus est prioris posterior dies. 
(A holnap a tegnap tanítványa.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 kiadványainak szerkesztősége 
 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság két 
periodikát ad ki a Rendvédelem-történeti Hírlevelet (Nuntiotones Histo-riae 
Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257, amely a szakterület tudományos 
művelésének operatív eseményeiről nyújt tájékoztatást és a Rendvédelem-

történeti Füzeteket (Acta Historae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774, amely a szak-
terület művelése során keletkezett kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányokat 
közöl a tudományos publikálással szemben támasztott követelményeknek megfelelően.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság több 
könyvsorozatot is publikál. 

„A magyar rendvédelem-történet öröksége” című sorozat célja, hogy az abban 
megjelenő monográfia és kismonográfia jellegű kötetek nemzeti rendvédelem-törté-
netünk egy-egy részét mutassák be a tudományos alkotásokkal szemben támasztott 
elvárásoknak megfelelően.  

„A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” című sorozat célja, hogy — azon, ma 
már a trianoni határokon belül fel nem lelhető, vagy csupán csekély példányszámban 
elérhető — hajdani szabályzatok, tankönyvek és hasonló kiadványok reprint jellegű 
kiadását valósítsa meg, amely nem zárja ki a megértést elősegítő tanulmányok kíséreté-
ben megvalósuló publikálást.  

A „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” című sorozat 
célja, hogy a történelmi segédtudományoknak a nemzeti rendvédelem-történetünk ér-
dekében alkalmazottak során keletkezett eredményeit tegye közkinccsé. 

A „Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok” című könyvsorozat célja, hogy — 
gyűjteményes kötetek formájában — egy-egy rendvédelmi részterületet feltáró, illetve egy-
egy szerző munkásságának a részterületeit reprezentáló tanulmányokat tegyen közkinccsé. 

A „Salutem” című könyvsorozat célja, hogy a nemzeti rendvédelem-történetünk 
azon kimagasló munkássággal rendelkező kutatóinak 65. születésnapja előtt tiszte-legjen, 
akik körül szellemi műhely is kialakult.  

A publikált könyvsorozatok mellett új sorozatok elindítását is tervezi a tudományos 
társaság. A „Magyar rendvédelem-történet forrásai” című sorozat tervezett célja, hogy a 
nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy résztémakörének az azonos jellegű forráscso-
portjait mutassa be. A „Magyar rendvédelem-történeti értekezések” című könyvsorozat ter-
vezett célja a nemzeti rendvédelem-történetünk témakörében sikeresen megvédett tudo-
mányos fokozatszerző disszertációk publikálása. A „Magyar rendvédelem-történeti bibliog-
ráfiák” című könyvsorozat tervezett célja, hogy a szakterület tudományos színvonalú alko-
tásainak rendszerezett bibliográfiai adatait tartalmazó gyűjtemények létrehozása. A „Szék-
foglalók” könyvsorozat tervezett célja, hogy a tudományos társaságunkba felvett tagok szel-
lemi munkásságát reprezentáló alkotásokat mutassa be. A „Magyar rendvédelemi folyóira-
tok repertóriumai” könyvsorozat tervezett célja, hogy a nemzeti rendvédelmi folyóiratok 
tartalmának rendszerezett anyagát publikálja.  

 

A 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a 
2017. évet a magyar pénzügyőrség történetével foglalkozó évnek tekinti, mert 
150 évvel ezelőtt 1867-ben állították föl a Magyar Királyi Pénzügyőrséget.  
 

A konferencia szervezői a szolgálatteljesítésük során hősi halált halt 
pénzügyőrök emlékének ajánlják a konferenciát. 

 
Tetteiteket nem felejtjük, emléketeket megőrizzük! 

 
Mi magyarok büszkék lehetünk elődeink ezen tevékenységére, amely a 

tudományos feltáró munkánk gazdag kincsestárát tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 

A konferencia napján és a rendezvény termében kamara-kiállítás 
kerül bemutatásra a XIX-XX. századi magyar pénzügyőrség témakörében. A 
kamara-kiállítás tartalmazni fogja: 

- a pénzügyőrségi kitűntetéseket; 
- a pénzügyőrségi igazolványokat; 
- a pénzügyőrségi csapatjelvényeket; 

A kamara-kiállítás keretében bemutatásra kerülő magyar határőrizeti 
relikviákról külön katalógus készül.  

A kiállított tárgyak mag. SIMON F Nándor és mag. ZEIDLER Sándor 
magángyűjteményeiből kerülnek bemutatásra. 

A kamara-kiállítás szervezője mag. SIMON F Nándor és mag. ZEIDLER 
Sándor. 
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                                                   „Historia est magistra vitae” 

                                                  A történelem az élet tanítómestere 
 

Levezetõ elnök 
 

 
 

Dr.  BO D A  Józs ef  nb.vörgy.  
a  hadtudomány egyet emi  és Ph.D.  dok tora  

habi li tá lt  egyetemi  d ocens  
 

Rendvédelem-történetért  el ismerései: 

 (2002) ;  (2003) ;  (2006) ;  (2007) ;  (2010) ;  (2015) 
 
 

Piktogram 
 

 
 
A rendvédelem-történeti elismerések 
 

 25 éves Emlékérme 
 Rendvédelem-történetért Díj 

 
Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet kiváló mûvelõjének 

 Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 
Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet kiváló mûvelõjének 

 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 Rendvédelem-történetért Érdemérem 
 „ 
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ERNYES Mihály 1951. I. 6-án, Pécset született. Az érettségiét követően a 
Határőrségnél teljesítette sorkatonai szolgálatát, majd a BM tartalékos 
tisztképző iskolát végezte el kiváló eredménnyel 1971-ben. 1973 és 
1976 között a Rendőrtiszti Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol jeles 
eredménnyel végzett. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán 1983-ban cum laude minősítéssel szerzett 
jogász diplomát, jogi szakvizsgáját pedig 1991-ben tette le.  

1971. VII. 22-én avatták fel rendőr alhadnaggyá. Ezt követően — a 
különböző jogi irányultságú tanulmányai mellett — folyamatosan a ma-
gyar rendőrség kötelékében teljesített szolgálatot többnyire nyomozói 
munkakörök ellátásával a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság terü-
letén. 1991. III. 16-tól 2000. VIII. 31-éig a Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság főkapitányi posztját töltötte be. 1995. V. 1-én dandártá-
bornoknak nevezték ki. 2000-től 2002-ig belügyminisztériumi főosz-
tályvezető-ként tevékenykedett. 

1991-től a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság tagja, tagsági azonosítója 191-020. Hosszú ideig tudo-
mányos társaságunk Rendőrség-történeti Szakosztályának elnöki tiszt-
jét töltötte be. Élénk tudományszervező tevékenységet folytatott, mely-
nek során az általa vezetett szakosztály szimpoziumokat valósított meg 
esetenként külföldi szakemberek részvételével is. 

Tudományos munkásságát a XIX-XX. századi magyar rendőrség tör-
ténete — elsősorban szűkebb hazája, azaz Baranya vármegye rend-
őrségének — témájában fejtette ki. Ennek során 14 könyvet, 2 tan-
könyvet, 12 könyvrészt és periodikákban, konferencia-kötetekben, illet-
ve tanulmánykötetekben mintegy félszáz tanulmányt publikált. A ma-
gyar rendvédelem helytörténeti művelőinek a vezéralakja. Művei 
számos — a kutató pályája kezdetén álló — szakembert inspiráltak a 
korszak rendvédelem-története egyes témáinak a feltárására irányuló 
tevékenységre. Alkotásai példamutató színvonalúak, egyben pedig mű-
helyteremtő erővel is bírnak, bár az utóbbi években már a fiatal kutató-
társai instruálására kevesebb ideje, energiája jutott. Szellemi munkás-
sága jelentős mértékben járul hozzá nemzeti rendvédelem-történetünk 
tárgyilagos történelemszemléleten nyugvó, politikai prekoncepciótól 
mentes feldolgozásához és az elért eredmények közkinccsé tételéhez. 
Munkásságát az etikai tisztaság jellemzi.  
 
Budapest, X. 28.  

Dr. PARÁDI József 
a társaság elnöke 
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AJÁNLOTT IRODALOM  
„A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek 

és polgári fegyveres őrtestületek 
a XIX-XX. századi magyar állam határőrizetében” 

című 
konferencia témakörében 

 

(Az irodalomjegyzék a magyar határőrizet témakörére terjed ki, nem 
tartalmazza a rokon szakterületek, például határvonal kitűzés, stb. 

szakirodalmát.) 
 

I. MONOGRÁFIÁK KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK 
A XIX-XX. századi magyar határőrizet témakörében a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagjai, illetve volt 
tagjai szerzőségével készített művek. 

 

1. PARÁDI József: Pénzügyõrség és vámhivatalok a határõrizetben. Buda-
pest, 2003, Tipico Design. 219 p. HU-ISBN 963 7623 30 2./Rendvédelem 
a határokon a XIX-XX. században, 1./ HU-ISSN —  
 

2. PARÁDI József: Csendõrség a határõrizetben. Budapest, 2003, Tipico 
Design. 186 p. HU-ISBN 963 76 2331 0. /Rendvédelem a határokon a 
XIX-XX. században, 2./ HU-ISSN — 
 

3. PARÁDI József: Rendõrség a határõrizetben. Budapest, 2003, Tipico De-
sign. 266 p. HU-ISBN 963 76 2332 9. /Rendvédelem a határokon a XIX-
XX. században, 3./ HU-ISSN —  

 

4.PARÁDI József – SUBA János – VEDÓ Attila: A magyar-román határ és 
õrzése 1867–1918. Budapest, 2011, Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság. 140 p. HU-ISBN 978 963 08 1708 
0. /A magyar rendvédelem-történet öröksége, 1./ HU-ISSN 2062-8442. 
 

5. PARÁDI József – SUBA János – VEDÓ Attila: A magyar-román határ és 
õrzése 1867–1918. Budapest, 20142, Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság. 172 p. HU-ISBN 978 963 89 8285 
8. /A magyar rendvédelem-történet öröksége, 3./ HU-ISSN 2062-8442. 

 

6. SALLAI János: A fegyverhasználat szabályozása a határõrizetben a XX. 
században. Budapest, 2000, Határõrség. HU-ISBN — 
 

7. SALLAI János (szerk.): Forró õsz a lengyel-magyar határon, 1939. Buda-
pest, 2008, Újpesti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat. 40 p. (A kötet tar-
talmazza a lengyel fordítást is. [Gor¹ca jesieñ na granicy polsko-wêgi-
erskiej, 1939.] Ford. Katarzyna SZYMANOWICZ-KÛMÛVES) HU-ISBN — 
 
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 166 

8.  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. 

 
II. TANULMÁNYOK 
A XIX-XX. századi magyar határőrizet témakörében a Rendvédelem-
történeti Füzetek (Actai Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 
tudományos periodikában publikált alkotások. 
 

BACSA Gábor szerzőségével 
1. - Határrend és határforgalom Magyarország déli határán (1921-1941). 

V.évf. (1995) 6.sz. 5-11.p. 
 

2. - Határőrizet a Dráva mentén a Muraköz megszállása után. 
VI.évf. (1996) 7.sz. 6-11.p. 

 

3. - A csendőrség részvétele Zala megye határőrizetében. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 5-11.p.  

 

4. - Gazdaságvédelem az 1920-as években a déli határ mentén. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 92-99.p. 

 

5. - A tájékoztató ("T") szervek és a Magyar Királyi Vámőrség. 
IX.évf. (1999) 10.sz. 5-11.p. 

 

6. - Magyar és jugoszláv optánsok határátlépése. 
X.évf. (2000) 11.sz. 10-14.p. 

 

7. - A határőrizeti szervek együttműködése a lakossággal, a rendvédelmi szer-
vekkel és a hatóságokkal 1920-1940 között (Szemelvények Zalából). 
X.évf. (2000) 12.sz. 38-42.p. 
 
BENCSIK Péter szerzőségével 

8. - Az útlevélügy jogi szabályozásának változásai és hatásuk a határforgalom-
ra 1903-1941. 
X.évf. (2000) 11.sz. 15-18.p. 

 

9. - A határforgalom szabályozása hazánkban és a környező államokban 1903-
1941. 
XI.évf. (2005) 13.sz. 15-26.p. 
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  10. - A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898-
1941. 
XIII.évf. (2005) 16.sz. 15-24.p. 

 

  11. - A határforgalom főbb statisztikai jellemzői Magyarországon 1901-1915. 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 13-37.p. 

 

  12. - A határszéli gazdasági (kettős-birtokos) forgalom megszűnése 1945-1950. 
XIX.évf. (2010) 22.sz. 13-19.p. 

 

  13. - A magyar határőrizet újjászervezése 1946-ban. 
XXII.évf. (2012) 25.sz. 13-26.p. 
 
Fórizs SÁNDOR szerzőségével 
  14. - Határprovokációk a magyar-jugoszláv államhatáron 1950-1951. 
XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 47-54.p. 
 
GÁSPÁR László szerzőségével 
  15. - A határőrizet szervezeti változásai 1945 és 1950 között. 
VI.évf. (1996) 7.sz. 29-34.p. 

 

  16. - A határőrség szervezeti változásai 1945-1956. 
XI.évf. (2005) 13.sz. 50-54.p. 

 

  17.- A magyar határőrizet fejlődési tendenciái 1945-1949. 
XI.évf. (2005) 14.sz. 50-53.p. 

 

  18. - A határőrség képzési rendszerének változásai 1945-1956. 
XIII.évf. (2007) 16.sz. 65-70.p. 

 

  19. - A kommunista párt káderpolitikájának érvényesítése a határőrségnél 1945-1956. 
XIV.évf. (2008) 17.sz. 13-18.p. 

 

  20. - A magyar határőrizet változásai 1945-1956. 
XVIII.évf. (2010) 21.sz. 27-42.p. 

 

  21. - A második világháború utáni magyar határőrizet változásai. 
XXII.évf. (2012) 25.sz. 32-52.p. 
 

JAKUS János szerzőségével 
  22. - Az államhatár biztosításának problémái az ötvenes évek elején. 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 44-53.p. 
 
KESERŰ István szerzőségével 
  23. - A határőrség szerepe az ország gazdaságának védelmében. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 100-102.p. 
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  24. - Együttműködés a Határőrség és egyéb szervek között (1945-1949). 
X.évf. (2000) 12.sz. 68-72.p. 

 

  25. - A magyar pártállam határőrizete 1945-1956. 
XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 111-128.p. 

 

  26. - A magyar határőrizet 1945-1990. 
XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 63-86.p. 
 
KISS István Géza szerzőségével 
  27. - A déli határőrizet kialakulása és sajátosságai Trianon után. 
V.évf. (1995) 6.sz. 51-55.p. 

 

  28. - A vámhivatalok a két világháború közötti Magyar Királyságban. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 72-77.p. 

 

  29. - A határszéli Magyar Királyi Pénzügyőr szakaszok áttelepítése a területi 
visszacsatolások után. 
X.évf. (2000) 11.sz. 24-34.p. 
 
KÓSA László szerzőségével 
  30. - A rendőrség és a határőrség együttműködése csapaterő alkalmazásával 
Somogy megyében. 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 54-57.p. 
 
KOVÁCS Gyula szerzőségével 
  31. - A magyar határőrség aktuális gazdaságvédelmi feladatai a határforgalom 
ellenőrzésében. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 103-106.p. 
 
NAGY György szerzőségével 
  32. - A határforgalom és ellenőrzése 1945-1950 között. 
VI.évf. (1996) 7.sz. 68-79.p. 

 

  33. - A magyar határőrizet (kiemelten a hforg. ell.) szervek gazdasági rend-
védelmi feladatainak jellemző sajátosságai a '40-es évek második felétől. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 107-110.p. 

 

  34. - A határforgalom változásai és az azt meghatározó főbb tényezők a 
nyolcvanas évektől napjainkig. A határforgalom. 
X.évf. (2010) 11.sz. 35-41.p. 

 

  35. - A BM Határőrség helye, szerepe, szervezetének változásai a szocialista ál-
lamhatalomban 1957-től az 1980-as évek végéig . 
XI.évf. (2005) 13.sz. 64-77.p. 
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  36.- A Határrendőrség humán viszonyai 1945-1946. 
XIV.évf. (2008) 17.sz. 37-50.p. 

 

  37. - A magyar határforgalom ellenőrzésének sajátosságai 1945-2005. 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 58-78.p. 

 

  38. - Határőrség 1957-2007. 
XVIII.évf. (2010) 21.sz. 57-65.p. 

 

  39. - Az első magyar határrendőrség. 
XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 87-96.p. 
 
NAGY József szerzőségével 
  40. - A magyar határőrség tevékenysége a csehszlovákiai bevonulás időszaká-
ban. 
IX.évf. (2005) 14.sz. 79-84.p. 

 

  41. - A magyar határőrség szervezete, létszáma és területi elhelyezkedése 1958-1990. 
XXII.évf. (2012) 25.sz. 67-79.p. 
 
PARÁDI József szerzőségével 
  42.- A Magyar Királyi Határrendőrség, a magyar határőrizet szakmai vezető testü-
lete.  
III.évf. (2003) 4.sz. 21-50.p. 

 

  43.- Áttérés a háborús határőrizetre az első világháború előtt. 
IV.évf. (1994) 5.sz. 13-17.p. 

 

  44. - A magyar állam határőrizete a két világháború között. 
V.évf. (1995) 6.sz. 64-75.p. 

 

  45. - A magyar határőrizet teendői a nemzetgazdaság védelme terén az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában és a két világháború közötti Magyar Királyság-
ban. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 26-31.p. 

 

  46. - Határőrizet és kishatárforgalom a dualizmus alatt és a két világháború 
között. 
X.évf. (2000) 11.sz. 42-53.p. 

 

  47. - A Kárpát-medencét érintő Magyarországon kívüli határőrizeti formák a 
német-osztrák modell kivételével. 
XI.évf. (2005) 14.sz. 95-101.p. 
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  48. - A magyar határőrizet tere a kiegyezéstől a II. vh-ig. 
XII.évf. (2007) 15.sz. 125-138.p. 

 

  49. - Magyar Királyi Határrendőrség. 
XII.évf. (2007) 15.sz. 139-159.p. 

 

  50. - Az útlevelek és útlevél ellenőrző szervek a két világháború közötti Ma-
gyar Királyságban 
XII.évf. (2007) 15.sz. 160-169.p. 

 

  51.- Rendőrség a magyar határőrizetben. 
XV. (2008) 18.sz. 88-97.p. 

 

  52. - A Magyar Királyság határrendőrsége. 
XVIII.évf. (2010) 21.p. 101-116.p. 

 

  53. - A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti szolgálata. 
XIX.évf. (2010) 22.sz. 77-91.p. 

 

  54. - A csendőrség teendői az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága 
külső határainak őrizetében. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 100-118.p. 

 

  55. - A dualista Magyarország határőrizete a migráció tükrében. 
XXII.évf. (2012) 26.sz. 66-80.p. 

 

  56. - Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csendőrsége. 
XXII.évf. (2012) 26.sz. 81-104.p. 

 

  57. - Nemzeti határőrizetünk polgári szakasza. 
XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 141-154.p. 
 
SALLAI János szerzőségével 
  58. - A határszéli csendőrség fegyverhasználata. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 88-90.p. 

 

  59. - A Magyar Királyi Vámőrség gazdaságvédelmi feladatainak tükröződése a 
korabeli szabályzatokban. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 111-112.p. 
 
SOM Krisztián szerzőségével 
  60. - A Magyar Királyi Folyamőrség (határ) átléptető bélyegzői. 
XVI.évf. (2009) 19. 100-104.p. 
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SUBA János szerzőségével 
  61. - A határszéli forgalom szabályozása Magyarországon a XIX.-XX. században. 
IX.évf. (1999) 10.sz. 167-173.p. 

 

  62. - Magyar-horvát határszéli forgalom 1941-1945. 
XI.évf. (2005) 13.sz. 127-138.p. 

 

  63. – A szocialista határőrizet egyik eszköze az aknazár. 
XI.évf. (2005) 13.sz. 139-143.p. 
 

  64. - Határcsendőr zászlóaljak 1919-1921. Áttérés a katonai határőrizetre. 
XII.évf. (2007) 15.sz. 182-191.p. 

 

  65. - A magyar katonai vezetés elképzelése a határbiztosító csapatok megszer-
vezésére 1918-ban. 
XIII.évf. (2007) 16.sz. 121-127.p. 

 

  66. - Honvédelmi határszolgálat. 
XIII.évf. (2007) 16.sz. 128-139.p. 

 

  67. - Magyarország határán létesített műszaki zárak felszámolása 1956-ban. 
XVII.évf. (2009) 20. 115-119.p. 
 
SZABÓ József János szerződéségével 
  68. - Határvadász alakulatok szerepe az Árpád-vonal védelmében. 
XI.évf. (2005) 14.sz. 140-145.p. 

 

  69. - Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940-1941. 
XX.évf. (2011) 13.sz. 165-177.p. 
 
VASS Ferenc szerzőségével 
  70. - A magyar útlevélrendészet történetének változási folyamatai és fejlődé-
sének tendenciái 1903-tól napjainkig. 
IX.évf. (1999) 10.sz. 192-201.p. 
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III. REGISZTRÁLT KÉZIRATOK 
A XIX-XX. századi magyar határőrizet témakörében megvédett tudomá-
nyos fokozatszerző alkotások. 
 

BERKI Imre szerzőségével 
  1 – Az Adyligeti Határőr Ezred története. 
Ph.D. disszertáció. (ELTE-BTK). Budapest, 2015.  
 
BÚR Márta szerzőségével 
  2. – A magyar határőrvidék felszámolása a házközösség (zadruga) válsága.  
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1962. 
 
CSUKA Gyula szerzőségével 
  3. – A belügyminisztérium határőrség és határmenti lakosság kapcsolata 1945-
1987 között, különös tekintettel az önkéntes határőr mozgalom helyére, szere-
pére a határőrség és a belügyi szervek munkájának segítésében. 
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1988. 
 
GÁSPÁR László szerzőségével 
  4. – A határőrség fejlődése 1950-1956. 
Hadtudományi egyetemi doktori disszertáció (ZMNE). Budapest, 1989. 
 

  5. – A magyar határőrség szolgálati tevékenységében ható elvek érvényesülése és 
változásai 1949-1980. 
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1996. 
 
KESERŰ István szerzőségével 
  6. – A felszabadult Magyarország rendőri és határőrizeti szervezeteinek meg-
alakulása és tevékenysége a népi demokratikus forradalom időszakában 1944-
1948. 
Bölcsészdoktori disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 1977. 
 

  7. – A határőrség megalakulása és tevékenysége a népi demokratikus forra-
dalom időszakában. 
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1985. 
 
NAGY György szerzőségével 
  8. – A határforgalom és a határforgalom ellenőrzés története 1945-1980. 
Hadtudományi egyetemi doktori disszertáció (ZMNE). Budapest, 1987. 
 

  9. – Magyarország határforgalmat ellenőrző szervezetének, a szervezet fela-
datrendszerének, alkalmazott módszereinek változásai 1945-1991. 
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1993. 
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NAGY József szerzőségével 
10. – A BM. Határőrség szervezetének, létszámának, területi elhelyezkedésének és 
tevékenységének fejlődése 1958-1988. 
Hadtudományi egyetemi doktori disszertáció (ZMNE). Budapest, 1993. 
 

11. – A határőrség területi elhelyezkedésének, tevékenységének, szervezetének és 
létszámának fejlődése 1958-1998. 
Ph.D. disszertáció (ZMNE). Budapest, 2000. 
 
PARÁDI József szerzőségével 
12. – A dualista Magyarország határőrizete 1867-1914. 
Bölcsészdoktori disszertáció (ELTE-BTK). Budapest, 1985. 
 

13. – A magyar állam határőrizete 1920-1941.  
Kandidátusi értekezés (MTA). Budapest, 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határvadász őrs-parancsnoki jelvény 
1940-1945 
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V. 
SZEMÉLYI HÍREK 

(Rovatvezető: PARÁDI József)  
 

TAGSÁG 
PARÁDI József 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 

tagságában 2016-ban bekövetkezett változások 
 

„Homo non soli natus, sed patrie.” (Cicero) 
Az ember nem önmaga számára él, hanem a haza számára is. 

 

2016-ban a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tagjai közül dr. KISS  István Géza (191-027) Gyula 1945. VIII. 10. – Budapest 
2016. II. 3., tagtársunk elhunyt. 

A társaság tagjai sorából kilépett: - dr. OLASZ György (110-252); - dr. RAJNAI 
Zoltán. 

Megszűntetett tagságok: - BARÁTOSSY  György (110-246); - dr. KÁLMÁN Zsolt 
(101-195); - LAURENSZKY Ernő (197-140); - MÁRTON Sándor (101-198); - SZILÁGYI 
Béla (198-159). 

 
Tudományos társaságunk elnöksége általában azoknak a tagtársainknak a 
tagsági viszonyát szűnteti meg, akik: 

- tartózkodnak a tagdíjfizetéstől és ennek nem tudják elfogadható okát 
megjelölni; 

- a társaságunk rendezvényeitől távol maradnak; 
- a magyar rendvédelem-történet gondozásában, vagy művelésében nem 

vesznek részt; 
- nem teszik magukat elérhetővé, megkereséseinkre nem reagálnak. 

A tagsági viszony megszűntetése nem jelenti az érintett személyi-
ségének leminősítését. Egyszerűen arról van szó, hogy aki nem vesz részt a 
magyar rendvédelem-történet gondozásának a tevékenységében, illetve távol 
tartja magát társaságunk rendezvényeitől, azok számára a tagsági viszony 
értelmét veszíti. Tudományos társaságunk ebből faka-dóan időnként áttekinti 
tagságunk helyzetét és a fenti szempontok sze-rint megszűnteti tagságát 
azoknak akik közösségünk tevékenységében semmilyen formában sem 
vesznek részt.  
 
2016-ban felvett tagtársaink: - Dr. NAGYNÉ dr. Hudák Krisztina Eszter 216-275 
(kutatási területe: kriminálarcheológia) - SZIGETVÁRI Oszkár 116-276 
(kutatási területe: nyomozástörténet). 
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NÉV: Dr. NAGYNÉ dr. Hudák Krisztina Eszter 
SZÜL. IDŐ: 1975 
: (+36/06-20) 400-9815 
@: krisztina@gmail.com 
TAGSÁGI SZÁM: 216-275 
 
 
 
 

 
Tanulmányok 

- 1989-1994 Jelky András Ruhaipari Technikum 
- 1994-2002 ELTE-BTK történelem szak 
- 1995-2003 ELTE-BTK régészet szak 
- 2003-2014 ELTE-BTK Egyetemes Középkori és Korai Újkori Tör-téneti 

Doktori Program (Pannónia késő római egyháztörténete = summa cum 
laude) 

- 2015- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karának Hadtudományi Doktori Iskoláján hallgató 

 

Szakmai tevékenység 
- 1996-1997 és 2003-2005 Budapesti Történeti Múzeum régész 
- 1997-1999 Magyar Nemzeti Múzeum ásatási technikus 
- 2002-2003 középiskolai történelemtanár 
- 2005-2015 GYED, GYES majd GYET 
 

Tudományos és oktatói fokozatok 
 
 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján: www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
- A Magyar Patrisztikai Társaság, a Magyar Régészeti és Művészet-

történeti Társulat, a Magyar Bizantológiai Társaság, a Magyar Régész 
Szövetség, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizott-ság 
Régészeti Munkabizottságának és a Magyar Történelmi Társulat tagja. 
 

Nyelvismeret 
- Spanyol, francia , angol 
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NÉV: SZIGETVÁRI Oszkár 
SZÜL. IDŐ: 1982 
: (+36/06-70) 340-3055 
@: marco23@freemail.hu 
TAGSÁGI SZÁM: 116-276 
 
 
 
 

 
Tanulmányok 

- 2014-2016 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-mányi 
Kar Kriminológia szak 

- 2016-  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Rendészettudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. 

 

Szakmai tevékenység 
- 2004-2008 Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeleti Fő-

osztály Akció Osztály III. Műveleti Alosztály 
- 2008-2010 Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Be-

vetési Főosztály Akció Osztály III. Műveleti Alosztály 
- 2010-2014 Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűn-ügyi 

Bevetési Osztály III. Műveleti Alosztály 
- 2014- Budapest Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi 

Bevetési Osztály III. Műveleti Alosztály 
 

Tudományos és oktatói fokozatok 
— 
 

Publikációk 
- Lásd MTMT honlapján: www.mtmt.hu 

 

Kitűntetések  
 

Tudományos tagságok és tisztségek 
— 

 

Nyelvismeret 
- Angol 
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PARÁDI József 
 

NEKROLÓG 
In memoriam KISS István Géza nyá. honv. ezds. 

(Gyula 1945. VIII. 10. – Budapest 2016. II. 3.) 
 

Tagtársunk 71 éves korában távozott közülünk. Szellemi munkálkodásban 
gazdag életet élt. 

Pályafutását katonaként kezdte az akkori Néphadseregben harckocsizóként. 
A történelem — azon belül a hadtörténelem — iránt már fiatal kora óta 
érdeklődött. A tiszti iskolai tanulmányai során ezen érdeklődése erősödött. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a múzeológia 
szakot is elvégezte. A jól felkészült fiatal tiszt a Hadtörténelmi Múzeumba 
került, ahol nyugállományba vonulásáig tevékenykedett.  

KISS István Géza — akkor még őrnagy — 1991-ben lépett be a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságba. Társasági 
tagként a XIX-XX. századi magyar rendvédelem-történet témáival, illetve a 
magyar rendvédelem-történet bemutatásának múzeológiai vetületeivel 
foglalkozott. Tudományos társaságunk aktív és megbecsült tagja volt. A 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 
1216-6774 periodikában kilenc tanulmánya jelent meg. A magyar rendvédelem-
történet művelése során kifejtett szellemi alkotómunkája elismerésekként 2001-
ben Rendvédelem-történetért Érdemérem elismerésben részesült. A XXI. 
évszázad első évtizedének a végén szellemi aktivitását visszafogta, elsősorban 
családjával foglalkozott, ami nem kis teljesítmény volt hiszen fia 
Magyarországon, lánya pedig az USA-ban él.  

Értékes tagtársunkat, sokunk bajtársát és barátját veszítettük el. Hiányozni 
fog. KISS István Géza honvéd ezredes főmúzeológustól tudományos társaságunk 
tagjai és szimpatizánsai, illetve mindazok, akik ismerték és szerették 2016. II. 
29-én (hétfőn) 1200 órakor vehettek végső búcsút Budapesten a Fiumei úti 
sírkertben megtartott gyászszertartáson. Tagtársunk temetésére a „Katonai 
szolgálat halottjaként” került sor.  

Rendvédelem-történeti munkássága minden bizonnyal útmutató lesz a fiatal 
nemzedékek számára. 
 
 
 
 
 
 

   
 

Non obiit abiit 
(Nem halt meg csak eltávozott) 
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PARÁDI József 
 

NEKROLÓG 
In memoriam FARKAS Jenő 

(1924 - 2016) 
 

„Jenő Bátyánk” — ahogyan tudományos társaságunkban Őt 
neveztük — nem kérte felvételét társaságunk tagjai közé, 
azonban figyelemmel kísérte tagságunk szellemi alkotómun-
káját. Hajlott kora miatt viszont a rendezvényeinket már nem 
látogatta. Annak az egyre ritkuló korosztálynak a tagjai közé 
tartozott, akik még személyes élményekkel rendelkez-tek a II. 
világháború eseményeiről. Katonaként vett részt a 
magyarországi csatákban, reménytelen harc részeseként védve 
hazáját a Vörös Hadsereg mérhetetlen túlsúlyával szemben. 
Emlékeit készségesen megosztotta a témakör kutatóival, sőt a 
Rendvédelem-történeti Hírlevél XXIII.évf. (2014) 43-44-455-
46. számának „Műhely” rovatában „Csen-dőrök a »Szent 
László« hadosztályban” címmel az alkotása is publikálásra 
került. 2017. I. 2-án érkezett családjától a szomorú hír, hogy 
2016. XII. 30-án elhagyott bennünket. FARKAS Jenő háborúban 
és békében híven, becsülettel szolgálta magyar hazáját, élete 
alkonyán megosztva tanulsá-gos emlékeit a fiatal korosztállyal.  

Emlékét szeretettel fogjuk megőrizni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Non obiit abiit 
(Nem halt meg csak eltávozott) 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 180 

KITŰNTETÉSEK 
PARÁDI József 

Rendvédelem-történetért elismerések 2016-ban 
„Honos honestum decoret inhonestum notat” 

(A méltó embert a kitűntetés díszíti, a méltatlant pedig megbélyegzi.) 
Publius Syrus kr.e. I.sz. 

 
 

BERKI Imre dr.      ( 2010 ,  2013 ,  2015) 
 

DEÁK József dr.jur.     ( 2014 ,  2015) 
 

MOKÁNY József dr.jur.     ( 1999 , 2000) 
 

OLASZ Lajos dr.      (  2015) 
 

ŐRY Károly dr.      ( 1998 ,  2000 , Mag. 2009 ,  2015) 
 

PERÉNYI Roland dr.     ( 2015 ,  2011) 
 
 
 

Piktogram A rendvédelem-történeti elismerések 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

25 év a Magyar Rendvédelem-történet Szolgálatában Emlékérme 

 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 

 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 
 

 Rendvédelem-történetért Érdemérem 
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BERKI Imre 
: (+36/06-20) 424-1691 
 @: berki.imre@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 108-233  
 

Rendvédelem-történetért 
Érdemkereszt 

(önzetlen támogató) 

 
Sz.i.: 1973. 
 
Iv.: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Szak. 
 
Nyt.: Angol, orosz 
 
Tf.:  
 
Of.:  
 
M.: http://www.mtmt.hu 
 
T.:  http://www.mtmt.hu 
 
Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 
           ság , a  Magyar Rendészettudományi Társaság és a Pulszky Társaság -  
           Magyar Múzeumi Egyesület tagja. 

 
Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
          Társaság Katasztrófa-elhárítás Történeti Szakosztályának szakosz- 
          tálytitkára 
 
K.:      2010 ,  2013 ,  2015 
 
Ho.: Olvasás 
 
W.:  — 
 
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
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. 
Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, 
amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = 
Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   
K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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DEÁK József dr.jur. 
: (+36/06-20) 500-8023 
 @: yodeak@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 113-261  
 

Rendvédelem-történetért 
Érdemkereszt 

(önzetlen támogató) 

 
Sz.i.: 1961. 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Angol, orosz 
 
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 Együttmű- 
         Ködésért Egyesület tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság  
         tagság tagja, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületé- 
         nek a tagja, Doktorandusz Országos Szövetsége Hadtudományi  
         Osztályának tagja, a Felderítők Társaságának tagja, a Magyar Had- 
         tudományi Társaság tagja. 
 

Tkf.: A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
          Társaság Nemzetbiztonság-történeti Szakosztályának szakosztály- 
          titkára 
 

K.:      2014 ,  2015 
 

Ho.: Olvasás 
 

W.:  — 
 
 
 
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
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. 
Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, 
amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = 
Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   
K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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MOKÁNY József dr.jur. 
: (+36/06-30) 960-8573 
 @: mokdok1@t-online.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: 190-004  
 

25 év 
Emlékérme 

 

 
Sz.i.: 1945. 
 
 

Iv.: Egyetem 
 
 

Nyt.: Német, 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 Társaság tagja. 
 
 

Tkf.: — 
 
 

K.:    1999 ,  2000 , 
 
 

Ho.: Olvasás 
 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
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. 
Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, 
amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = 
Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   
K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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OLASZ Lajos dr. 
: (+36/06-62) 241-132 
@: olasz@jgypk.szte.hu 
 TAGSÁGI SZÁM: — 


 

Rendvédelem-történetért 
Érdemérem 

 
Sz.i.: 1955 
 
 

Iv.: Egyetem 
 
 

Nyt.: Orosz, német 
 
Tf.: Ph.D. 
 
 

Of.: Egyetemi adjunktus 
 
 

M.: http://www.mtmt.hu 
 
 

T.:  http://www.mtmt.hu 
 
 

Tsz.: A Magyar Hadtudományi Társaság tagja, a Történelmi Társulat és  
          a Magyar Repüléstörténeti Társaság tagja. 
 
 

Tkf.: — 
 
 

K.:    2015 
 
 

Ho.: Olvasás 
 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
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. 
Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, 
amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = 
Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   
K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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ŐRY Károly dr. 
:  (+36/06-70) 227-1109 
@: ory.karol@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 190-003  
 

Rendvédelem-történetért 
Érdemkereszt 

(önzetlen támogató) 

 
Sz.i.: 1933. 
 
 

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 Társaság tagja. 
 
 

Tkf.: — 
 
 

K.:    1998 ,  2000 , Mag. 2009 ,  2015 
 
 

Ho.: Olvasás 
 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
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. 
Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, 
amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = 
Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   
K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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PERÉNYI Roland dr. 
:  (+36/06-30) 398-7704 
@: perenyir@gmail.com 
 TAGSÁGI SZÁM: 106-221  
 

Rendvédelem-történetért 
Érdemkereszt 

(önzetlen támogató) 

 
Sz.i.: 1976. 
 
 

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 Társaság tagja. 
 
 

Tkf.: — 
 
 

K.:    2015 ,  2011 
 
 

Ho.: Olvasás 
 
 

W.:  — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
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. 
Függetlenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, 
amelyet nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = 
Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   
K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
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 rendvédelem-történetért elismerések a Szemere Bertalan Ma-gyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által ado-mányozott 
kitűntetések. Ezek azonban nem csupán a társasági tagoknak 
adományozhatók, hanem mindenkinek, aki a magyar rendvédelem-

történet témakörét eredményesen műveli, illetve elősegíti a gondozás 
feltételeit, továbbá hozzájárul az elért eredmények köz-kinccsé tételéhez. Az 
elismerésekkel nem jár pénzösszeg, azok erkölcsi jellegűek, amelyek 
kifejezik a magyar rendvédelem-történetet gondozó alkotóközösség 
véleményét.  

Az adományozás feltétele az — elismerések leírását is tartal-mazó — 
alapító oklevelekben találhatók, amelyek pedig „A magyar rendvé-delem-
történetért elismerések” című könyvben szerepelnek. A kötet el-érhető a 
világhálón a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság honlapján. 

A nyolcféle kitűntetés közül öt elismerés viselhető ünnepi alkal-makkor 
eredeti formában, köznapi öltözéken pedig — egyenruhán a szalagsávon — 
civil ruhán a kitüntetés eredeti formátumát kifejező jel-vény formájában a 
zakó, illetve blézer fazonján. 

A rendvédelem-történetért elismerések viselhető kitűntetései: 
- Rendvédelem-történetért Érdemérem; 
- Rendvédelem-történetért Érdemkereszt támogató fokozat; 
- Rendvédelem-történetért Érdemkereszt művelő fokozat; 
- Rendvédelem-történetért Érdemrend támogató fokozat, 
- Rendvédelem-történetért Érdemrend  művelő fokozat. 

A rendvédelem-történetért elismerések nem viselhető kitűntetései: 
- Rendvédelem-történet Magistere kitűntető cím; 
- Rendvédelem-történetért Díj; 
- 25 éves emlékérme, melyet a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-delem-

történeti Tudományos Társaság fennállásának 1/4 évszázados al-kalmából 
alapított. 

A rendvédelem-történetért kitüntetésben részesítettek a szakterület 
művelésének kiválóságai, illetve önzetlen támogatói. Munkásságuk, te-
vékenységük példamutató, amely méltó a tiszteletünkre, mivel politikai 
prekoncepciók és érdekcsoportok lobby-tevékenységének hatásai nem 
érvényesülnek az elismerések adományozása során. 

 
 

   
 
 

A 
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„A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

2016/2.sz. határozata 
a magyar rendvédelem-történetért elismerések átadása tárgyában. 

Az elnökség a rendvédelem-történetért elismerések átadása kívánatos 
körülményeit rögzíti határozatában. 

A rendvédelem-történetért kitüntetések a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által adományozott viselhető 
kitűntetésekből, címekből, díjakból és tárgyjutalmakból állnak. A 
kitüntetések alapító okiratait, leírásait stb. „A magyar rendvédelem-
történetért elismerések” című könyv tartalmazza, amely a társaság honlapján 
elérhető. A kitüntetések nem a társaság érdekében végzett tevékenységeket 
ismerik el, hanem a magyar rendvédelem-történet gondozása, illetve a 
művelési eredmények közkinccsé tétele, valamint ezen teendők támogatása 
elismerését valósítják meg, bár a társaság működését elősegítő és a 
szakterület gondozását gyarapító tevékenységi körök nem választhatóak szét.  

Annak a kitüntetésre jelöltnek adható át kitüntetés, aki — a társaság 
részéről a számára biztosított formanyomtatványon írásban és az aláírásával 
hitelesítve — nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kitüntetést elfogadja. 
Mivel a kitüntetettek bemutatására a Rendvédelem-történeti Hírlevél 
(Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257. periodika 
hasábjain kerül sor, ezért a kitüntetést elfogadóknak az elfogadó adatlap 
valamennyi rovatát értelemszerűen ki kell töltenie, mert az adatlap tartalma 
fog bekerülni a periodikába. A kitüntetetteknek a kitöltött adatlapot az 
arckép-fényképük társaságában a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társasághoz kell eljuttatniuk. A kitüntetetteknek 
vállalniuk kell a nyilvánosságot. Inkognitó-kitüntetésre nem kerülhet sor.  

A kitüntetés társasági rendezvényen (konferencia, szimpozion) adható át 
ünnepélyes keretek között a társaság képviselője által.  

Amennyiben a kitüntetettnek nem áll módjában a rendezvényen részt 
venni, akkor képviselője is átveheti a kitüntetést. Abban az esetben, ha a 
kitüntetett személyesen szeretné átvenni az elismerését, de a rendezvényen 
nem tud megjelenni a tárgyévet követő év társasági rendezvényeinek egyi-
kén is átadható a kitüntetés neki, vagy az őt képviselő személynek. 

Kitüntetésnek a kitüntetetthez a fentiektől eltérő módon való 
eljuttatására kivételes, rendkívüli esetekben kerülhet sor, például hosszan 
tartó kór-házi ápolás, tartós külföldi kiküldetés stb. esetében. 

A kitüntetettekkel szembeni elvárás, hogy a társasági rendezvényen az 
alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg: 

- uraknál, fehér ing, nyakkendő, öltöny; 
- hölgyeknél kosztüm-jellegű öltözék; 
- vagy — egyenruha viselésére jogosultak esetében — társasági öltözék. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 189

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság elvárja a kitüntetettjeitől, illetve azok képviselőitől, hogy ne csupán a 
kitüntetése átvételének az idején, hanem a rendezvény teljes időszakában 
jelen legyenek.  

Mivel a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaságnak nem áll módjában valamennyi kitüntetést átadó rendezvényre 
hang- és képrögzítést megvalósító technika és személyzet biztosítása, ezért a 
kitüntetésre kerülők, illetve a kísérőik szabadon használhatnak kép- és hang-
rögzítő eszközöket.  

A kitüntetésre kerülők hozzátartozói, barátai, ismerősei, a kitüntetések 
átadása iránt érdeklődők, az újságírók és a fotósok stb. — előzetes bejelentés 
nyomán — szabadon látogathatják a kitüntetések átadását is megvalósító tár-
sasági rendezvényeket.  

A kitüntetések átadásakor nem csupán a kitüntetett nevét és a számára 
adományozott kitüntetést kell bejelenteni, hanem — előzetes egyeztetés 
nyomán — a kitüntetett valamennyi titulusát, korábbi elismeréseit is 
ismertetni, továbbá azt is közölni kell, hogy a kitüntetett miért kapja az 
elismerését. 

A kitüntetések átadását követően — amennyiben arra igény van a 
kitüntetettek részéről — lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a 
kitüntetettek szólhassanak a rendezvény résztvevőihez. 

A kitüntetések átadásához kapcsolódó pohárköszöntők ugyan nem ré-
szei az átadási ünnepségnek, azonban igény szerint azokra is lehetőséget kell 
biztosítani. A pohárköszöntők anyagi költségeit a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság speciális esetekben ugyan 
magára vállalhatja, azonban a költségek fedezete általában az ünnepelteket 
terhelheti. 

Jelen határozatot — a megfelelő űrlap kíséretében — valamennyi 
kitüntetésre jelölthöz el kell juttatni, illetve a társaság honlapján elérhetővé 
kell tenni.” 
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VI. 
MŰHELY 

(Rovatvezető: PARÁDI József) 
 

PARÁDI József 
Az igazolványos altisztek 

A polgári magyar állam időszakában a magyar állam személyzeti politikája 
eltért a későbbi korokétól. Nevezetesen nem arra törekedtek, hogy egy-egy 
szervezetben jelentős mennyiségű munkatárs dolgozzon, hanem arra hogy 
fizikai, szellemi és erkölcsi értelemben egyaránt kiváló személyek 
tevékenykedjenek az állam testületeiben. A mennyiségi szempontok előtérbe 
kerülése — ezáltal pedig a minőség háttérbe szorulása — a pártállam 
időszakához kapcsolható. Azonban a rendszerváltás után 1/4 évszázad is 
kevésnek bizonyult arra, hogy az eredeti értékekhez vissza-térjenek a 
magyar fegyveres szervezetek. Ma már ugyan célkitűzés a túlzott létszám 
mellőzése, azonban ennek az oka döntően financiális meg-fontolásokra 
vezethető vissza. A személyi állomány megbecsültsége lényegesen 
szerényebb a dualizmuskorinál a két világháború közötti idő-szaknál is. 
Sajnálatos módon nem jellemző még e téren a nemzeti hagyományainkhoz 
való visszatérés. E helyett idegen kultúrkörnyezetekben többé-kevésbé 
bevált szisztémák hazai erőltetése és néhány vezető elgondolásának a 
megvalósítása a jellemző. Sajnos azonban — annak el-lenére, hogy minden 
bizonnyal mindenkit a legjobb szándék vezérel — e vezetőknek és 
tanácsadóiknak fogalmuk sem lehet arról, hogy eleink e téren milyen 
eredményeket értek el. Így jöhetett létre azon abszurd helyzet, hogy nemzeti 
szervezeteink — álláspontom szerint a fegyveres rendvédelmi testületek 
nemzeti szervezeteink közé tartoznak — sze-mélyügyi politikája nélkülözi 
az egyébként példamutató magyar hagyományokat. 

Az igazolványos altisztek témája a fegyveres testületekben szolgálatot 
teljesítők megbecsülésének az egyik formája volt, mégpedig olyan forma, 
amely nem igényelt különösebb anyagi ráfordítást. A magyar állam kötelé-
kében működő katonailag szervezett fegyveres őrtestületek, illetve a Magyar 
Királyi Honvédség személyi állományának altiszti karában szolgálatot telje-
sítőkre terjedt ki az igazolványos altiszti lehe-tőség.1  

Az igazolványos altisztek kategóriája azért terjedt ki e testületek al-
tisztjeire, mivel a katonákkal szembeni fizikai és egészségügyi elvárás 
magasabb volt mint a polgári fegyveres őrtestületek kötelékében fegyveres 
szolgálatot ellátóké, illetve az állami szervezetek civil munkatársai esetében. 
A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek személyi állománya ugyanis 
— ugyanúgy mint a Magyar Királyi Honvédség kötelékében fegyveres 
szolgálatot teljesítők — személyükben katonának minősültek, így ugyanazon 
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az általános jogok és kötelezettségek illették meg őket is, mint a honvédségi 
állományban lévőket. Az egészségügyi okok miatt a szolgálat teljesítése alól 
felmentett, nyugállományba helyezett katonánknak — amennyiben még nem 
romlott le oly mértékben az egészségük, hogy a civil beosztások betöltését 
elláthatták volna — lehetőségük nyílt arra, hogy a nem katonai jellegű 
beosztásokban tovább dolgozhassanak. Ezt a lehetőséget a katonai 
állományú fegyveres szolgálatot ellátók abban az esetben is magkapták, ha 
— fegyelmi okok ki-vételével — nem az egészségi állapotuk romlása miatt 
váltak meg a testületüktől. Legkevesebb 6 évnyi szolgálati idő után a katonai 
állományú altisztek a testületükből átléphettek a magyar állam olyan 
alrendszerének a kötelékébe, ahol a továbbiakban nem katonai állományban 
tevé-kenykedhettek2 

Ez a lehetőség nyilvánvalóan a katonák iránti megbecsülés egyik 
formája volt, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a testületüktől elke-
rülve is biztos egzisztenciát teremthessenek maguknak az állami szférában. 
Az állami alkalmazottak, így a katonai állományú személyek nyugdíja is a 
szolgálati évek számától és a betöltött beosztáshoz kapcsolódó fizetéstől 
függött. 10 évi szolgálat után — a katonai állományú-aknál ez 5 év volt, 
mivel az első 5 évet ennél az állománycsoportnál duplán számították — a 
fizetése 40 %-át kaphatta nyugdíjként a nyugdíjba vonuló. Ez a szorzó 
évente 2 %-kal nőtt. Aki tehát a 40 éves szolgálati idő letöltését megelőzően 
ment valamilyen okból nyugdíjba, az kevesebb nyugdíjat kaphatott, mint a 
fizetése 100 %-a. Ezt az űrt volt hivatott pótolni az igazolványos altiszti 
kategória. 40 éves szolgálati időn túl vagy a 65. életévének betöltését 
követően azonban senki sem lehetett aktív állományban.3 

Az igazolványuk kiállítását a katonai állományú altisztek már akkor is 
kérhették, amikor még a testületüknél teljesítettek szolgálatot. Igénybe venni 
azonban az igazolványukat csak az aktív szolgálatból való kikerülés után 
lehetett. 

1931 után — a témakör második szabályozása nyomán — három-féle 
igazolvány (A, B és C) létezett. Az „A” mintájú igazolvány — amelynek az 
elnyerése nem volt iskolai képzettséghez kötve — „az al-tiszti, valamint 
azokkal egy tekintet alá eső állásokra” (hivatalszolgai munkakörök)4 való 
pályázásra jogosította fel az igazolvány tulajdonosát. Az „A” típusú 
igazolvány 6 évnyi tényleges szolgálati idő letöltése nyomán volt 
igényelhető.5 

A „B” mintájú igazolvány — amelynek az elnyerése 6 évnyi tény-leges 
szolgálati idő letöltése mellett a középiskola IV.  osztályának a sikeres 
elvégzése volt a feltétele — „az állami rendszerű kezelői, az állami 
üzemeknél és közforgalmi vasuti vállalatoknál a segédtiszti, valamint az 
ezekkel egy tekintet alá eső állásokra — (úgynevezett kezelői munkakörök) 6 
való pályázásra jogosította fel az igazolvány tulajdono-sát.7 
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A „C” mintájú igazolvány — amelynek az elnyerése a középiskola IV. 
osztályának a sikeres elvégzése mellett, 12 évnyi tényleges szolgálati idő 
letöltése volt a feltétele — „az irodakezelési szakhoz tartozó tisztviselői 
állásokra” 8 való pályázásra jogosította fel az igazolvány tu-lajdonosát.9 

A „C” típusú igazolvánnyal tehát már a legalacsonyabb hivatalnoki 
fizetési osztályba tartozó beosztások is megpályázhatóak voltak. Innen akár 
a VIII. fizetési osztályig is elő lehetett lépni.10 

A rendszer lényege az volt, hogy az állami szférában — egyes be-
osztási csoportokban szolgálatot teljesítők számára, általában az olyan 
jellegű kvalifikációt igénylő beosztásokat, amely képesítésekkel a katonai 
állományú altisztek rendelkeztek — előírták, hogy ezen munka-köröket csak 
igazolványos altisztek tölthetik be.11 Ezen beosztásokba másokat kinevezni 
általában abban az esetben lehetett, ha oda igazolványos altiszt nem 
jelentkezett, azonban a nem igazolványosok száma e beosztási csoportban 
nem haladhatta meg az 50 %-ot.12 

Az igazolványt kizárólag azok a katonai állományú altisztek kap-hatták 
meg, akik az érintett mintájú igazolvány valamennyi feltételeinek 
megfeleltek. Ezen kívül igazolványra voltak jogosultak — a szolgálati 
idejüktől függetlenül — azok a katonai állományú altisztek, akik ellen-
ségtől, vagy közbiztonsági szolgálatban szerzett olyan sérülésből származó 
maradandó egészségkárosodást szenvedtek el, amely alkalmatlanná tette 
őket a további katonai szolgálat ellátására, illetve mindazok, akik a 
szolgálattal összefüggésben váltak a szolgálat további ellátására alkalmat-
lanná és már 3 évet szolgáltak.13 

Az igazolvány egylapos irat volt. Az első oldalán az igazolvány bir-
tokosának a neve, rendfokozata, valamint egyéb személyi és szolgálati adatai 
szerepeltek, továbbá annak a rögzítése, hogy a törvény mely paragrafusa 
alapján került kiállításra az igazolvány és az igazolvány milyen jellegű 
állások betöltésére jogosította fel az igazolvány tulajdonosát. Az igazolvány 
hátlapja tájékoztatót tartalmazott, amely arról nyújtott felvilágosítást, hogy 
az állásokat miként kell megpályázni, a tör-vénytelen megelőzés esetében 
mik a jogorvoslati lehetőségek, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
érvényesség mely esetben szűnik meg, végül pedig azt is rögzítette, hogy az 
anyatestületnél szerzett „nyugdíjszerző évek” miként számítanak be az új 
pályán elérhető nyugdíjba.14 

Az igazolványokat az anyatestületet irányító minisztérium vezetője volt 
hivatott kiállíttatni és ott is tartották nyilván azokat.  

Akiknek már volt igazolványa, azonban a magasabb szintű igazolvány 
elnyeréséhez szükséges feltételeket megszerezték azok számára kiállítható 
volt az új igazolvány, de csak abban az esetben, ha az alacsonyabb szintű 
igazolványt még nem vették igénybe, illetve még aktív katonai állományban 
voltak. A leszerelés, illetve nyugdíjba vonulás után szerzett magasabb 
iskolai végzettség már nem volt figyelembe vehető.  
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Az igazolvány érvényessége megszűnt ha az igényjogosult: 
- elveszítette magyar állampolgárságát; 
- lemondott az igényjogosultságáról; 
- betöltötte 45. életévét; 
- eredményesen igénybe vette igazolványát; 
- az általa megpályázott és elnyert állást alapos ok hiányával nem fogadta 

el; 
- lefokozás hatálya alá esett; 
- minősítettségét utólag kedvezőtlenül megváltoztatták. 

Lefokozás és minősítettség kedvezőtlen megváltoztatása esetében 
azonban két éves további kifogástalan szolgálatellátás esetében ismét 
kérhető volt az igazolvány. Véglegesen elvesztették azonban az igény-
jogosultságukat azok, akiket bűncselekményért, illetve hivatalvesztésre, 
továbbá olyan szabadságvesztésre ítéltek jogerősen, amely maga után vonta 
közhivatal betöltésének tiltását is, illetve az őt foglalkoztató szer-vezet 
fegyelmi határozat alapján bocsátotta el.15  

Amennyiben az igazolványos altisztek számára megpályázható be-
osztások betöltése próbaidőhöz és / vagy tanfolyam elvégzéséhez volt kötve 
az igazolványos pályázók számára is biztosítani kellett ezen felté-telek 
megvalósíthatóságát. Abban az esetben, ha a megpályázott állás előfeltételét 
képező próbaidő alatt a próbaidősnek fizetés nem járt, erre az időszakra az 
igazolványos altiszt korábbi illetményét kellett folyó-sítani. Egy 
igazolványos személy egyszerre több — az igazolvány által lehetővé tett 
szintű — beosztást is megpályázhatott. Az igazolványos al-tisztek számára 
fenntartott beosztások képesítési követelményeit a pályázat kiírását követően 
nem lehetett megváltoztatni. A törvény szigorúan bűntette az igazolványos 
altisztek pályázatainak jogtalan megelőzését. Ez esetben a jogtalan eljárásért 
felelős személynek a jogtalanul felvett és ebből fakadóan elbocsátott 
személy számára az általa jogtalanul betöltött állás egy évi fizetését kellett 
kifizetnie.16  

A fegyveres szervezeteknél eltöltött szolgálati időt az igényjogosult által 
sikeresen megpályázott új munkahelyének nyugdíjszámításában figyelembe 
kellett venni. Abban az esetben azonban, ha a fenntartott állásba olyan 
igazolványost neveztek ki, aki a megelőző állása után a részére folyósított 
nyugdíját egyösszegben megváltotta, az a szolgálati idő ami után számára a 
megváltott nyugellátást megállapították nem volt be-számítható az új 
nyugdíjába. Azon igényjogosult pedig, akit nem mint nyugdíjast neveztek ki 
az általa megpályázott beosztásba, új munka-helyén legkevesebb 5 évi 
szolgálati idő letöltése után mehetett nyug-díjba.17 

Az igényjogosultság által kinevezetteket általában az adott fizetési 
osztály legalacsonyabb fizetési fokozatába lehetett felvenni. A korabeli 
rendszer lényegéhez tartozott ugyanis, hogy a fizetési osztályba sorolással a 
kvalifikációt ismerték el, a fizetési osztályon belüli fizetési fokozattal pedig 
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a szakmai tapasztalatot, amelynek a megtestesítője a szolgálati idő volt. 
Ebből fakadóan pedig a magyar állam egyik alrend-szeréből egy másik 
alrendszerbe átkerülő személy esetében — az igazolványos altisztek 
klasszikusan ezt az utat járták be — minden bizonnyal feszültség forrásává 
válhatott volna ha az újonnan felbukkant személyt magasabb fizetési 
fokozatba sorolták volna azoknál, akik már hosszabb-rövidebb ideje az adott 
szakterületen tevékenykedtek.18 

Azon igényjogosultak, akiknek a tudomására jutott, hogy az igazol-
ványos altisztek jogosultságait mellőzve neveztek ki személyeket, panasszal 
élhettek annál a miniszternél, amely tárca irányítása alá tartozott az a 
szervezet, ahol katonai szolgálatukat teljesítették. A miniszternek pedig joga 
volt — kivizsgálás és az illetékes tárca vezetőjével való egyeztetés nyomán 
— a kinevezést megszűntetni. Szükség esetén köz-igazgatási bírósághoz is 
lehetett fordulni.19 

A magyar állam katonai állományban foglalkoztatott személyzete tehát 
példamutató gondoskodásban részesült. E gondoskodásnak azon-ban nem az 
volt a lényege, hogy magas pénzbeli juttatásokat nyújtottak e körbe 
tartozóknak, hanem biztos létfeltételeket teremtettek számukra, illetve előnyt 
hoztak létre a részükre azokkal szemben, akik a haza hivatásszerű fegyveres 
szolgálatát nem vállalták.20 

 
 

Jegyzetek: 
  1 1873/II.tc. 1. §   ;   1931/III.tc. 1. § 
  2 ORBÁN: 286.p. 
  3 KÁDÁR: 243.p. 
  4 1931/III.tc. op.cit. 2. § 1. pont 
  5 ORBÁN: op.cit. 286.p. 
  6 1931/III.tc. op.cit. 2. § 2. pont 
  7 ORBÁN: op.cit. 287.p. 
  8 1931/III.tc. op.cit. 2. § 3. pomt 
  9 ORBÁN: op.cit. 287.p. 
10 Loc.cit. 
11 Az igazolványosok részére fenntartott állások voltak: 

„a) a minisztériumoknál, a m. kir. legfőbb állami számvevőszéknél, a m. kir. bíróságoknál, a 
m. kir. közigazgatási bíróságnál, valamint a minisztériumok hatósága alá tartozó minden állami 
hatóságnál, hivatalnál, tanintézetnél, egyéb intézetnél, vállalatnál és üzemnél, továbbá a 
kormány kezelése alatt álló közalapoknál és közalapítványoknál; 

b) a törvényhatóságoknál, továbbá a megyei városoknál, községeknél, valamint az általuk 
egészben vagy részben fenntartott, igazgatott vagy kezelt tanintézeteknél, egyéb intézeteknél, 
vállalatoknál, üzemeknél, alapoknál és alapítványoknál, éspedig tekintet nélkül arra, hogy az 
illető állások mily módon töltetnek be, ha évi fizetéssel javadal-mazottak és nyugdíjigénnyel 
vannak egybekötve; 

c) az olyan nem állami tanintézeteknél, általában az olyan intezeteknél, amelyeket az állam 
külön törvényes rendelkezések alapján létesített vagy tart felügyelete alatt; 

d) a nyilvánossági jellegű és nem csupán magánosok által fenntartott tanintézeteknél akkor is, 
ha nem esnek az a), b) pontok alá; 
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e) az állami felügyelet alatt álló alapítványokból fenntartott tanintézeteknél és egyéb intéze-
teknél, amennyiben ez az alapítólevél rendelkezéseivel összefér; 

f) a közforgalmú vasúti vállalatoknál és az állam által engedélyezett vagy szabadalmazott 
bármely szárazföldi, vízi és légi közforgalmú közlekedési vállalatnál, amennyiben őket erre az 
engedélyokirat kötelezi; 

g) az ügyvédi, közjegyzői, mérnöki, mezőgazdasági, kereskedelmi és iparkamaráknál, a 
törvény által alkotott más testületeknél, a vízszabályozó, ármentesítő, belvízlecsapoló 
társulatoknál és általában azoknál a társulatoknál és más jogi személyeknél, amelyeknek 
szervezetét törvény állapítja meg.” 
1931/III.tc. 5. § 2. pont. 

12 ORBÁN: op.cit. 287.p. 

13 Loc.cit. 
14 Loc.cit. 288.p. 
15 Loc.cit. 289.p. 
16 1873/II.tc. op.cit. 16. § 
17 PARÁDI:   A magyar rendvédelem személyi állományának szociális viszonyai 1867-1945. 
18 PARÁDI: Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfokozati rendsze-rek a 

polgári magyar állam rendvédelmében. 

19 1931/III.tc. op.cit. 23.  
20 PARÁDI: A polgári magyar állam rendvédelmi testületeinek humán viszonyai 1867-1945. 

 
 
 
 
 
Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

TANULMÁNYOK 
 

PARÁDI: A magyar rendvé-
delem személyi állományá-
nak szociális viszonyai  
1867-1945. 
 

— PARÁDI József: A magyar rendvédelem személyi 
állományának szociális viszonyai 1867-1945. Rendvé-
delem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Or-
dinis), XIV.évf. (2008) 17.sz. 57-64.p. HU-ISSN 
1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2003. no-
vember 11-én Budapesten hangzott el a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudo-
mányos konferenciasorozatnak a „A rendvédelem hu-
mán viszonyai” című XVII. konferenciáján. A publi-
kált tanulmány az előadás javított, bővített és átdol-
gozott változata. 

 

PARÁDI József: A polgári 
magyar állam rendvédelmi 
testületeinek humán viszo-
nyai 1867-1945. 

— PARÁDI József: A polgári magyar állam 
rendvédelmi testületeinek humán viszonyai 1867-
1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis), XIX. évf. (2010) 22. sz. 92-114. p. 
HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
2008. október 10.-én Budapesten hangzott el, a Sze-
mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság által szervezett rendvédelem-törté-
neti tudományos konferencia-sorozatnak „Másfél év-
század rendszerváltozásainak hatásai a nemzeti rend-
védelmünkre” című XXII. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 
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PARÁDI: Az egységes állami 
fizetési rendszer és a szakte-
rületi rendfokozati rendszerek 
a polgári magyar állam rend-
védelmében. 

— PARÁDI József: Az egységes állami fizetési rend-
szer és a szakterületi rendfokozati rendszerek a pol-
gári magyar állam rendvédelmében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), 
XXII.évf. (2012) 26.sz. 105-119.p. HU-ISSN 1216-
6774. A ttanulmány korábbi változata 2011.november 
11.-én, Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság által szervezett rendvédelem-történeti tudomá-
nyos konferencia-sorozatnak „Militarizmus és demili-
tarizmus a XIX-XX. századi magyar állam rendvédel-
mében” című XXV. konferenciáján. A publikált ta-
nulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 

 

CIKKEK 
 

KÁDÁR — KÁDÁR Gyula: Nyugellátás a Magyar Királyi Csen-
dőrségnél. Csendőrségi Lapok, XXXII.évf. (1942) 
8.sz. 243-247.p. 

 

ORBÁN — ORBÁN László: Az új igényjogosultsági törvény. 
Csendőrségi Lapok, XXI.évf. (1931) 11.sz. 286-
293.p. 

 

JOGSZABÁLYOK 
 

1931/III.tc. — 1931/III.tc. a honvédség, vámőrség, folyamőrség és 
csendőrség kötelékében teljesített legénységi állomá-
nyú egyéneknek a köz- és magánszolgálatben alkal-
mazásáról. 

 

1873/II.tc. — 1873/II.tc. a kiszolgált altisztek alkalmazásáról. 
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SZABÓ Szilárd 
Az Evidenzbüro és az Osztrák-Magyar Monarchia 

közös külügyminisztériumának kapcsolata 
Az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadügyminisztere 1910. V. 6-án kelt 
2176. számú jegyzékében arra kérte a közös külügyminisztert, hogy 
alakítsanak ki valamilyen együttműködést az Evidenzbureau, és az Osztrák-
Magyar Monarchia azon diplomáciai külképviseletei között, ahol nincsenek 
katonai attasék, illetve a hírszerző szolgálat és az Oszt-rák-Magyar 
Monarchia konzulátusai között. A közös hadügyminiszter leginkább arra 
szerette volna a konzulátusokat igénybe venni, hogy lehetőség szerint 
tekintsenek át minden katonai jellegű cikket és híradást, ami az adott ország 
sajtójában megjelenik. 1910. VI. 9-én kelt válasz-jegyzékében Alois Lexa 
Freiherr von AEHRENTHAL kifejtette együttmű-ködési hajlandóságát, utalva 
arra, hogy ilyen együttműködés a gyakor-latban már létezik, mégpedig nem 
csak a balkáni államok, hanem Olasz- és Oroszország vonatkozásában is. 
Utóbbi kapcsán a varsói és a kijevi konzulátusok hasznos információszerző 
tevékenységét hozta fel példának. Hangsúlyozta, hogy ezeket a jelentéseket 
nem csak a közös had-ügyminiszter, hanem a Evidenzbüro főnöke is 
megkapta. Javasolta, hogy a két minisztérium képviselői tartsanak 
megbeszélést az együttműködés részleteiről. Alois Lexa Freiherr von 
AEHRENTHAL a megbeszélés kiindulópontjaként leszögezte: egyetért azzal, 
hogy a konzulátusok alkalmazottai nézzenek át minden katonai tartalmú 
tudósítást, de ezt csak azzal a feltétellel engedte volna meg nekik, ha ez nem 
megy a saját, elsődleges munkájuk rovására.1 

A megbeszélésre 1910. VI. 28-án került sor Karl Freiherr von MAC-
CHIO közös külügyminisztériumi osztályfőnök elnöklete alatt. A tanács-
kozáson a közös hadügyminisztérium részéről Blasius SCHEMUA altá-
bornagy, közös hadügyminisztériumi osztályfőnök, Eugen KLOSE őr-nagy, 
valamint Gottlieb WEJMELKA, Max RONGE és Karl SCHELLER századosok, a 
közös külügyminisztérium részéről pedig Rudolf POGAT-SCHER és Max 
Freiherr von BIEGELEBEN követ és meghatalmazott mi-niszter valamint Max 
Freiherr von SONNLEITHNER, Richard OPPENHEI-MER és Alfred RAPPAPORT 
főkonzulok vettek részt.2 Viszonylag hamar elfogadták Max RONGE azon 
javaslatát, hogy az adott ország sajtóját először a diplomáciai képviselet 
katonai attaséja tekintse át és a konzu-látusok csak azokkal a lapokkal 
foglalkozzanak, amelyeket az attasé nem tudott áttekinteni. Erről vezessen 
egy listát és küldje el a konzu-látusok számára. Max Freiherr von 
SONNLEITHNER egyből megjegyezte, hogy az ilyen lapok beszerzésének 
költségeit a hadügyminisztériumnak kellene viselnie. Ezt is elfogadták. 

Sokkal komolyabb problémát okozott az a felvetés, hogy a kon-
zulátusoknak közvetlenül kellett volna kapcsolatot tartaniuk az Evidenzbüro 
ottani ügynökeivel. Mivel az ügynökökkel való közvetlen kapcsolattartás a 
lebukás veszélye miatt még a katonai attasék számára sem volt megengedett, 
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ezért a közös külügyminisztérium képviselői azt szerették volna elérni, ha 
ezt a szabályt a konzulátusok tisztviselői esetében is alkalmazzák. Közvetlen 
kapcsolattartás esetén ugyanis könnyen agent provocateur karmai közé 
kerülhetett volna egy a hírszerzés berkeiben kevésbé járatos konzuli 
tisztviselő. Ezt pedig a közös külügy-minisztérium nem engedhette meg 
magának, hiszen azzal az Osztrák-Magyar Monarchia és a fogadó állam 
közötti diplomáciai kapcsolatokat veszélyeztethette. Ezt a problémát Max 
RONGE úgy vélte áthidalhatónak, hogy az Evidenzbüro ügynökei kapnának 
egy címet, amit közölnének a konzulátusokkal. A továbbiakban ezen a címen 
keresztül zajlana a kommunikáció az ügynökök és a konzulátusok között. 
Ezzel a meg-oldással elkerülhető lenne az ügynökök és a konzulátusok 
közötti közvetlen kapcsolatfelvétel. 

Ezt a javaslatot a közös külügyminisztérium képviselői elutasították, 
hiszen a konzulátusok ezzel a módszerrel is közvetlenül kapcsolatba lettek 
volna hozhatók az ügynökökkel. Végül Plasius SCHEMUA altábornagy 
javaslatát fogadták el, aki azt indítványozta, hogy azon konzulátusi 
alkalmazottak, akik titkosszolgálati feladatra önként jelentkeznek, maguk 
adjanak meg egy akár valós, akár fedett címet, azt küldjék el Bécsbe és azt 
majd az Evidenzbüro továbbítja az ügynököknek. Meg-egyezés született 
abban is, hogy a nagyobb városokban lévő konzulátusokat közvetítőként 
fogják használni az Evidenzbüro és az ügynökei között. Ellentételezés-
képpen az ilyen küldeményeket az Evidenzbüro közvetlenül a közös 
külügyminisztérium V. referatúrájának — vagyis az úgynevezett Informa-
tionsbüronak — továbbítja. Max Freiherr von SONNLEITHNER szerint a 
következő konzulátusokat lehet erre a feladatra felhasználni: Szentpétervár, 
Moszkva, Varsó, Odessza, Velence, Milánó, Genova, Belgrád, Szófia, 
Konstantinápoly, Bukarest, Galac, Alexandria, Kairó, Párizs és Marseille. 
Egyezség született arra vonatkozóan is, hogy a közös külügyminiszté-
riumhoz érkező katonai tartalmú küldeményeket továbbítják a közös 
hadügyminisztériumhoz és az Evidenzbörohoz is.3 Hiába egyezett bele 
azonban a közös hadügyminisztérium a konzu-látusok számára szükséges 
lapok beszerzésébe, már 1910. VIII. 1-én tudatták a közös külügyminisztéri-
ummal, hogy mégsem képesek a lapok megvásárlásához szükséges 
költségeket előteremteni. A közös hadügy-minisztérium csak 1912-ben 
vállalta, hogy fedezi a konzulátusok számára szükséges, tisztán katonai 
természetű lapok beszerzésének költ-ségeit.4 

A megbeszélés elhatározott intézkedések végrehatása tekintetében 
azonban gyakorlatilag semmi sem történt. Az, hogy ilyen fontos ügyben 
ilyen hosszú ideig nem történt előrelépés nem volt kivételes jelenség az 
Osztrák-Magyar Monarchiában. Gróf SZAPÁRY Frigyes közös külügy-
minisztériumi osztályfőnök elnöklete alatt 1912. X. 12-én tartott újabb 
megbeszélésen a közös hadügyminisztérium képviselői fel is panaszol-ták a 
több mint két éve tartó tétlenkedést. Kifogásolták, hogy a közös 
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külügyminisztérium még mindig nem adott ki általános, minden konzu-
látusra egyaránt érvényes utasítást a katonai hírszerző tevékenység vég-
zéséhez szükséges segítségnyújtásról. A közös külügyminisztérium ezt a 
lebukás veszélyével indokolta.5 

Sokkal valószínűbb azonban, hogy a külügyi apparátus berkeiben nagy 
volt az ellenállás a konzulátusok hírszerzésbe való bevonása miatt. Ezt 
fejezte ki MÉREY Kajetánnak, az Osztrák-Magyar Monarchia római 
követének a közös külügyminiszterhez 1913. II. 10-én kelt levele. E levélben 
aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia katonai 
szervezetei bevonják a hírszerzésbe a konzulátusokat. Utalt arra, hogy a 
korábbi közös külügyminiszterek — Gustav Graf KÁLNO-KY, Agenor Graf 
GOLUCHOWSKI és Alois Lexa Freiherr von AEHRENT-HAL — komoly 
indokkal hárították el az ilyen jellegű megkereséseket. Nekik az volt a 
véleményük, hogy a közös hadügyminisztériumnak a saját megbízottai révén 
kell, hogy gondoskodjanak a hírszerzésről, abba az Osztrák-Magyar 
Monarchia diplomáciai képviseleteit és konzulátusait nem szabad 
bevonniuk. Ha ugyanis valamely előbbi szervezethez tartozó személy 
lebukik, az nem csak tartósan kompromittálja a külügyi szervezetet, hanem 
akár hosszú távon is előidézheti a fogadó állam és az Osztrák-Magyar 
Monarchia közötti diplomáciai kapcsolat megromlását.6 

Mindenesetre az 1910-es megbeszélés „városlistáját” kiegészítették a 
következő városokkal: Antwerpen, Amszterdam, London, Liverpool, Basel, 
Zürich, Barcelona, Pireusz – Athén, Szmirna, Bejrút és Port-Szaid. A 
megbeszélésen végre elfogadták a konzulátusok számára kia-dandó utasítás 
tervezetét is. A konzulátusokat utasították a katonai tartalmú hírek 
követésére, különösen a statisztikai adatok és az adott ország alapvető 
információiról szóló közlemények figyelemmel kísé-résére. A fentiekre 
vonatkozó jelentéseket a konzulátusok elküldik az illetékes diplomáciai 
képviseleteknek. Kötelezték továbbá a konzulátusokat, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot személlyel, aki az Osztrák-Magyar Monarchia érdekében 
kémkedne. Az illető személynek egy címet kellett megadni a 
kapcsolatfelvételhez. A konzulátus alkalmazottainak pedig — esetleges 
kompromittálódásuk megakadályozása céljából — előírták, hogy a cím 
megadása után az adott személlyel már semmilyen kapcsolatot nem szabad 
fenntartani.7 

Az Evidenzbüro és az Osztrák-Magyar Monarchia konzulátusai 
kapcsolatának érdekes és meglehetősen furcsa esete volt az 1918 tava-szán 
az Evidenzbüronak által az Osztrák-Magyar Monarchia svájci katonai attasé 
útján az Osztrák-Magyar Monarchia berni követséghez, valamint a zürichi, 
st. galleni, lausanne-i, davosi, genfi, luganói, baseli konzulátusokhoz, 
illetőleg a zürichi, lausanne-i és st. galleni útlevélellen-őrző állomásokhoz, 
továbbá a zürichi „k. u. k. Zeitungsstelle”-hez intézett kérdőíve, amelyben a 
következő kérdésekre várták a választ: 
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- milyen előrelépést mutat az angol és amerikai propaganda? 
- NORTHCLIFFE és Robert DONALD a külügy vagy a propaganda-

minisztérium szervezetébe tartoznak?8 

- milyen a hierarchia az antant Legfelsőbb Haditanácsa és az antant 
haderők vezérkarai és főparancsnokságai között? 

- hogyan viszonyul az antant Legfelsőbb Haditanácsa képviselője az 
antanthatalmak kormányaihoz? 

- milyen a royalista és szocialista mozgalom helyzete Franciaországban? 
- milyen Franciaország jelenlegi politikai viszonya Angliához, Ameri-

kához és Olaszországhoz? 
- meddig tarthat még ki a CLÉMENCEAU kormány? Érvek a kitartás mellett 

és ellene. 
- igaz-e, hogy Olaszországban 50 000 amerikai katona állomásozik? 

Nem meglepő módon az Osztrák-Magyar Monarchia berni követe az 
1918. IV. 18-án a közös külügyminiszternek küldött jelentésében szóvá tette 
az Evidenzbüro eljárását. A követ meglehetősen különösnek tartotta, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia svájci konzulátusait olyan kérdésekkel 
bombázzák, amelyek megválaszolására semmilyen ismeret-tel nem 
rendelkeznek. A követ az Evidenzbüro eljárását teljes joggal naivnak 
minősítette. Hozzáfűzte, amennyiben ismerné a választ arra a kérdésre, hogy 
milyen viszony áll fenn Franciaország, Anglia, Amerika valamint Itália 
között, akkor valószínűleg a világpolitika egyéb rejtélyeit is meg tudnák 
fejteni. Úgy vélte, a kérdéseket inkább a közös külügyminisztériumhoz 
kellett volna intézni, ott nagyobb eséllyel tudnának ezekre válaszolni. 
Hogyan is tudnának az Osztrák-Magyar Monarchia svájci konzulátusai 
ezekre a világpolitikát érintő kérdésekre válaszolni, amikor többnyire csupán 
útlevelek ellenőrzésére hivatottak?9 

Az igazán meglepő a dologban az, hogy ezzel még korántsem ért véget. 
Az Evidenzbüro ugyanis 1918. V. 18-án az Osztrák-Magyar Monarchia 
svájci katonai attaséjai útján újabb megkeresést foganatosított, gyakorlatilag 
az Osztrák-Magyar Monarchia ugyanazon svájci konzulátusaihoz, akikhez 
már korábban is fordult. Az újabb kérdőívek elküldése már csak azért is 
meglepő, mert a kérdőívvel kapcsolatos kifogásait tartalmazó levelét — az 
Osztrák Magyar Monarchia svájci katonai attaséjának közlése szerint — 
továbbították az Evidenzbüro számára.10 Vagyis az Evidenzbüro elvileg 
tisztában lehetett azzal, hogy hiába fáradoznak a kérdőívvel, a kérdéseikre az 
Osztrák-Magyar Monarchia svájci konzulátusaitól nem fognak tudni érdemi 
választ kapni. Az Evidenzbüro az újabb kérdőívében mégis a következő 
kérdésekre várta a választ az Osztrák-Magyar Monarchia svájci 
konzulátusaitól: 

- az angol parlament felsőházának tervezett reformjának okai és indokai, 
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- vannak-e bizalmas forrásokból származó közelebbi információk az új 
angol kötelező katonai szolgálatra vonatkozó törvényről (pl. korhatár, 
mentességek)? 

- az újságokból már ismert tényeken kívül vannak-e más jellegű 
információk az a) Írországra b) Egyiptomra c) Indiára vonatkozó Home Rule 
kérdésben? 

- hogy áll az amerikai fegyvergyártás?11 

- hogyan néz ki az amerikai ipar szervezet, vezetése és igazgatása? 
Arról nincs fennmaradt levéltári forrás, hogy mi lett a kérdőív sorsa: 

sikerült-e az Osztrák-Magyar Monarchia — főleg útlevél kiadással és 
ellenőrzéssel foglalkozó — svájci konzulátusainak az angol hadköte-
lezettségre vagy az amerikai iparra vonatkozó kérdéseket megválaszolni. 
Tudtak-é használható információt adni a CLÉMENCEAU kormány kilátásait 
illetően. Arról sem találtam információt, hogy mit szólt mindehhez a közös 
külügyminisztérium, tettek-e ez ügyben valamilyen lépést. Talán az esetet 
követő hónapok súlyos eseményei már nem adtak elég időt az Osztrák-
Magyar Monarchia közös ügyek területén tevékenykedő bürokráciájának a 
válaszadásra.  
 
Jegyzetek: 
 

  1 Abschrift Nr. 1598. 09. 06. 1910. „Bezugnehmend auf die geschätzte 
vertrauliche Note vom 6. Mai l. J. Präs. Nr. 2176, habe ich mich, Euer Exzellenz 
mitzuteilen, daß ich gerne bereit bin, Euer Exzellenz für die als notwendig erachtete 
Ausgestaltung des militärischen Informationsdienstes die Mitwirkung des mir 
unterstehenden Ministeriums und zwar sowohl die Kooperation der Zentrale, als 
auch jene der k. u. k. Missionen, in deren Verbande nicht ein k. u. k. Militärattaché 
steht und jene der k. u. k. effektiven Konsularämter zur Verfügung zu stellen. (…) 
Insoweit für die Förderung des militärischen Informationsdienstes das k. u. k. 
Ministerium des Aeußern in Betracht kommt, handelt es sich, wie Euer Exzellenz 
selbst erwähnt haben, eigentlich nur um die Ausgestaltung einer schon geübten 
Praxis, und zwar nicht nur, was die Balkanstaaten anlangt, sondern auch 
rücksichtlich Italiens und Rußlands. Was den letztgenannten Staat betrifft, lieferten 
speziell die k. u. k. Konsularämter Kiew und Warschau eine Reihe interessanter, E. 
E. zur Kenntnis gebrachter Berichte”. („Hivatkozással az ez évi május 6-i Präs. 2176. 
számú nagybecsű bizalmas levelére, van szerencsém tudatni Nagyméltóságoddal, 
hogy nagyon szívesen kész vagyok arra, hogy a minisztériumom alá tartozó katonai 
hírszerző szolgálat szükségesnek vélt továbbfejlesztésében való közreműködéséről, 
továbbá úgy a katonai hírszerzés központjával mint azon cs. és kir. diplomáciai 
képviseletek tekintetében, ahol a diplomáciai testületben cs. és kir. katonai attasé 
nem áll rendelkezésre, illetve a működő cs. és kir. konzuli tisztviselők tekintetében 
való együttműködésről Nagyméltóságod rendelkezésére álljak”.) 
HHStA.PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 

  2 Protokoll der von Vertretern des k. und k. Reichskriegsministeriums und des k. 
und k. Ministeriums des Aeußern beschickten gemeinsamen Sitzung 28. Juni 1910. A 
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megbeszélés aznap 15.00-kor kezdődött. A jegyzőkönyvet Egon Freiherr von 
BERGER vezette. 
HHStA.PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 

  3 Protokoll der von Vertretern des k. und k. Reichskriegsministeriums und des k. 
und k. Ministeriums des Aeußern beschickten gemeinsamen Sitzung 28. Juni 1910. 
HHStA.PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 

  4 Nr. 8278. 01. 08. 1910. illetve a közös had –és külügyminisztérium képviselői 
közötti 1912. október 12-i, gróf SZAPÁRY Frigyes közös külügyminisztériumi 
osztályfőnök elnöklete alatt tartott megbeszélés, ahol a két közös minisztérium 
mellett az osztrák kereskedelmi minisztérium képviselői is részt vettek. 
HHStA.PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 

  5 HHStA.PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 
  6 „Weit entfernt, die absolute Notwendigkeit der Spionage zu verkennen, haben 

Graf KÁLNOKY, Graf GOLUCHOWSKI und Graf AEHRENTHAL sich auf den Standpunkt 
gestellt, daß unsere militärischen Centralbehörden den Informationsdienst durch 
ihre eigene Emissäre zu besorgen haben und daß weder die k. u. k. Missionen noch 
die k. u. k. Konsularämter in diesen Dienst einbezogen werden dürfen. Der Grund 
dieser Stellungnahme liegt darin, daß, wenn ein Emissär einer militärischen 
Centralbehörde bei der Spionage ertappt wird, hiedurch nur das betreffende 
Individuum compromittiert wird, während durch Feststellung der Mitwirkung einer 
amtlichen Person an der Organisation der Kundschaftsdienstes nicht nur die 
betreffende Person, sondern auch die Behörde der sie angehört, dauernd 
compromittiert und des Vetrauens der Auslandbehörden verlustig wird”. 
(„Egyáltalán nem félretéve azt, hogy a kémkedés mennyire szükségszerű, mégis 
KÁLNOKY, GOLUCHOWSKI és AEHRENTHAL grófok arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy katonai szervezeteink a hírszerző tevékenységüket a saját titkos megbízottaik 
által folytassák és ezen tevékenységbe sem a cs. és kir. diplomáciai testületeknek, sem 
a konzuli tisztviselőknek nem lenne szabad beleavatkozniuk. Ez az álláspont azon 
alapul, hogy ha egy katonai szervezet titkos megbízottjának kilétét valamely 
kémügyben felfedezik, ezáltal csak az adott egyén kompromittálódik, míg ha egy 
külügyi tisztviselőt buktatnak le, akkor nemcsak ő, hanem általa az őt alkalmazó 
szervezet is kompromittálódik, ami által elveszítjük a fogadó állam hivatalos 
szerveinek bizalmát is”.) 
HHStA.PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 

  7 HHStA.PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 
  8 A kérdés valószínűleg Alfred Charles William Harmsworth, 1st Viscount 

NORTHCLIFFE (1865-1922) brit lapkiadóra és Sir Robert DONALD (1860-1933) brit 
szerkesztőre vonatkozik. NORTHCLIFFE akkoriban a Daily Mail és a Daily Mirror 
kiadója volt, DONALD pedig a brit kormányzati propagandáért volt felelős. 

9 „Schon der Gedanke, Fragen so disparater und weitreichender Natur, wie die 
vorliegenden, auf einem ’Wunschzettel’ zusammenfassen, scheint zumindest etwas 
naiv. Könnten wir Fragen, wie z. B. die ’nach der gegenwärtigen politischen Lage 
Frankreichs, England, Amerika und Italien gegenüber’ authentisch beantworten, so 
wäre manches Rätsel der Weltpolitik gelöst”. („Bizonyos értelemben már maga 
annak a gondolata is egyfajta naivitásnak tűnik, hogy olyan ellentmondásos és 
szerteágazó kérdéseket fogalmazzanak meg, mint az előttünk lévő ’kívánságlista’. Ha 
meg tudnánk válaszolni azt a kérdést, hogy ’milyen a jelenlegi politikai helyzet 
Franciaországban, Angliában, Amerikában és Itáliában’, nos, akkor a világpolitika 
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néhány rejtélye is megoldódna”.) A berni osztrák-magyar követ jelentése a közös 
külügyminiszternek a svájci osztrák-magyar katonai attasénak az EVB No. 5529/l v. 28 
v. M. rendelkezése alapján történt megkeresésére, 1918. április 18. Nr. 53 B. 
HHStA. PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 

10 „Wie mir der Militär –Attaché mitteilt hat, er sich im Sinne meiner Bemerkungen 
seinerzeit an das Evidenzbureau gewandt –offenbar –erfolglos”. („Ahogyan a 
katonai attasé velem közölte, ő annak idején az észrevételeimnek megfelelő 
szellemben már megkereste a Nyilvántartó Irodát, a jelek szerint eredménytelenül”.) 
A berni osztrák-magyar követ 1918. május 31-i levele a közös külügyminiszternek az 
EVB a svájci osztrák-magyar katonai attasé útján 1918. május 18-án megküldött 
kérdőívéről. 
HHStA. PA. XL Interna Karton 241 Liasse II/4. 

11 Itt külön pontokba szedve különböző nyersanyagokra vonatkozó kérdések is 
szerepeltek. 
 
Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

LEVÉL- IRAT- ÉS DOKUMENTUMTÁRI GYŰJTEMÉNYEK 
 

HHStA.PA. 
 

— Haus- Hof- und Staatsarchiv Politisches Arc-
hiv [Házi- Udvari- és Állami Levéltár Politikai 
Archívum.] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 205

ZEIDLER Sándor 
A zászlós rendfokozat kacskaringós útja a kiegyezéstől napjainkig. 

 
1867-ben a kiegyezéssel Magyarország visszanyerte szuverenitását. A 
Magyar Királyság szuverenitásának egy részét azonban megosztotta az 
Osztrák-Magyar Monarchia társországával, az Osztrák Császársággal. A két 
társország ügyei egy részét — a kiegyezési törvényben foglaltaknak 
megfelelően — közösen intézte.1 

A közös ügyek közé tartozott a hadügy, a külügy és a két szakterület 
finanszírozására szolgáló pénzügy. Ezeket az ügyeket nevezték a 
magyarországi kortársak pragmatikus ügyeknek, mivel azokat a magyar fél a 
„Pragmatica Sanctio”-ból vezette le. A közös ügyek, vagy — ahogyan a 
magyar kiegyezési törvényben szerepel — a közös érdekű viszonyok 
csoportjába tartozott még a hitelügy és az uralkodói udvartartás témája is, 
bár az utóbbi kizáró jelleggel. Nevezetesen a magyar törvény azt tisztázta, 
hogy az uralkodói udvartartás témája nem tartozik a közös ügyek közé. Az 
osztrák kiegyezési törvényben nem is szerepel az uralkodói udvartartás 
témája. A pragmatikus ügyeken túlmenően a közös ügyek másik csoportját 
az úgynevezett dualisztikus ügyek alkották. A kortársak ide sorolták a vám- 
és kereskedelmi közösség tárgykörébe tartozó ügyeket (a tíz évente 
megújított vámszövetség, a jegybank, a pénz-rendszer, a hitelügy, a 
közvetett adózás, a vasútfejlődés, a hajózás és a postaügyek.). A dualisztikus 
ügyek tekintetében ugyanis célszerű volt a téma közös rendezése, azonban a 
megegyezés hiányában fennállt a társ-országtól független önálló rendezés 
lehetősége is.2 

A hadügy a közös ügyek legmarkánsabb eleme volt. A haderő hat fő 
részből állt, a „hadsereg”-ből, a „haditengerészet”-ből, a „honvédség”-ből, a 
„népfelkelés”-ből, a „Landwehr”-ből és a „Landstrum”-ból. A tel-jes véderő 
felett lényeges jogokat gyakorolt az uralkodó. A „vezérlet” (leitung) 
kompetenciájába beletartozott a hadüzenet joga is. A „vezénylet” (Führung) 
joga alapján az uralkodó a hadsereget bármikor bárhová irányíthatta. A 
„belszervezet” (innere Organisation) joga alapján az uralkodó a véderő 
összes belső témájában döntési hatáskörrel rendelke-zett.3 Ide tartozott a 
haderő szervezeti felépítésének a meghatározása, a szolgálati nyelv és a 
rendfokozati rendszer megállapítása is.4 

A kiegyezéskor fel sem merült a katonai rangrendszer módosításának 
gondolata. A teljes véderőben a korábbi katonai rangrendszert használták 
továbbra is. Ez a rangrendszer azonban kizárólag a katonákra vonatkozott. 
Aki nem volt katona az nem viselhetett katonai rangot. Így te-hát a haderőn 
kívül a katonailag szervezett fegyveres őrtestületek személyi állományának a 
tagjai voltak jogosultak katonai rendfokozat viselésére, mivel ők személ-
yükben katonának minősültek, rájuk a katonákra általában érvényes jogo-
sultságok és kötelezettségek egyaránt vonatkoztak. E testületeken belül az 
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alá- és fölérendeltségi viszony katonai volt. A személyi állomány tagjai 
pedig — függetlenül attól, hogy a testület, amelyben szolgálatot teljesítettek 
melyik minisztérium irányítása alá tartozott — a honvédelmi tárca kompe-
tenciájába tartoztak.5 

Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének rendfokozati rendszerében 
a XX. század elején hajtottak végre változtatásokat. Ekkor vezették be a 
haditengerészetnél és a szárazföldi haderőnél is a zászlósi rendfokozatot. A 
zászlósok lényegében tisztjelöltek voltak és a korábbi hadapród tiszthelyette-
si titulust váltotta ki 1909-ben az új rang.6  

A következő változásra a KÁROLYI-kormány időszakában került sor, 
amikor a zászlósokat 1919. I. 1-től átnevezték alhadnaggyá. A zászlósi 
rangot eltörölték, a tiszti rangok kezdő rendfokozataként pedig az alhadnagyi 
rangot állapították meg.7  

A KÁROLYI-kormány, majd a Tanácsköztársaság bukását követően a 
hatalom HORTHY Miklós altengernagy kezébe került, aki a magyar haderő 
fővezére tisztséget is betöltötte. Az új magyar haderő létrejöttét — gróf 
KÁROLYI Gyula hadügyminisztereként — Szegeden 1919. VI. 19-én 
HORTHY Miklós altengernagy által kibocsátott felhívástól lehet számítani. E 
felhívásban — melyet másnap a szervezet kialakításáról szóló kormány-
rendelet követett — már a „Magyar Nemzeti Hadsereg” elnevezés szerepel.  

1920. IV. 1-én SOÓS Károly gyalogsági tábornok honvédelmi miniszter 
elrendelte a Magyar Királyi előtag bevezetését valamennyi katonai szervezet 
elnevezésében. Így a magyar haderő megnevezése ettől fogva „Magyar Ki-
rályi Nemzeti Hadsereg” lett.  

BELITSKA Sándor honvédelmi miniszter által 1922. I. 4-én kelt, a 
„Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg” átszervezéséről szóló rendeltében hatá-
rozta meg a magyar haderő számára, hogy a „Magyar Királyi Honvédség” 
elnevezést használja visszamenőleges hatállyal 1922. I. 1-től.8 

A magyar haderő nem csupán elnevezésében tért vissza a gyökereihez, 
hanem automatikusan visszaállt a korábbi — KÁROLYI-kormány előtti — 
rangrendszer is. E rangrendszert azonban a húszas évek elején módosították, 
melynek nyomán nem csak az alhadnagyi, hanem annak elődje a zászlósi 
rendfokozat is kikerült a rangrendszerből.9  

A huszas évek közepén ismét bevezették az alhadnagyi rendfokozatot, 
de nem mint a legalacsonyabb tiszti rangot, hanem az altiszti rangok legma-
gassabbjaként.10  

1937-ben ismét bevezették a zászlósi rendfokozatot a dualizmuskori ere-
deti funkciójával (tisztjelölt) hasonló módon.11  

1943-ban tiszavirág életű elgondolásnak bizonyult a zászlóshelyettesi 
titulus bevezetése, melyet a következő évben el is töröltek.12 

A II. világháború után a zászlósi rangot eltörölték, helyette az al-had-
nagyi rendfokozatot vezették be, mint a legalacsonyabb tiszti rangot.13  
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A XX. század hetvenes éveinek elején vezették be a magyar katonai 
rangrendszerbe ismét a zászlósi rendfokozatot zászlósi és törzszászlósi ran-
gok formájában.  

A hetvenes évek közepén a zászlósi rendfokozatot háromlépcsőssé 
tették a főtörzszászlósi rang bevezetésével. Ettől fogva a tiszthelyettesi és 
tiszti rangok közötti átmeneti rendfokozatcsoportot alkottak a zászlósi 
rangok. Eszerint tehát napjainkig háromféle zászlósi rendfokozat létezik a 
magyar rangrendszerben: a zászlós, a törzszászlós és a főtörzszászlós. A 
magyar katonai rendfokozati rendszerben a zászlósi ranghoz fűződő utolsó 
aktus 2000-ben az úgynevezett vezénylő zászlósi tisztség bevezetése volt. E 
tisztséget ellátók a szervezet valamennyi zászlósát képviselték, a tisztségüket 
pedig jelvénnyel jelölték.  
 
Jegyzetek: 
 

  1 1867/XII.tc. 
  2 GALÁNTAI: 89-96.p. 
  3 Loc.cit. 100-110.p. 
  4 Adjustierungs Vorschrift für die Generale, Stabs- und Ober-Offiziere der Kaiserlich-

Königlich Armee.  
  5 PARÁDI: 78-79.p. 
  6 10 033/1909. (VIII. 17.) HM.kr.  
  7 3 250/1918. (XII. 3.) HM.kr. 

  8 SUBA 

  9 Szabályzat a Nemzeti Hadsereg új egyenruházatáról. 
10 3 692/1925. (VII. 15.) HM.r. 
11 36 452/1936 (XII. 30.) HM.kr. 

12 56 063/1943. (VIII. 18.) HM.kr.  

13 5 000/1945. (IX. 17.) HM.kr. 
 

Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

MONOGRÁFIÁK KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK 
 

GALÁNTAI — GALÁNTAI József: A Habsburg-monarchia alkonya. 
Osztrák-magyar dualizmus 1867-1918. Budapest, 
1985, Kossuth. 386 p. HU-ISBN 963 09 2589 3. 

 

TANULMÁNYOK 
 

PARÁDI — PARÁDI József: A katonailag szervezett őrtestü-
let és a polgári őrtestület. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXV.évf. 
(2015) 43-44-45-46.sz. 77-84.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

SUBA — SUBA János: „Csendőralakulások” a Magyar 
Nemzeti Hadseregben, majd a Magyar Királyi 
Nemzeti Hadseregben 1919-1921. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-
nis) XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 169-178.p. 
HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi válto-
zata 2011. november 11-én, Budapesten hangzott el 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak a 
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„Militarizmus és demilitarizmus a XIX-XX. századi 
magyar rendvédelemben” című XXVI. konferen-
ciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, 
bővített és átdolgozott változata. 

 

SZABÁLYZATOK 
 

Adjustierungs Vorschrift für  
die Generale, Stabs- und  
Ober-Offiziere der Kaiser- 
lich-Königlich Armee. 

— Adjustierungs Vorschrift für die Generale, Stabs- 
und Ober-Offiziere der Kaiserlich-Königlich Armee. 
[Rendelkezés a császári-királyi hadsereg tábornoki és 
tiszti rangjainak a tárgyában.] Wien, 1855, Kaiserlich - 
Königlichen Hof und Staatsdruckerei. 59 p.  

 

Szabályzat a Nemzeti Hadse-
reg új egyenruházatáról. 
 

— Szabályzat a Nemzeti Hadsereg új egyenruháza-
táról. Budapest, 1920, Központi Sajtó-vállalat. 101 p. 

 

JOGSZABÁLYOK 
 

1867/XII.tc. — 1867/XII.tc. a magyar korona országai és az Ő 
Felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fennforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek elin-
tézési módjáról. 

 

10 033/1909. (VIII. 17.) 
HM.kr. 

— 10 033/1909. (VIII. 17.) HM.kr. tisztjelöltek és 
honvédtisztviselőjelöltek számára.  
Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség Szá-
mára, [Szabályrendeletek], XXXVI.évf. (1909) 29.sz. 
381-383.p. 
 

3 250/1918. (XII. 3.) 
HM.kr. 

— 3 250/1918. (XII. 3.) HM.kr. katona állomány 
tiszti rendfokozatai. 
Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség 
Számára, XLVI.évf. (1918) 79.sz. 
 

3 692/1925. (VII. 15.) 
HM.r. 

— 3 692/1925. (VII. 15.) HM.r. ideiglenes határoz-
ványok az alhadnagyok részére.  
Honvédségi Közlöny, LII.évf. (1925) 19.sz. 151-152.p. 
 

36 452/1936 (XII. 30.) 
HM.kr. 

— 36 452/1936 (XII. 30.) HM.kr. tiszt- és tisztviselője-
löltek (zászlósok és hasonló rendfokozatnak) egyenru-
házatának módosítása. 
Honvédségi Közlöny, LXIV.évf. (1937) 1.sz. 

56 063/1943. (VIII. 18.)  
HM.kr. 

— 56 063/1943. (VIII. 18.) HM.kr. pályázati felhí-
vás a «Főtiszt helyettesek» állománycsoportjába 
való felvételre. 
Honvédségi Közlöny, LXX.évf. (1943) 37.sz. 597-600.p. 

 

5 000/1945. (IX. 17.)  
HM.kr. 

— 5 000/1945. (IX. 17.) HM.kr. a magyar honvédség 
új egyenruhája és az ahhoz tartozó felszerelés leírása. 
Honvédségi Közlöny, I.évf. (1945) 17.sz. 147.p. 
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VII. 
EDUKÁCIÓ 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 

 
PARÁDI József 

Nemzeti rendvédelem-történetünk talán legifjabb kutatója 
VOLCSÁNYI Nikolett középiskolai diáklány 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem dékánja dr. habil BODA József 
nyá.nb.vörgy. docens 2016-ban tanulmányi versenyt hirdetett a magyar-
országi középiskolák belügyi „rendészeti” fakultációját felvett diákjai 
számára nemzeti rendvédelmünk egy-egy témájának a feldolgozására, illetve 
bemutatására.  

Az alábbi témakörökkel voltak dolgozatok benyújthatók: 
- lakóhelyi rendvédelmi szervezet-történet; 
- csendőrség, határőrség, rendőrség, pénzügyőrség története egy adott 

korszakban; 
- rendőrségi fegyverzet, felszerelés története; 
- egy szolgálati életút bemutatása; 
- a rendőrség egyenruházatának története; 
- rendőrségi szabályzatok, utasítások története, 
- rendőrségi kitűntetések története; 
- a magyar rendvédelem történetéhez köthető szabadon választott té-ma. 

A benyújtott pályaművek értékelése nyomán a díjak átadására 2017 
elején került sor. 

A pályázaton I. helyezést ért el HAVAS Ottó harmadéves budapesti 
középiskolai hallgató dr. BÖKÖNYI István (2015) életútját bemutató 
dolgozatával.  

A pályázaton II. helyezést ért el VOLCSÁNYI Nikolett „A Magyar Királyi 
Csendőrség szabályzatainak különleges pontjai” című munká-jával.  

Tárgyjutalomban és elismerő oklevélben részesültek: 
- VIDA Veronika: A Magyar Királyi Csendőrség története; 
- HUJBER Bálint: Egy rendőr érzelmes élete; 
- FORGÁCS Kitti: Rendőri kitűntetések története; 
- KŐVÁRI Bettina: Egy rendőr élete; 

címmel beadott pályamunkája. 
Az elismeréseket a Rendészettudományi Kar épületegyüttesében dr. 

BODA József dékán adta át.  
VOLCSÁNYI Nikolett szerzőt, a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-

delem-történeti Tudományos Társaság meghívta a 2017. II. 17-én „A 
katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 
rendvédelmének szolgálatában” című XVII. magyar közbiztonság-törté-neti 
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szimpozionjára előadnak. A szerző a rendezvényen színvonalas elő-adással 
mutatta be az általa feldolgozott témát.  

A Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii 
Or,dinis), HU-ISSN 1785-3257 periodika szerkesztősége tervezi, hogy a 
rendvédelem-történeti dolgozatokat — amennyiben azok elérik a kellő 
színvonalat — publikálja a következő számának műhely rovatában a szerzők 
egyetértésével.  
 
 

VOLCSÁNYI Nikolett előadása a 2017. II. 17-én megtartott 
Magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozionon. 

 

 
 
Forrás ! 
 

Világhálón: http://www.dunaujvarosiszc.hu/hirek/2017/02/dunaferres_diak_eloadasa_a_tudomanyegyetem 
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VIII. 
SCIENTIA 

(Rovatvezető: PARÁDI József) 
 

PARÁDI József 
A Magyar Tudományos Akadémia új tudományági nómenklatúrája 

A Magyar Tudományos Akadémia megújította a tudományági nómenklatúráját. E 
frissítés időszerű volt, hiszen a jegyzék jóval a rendszerváltást megelőzően készült, 
így az utóbbi évtizedek változásait a lista nem tükrözte.  

A tudományági nómenklatúra megújításának a munkálatai 2005 tavaszán 
kezdődtek azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának el-
nöke levélben kérte fel az Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályait 
az új tudományági besorolásra vonatkozó javaslatok elkészítésére. A cél az volt, 
hogy viszonylag kevés és markáns tudományág szerepeljen az új jegyzékben, ke-
rülve a bonyolultságot és a túlzott részletezettséget. A tudományági jegyzék fris-
sítése nyomán — amely két fázisban valósult meg 2016 nyarára — a tudomány-
ágak száma 630-ról 306-ra mérséklődött. Ezt a jegyzéket a Magyar Tudományos 
Akadémia 2016 júniusában elfogadta, a lista pedig 2016. VII. 1-vel hatályosult. 

Az új tudományági nómenklatúrához kapcsolódik az úgynevezett „rendészet-
tudomány” témája is. Az utóbbi években bizonyos körök — sajátságosan értelme-
zett csoportérdekeiktől vezérelve — arra törekedtek, hogy a rendészet témakörét 
önálló tudománnyá nyilvánítassák. E szándékukban nem zavarta őket az a körül-
mény, hogy az önálló tudománnyá válás objektív feltételeinek a rendészet témakö-
re nyilvánvalóan nem felel meg. Tudományos társaságunk több ízben is hangot 
adott azon meggyőződésének, hogy a rendészet nem önálló tudomány, hanem az 
állam- és jogtudomány része.  

A Magyar Tudományos Akadémia az új tudományági jegyzékének a létreho-
zásával — szerintünk bölcsen, a magyar jogtudósok XIX. és XX. században tevé-
kenykedő tagjainak a szellemében — azt a megközelítést erősítette meg, mely sze-
rint a rendészet az állam- és jogtudomány része. Ebből fakadóan pedig a rendészet 
tudományágába az oda nem illeszkedő szakterületek „bevonását” — mint például 
kriminálpedagógia, kriminiálszociológia, kriminálpszichológia stb. — a Magyar 
Tudományos Akadémia implicite elvetette.  

Bízunk abban, hogy a rendészet agresszív — más tudományterületeket magá-
ba olvasztani igyekvő — értelmezése ezzel talajt veszít. A megalapozatlan, a kellő 
szellemi reputációt nélkülöző gigantomániás felfogás elenyészik. 

A magyar rendvédelem-történeti tartalmú alkotások — az új tudományági be-
sorolás nyomán — tudományági hovatartozása lényegében változatlan. Jogi tartal-
mú megközelítés esetében az állam- és jogtudomány jogtörténeti ágához, más ese-
tekben pedig vagy a történelemtudomány hadtörténeti, esetleg történeti korszak 
szerinti ágaihoz, illetve a hadtudomány hadtörténeti ágához sorolhatók, a feldolgo-
zások jellegétől függően. 

A Magyar Tudományos Akadémia új tudományági nómenklatúrája képezi a 
„Tudományági nómenklatúra című melléklet anyagát. 
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ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
ÉS MATEMATIKA 

  

III. Osztály XI. Osztály 

03 00 00 MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK 11 00 00 FIZIKAI ÉS CSILLAGÁSZATI 
TUDOMÁNYOK 

03 01 00 Halmazelmélet és matematikai logika 11 01 00 Részecskefizika 
03 02 00 Algebra és algebrai geometria 11 02 00 Magfizika 
03 03 00 Számelmélet 11 03 00 Atom- és molekulafizika 
03 04 00 Geometria, differenciálgeometria és Lie-csoportok 11 04 00 Elektromágnesség 
03 05 00 Topológia 11 05 00 Gázok és plazmák fizikája 
03 06 00 Analízis és funkcionálanalízis 11 06 00 Kondenzált anyagok fizikája 
03 07 00 Dinamikai rendszerek és matematikai fizika 11 07 00 Űrfizika és csillagászat 
03 08 00 Differenciálegyenletek 11 08 00 Általános fizika 
03 09 00 Valószínűség-elmélet és matematikai statisztika 11 08 01 Statisztikus fizika 
03 10 00 Kombinatorika 11 08 02 Termodinamika 
03 11 00 Számítástudomány és numerikus matematika 11 08 03 Nemlineáris dinamikai és komplex rendszerek 
03 12 00 Információ- és kommunikációelmélet 11 08 04 Klasszikus mechanika 
03 13 00 Operációkutatás, rendszer- és irányításelmélet 11 08 05 Kvantummechanika és térelmélet 
03 14 00 A matematika alkalmazásai más tudományokban 11 08 06 Általános és speciális relativitáselmélet 
06 15 00 A matematika története és szakmódszertana 11 08 07 Matematikai fizika 
VI. Osztály 11 08 08 Metrológia, mérési eszközök és eljárások 
06 00 00 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK 11 08 09 Tudománytörténet, tudományfilozófia, fizika tanítása 
06 01 00 Anyagtudomány és technológia 11 09 00 Biológiai és orvosi fizika 
06 02 00 Áramlás- és hőtechnika  
06 03 00 Automatizálás és számítástechnika ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
06 04 00 Elektronikus eszközök és technológiák IV. Osztály 
06 05 00 Elektrotechnika 04 00 00 AGRÁRTUDOMÁNYOK 
06 06 00 Energetika 04 01 00 Agrár-közgazdaságtan 
06 07 00 Építészet 04 02 00 Agrár-bioműszaki tudomány 

06 08 00 Gépszerkezettan 04 03 00 Állatnemesítés, -tenyésztés, takarmányozás és 
gyepgazdálkodás 

06 09 00 Informatika 04 04 00 Állatorvos-tudomány 
06 10 00 Közlekedés- és járműtudomány 04 05 00 Erdészet 
06 11 00 Metallurgia 04 06 00 Kertészet- és élelmiszer-tudomány 
06 12 00 Szál- és kompozittechnológia 04 07 00 Mezőgazdasági biotechnológia 
06 13 00 Szilárd testek mechanikája 04 08 00 Növénynemesítés 
06 14 00 Távközlés 04 09 00 Növényvédelem 
06 15 00 Vízgazdálkodás-tudomány 04 10 00 Talajtan, vízgazdálkodás és növénytermesztés 
VII. Osztály V. Osztály 
07 00 00 KÉMIAI TUDOMÁNYOK 05 00 00 ORVOSI TUDOMÁNYOK 
07 01 00 Szervetlen kémia 05 01 00 Orvostudomány, egészségtudomány 
07 02 00 Szerves kémia 05 01 01 Az ember anatómiája, morfológiája 
07 03 00 Analitikai kémia 05 01 02 Patológia 
07 04 00 Fizikai kémia 05 01 03 Élettan és kórélettan 
07 05 00 Makromolekulák kémiája 05 01 04 Immunológia 
07 06 00 Makromolekuláris rendszerek kémiája 05 01 05 Gyógyszertan 
07 07 00 Elemorganikus vegyületek kémiája 05 01 06 Mikrobiológia, virológia 
07 08 00 Sugárhatás-kémia 05 01 07 Orvosi genetika 
07 09 00 Természetes és élettanilag aktív anyagok kémiája 05 01 08 Laboratóriumi orvostan 
07 10 00 Hidrokémia 05 01 09 Járványtan, fertőző betegségek 
07 11 00 A világűr kémiája 05 01 10 Megelőző orvostan, társadalom-egészségtan 
07 12 00 Radiokémia 05 01 11 Igazságügyi orvostan 
07 13 00 Kristálytan és kristálykémia 05 01 12 Transzplantáció 
07 14 00 Kémiai technológia 05 01 13 Onkológia 
X. Osztály 05 01 14 Haematológia és vérátömlesztés 
10 00 00 FÖLDTUDOMÁNYOK 05 01 15 Belgyógyászat, általános orvostan 
10 01 00 Bányászat 05 01 16 Szülészet és nőgyógyászat 
10 02 00 Földtan 05 01 17 Bőr- és nemi betegségek 
10 03 00 Geodézia 05 01 18 Sebészet 
10 04 00 Geoinformatika 05 01 19 Aneszteziológia, sürgősségi orvostan 
10 05 00 Geofizika 05 01 20 Ortopédia 
10 06 00 Geokémia 05 01 21 Fogorvostan, sztomatológia, szájsebészet 
10 07 00 Ásványtan 05 01 22 Orr-, fül-, gégészet 
10 08 00 Kőzettan 05 01 23 Szív- és érbetegségek 
10 09 00 Meteorológia 05 01 24 Pulmonológia 
10 10 00 Paleontológia 05 01 25 Gasztroenterológia 
10 11 00 Társadalomföldrajz 05 01 26 Nephrológia, urológia 
10 12 00 Természetföldrajz 05 01 27 Rheumatológia 
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05 01 28 Foglalkozási betegségek  02 02 02 A történetírás története 
05 01 29 Endokrinológia és anyagcsere-betegségek 02 02 03 Őstörténet 
05 01 30 Gyermekgyógyászat 02 02 04 Ókori történelem 
05 01 31 Geriátria 02 02 05 A középkor története 
05 01 32 Röntgenológia, nukleáris orvostan, orvosi képalkotás 02 02 06 A kora újkor története 
05 01 33 Szemészet 02 02 07 Az új- és jelenkor története 
05 01 34 Idegbetegségek 02 02 08 Társadalomtörténet 
05 01 35 Elmekórtan 02 02 09 Technikatörténet 
05 01 36 Klinikai toxikológia 02 02 10 Tudománytörténet 
05 01 37 Repülőorvostan, űrorvostan 02 02 11 Hadtörténet 
05 01 38 Egészségtudományok 02 02 12 Gazdaságtörténet 
05 01 39 Sportorvostan 02 02 13 Nemzetközi kapcsolatok története 
05 02 00 Gyógyszerészet 02 02 14 Művelődéstörténet 
05 02 01 Gyógyszerformák és galenuszi készítmények technológiája 02 02 15 Egyháztörténet 
05 02 02 Alkalmazott gyógyszerészet 02 02 16 Településtörténet 
05 02 03 Gyógyszerismerettan 02 02 17 Történeti ökológia 
05 02 04 Gyógyszerkémia 02 02 18 A történelem segédtudományai 
05 02 05 Méregtan   
05 02 06 Gyógyszerészeti szervezés 02 03 00 Régészet 
VIII. Osztály 02 03 01 A régészeti kutatás története és elméleti kérdései 
08 00 00 BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 02 03 02 A régészeti kutatás korszakok szerint 
08 01 00 Antropológia 02 03 03 Régészeti elméleti problémakörök 
08 02 00 Biofizika 02 03 04 Speciális módszertanú régészeti területek 
08 03 00 Biokémiai és molekuláris biológia 02 03 05 Természettudományos módszerek a régészetben 
08 04 00 Bioinformatika 02 03 06 Régészeti muzeológia és örökségvédelem 
08 05 00 Botanika   
08 06 00 Elméleti biológia 02 04 00 Művészettörténet 

08 07 00 Etológia 02 04 01 A képzőművészetek és az iparművészet történetének 
elmélete, története és módszerei 

08 08 00 Evolúcióbiológia 02 04 02 Muzeológia 
08 09 00 Genetika 02 04 03 Műemléki épületkutatás, műemlékvédelem 
08 10 00 Hidrobiológia 02 04 04 Műkritika 
08 11 00 Immunológia 02 04 05 Művészettörténet korszakok szerint 
08 12 00 Környezet és egészség 02 04 06 Jelenkori művészet, új médiumok, speciális módszerek 
08 13 00 Mikrobiológia 02 05 00 Pszichológia 
08 14 00 Neurobiológia 02 05 01 Kognitív pszichológia és kognitív idegtudomány 
08 15 00 Növényélettan 02 05 02 Affektív pszichológia és affektív idegtudomány 
08 16 00 Ökológia 02 05 03 Fejlődéspszichológia 
08 17 00 Sejt- és fejlődésbiológia 02 05 04 Gyógypedagógiai pszichológia 
08 18 00 Természetvédelem és konzervációbiológia 02 05 05 Klinikai és egészségpszichológia 
08 19 00 Zoológia 02 05 06 Neuropszichológia 
HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 02 05 07 Munka- és szervezetpszichológia 
I. Osztály 02 05 08 Neveléspszichológia 
01 00 00 NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK 02 05 09 Összehasonlító pszichológia 
01 01 00 Irodalom- és kultúratudományok 02 05 10 Személyiségpszichológia 
01 01 01 Irodalom- és kultúratudomány 02 05 11 Szociálpszichológia 
01 01 02 Színház- és filmtudomány 02 06 00 Neveléstudomány 
01 01 03 Kommunikáció- és médiatudomány 02 06 01 Oktatáselmélet (didaktika) 
01 01 04 Művelődéstörténet 02 06 02 Tantárgy-pedagógia és oktatástechnológia (IKT) 
01 02 00 Klasszika-filológia 02 06 03 Pedagógiatörténet és összehasonlító pedagógia 
01 03 00 Néprajztudomány 02 06 04 Neveléselmélet és nevelésfilozófia 
01 03 01 Etnográfia 02 06 05 Nevelés-, oktatáslélektan és nevelésszociológia 
01 03 02 Folklorisztika 02 06 06 Oktatáspolitika, -igazgatás, -jog és -gazdaságtan 
01 03 03 Kulturális és szociálantropológia 02 06 07 Felsőoktatás- és pedagóguskutatás 
01 04 00 Nyelvtudomány 02 06 08 Szakképzés- és felnőttoktatás-kutatás 
01 05 00 Orientalisztika 02 06 09 Gyógypedagógia 
01 05 01 Közel- és közép-keleti nyelvek és kultúrák IX. Osztály 
01 05 02 Belső-ázsiai nyelvek és kultúrák 09 00 00 GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK 
01 05 03 Távol-keleti nyelvek és kultúrák 09 01 00 Állam- és jogtudomány 
01 05 04 Dél-ázsiai nyelvek és kultúrák 09 01 01 Jog- és állambölcselet 
01 05 05 Délkelet-ázsiai nyelvek és kultúrák 09 01 02 Alkotmány- és jogtörténet 
01 06 00 Zenetudomány 09 01 03 Római jog és európai magánjog fejlődése 
II. Osztály 09 01 04 Alkotmányjog 
02 00 00 FILOZÓFIA ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK 09 01 05 Közigazgatási jog, közigazgatás-tudomány 
02 01 00 Filozófia 09 01 06 Közigazgatási eljárásjog 
02 01 01 Filozófiatörténet 09 01 07 Rendészettudomány 
02 01 02 Metafizika és ismeretelmélet 09 01 08 Pénzügyi jog 
02 01 03 Etika, politikai és társadalomfilozófia 09 01 09 Polgári jog 
02 01 04 Esztétika 09 01 10 Polgári eljárásjog 
02 01 05 Vallásfilozófia 09 01 11 Családjog 
02 01 06 Logika és tudományfilozófia 09 01 12 Versenyjog 
02 02 00 Történettudományok 09 01 13 Büntetőjog 
02 02 01 A történetírás elmélete és módszertana 09 01 14 Büntetőeljárási jog 
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09 01 15 Büntetés-végrehajtási jog  09 06 00 Politikatudomány 
09 01 16 Kriminológia 09 06 01 Politikaelmélet, politikai eszmék, politikatörténet 
09 01 17 Kriminalisztika 09 06 02 Politikai rendszer-, folyamat- és kontextuális elemzés 
09 01 18 Munkajog és szociális jog 09 06 03 Összehasonlító politika 
09 01 19 Agrárjog 09 06 04 Közpolitika, közigazgatás, közszolgálat 
09 01 20 Környezetvédelmi jog 09 06 05 Helyi, önkormányzati politika 
09 01 21 Fogyasztóvédelmi jog 09 06 06 Politikai kommunikáció, politikai kultúra 
09 01 22 Nemzetközi közjog 09 07 00 Regionális tudományok 
09 01 23 Nemzetközi magánjog 09 07 01 Térelméletek 
09 01 24 Európai jog 09 07 02 Regionális és városgazdaságtan 
09 01 25 Összehasonlító jog 09 07 03 Terület- és településfejlődés gazdasági és társadalmi folyamatai 
09 01 26 Egyházjog 09 07 04 Terület- és vidékfejlesztési politika, tervezés és kormányzás 
09 01 27 Jogszociológia 09 07 05 Területi statisztika és elemzési módszerek 
09 02 00 Gazdaságtudomány  
09 02 01 Alternatív közgazdaságtani irányzatok 
09 02 02 Gazdasági rendszerek 
09 02 03 Közgazdasági elméletek története és metodológiája 
09 02 04 Közösségi gazdaságtan és gazdálkodás 
09 02 05 Makroökonómia, makrogazdasági elemzések 
09 02 06 Matematikai közgazdaságtan és pénzügytan 
09 02 07 Mikroökonómia, piacszerkezetek 
09 02 08 Nemzetközi és világgazdaságtan 
09 02 09 Növekedés- és fejlődés-gazdaságtan 
09 02 10 Ágazati (iparági) gazdaságtanok 
09 02 11 Egészségügyi, oktatási és jóléti gazdaságtan 
09 02 12 Környezet-gazdaságtan, természeti erőforrások gazdaságtana 
09 02 13 Makrogazdasági pénzügyek 
09 02 14 Munkagazdaságtan 
09 02 15 Marketing 
09 02 16 Számvitel 
09 02 17 Termelés- és ellátásmenedzsment 
09 02 18 Vállalat-gazdaságtan és üzletpolitika 
09 02 19 Üzleti pénzügyek 
09 02 20 Vezetés és szervezés 
09 02 21 Gazdasági operációkutatás és döntéselmélet 
09 02 22 Statisztika és ökonometria 
09 02 23 Jövőkutatás 
 (Demográfia, ha a gazdasági vetület dominál) 
09 03 00 Szociológia 
09 03 01 Szociológiaelmélet 
09 03 02 Társadalmi struktúra szociológiája 
09 03 03 Társadalmi alrendszerek szociológiája 
09 03 04 Kultúra, társadalmi értékek és életmód szociológiája 

09 03 05 Térbeli társadalmi rendszerek és környezet 
szociológiája 

09 03 06 Gazdaság- és szervezetszociológia 
09 03 07 Szociológiai kutatás módszertana 
09 03 08 Demográfia (ha a szociológiai vetület dominál) 
09 04 00 Hadtudomány 
09 04 01 Hadművészet 
09 04 02 Katonai kiképzés és felkészítés 
09 04 03 Katonai műszaki építés 
09 04 04 Katonai biztonság és biztonságpolitika 
09 04 05 Hadijog 
09 04 06 Katonai logisztika és védelem-gazdaságtan 
09 04 07 Katonai szociológia 
09 04 08 Hadtörténet, hadművészet története 
09 04 09 Katonai egészségügy 
09 04 10 Haditechnika 
09 04 11 Katonai földrajz és térképészet 
09 05 00 Nemzetközi és fejlődés-tanulmányok 
09 05 01 Globalizációs és nemzetközi regionális tanulmányok 

09 05 02 A fejlődés gazdaságtana, összehasonlító 
fejlesztésstratégiák 

09 05 03 Integrációs tanulmányok 
09 05 04 Európa-tanulmányok 
09 05 05 Nemzetközi összehasonlító rendszertanulmányok 
09 05 06 Nemzetközi kapcsolatok és külpolitika 
09 05 07 Nemzetközi szervezetek, politikák és kormányzás 
09 05 08 Nemzetközi biztonsági és konfliktuskezelési tanulmányok 
 

Forrás ! Világhálón: http://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-
nomenklatura-106809 
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PARÁDI József 
Tudományos fokozatvédés a Ludovika Akadémián. 

 
 

2016. VI. 17-én (pénteken) 10 00 órai kezdettel került sor 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori épületének — volt Ludovika 

Akadémia —  
Zrínyi Termében 

dr. KOVÁCS Gábor témavezetésével 
 

dr.jur. KOZMA Tibor szerzőségével 
 

„Az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott rendvédelmi szervezeti modellek, 
azok alkalmazásának lehetőségei Magyarország rendvédelmi stratégiájának 

fejlesztésében” 
 

címmel készített 
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁNAK 
 

védésére. 
 

A disszertáció védésére eredményes műhelyvitát követően került sor. A műhely-
vita során számos hasznos kritika érte a disszertáció-tervezetet, melyet a szerző 
akceptált és az azokban megfogalmazottaknak megfelelően kiegészítette, illetve 
módosította műve végleges változatát. Az alkotást kevésbé megfontolt és kiérlelt 
kritikák is érték, melyekre a szerző visszafogottan reagált és az alkalmazásuktól 
eltekintett. Ezen elhamarkodott észrevételek közé sorolható, hogy az alkotásban 
a rendvédelem kifejezéseket cserélje le rendészet terminológiára mivel ezzel vá-
lik a disszertáció elfogadhatóvá. Ezt a véleményt a műhelyvita során számosan 
nehezményezték, mivel a vita résztvevői nem tartották elfogadhatónak, hogy 
„kinyilatkoztatás” formájában határozzák meg egyesek a doktoranduszok szá-
mára az általuk helyesnek gondolt terminus technicust. A műhelyvitán résztve-
vők többsége ugyanis úgy gondolta, hogy a helyes szakzsargont a szerzőnek kell 
kiválasztania, netán létrehoznia ha szükséges. Nem értettek továbbá egyet azzal 
sem, hogy egy tudomány létét abból lehetne levezetni, hogy az elnevezés mely 
szervezetek nevében szerepel. A szerző is úgy foglalt állást, hogy bár az utóbbi 
10-15 évben viszonylag számos kiadványban foglalkoztak ugyan a szerzők e té-
makörrel, azonban egyikük sem bizonyította az önálló rendészettudomány létét. 
Nem is lehet azt követelni egy disszertánstól, hogy disszertációjában ő találjon 
arra választ, amire másoknak nem sikerült, amikor a választott témája más jelle-
gű mint ezen terminológia helyessége vagy helytelensége.  

A disszertáns tehát megőrizve szellemi függetlenségét hozta létre disszer-
tációját.  
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A disszertáció bírálatára dr. FÓRIZS Sándor Cs.C. és dr. PARÁDI József Cs.C. 
a Hadtudományi Doktori Iskola témavezető oktatóit kérték fel. Mindketten 
elfogadták a szerző munkáját új tudományos eredményt tartalmazó alkotásnak és 
a szerzőt ismerték el ezen írásmű létrehozójának. A két bírálat tartalma nagyvo-
nalakban megegyezett — mivel mindkét bíráló úgy foglalt állást, hogy az alko-
tás tartalmi és formai tekintetben egyaránt harmonizál a doktori disszertációval 
szemben támasztott igényekkel — bár részletkérdésekben akadt eltérés a két bí-
ráló között.  

Dr. PARÁDI József a disszertáció lényegének és elengedhetetlen részének 
tartotta egyrészt az európai rendvédelmi szervezetek történelmi megközelítésű 
feldolgozását, hiszen e testülettípusok között csaknem ezeréves múltra visszate-
kintő szervezetek is vannak, másrészt pedig az Európai Unió társországai rend-
védelmi rendszereinek úgynevezett modellcsoportokba való besorolását, mert 
ennek hiányában aligha lehetne rendszerezni a szervezeteket, mivel az egyes 
országokban eltérő a szervezetek száma és egyedi a hatáskörük stb. Dr. PARÁDI 
József a disszertáció hasznosítására három lehetőséget látott: egyrészt a magyar 
rendvédelmi modell fejlesztése során az abban foglaltak figyelembe vétele, 
másrészt a magyar tisztképzési programba a téma „beforgatása”, nem utolsó 
sorban pedig könyvek és tanulmányok formájában a disszertáció anyagának 
publikálása.  

Dr. FÓRIZS Sándor viszont sokallotta a történelmi részt és leszűkítette volna 
a vizsgálat alá vont szervezettípusok számát. A bírálónak ugyan kétség kívül iga-
za volt abban, hogy ezen szűkítések hiányában a dolgozat témája jóval teste-
sebbé vált a megszokott Ph.D. disszertációkénál. Az is igaz azonban, hogy a 
komplex feldolgozás hiánya miatt valószínűleg nagy nehézségekbe ütközött vol-
na az egzakt konklúzió létrehozása. Tény, hogy a szerzőnek a megszokottnál 
jelentősebb méretű irodalmat kellett volna feltárnia, melyet azonban a disszer-
táns eredményesen megvalósított, hiszen összességében a magyar és az idegen 
nyelvű könyvek valamint tanulmányok terjedelme 20 742 oldalnyi irodalmat je-
lentettek. Emellett a hivatkozásban szerepel 50 jogszabály: törvé-nyek, törvény-
erejű rendeletek, rendeletek, kormány- és miniszteri határozatok, illetve utasítá-
sok, valamint bírósági határozatok, továbbá országos szervezetek intézkedései is.  

A bírálók közül dr. FÓRIZS Sándor tett fel kérdéseket, melyet a bírálóbi-
zottság is megtoldott két kérdéssel, továbbá a jelenlévők közül dr. ŐRY Károly 
tett fel egy kérdést. A disszertáns valamennyi kérdést kiválóan megválaszolt. A 
válaszokat pedig a kérdések feltevői elfogadták. Ezt követően vonult vissza a 
bírálóbizottság döntéshozatalra, melynek során — titkos szavazás nyomán — 
arra tettek javaslatot, hogy az egyetem doktori tanácsa „Summa cum laude” mi-
nősítéssel fogadja el a disszertációt. 
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A bírálóbizottság állásfoglalásának a kihirdetésével zárult a védés hivatalos 
része, ezt követően pedig a szerző állófogadás formájában koccintott a megje-
lentekkel az eredményes védés örömére. Az állófogadáson elmondott köszöntő 
beszédében pedig dr. KOVÁCS Gábor témavezető hangsúlyozta, hogy a védést 
nem lezáró, hanem nyitó aktusként célszerű kezelni, amely után a szerző a tudo-
mányos munkásságát ki fogja bontakoztatni.  

Összességében a védés jó hangulatban, a tudomány igényeinek megfelelően 
zajlott, ahol már nyoma sem volt a műhelyvita során sajnálatos módon felmerült 
sajátságos álláspontoknak. Minden bizonnyal olyan személlyel gyarapodott a 
magyar tudományos fokozatosok erősödő közössége, aki a szakterület művelése 
által eredményesen fog hozzájárulni a tudomány fejlődéséhez. 

A disszertáció ugyan nem kifejezetten rendvédelem-történeti tartalmú 
alkotás, azonban erőteljes rendvédelem-történeti résszel rendelkezik, amely 
lényegében megalapozza az írásmű tartalmát. Az alkotás eklatáns példája annak, 
hogy valódi következtetések levonása a történelmi fejlődés bemutatása, 
elemzése és értékelése nélkül lényegében lehetetlen. A rendvédelem-történetet 
illetően ebből a szempontból is fontos a mű. 

 
 
 

A volt Ludovika Akadémia, jelenleg Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Központi rektori épülete — mely dr. KOZMA Tibor  Ph.D. disszertációja védésének 

helyet adott —homlokzati képe 
 

 
 
Forrás ! 
Világhálón: http://itthon.hu/budapesteskornyeke/latnivalok/-/netaview/1663593/ludovika-akademia;jsessi 
onid=E34D2B9A41D358C2BAE2FE93169B5F77 
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A volt Ludovika Akadémia, jelenleg Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Központi rektori épülete — mely dr. KOZMA Tibor  Ph.D. disszertációja védésének 

helyet adott — belső udvarának a képe. 
 

 
 
Forrás ! 
Világhálón:  http://magyarepitok.hu/iparagi-hirek/2016/07/igy-nez-ki-a-ludovika-
masodik-fejlesztesi-uteme 
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IX. 
DOKUMENTUMOK ÉS 

MUNKÁSSÁGOK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 

 
PARÁDI József 

110 éve hozták létre 
a polgári magyar állam első határőrizeti szakszervét 

a Magyar Királyi Határrendőrséget 
 

A mindenkori határőrizet csupán részben terméke az adott ország társadalmi, 
gazdasági, kulturális körülményeinek. Legalább ilyen mértékben befolyásol-
ják a határőrizetet a külső tényezők is. A kiegyezéskor — az európai 
hadügyi fejlődés következtében — az Osztrák-Magyar Monarchiában is át-
tértek a sorozáson alapuló tömeghadseregre, ezt a rendszert pedig gyengí-
tette volna, ha a haderő látja el továbbra is a határőrizetet, mivel a határőri-
zetbe bevont alakulatoktól a nehézfegyverzetet be kellett vonni, illetve azo-
kat a határ mentén viszonylag keskeny, de hosszú területsávon apró szerve-
zeti egységekre bontva kellett elhelyezni az eredményes határőrizet megva-
lósítása érdekében. Ebből adódóan pedig ezen alakulatok elvesztették harc-
értéküket. Így tehát Európa nyugati felében a hadseregek a határőrizeti teen-
dőiket átadták a rendvédelmi testületeknek. Az Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban e fordulatra a haderő átszervezése kapcsán a kiegyezés nyomán került 
sor.1 Mivel pedig a haderőtől a határőrizet átkerült a rendvédelmi testü-
letekhez, így az nem lehetett a közös ügyek része, hanem a két társország, 
azaz az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság belügyévé vált.2 Ekkor — 
mint a magyar rendvédelem-történeti modell integráns része — a magyar 
határőrizetben is az önkormányzati rendvédelmi testületek szerepe dominált, 
illetve a polgári fegyveres szervezet képezte a legnagyobb erőt. Fokozatosan 
azonban a magyar határőrizetben egyre nagyobb teret kaptak a belügyi tárca 
kompetenciájába tartozó feladatok, így ezen teendők ellátásához szükséges 
létszámot is a központi államhatalomnak közvetlenül alárendelt rendvédelmi 
testületek személyi állományából biztosították.3 A folyamat csúcsát jelen-
tette olyan önálló rendvédelmi testület létrehozása, amelynek már az alapfe-
ladatát alkotta a magyar határőrizet. Ez a testület volt a Magyar Királyi Ha-
tárrendőrség, amely azonban a határőrizet triászából — határvonal őrzése, a 
határforgalom ellenőrzése és a határrend betartatása — közvetlenül csupán a 
határrend betartatását és a határforgalom ellenőrzését valósította meg. Azon-
ban a másik két társhatárőrizeti szervezet — a Magyar Királyi Vámőrség és 
a Magyar Királyi Csendőrség — határőrzési teendőit is koordinálta, illetve a 
határmenti önkormányzatok rendvédelmi testületeit is bevonhatta szükség 
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esetén a határőrizeti feladatok megvalósításába.4 Így alakult ki a dualizmus 
időszakában, hogy a magyar határőrizet két legfontosabb szervezete a 
határszéli csendőrség és a Magyar Királyi Határrendőrség volt.5 

 
 
Jegyzetek: 

 

11868/XL.tc.   ;   1868/XLI.tc.   ;   1868/XLII.tc. 
2 1867/XII.tc. 
3 PARÁDI: A dualista Magyarország határőrizete 1867-1914.  
4 91 000/1905. (XII. 29.) BM.kr.  
5 PARÁDI: A dualista Magyarország határőrizeti rendszerének kialakulása.  
 
 

Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

TANULMÁNYOK 
 

PARÁDI: A dualista Magyar-
ország határőrizeti rendsze-
rének kialakulása. 

— PARÁDI József: A dualista Magyarország határ-
őrizeti rendszerének kialakulása. Belügyi Szemle, 
XXX.évf. (1982) 10. sz. 44–51.p. HU-ISSN 0133-
6738. 

 

KÉZIRATOK 
 

PARÁDI: A dualista Magyar-
ország határőrizete 1867-
1914. 
 

— PARÁDI József: A dualista Magyarország ha-
tárőrizete 1867-1914. Bölcsészdoktori disszer-
táció (ELTE BTK). Kézirat. Budapest, 1985. 162 p. 
 

JOGSZABÁLYOK 
 

1867/XII.tc. — 1867/XII.tc. a Magyar Korona országai és az Ő 
Felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fennforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek 
elintézési módjáról. 

 

1868/XL.tc. — 1868/XL.tc. a véderőről. 
 

1868/XLI.tc. — 1868/XLI.tc. a honvédségről. 
 

1868/XLII.tc. — 1868/XLII.tc. a népfelkelésről. 
 

91 000/1905. (XII. 29.)  
BM.kr. 

— 91 000/1905. (XII. 29.) BM.kr. valamennyi tör-
vényhatósághoz Fiume város kivételével a határ-
rendőrségről szóló 1903/VIII.tc. életbe léptetésé-
nek a végrehajtásáról. 
Magyarországi rendeletek Tára, XXXIX.évf. (1905) 
I.füzet. 1455-1541.p. 
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1903. évi VIII. törvénycikk 
a határrendőrségről 

 
1. § A határrendészeti teendők ellátására állami határrendőrség állíttatik fel. 
2. § A határrendőrség feladata: 

a) a határon átkelők figyelemmel kisérése, a határ mentén felmerülő, állam-
rendészeti szempontból fontosabb mozzanatokról és eseményekről tájékozásszerzés 
és az észleleteknek az illetékes hatósággal való közlése; 

b) a külföldiek bejelentésére és lakhatására vonatkozó szabályok végrehaj-
tása; 

c) a kémkedés megakadályozása, esetleg a kémeknek letartóztatása; 
d) a szomszéd állam lakói részéről személyek és tárgyak ellen jöhető erősza-

kos támadás meggátlása, különösen pedig katonai védművek, az ország határának 
megjelölésére szolgáló határjelek, jelzők, katonai vagy polgári hatóság által felállított 
földmérési jelek megrongálásának, megsemmisítésének, vagy megváltoztatásának 
megakadályozása és feljelentése; 

e) kitiltott, rendőrileg kifogás alá eső és magukat igazolni nem tudó gyanús 
egyéneknek az állam területére belépésben való megakadályozása; 

f) nyomozott, vagy valamely büntetendő cselekménnyel gyanúsított s a tör-
vények vagy a fennálló szabályok értelmében előzetesen letartóztatható egyéneknek 
a határszélen való letartóztatása; 

g) a határszélen letartóztatott s a tolonczszabályok rendelkezései alá eső egyé-
nek eltolonczolása, külföldről érkező tolonczok átvétele és tovább indítása; 

h) fegyverek, lőszerek és hadiszerek ki- vagy bevitelének ellenőrzése, vala-
mint tilalom esetén ilyenek és más tárgyak kivitelének és behozatalának megakadá-
lyozása; 

i) hadköteles egyének kiszökésének megakadályozása; 
j) nőcsempészet meggátlása; 
k) a határszéli vasúti és gőzhajóállomásokon az államrendőri és közbiztonsági 

teendők ellátása s a közegészségügyi szabályok betartásának ellenőrzése; 
l) határszéleken levő szállodák, vendéglők, korcsmák, kávéházak és egyéb 

nyilvános helyek ellenőrzése; 
m) azon határvonal, hol útlevél-kötelezettség áll fenn, az útlevelek vizsgálata, 

határátkelési igazolványok kiállítása; 
n) az útlevél szabályok áthágása, tilos visszatérés, nőcsempészés, a külföldiek 

bejelentésére s lakhatására vonatkozó szabályok megszegése által elkövetett kihágá-
sok eseteiben első fokon való rendőri büntető bíráskodás; 

o) a csempészet megakadályozásában való közreműködés és az erre hivatott 
közegek támogatása. 

3. § A határrendőrség hatósága közvetlen a határszélen fekvő összes községekre és 
városokra, valamint a határszél közelében fekvő s a külfölddel élénk összeköttetés-
ben álló községekre és városokra terjed ki. 

4. § A határrendőrség jogosítva van az e törvény által hozzáutalt ügyekben a te-
rületén levő csendőrség és helyi rendőrség közreműködését közvetlenül igénybe 
venni. 
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5. § A határrendőrség a határszéli rendőrkapitányságokból áll, a melyeknek számát, 
működési területét és székhelyét a belügyminister rendeletileg állapítja meg. 

6. § Az egyes határszéli rendőrkapitányságok élén egy-egy határszéli rendőrka-
pitány áll, a ki alá kellő számú tiszti, biztonsági és szolgaszemélyzet van rendelve. 

A határszéli rendőrkapitányságok személyzetét a belügyminister nevezi ki. 
A tiszti személyzet minősítésére az 1883. évi I. tc. irányadó. 

7. § Egyes jelenetéktelenebb határszéli pontokon a határrendészeti teendők részbeni 
ellátásával a belügyminister által más állami vagy törvényhatósági és községi köze-
gek is megbízhatók, a kik e feladatuk tekintetében az illetékes határszéli rendőrkapi-
tánynak lesznek alárendelve. 

8. § A határrendőrség szolgálati, személyi és gazdasági tekintetben közvetlenül a 
belügyminister alatt áll. 

A kitiltás, eltolonczolás és kihágás tárgyában hozott határozatai, illetve ítéletei 
ellen kis- és nagyközségekben és rendezett tanácsú városokban az alispánhoz, tör-
vényhatósági joggal felruházott városokban a tanácshoz; ezektől pedig a belügy-
ministerhez fokozatos fellebbezésnek van helye. 

Egyéb intézkedései ellen közvetlenül a belügyministernél emelhető panasz. 
9. § A határrendőrségnek a többi hatósághoz való viszonyát és szolgálati utasítását 

az érdekelt ministerekkel egyetértőleg a belügyminister rendeleti úton állapitja meg. 
10. § Horvát-Szlavonországokban a bán intézkedik mindazokban az ügyekben, me-

lyek a jelen törvény szerint a belügyministert illetik. 
A határszéli rendőrkapitányságok tiszti személyzetének minősítésére Horvát-

Szlavonországokban az ott e tekintetben érvényben levő törvényes rendelkezések az 
irányadók. 

A határrendőrségnek a kitiltás, eltolonczolás és kihágás tárgyában hozott hatá-
rozatai, illetve ítéletei ellen Horvát-Szlavonországokban az ottani törvényekben kije-
lölt felsőbb hatóságokhoz fokozatos fellebbezésnek van helye. 

11. § A határszéli rendőrkapitányságok költségeiről a belügyminister az állami költ-
ségvetés keretében gondoskodik. 

12. § Ezen törvény életbeléptetési idejének meghatározásával a ministerium, végre-
hajtásával a belügyminister, Horvát-Szlavonországokban pedig Horvát-Szlavon-Dal-
mátországok bánja bízatik meg. 
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PARÁDI József  
Tisztelgés dr. ERNYES Mihály 

rendvédelem-történeti munkássága előtt 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság — a 2014. évi elhatározásához hűen — immár 
harmadízben tisztelgett olyan rendvédelem-történeti kutató 
munkássága előtt, aki doktori disszertációja birtokában a magyar 
rendvédelem-történet művelése terén maradandót alkotott, 
publikációival jelentős mértékben hozzájárult a szakterület 
gondo-zásához, új eredményekkel gyarapítva annak 
ismeretanyagát, a személye körül pedig szellemi alkotóműhely 
formálódott. 

2015-ben dr. GÁSPÁR László és dr. PARÁDI József, 2016-ban 
pedig dr. ERNYES Mihály rendvédelem-történeti munkássága előtt 
tisztelgett a Sze-mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság a nekik ajánlott gyűjteményes kötetek 
létrehozása által. 

Dr. ERNYES Mihály felköszöntésére 2016. X. 28-án a Magyar 
rend-védelem-történeti tudományos konferencia-sorozat XXXI. 
rendezvényén ke-rült sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karának dísztermében. (1121 Budapest, 
Farkasvölgyi út 12.). Valószínűleg ezen épü-letegyüttesben 
utoljára kerülhetett sor ilyen jellegű rendezvényre, mivel a 
„Rendészettudományi” Kar 2017 őszén elköltözik ebből az 
épületcsoportból a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a volt 
Ludovika Akadémia felújított és kibővített épületeibe.  
 

„ERNYES Mihály 
LAUDATIO 

 
parergakötettel azon kutatótársunknak fejezzük ki el-
ismerésünket, aki több évtizedes tudományos tevékeny-
ségével tiszteletet és ismertséget szerzett minden szak-

mabeli előtt és értékálló eredményekkel gazdagította a magyar 
rendvédelem történeti feldolgozását. 

Elismerő szavaink ERNYES Mihály tábornok úrnak szól-
nak, kinek életpályájában együtt haladt a fegyver és a toll, mint-
hogy kedvenc régiójában, Baranya megyében kezdte meg sike-

E 
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res rendőri tevékenységét, amit össze-kötött az említett föld-
rajzi kategóriával, de mindenek előtt Pécs város közrendjének 
és közbiztonságának oknyomozó, történeti feltárásával. Oly-
bá tűnik, hogy e két út a szakmai, rendőri pálya és a tudomá-
nyos munka nem gátolták egymást, sőt az eredmények tükré-
ben bátran kimondhatjuk megtermékenyítette egymást. Mind-
nyájunk előtt ismert, hogy a szakmai munka egészen a megyei 
rendőrfőkapitányi tisztségig vitte, a soron kívüli ezredesi kine-
vezéssel együtt, eközben nem kevés energiát és időt áldozva je-
lentette meg a „Pandúr” köteteket, a megye rendvédelmi múlt-
jának bemutatására.  

A megjelent kötetek több mint 5000 oldalszámot tesznek 
ki, nem számolva a szerző más kiadványokban publikált rész-
tanulmányit, továbbá hazai és nemzetközi tudományos konfe-
renciákon tartott előadásait. Ezen imponáló publikációs tevé-
kenység mindnyájunk számára egyértelművé teszi a biztos ott-
honi hátteret. A szerző jó arányérzékkel választotta el Pécs 
város rendvédelmi ismereteit a megye közrendjétől és közbiz-
tonságától. Az olvasó számára egyértelművé teszi, hogy a vá-
rosok, benne Pécs városa megkülönböztetett szerepet töltöttek 
be az ország rendvédelmének fejlődésében. Különösen vonatko-
zik ez a szabad királyi városokra, melyeknek autonóm közi-
gazgatása, azok által megjelentetett statutumaik kreatív mó-
don alkották meg saját rendvédelmi szervezeteiket. A városi 
élet szigorú fegyelme, életrendje példát statuál olyan személyek 
megjelenésében, akik ezt a szerepet betöltötték. Fertálymes-
terek, strázsamesterek, hadnagyok, kapuőrök, bakterok, bör-
tönőrök, fizetett hajdúk stb. vonulnak fel előttünk. Nem volt 
ez másként Pécs városában sem. A szigorú közerkölcsre jellem-
ző egy jelenet az 1770-es évekből, amikor a főutcán egy asz-
szony durva szavakkal szidalmazta a polgármestert, aki bün-
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tetésül az átkozódó nőt áristomba záratta. Hasonlóan rop-
pant tanulságos az olvasó számára a magyar rendvédelem azon 
korszakváltása, amikor a vármegyei pandúr-szervezet helyébe a 
hatékony közbiztonsági őrtestület: a Magyar Királyi Csendőrség 
lépett. Tagjaival szembeni magas erkölcsi, szakmai és hivatásbeli 
követelmények révén csak kevés pandúr lehetett a csendőrség tagja. 
Annak ellenére, hogy Pécs egy város a szabad királyi városok kö-
zül, rendvédelmének működése, mint rész az egészet alkalmazható 
az országos struktúra egészére. Mindnyájunk előtt ismert, hogy a 
XIII. századi Váradi Regestrum, noha Bihar vármegye büntető-
jogi forrásgyűjteménye, de bátran kiterjeszthetjük az ország más 
vármegyéinek istenítéleteire.  

 

Oknyomozó kutatóként a szerző gazdag levéltári forrása-
nyaggal, autentikus művek feldolgozásával ismerteti meg ve-
lünk Baranya megye és Pécs városa gazdasági, földrajzi, etni-
kai és politikai viszonyait, mind-ezzel elősegítve a megye és 
székhelyének rendvédelmi meg-határozottságát, statutu-
mainak jellegét, büntetőjogi változásait. E kutató-feltáró 
munka közben saját maga továbbképzését sem hanyagolta el. 
A Rendőrtiszti Főiskola jeles minősítéssel történt elvégzése 
után hamarosan a Janus Pannonius Egyetem Jogtudományi 
karán diplomázott. Doktori fokozatát Cum Laude szerezte. 
Ezt követően sikeres jogi szakvizsgát tett. A jogismeret kedve-
zően hatott tudományos munkájára, amely kifejeződött a rendvé-
delmi szervezetek működésének jogi keretekbe történő beágyazá-
sában. Egyetemi tanulmányok, soron kívüli ezredesi rendfoko-
zat, főkapitányi beosztás, valamint a publikációk imponáló 
mennyisége óhatatlanul felveti bennünk annak kérdését, vajon 
jutott e magánéletre kellő idő ünnepeltünknek. Nos a valóság 
az, miként azt jól tudjuk ERNYES Mihálynak két felnőtt fia 
van, akik sikeresen futják saját életpályájukat, hasznos tagjai 
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munkamegosztásunknak. Talán nem rendhagyó, ha felidézem azt 
a szlogent, amely ott él közvélekedésünkben miszerint minden 
sikeres férfi mögött ott van egy áldozatvállaló feleség, aki a 
családi újratermelés ezernyi gondjainak nagy részét magára 
vállalja. Alkotótársunk esetében ezt a feladatot egy olyan feleség 
tölti be aki azonos hivatást betöltve segítette és segíti elő ma is 
férje törekvéseit. 

A „Pandúr” könyvek sorozatában az 1997-ben megjelent 
kötete foglakozik 1956-tal, melynek aktualitását aligha vitat-
hatjuk. A szerző a 12 nap történetét korrekt eseménytörténeti 
kronológiával ábrázolja. Ezen eseménysorozatban csupán né-
hány hiányosság fedezhető fel, az egyébként országos kontex-
tusba helyezett események ismertetésében. A történeti bemu-
tatás nem egy kérdésben szélesíti, gazdagítja tudásunkat, ami 
a szerző alapos tájékozottságát tükrözi. Az alkotó nem kerüli 
meg a megtorlás iszonyú lezajlását. Elénk állítja az orosz 
haditechnika segítségével az ország élére állított pártvezetők 
perfídiáját, mely évtizedekre elültette a kibékíthetetlen szem-
benállás magvait. Elmondhatjuk, hogy számos felfogás kapott 
lábra, mely alkalmas arra, hogy megtévessze a mai fiatal nem-
zedéket. Nem a szerző feladata az ellentmondásos helyzet fel-
oldása, a gordiuszi csomó szétvágása. Az előszó szerzője egy 
vezérgondolatot ajánl MÁRAI nyomán: „Egy nép azt mondta, 
elég volt!” Az önálló kötetek sorát egy nagyívű vállalkozás 
zárja, melynek első kötete látott eddig napvilágot „A magyar 
rendőrség története” címmel. A vaskos kötet (342 p.) szerkezete 
történeti ábrázolásban mutatja be a kezdeteket, az ókortörté-
neti előzményeket, a központosítási törekvéseket és reform 
gondolatokat. Külön fejezetet szán a betyárvilágnak, a kiegye-
zés utáni magyar rendvédelem szervezeti és működési kér-
déseinek. A kötet forrásértékét növeli, hogy a szerző nem elége-
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dett meg a történelmi Magyarország városi rendvédelmének 
általános jegyei bemutatásával, ha-nem alapos gyűjtőmun-
kával a fontosabb városok közrendjét és közbiztonságát be-
mutatja. Huszonegy város kap különös figyelmet a szerzőtől 
közöttük olyanok melyek rendvédelmi szempontból máig ható 
példával szolgálnak a hatékony, saját erőből kiépített 
rendvédelmi struktúra terén. Nem nehéz felfedeznünk ebben a 
sorban Debrecen városát, mely a tízházgazda rendszer működ-
tetésével napjainkban is használható tanulságot hordoz. Meg-
mutatja mennyire fontos a rendészetért felelősök számára, 
lakóterületük sokoldalú és mindenre ki-terjedő ismeretek 
megléte. Számomra vonzó az a szerzői megoldás mely a váro-
sok rendjéért felelős személyeket név szerint említi. Megoldása 
természetesen növeli a kötet terjedelmét, de ember közelbe hoz-
za azokat a struktúrákat melyekben működő személyek az 
eredményesség szempontjából meghatározóak. Az összegző kö-
tettel azok sorába lépett akik őt megelőzően hasonló könyvet 
írtak. Ezen kötetek forrásanyagot adnak azoknak, akik ér-
deklődéssel fordulnak a magyar rendőrség múltja felé. Gyakor-
lati oktatóként tapasztalom a Pázmány Péter Katolikus E-
gyetem Jogtudományi Karán, hogy hallga-tóim évfolyamdolgo-
zatuk, diplomamunkájuk készítése során ERNYES Mihály kö-
teteit mennyire hasznosan forgatják. Ehhez a tevékenységhez 
kívánok további jó egészséget ünnepelt kollégánknak. 
 
Budapest, 2016. IX. 12. 
 
    Dr. ŐRY Károly 
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X. 
EMLÉKHELYEK 

ÉS TÁRGYAK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos)  

 
PARÁDI József 

Gondolatok a magyar rendvédelem-történet 
tárgyi emlékeinek a bemutatásáról. 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
elnöksége elvi állásfoglalást hozott létre a magyar rendvédelem-történeti tárgyi 
emlékek bemutatását megvalósító kiállítások létrehozása és működtetése 
tárgyában. 
 

„A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

2016/1.sz. határozata 
a magyar rendvédelem tárgyi emlékeinek a gondozása tárgyában. 

 

Az elnökség a magyar rendvédelem-történeti tárgyi emlékek kezelésé-hez a 
tudományos társaság viszonyát, illetve a tárgyi emlékek gondozása kívánatos 
körülményeit rögzíti határozatában. 

A magyar rendvédelem-történeti tárgyi emlékek bemutatása során: 
- a kiállítások létrehozására és fenntartására fordítandó összegek felap-rózása 

nem célszerű, azt általában egy feladat megvalósítása érdekében indokolt 
koncentrálni és lehetőleg még adományozók forrásait is moz-gósítani a cél 
érdekében; 

- olyan helyet indokolt találni az új kiállítások létesítésére, ahol a kiál-lítási tér 
létrehozására, illetve bérlésére már nem kell anyagi eszközöket igénybe venni, 
hogy a rendelkezésre álló forrás minél nagyobb része a tárgyi emlékek 
bemutatására legyen fordítható; 

- amennyiben még nem eldöntött az új kiállítás témája, nemzeti rend-védelem-
történetünk azon része egy szeletének a bemutatására kell töre-kedni, amely — a 
magyar rendvédelem-történet többi részének a ma-gyarországi bemutatásához 
képest — a leginkább elhanyagolt, illetve a legerőteljesebben kitett a politikai 
prekoncepciókon nyugvó téveszmék-től vezérelt előítéletekből fakadó 
támadásoknak; 

- a kiállítások létrehozására szánt forrásokból általában nem vonható le összeg 
a társaság működési költségeire, vagy a társasági tagok hono-ráriumainak a 
dotálására, arra kell törekedni, hogy ezen összegek teljes egészében a magyar 
rendvédelem-történeti tartalmú kiállítások létreho-zása érdekében kerüljenek 
felhasználásra; 
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- azt a célt indokolt kitűzni, hogy a rendvédelem-történeti kiállítások ne 
ideiglenes jelleggel, hanem lehetőleg huzamos időtartammal kerül-jenek 
létrehozásra; 

- lehetőleg széles tömegek által látogatott, közismert intézmény gon-
dozásában álló kiállító tér keretei között valósuljanak meg az új magyar 
rendvédelem-történeti kiállítások; 

- olyan helyet indokolt keresni az új rendvédelem-történeti állandó 
kiállításoknak, amelyeknek a tartalma nem rendszeridegen az intézmé-nyekben 
megtekinthető többi kiállítástól. 

- a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-saság 
által olyan kiállítások létrehozása és fenntartása segíthető, amelyek az objektív 
történelemszemléletet tükrözik és mentesek a politikai prekon-cepcióktól; 

- törekedni kell arra, hogy a tudományos társaság tagjainak a közre-
működésével felújított, vagy létrehozott magyar rendvédelem-történeti tartalmú 
kiállítások anyagában a közreműködés tényének a rögzítése he-lyet kapjon, 
illetve az eseményről szóló média beszámolókban is feltűn-tetésre kerüljön.  

Ezen elvi szempontok figyelembe vételével kerülhet sor arra, hogy a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-ság a 
magyar rendvédelem-történet tárgyi emlékek bemutatását célzó kiállítások 
létrehozásában, felújításában, működtetésében stb. valami-lyen formában részt 
vegyen. 

Az elnökség ezúton is kinyilvánítja tudományos társaságunk azon 
véleményét, hogy a magyar rendvédelem-történet művelésére és bemu-tatására 
hivatott jelenlegi állami rendszer alkalmatlan a hivatása betölté-sére. E rendszer 
anakronisztikus módon még mindig a néhai magyar pártállam intézményi 
struktúráját követi, amelyben az elvi alapokat nem a magyar rendvédelem-történet 
objektív történelemszemléleten nyugvó be-mutatása alkotta, hanem a pártállami 
rendfenntartó szervezetek történetére szorítkoztak csupán az 1918-1919. évi 
események történéseivel kiegészítve. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
álláspontja szerint: 

- a szétaprózott magyar rendvédelem-történeti kiállításokat egy újon-nan 
létesített múzeumban célszerű egyesíteni, ahol a nemzeti rendvé-delem-
történetünk valamennyi szeletének a gondozása és bemutatása megvalósítható; 

- a kiállításokhoz kötődően jelenleg foglalkoztatottakat — akiknek a többsége 
a kellő szakirányú tudományos reputációval sajnálatos módon nem rendelkezik 
— olyan személyi állománnyal indokolt felcserélni, akik kellő szakmai 
kompetenciával bírnak; 

- meg kell valósítani — valamennyi érintett tárcára kiterjedően — a vonatkozó 
magyar törvények végrehajtását az úgynevezett „köteles példányok” biztosítása 
tekintetében; 

- az új intézmények nemzetinek kell lennie, ahol a nemzeti rendvé-delem-
történetünket az objektív történelemszemléletnek megfelelően és a magyar 
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nemzet történetének a politikai prekoncepcióktól mentes szemléletű felfogását 
tükrözően mutatják be; 

- az új intézmény nem részesítheti előnyben a magyarság története kapcsán 
érintett egyetlen faji, nemzetiségi, vallási, társadalmi csoportot sem, ott a magyar 
rendvédelem történetét komplex módon indokolt gon-dozni és bemutatni; 

- az új intézmény nem szorítkozhat csupán a mások által feltárt ered-mények 
interpretálására, illetve bemutatására, hanem a magyar tudomá-nyos élet egyik 
szellemi alkotóműhelyeként indokolt működnie; 

- a leendő intézmény felállításának abban az esetben van értelme, ha annak 
létrehozói biztosítják a nemzetközi trendeknek megfelelő elhelye-zési, tárgyi, 
financiális és személyi, valamint szervezeti feltételeket. 

Jelen határozatot a társaság honlapján elérhetővé kell tenni. 
 
Budapest, 2016. I. 20.  
                                                      Dr. PARÁDI József 
                                                      a társaság elnöke ” 
 

Jelen sorok írója — aki a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság elnöksége elvi állásfoglalásának az elő-terjesztője volt — 
reméli, hogy talán nem is oly távoli jövőben megvaló-sulhatnak a fenti 
gondolatok. Előbb-utóbb bizonyára elérkezik azon idő, amikor a magyar nemzet 
tagjai munkájának a gyümölcseiből a nemzeti rendvédelem-történetünk 
gondozására is kerül költségvetési forrás. A nemzeti szempontok előtérbe 
kerülésének a folyamata már elkezdődött, a magyar rendvédelem-történet 
művelői várják, hogy e folyamat jóté-kony hatásai — a „Magyar Rendvédelem-
történeti Intézet (Múzeum és Könyvtár)” alapításának formájában — ezt a 
szakterületet is elérjék. 
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PARÁDI József 
Régi-új rendvédelem-történeti emlékhely. 

 

A magyarországi nemzeti történelmi emlékhelyek új színtérrel 
gyarapodtak. 

A hazájukat szerető, nemzeti múltunkat tisztelő magyar em-
berek spontán kezdeményezése nyomán és tevékenysége eredmé-
nyeként ismét felállításra került Zamárdiban az 1929-ben bűnö-
zők által meggyilkolt RÉTI Flórián csendőr tiszthelyettes 1931-ben 
létesített emlékoszlopa. 

Zamárdi idősebb lakosai emlékeztek arra a csendőr emlék-
oszlopra, melyet a II. világháború után már ledöntve láthattak és 
amelynek a környékén gyakran játszottak. TARR Péter a helyi ál-
talános iskola igazgatója — két barátja segítségével — a hajdani 
csendőr emlékoszlop feltételezett területét 2014 elején oly módon 
vizsgálták át, hogy kihegyezett betonvasakkal végigszurkálták a 
környéket. Kísérletüket részsiker koronázta, mivel — hozzávető-
legesen 1 méterrel a talajszint alatt — az emlékoszlop talpazatát és 
alsó elemét sikerült megtalálni. Az első lelet feltárása után mintegy 
fél évvel később TARR János — TARR Péter édesapja — a Zamárdi 
mellett húzódó vasútvonal fejlesztésén dolgozó munkagépek 
tevékenységi területén fedezte fel az emlékoszlop hiányzó 
részének a föld alól kikandikáló csücskét. TARR Péternek és lelkes 
csapatának az utolsó pillanatban sikerült megmenteni a csendőr 
emlékoszlop még hiányzó részét. 

Az emlékoszlopot — az eredeti felállítási helyének a szom-
szédságában — az Egyesület Zamárdiért társadalmi szervezet 
közadakozásból állította helyre. Az emlékoszlopot eredetileg is 
Zamárdiban a gyilkosság színhelyén állították fel, az áldozatot 
pedig Kőröshegyen temették el. Az emlékoszlop ünnepélyes 
felavatására — az első felavatása után 84 évvel — 2015 tavaszán 
került sor. A helyreállított csendőr emlékoszlopot KOCSI György 
plébános áldotta meg. 

A Zamárdiban másodjára felállított emlékoszlop jól példázza 
azt a magyarországi közhangulatot, hogy az emberek döntő többsé-
gét már kevésbé érdeklik a nemzeti történelmünket politikai pre-
koncepciók mentén magyarázók érvelései, hanem az eredeti ér-
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tékekhez szeretnének visszatérni, ami a rendvédelem terén hatéko-
nyan működő rendvédelmi testületet és magas színvonalú közbiz-
tonságot jelent az ország teljes területén minden lakos számára. E 
kívánatos helyzetet a magyar vidéken létrehozó és fenntartó hajda-
ni rendvédelmi testület a Magyar Királyi Csendőrség volt, melynek 
a személyi állományába tartozó járőrvezetőnek a köz érdekében 
teljesített szolgálata során az élete elvesztéséhez vezető kötelesség-
teljesítése előtt tisztelgett a kései utókor Zamárdiban.  

Az emlékmű helyreállítása kapcsán azonban óhatatlanul fel-
merül egy másik gondolat is, nevezetesen miért maradt ki e folya-
matból a szaktárca? A 2015. évi állami költségvetés kiadási főösz-
szege 17 338,126 milliárd forint volt. A belügyi tárca 2015. évi kia-
dás pedig 518 milliárd forintot tett ki. Ugyanebben az évben a hon-
védelmi tárca 260 milliárd forintot költött. A belügyi költségvetés 
tehát hozzávetőlegesen a honvédelmi költségvetés kétszerese volt. 
A belügyi költségvetés a teljes magyar állam költségvetésének 
mintegy 2,98 %-át tette ki 2015-ben. A honvédelmi tárca a teljes 
magyar költség-vetés 1,49 %-át alkotta csupán, mégis fenntartja a 
Hadtörténeti Intézetet és Múzeumot, amely a magyar hadtörténe-
lem könyvtárát, levéltárát és múzeumát üzemelteti, továbbá — a 
Hadtörténelmi Közlemények című folyóirat formájában — tudo-
mányos színvonalú szaklapot publikál. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum hozzávetőlegesen mintegy 100 főnyi személyzetet foglal-
koztat, köztük a magyar hadtörténelem kutatása által tudományos 
fokozatokat szerzett nemzetközi hírnevű tudósokat. Emellett a tár-ca 
a trianoni határokon belül és azon túl, sőt a Kárpát-medencén kí-vül 
is ápolja a katonasírokat, azokról nyilvántartást vezet stb. Ho-gyan 
lehetséges az, hogy a II. világháború előtti időszak rendvédel-mének 
az időszakára a belügyi tárca figyelme nem terjed ki és egy-
általában a belügyi tárcának a rendvédelmi hivatástörténet gondo-
zására hivatott szervezetei, úgynevezett múzeumai — a katasztró-
fa-történeti múzeum kivételével — csupán hivatásuk paródiájára 
alkalmasak az általuk megtestesített szellemi kapacitás és költség-
vetés tekintetében egyaránt. Vajon miért nem rendelkezik a belügyi 
tárca a polgári magyar állam kezdetéig, azaz a kiegyezésig vissza-
nyúlóan olyan nyilvántartással, amely tartalmazza a magyar rend-
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védelmi testületek személyi állományának a rend védelme érdeké-
ben életüket áldozó tagjai elhalálozási helyét és körülményeit, sír-
emlékei feltalálási helyét stb.  

Úgy gondolom, hogy a magyar rendvédelemben is annak a 
magyar társadalomnak a tagjai tevékenykednek, mint a honvéde-
lemben, illetve ugyanúgy a magyar társadalom részét képezik, mint 
Zamárdi lakosai. Vajon miféle fortélyos félelem köti gúzsba a ma-
gyar állam rendvédelmi szakterületének a munkatársait, amely 
megakadályozza őket abban, hogy nemzeti történelmünk polgári 
magyar államának időszakát a magyar rendvédelem-történet gon-
dozandó részének tekintsék.  

Álláspontom szerint a rendszerváltás után több mint 1/4 évszá-
zaddal már ideje volna a belügyi tárcánál is szakítani azzal a párt-
állami nézet-maradvánnyal, mely szerint nemzeti történelmünk 
egyes időszakait a gondoskodás körén kívül helyezik, még akkor is 
ha ennek a jelenségnek napjainkban már elsősorban feltehetően 
nem politikai prekoncepciókból fakadó okai, hanem kényelemsze-
retet és a karrierek megrázkódtatásoktól való féltése állhat.  

Összességében ilyen helyzetben — amikor a magyar állam il-
letékes alrendszere közömbösséget mutat az 1945 előtti szolgálati 
halottak emlékének ápolása iránt — különösen tiszteletre méltó Za-
márdi lakosainak azon nemes és önzetlen gesztusa, amellyel a tele-
pülésükön meggyilkolt csendőr emlékét ápolják.  

Megítélésem szerint az állami kitűntetéseket adományozóknak 
illő volna a magyar rendvédelem-történet egyik emlékhelyét társa-
dalmi munkában és közadakozással helyre-állító csoport tagjait el-
ismerésben részesíteni. Bízom abban, hogy erre előbb-utóbb sor fog 
kerülni! 

Mindazok akiket a RÉTI Flórián emlékoszlopának a témája ér-
dekel és arról részletesebb tájékoztatást igényelnek, rendelkezé-
sükre áll a Csendőrségi Lapok vonatkozó cikkei  

www.csendor.com  
- A véres könyv. XIX.évf. (1929) 15.sz. 443-445.p. ;  
- RÉTI Flórián emlékoszlopának és síremlékének leleplezése. 

XXI.évf. (1931) 15.sz. 415.p. 
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- A Magyar Királyi Csendőrség Emlékalakjának mérlege 1935. 
évről. XXVI.évf. (1936) 10.sz. 301.p. 

 
 

továbbá 
http://www.sonline.hu/somogy/kezdet/megyilkolt-csendor-

emlekoszlopa-kerult-elo-a-vasutepitessel-665104  
valamint 

http://www.roncskutatas.hu/node/16797  
és 

http://www.roncskutatas.hu/node/17834 
 

 
 

 
 
 

                         
Forrás! Csendőrségi Lapok,                 Forrás !  
XXVI.évf. (1936) 10.sz. 304.p.            http://www.tarrkamilitaria.hu/  
                                                              targyreszlet.php?tt_sorsz=345 
 
 

 
 

Az 1929. V 10-én Balatonzamárdi határában go-
nosztevők által megölt RÉTI Flórián tiszthelyettes 
emlékköve. A gyilkosság az országútnak az em-

lékkővel átellenben fekvő szélén történt, oda 
azonban az emlékkő nem volt elhelyezhető. 

 
 
 

RÉTI Flórián 
2015-ben, Zamárdiban helyreállított emlékoszlopa 
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PARÁDI József 
Csendőr Őrs-parancsnoki Iroda Állandó Kiállítóhely nyílt 

Ópusztaszeren 
 

A kiállítás megnyitójára 2016. VIII. 18-án (csütörtökön) 1500 órakor került 
sor. Csendőrség-történeti kiállítás létrehozására már az 1930-as években is 
sor került a Budai Várban a Hadimúzeumban a csendőr hősi halottak 
domborművének a leleplezése kapcsán. Emellett pedig a testületnek — a 
Magyar Királyi Rendőrséghez hasonlóan — is volt a magyar csendőrség 
történetét bemutató állandó kiállítása a Szom-bathelyi Csendőr Kerület-
parancsnokság épületében. E gazdag any-aggal rendelkező kiállításoknak a 
háborús pusztítást túlélt marad-ványai azonban az 1945 utáni politikai 
küzdelmek, illetve a magyar pártállami diktatúra időszakában 
felmorzsolódtak, mivel a fizikai ép-ségének megóvása érdekében mindenki 
szabadulni igyekezett e relikviáktól. 

A magyar állampárt kultúrát sújtó diktatúrája kivitelezése szabá-lyozási 
metodikájának pedig a lényegét alkotta az úgynevezett „hár-mas T”. 
Tiltottak mindent a magyar kultúrában, ami nem volt ösz-szeegyeztethető a 
pártállami ideológiával. Tűrték azokat az alkotá-sokat, eseményeket stb., 
amelyek nem álltak szöges ellen-tétben a marxizmus-leninizmus 
eszmerendszerével. Támogatták a kultúra azon szféráját, amelyeket 
hasznosítani tudtak a pártállam ideológi-ájának erősítése érdekében. 

A Magyar Királyi Csendőrség témaköre e rendszerben a tiltott témák 
közé tartozott, mivel 1945-ben — a szalámi taktika részeként — az első 
szervezetek között esett áldozatul a magyar politikai küzdelemnek. 
ROSENFELD (RÁKOSI) Mátyás által irányított Kom-munisták Magyarországi 
Pártja (KMP) — majd Magyar Kommu-nisták Pártja (MKP), később pedig a 
szövetségesei felszámolása kap-csán a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) — a 
Magyar Királyi Csendőrséget a polgári magyar állam egyik legszilárdabb és 
legbiz-tosabb támaszának tekintette, ezért a szervezetet az elsőként likvi-
dálandó testületek közé sorolta, az esetleges újjászervezése pedig a 
későbbiek során szóba sem jöhetett. A kommunistáknak az állam 
átalakításához fűződő koncepciójába ugyanis nem fért bele a polgári rendszer 
értékeit védő és annak szellemiségében tevékenykedő rendvé-delmi testület.  

A rendszerváltás időszakára már szinte kiürült az ország a csendőrség-
történeti relikviák tekintetében. A Magyar Királyi Csendőrség emigrációba 
kényszerült tagjai azonban 1947. VI. 21-én Grazban létrehozták a Magyar 
Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) társadalmi szervezetet, 
melyet később az USA-ban re-gisztráltak és napjainkban is USA székhellyel 
működik, bár a tagság valamennyi lakott kontinensen megtalálható. A 
társadalmi szervezet tagjai azonban ma már zömében nem a néhai csendőrök, 
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mivel legtöbb-jük már nem él, hanem a leszármazottaik, illetve a témakör iránt 
érdek-lődők. 

A Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közösség tagjai — hason-lóan az 
azonos sorsra jutott honvéd bajtársaikhoz — összegyűjtötték testületük 
ruházatait és felszerelési tárgyait, melyet Torontóban a „Magyar Királyi 
Csendőrség és Vitézségi Múzeum” nevű állandó kiállítás formájában 
mutattak be. 1984-ben a Magyar Királyi Csen-dőr Bajtársi Közösség 
(MKCsBK) anyagi és személyi fedezet híján kénytelen volt a múzeum 
tulajdonjogát a Torontói Magyar Házra átruházni, amely az emigráns 
magyar szervezetek közösségi meg-mozdulásainak a színtereként jött létre. 
A múzeumot a Magyar Ház „Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma” 
néven működtette. A rendszerváltáskor a kiállítást a létrehozók és a Torontói 
Magyar Ház vezetősége egyaránt haza kívánta hozni, azonban más-más 
helyen szerették volna az óhazában elhelyezni. Végül is — a tulajdonjoggal 
rendelkező — Torontói Magyar Ház vezetősége az anyagot a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeumnak adta át, ahol azóta a hazatért anyag egy részéből két 
alkalommal rendeztek a Magyar Királyi Csendőrség történetét bemutató 
ideiglenes kiállítást. 

A magyar múzeumok ugyanis nem voltak felkészülve arra, hogy az 
évtizedekig elhallgatott témák számára állandó kiállí-tásokat hozzanak 
létre. E témaköröket is besorolták a többi téma közé. Ily módon a 
pártállam időszakában mellőzött témákat meg-testesítő gyűjtemények 
ugyanúgy a rotációs rendszer részévé vál-tak, mint azok a gyűjtemények, 
amelyek a rendszerváltást meg-előzően nem kerültek tiltólistára. Ez a 
helyzet azonban kiváltotta azoknak a rosszallását, akik ugyanúgy 
szerették volna állandó ki-állításokon tudni az emigrációban nagy 
nehézségek árán létreho-zott gyűjteményüket az óhazában is, mint a 
tengerentúl. Nem vígasztalta különösebben őket azon „engedmény” sem, 
hogy ezen kiállításokat a megszokottnál valamivel hosszabb ideig 
tartották nyitva, hiszen a többnyire hat vagy kilenc hónapos kiállítási 
idő-szakot minden esetben több éves szünet követett. 

Ilyen körülmények között továbbélt a Magyar Királyi Csend-őrség 
történetét bemutató torontói kiállítást létrehozó csendőrök azon elképzelése, 
hogy a pártállami diktatúra megszűntével a testület történetének csonka-
Magyarországon állandó kiállítóhelye legyen. Dr. REKTOR Béla 
szkv.cső.szds. Magyar Csendőrségi Kutatóintézet, Könyvtár és Múzeum 
létrehozását tervezte, melyet korai és váratlan halála hiúsított meg. Vitéz 
KISS Gábor szkv.cső.fhdgy.-nak a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség (MKCsBK) központi vezetőjének a koncepciója szerint pedig az 
állandó kiállítást csendőr őrs épületének a létrehozása és az abban folyó élet 
bemutatása által kívánták megvalósítani az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
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Emlék-parkban. Az épület felépítésének költségeit azonban nem tudták 
időben előteremteni és így a terv nem valósulhatott meg, annál is inkább 
mert a Torontói Magyar Ház a gyűjteményt kizárólag a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum számára volt hajlandó átadni. A Magyar Állam nem 
volt kész vagy képes arra, hogy ezt az épü-letet a csendőrmúzeum 
részére biztosítsa, hanem az épület fel-építésének a teljes összegét a 
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségtől (MKCsBK) várta. Mivel 
ez kútba esett, ezért az addig összegyűjtött összegből fedezték a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán felállított Csendőr Hősi 
Halottak Emléktáblája felállításának a költségeit.  

A néhai csendőrök többsége ugyan eltávozott közülünk, ezzel 
azonban a Magyar Királyi Csendőrség történetét állandó kiállítás 
formájában megvalósító bemutatásának a gondolata nem merült 
feledésbe. Az elképzelés tovább élt a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség (MKCsBK) új központi vezetésének a körében, amelyet a 
KŐRÖSSY-család testesít meg. A KŐRÖSSY-család ismét — a Magyar 
Királyi Csendőrség Hagyományőrző Közösségének (MKCSHK) 
egyesületével együttműködve — felvette a kap-csolatot az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark megújult vezetésével, ahol újra 
fogadókészségre leltek. Időközben a Had-történeti Intézet és Múzeum 
éléről elkerült a Veritas Törté-netkutató Intézet főigazgatói beosztásába 
kinevezett dr. SZAKÁLY Sándor is pártolóan segítette az állandó kiállítás 
létrejöttét. Ugy-ancsak segítette a kiállítás létre-hozását dr. PARÁDI 
József a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság (SZBMRTT) elnöke is. 

A tudományos társaság jelenlegi elnöke sikeres pályázata nyomán jött 
létre azon összeg, amely a torontói csendőrség-történeti kiállítás 
rendszerváltáskori hazaszállítása költségeinek a fedezésére lett volna 
hivatott. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum — ma már nyugdíjas — 
munkatársai ki is utaztak Kanadába a gyűjteményt fel-mérni. Végül is 
azonban a rendelkezésre álló összeg nem fedezte a hazaszállítás költségeit. 
Ekkor dr. SZAKÁLY Sándor elintézte — az akkor még létező MALÉV-nál — 
hogy a csendőrség-történeti relik-viákat grátisz hazaszállítsák. Így térhetett 
haza a torontói magyar csendőrség-történeti gyűjtemény. 

A harmadik évezred elején azonban már nem volt mit haza-szállítani, 
illetve a KŐRÖSSY-család is az anyagi lehetőségekhez szabta át az eredeti 
elgondolást. Vitéz KISS Gábor szkv.cső.fhdgy. központi vezető 
elgondolásának a kivitelezésére azért nem ke-rülhetett sor annak idején, mert 
a csendőr őrs létrehozásához szüksé-ges összeg nem jött létre, ezért 
szerényebb keretek között kívánták az állandó kiállítást megteremteni. A 
koncepció módosításának lényege az volt, hogy a teljes őrs helyett őrs-
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parancsnoki iroda be-mutatására kerüljön sor. Ennek az érdekében indult 
meg az új gyűjtési akció, melynek során 1 szervezettől kapott anyagi 
támogatás és 38 természetes személy adományából jött létre azon összeg, 
amely a csendőr őrs-parancsnoki iroda létrehozásának a költségeit már 
fedezte.  

A csendőr őrs-parancsnoki iroda a lehető legjobb helyen van az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, hiszen ez a kiállí-tóhely a 
magyar vidék bemutatására hivatott, amelynek szerves részét alkotta a XIX. 
és a XX. században a Magyar Királyi Csend-őrség. Emellett pedig a csendőr 
őrs-parancsnoki iroda abban az épü-letben került elhelyezésre, amelyben a 
korabeli vidéki közigazgatás markáns elemei is bemutatásra kerülnek.  

Nem elég azonban a témát ismerő szervezetek és személyek szakmai 
felkészültsége, szervezőkészsége, szükség van még a foga-dóintézmény 
politikai prekoncepciómentes szellemiségére is, amely az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlék-park vezetősége tekin-tetében biztosított volt. Így 
jöhetett létre a csendőr őrs-parancsnoki iroda állandó kiállítóhely. Ezzel az 
emlékpark minden bizonnyal nyert, hiszen a korábbinál teljesebb képet tud 
nyújtani a korabeli vidéki közigazgatásról. A legtöbbet azonban minden 
bizonnyal a park látogatói nyernek, hiszen a korábbinál teljesebb élményben 
le-het részük. Úgy gondolom, hogy a magyar múzeológia is nyer a ki-
állítással, hiszen a rendszerváltás után 1/4 évszázaddal érkezett el oda, hogy 
kitörhetett a hajdani „hármas T” szorításából a pártállami in-díttatású rutinból 
azáltal, hogy a csendőrség témakörében állandó kiállításnak nyújt otthont az 
egyik legnépszerűbb magyar kiállítóhely az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark.  

A csendőr őrs-parancsnoki iroda állandó kiállítóhely létesítése jól 
illeszkedik a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek (MKCsBK) a 
Magyar Királyi Csendőrség története bemutatására irányuló koncepciójába. 
E koncepció lényege, hogy a testület történetét minél több ember számára 
megismerhetővé kell tenni oly módon, hogy az eredeti forrásokkal, 
tárgyakkal stb-vel kerülhes-senek közvetlen kapcsolatba, lehetőleg elkerülve 
a különböző ma-gyarázatokat, a szubjektív megítéléseket a minimálisra 
csökkentve. E nemes célt szolgálja a már több éve eredményesen működő 
www.csendor.com honlap is, ahol a világ bármely pontjáról, bárki, bármikor 
térítés nélkül hozzáférhet a rendkívül adatgazdag honlap-hoz. A sokmilliós 
állami költségvetéssel működő jelenlegi magyar rendvédelmi szervezetek a 
saját történetükre vonatkozóan nem rendelkeznek olyan színvonalas hon-
lappal, mint amit a Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közösség (MKCsBK) 
tart fenn a Magyar Királyi Csendőrség története témakörében.  

A Magyar Királyi Csendőrség története ismeretében az állandó kiállítás 
megnyitóján megjelent mintegy 70-80 fő többsége megille-tődötten vett 
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részt a rendezvényen. A különböző szervezetek kép-viseletében csaknem 20 
fő jelent meg, a többiek pedig magánsze-mélyként vettek részt a 
rendezvényen. A résztvevők döntő többsége csonka-Magyarország 
területéről érkezett, azonban volt, aki a Felvidékről látogatott el 
Ópusztaszerre a rendezvény kedvéért. A legtávolabbról azonban kétség kívül 
az a nyugdíjas korú csendőr fiú érkezett — az USA csendes-óceáni 
partvidékéről — akinek az édesapja és a két bácsikája is csendőrként 
szolgált a Magyar Királyi Csendőrség személyi állományában. A megnyitó 
legtöbb résztve-vőjét azonban nem fűzték rokoni szálak a néhai Magyar 
Királyi Csendőrséghez. Őket a téma iránti érdeklődés vonzotta a rendez-
vényre, közéjük tarozott dr. RAVASZ István honvéd alezredes a Had-történeti 
Intézet és Múzeum tudományos munkatársa, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja is, aki szabadsága ideje 
alatt feleségével és lányával látogatott el a csendőr őrsparancsnoki iroda 
állandó kiállítóhely megnyitójára. A megnyitó ünnepségen résztvevők 
életkora széles skálán mozgott, hiszen a szüleivel érkező gyermekektől a 70-
es, 80-as éveikben járó idős emberekig valamennyi korosztály képviseltette 
magát.  

A megnyitó bevezetőjeként KERTÉSZ Péter az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark igazgatója 10 perces időtartammal köszöntötte a 
megjelenteket és méltatta mindazokat, akiknek a tevé-kenysége elősegítette az 
állandó kiállítás létrejöttét.  

Ezt követően dr. SZAKÁLY Sándor a Veritas Történetkutató In-tézet 
főigazgatója tartott 30 perces előadást, melyben dióhájban fog-lalta össze a 
testület történetét, rámutatva annak szellemiségére, máig példát mutató 
értékeire.  

A testületet méltató előadás után dr. PARÁDI József a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) elnöke 
10 percben mutatta be a Magyar Királyi Csend-őr Bajtársi Közösséget 
(MKCsBK) mint az állandó csendőrség-történeti kiállítás szellemi atyját, 
hangoztatva hogy az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark a csendőr 
őrs-parancsnoki iroda ál-landó kiállítás létesítésével a néhai REKTOR Béla 
szkv.cső.szds. és vitéz KISS Gábor szkv.cső.fhdgy. szellemi hagyatékának 
meg-valósítási folyamata első lépésének vált a részesévé. Dr. PARÁDI József 
átadta a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) kitűntetéseit 
az állandó kiállítás létrehozásában kulcs-szerepet játszó személyeknek, 
továbbá ismertette azon természetes személyeknek a névsorát, akiket — 
jelentős összegű támogatásuk okán — a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség (MKCsBK)  elismerő oklevélben részesített.  

A megnyitó utolsó előadója VINCZE Gábor volt, aki a kiállítás 
létrehozásának konkrét irányítási teendőit látta el. 10 perces okfej-tésének az 
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volt a lényege, hogy megcáfolta a testülettel kapcsolatos tévhitek egyikét. A 
testület feloszlatásával kapcsolatos valótlanságok cáfolatával, illetve a valós 
okok ismertetésével öntött tiszta vízet a pohárba.  

A megnyitót követően az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
állófogadás jellegű uzsonnával vendégelte meg a meghívottakat. A 
közigazgatási épület — amelyben az őrsiroda is elhelyezést nyert — 
tornáca által határolt átrium jellegű udvart bearanyozó nyár végi nap 
sugarai lágyan simogatták az uzsonnán résztvevőket, akik élénk, baráti 
beszélgetést folytattak csendőr-ség-történeti témakörben, holott a 
jelenlévők döntő többsége ko-rábban nem ismerte egymást. Megható volt 
látni, ahogyan a több földrészről szinte valamennyi korosztály 
képviseletében eltérő hi-vatásokat űző sok magyar ember boldogan, 
egymással harmó-niában beszélgetett, arról a testületről amelyet egyesek 
igye-keznek politikai prekoncepciók érvényesítése érdekében mego-sztó 
témaként alkalmazni a magyar nemzet tagjai közötti széthú-zás szítására. 

 
Csendőr Emlékérem 
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A Csendőr Emlékérem alapító okirata 
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A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) az állandó 
csendőrség-történeti kiállítás létrehozásában kulcsszerepet vállalókat 
emlékérem elismerésben részesítette: 
 

 

KERTÉSZ Péter 
@: titkar@opusztaszer.hu 
Néprajzszakos bölcsész, az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark igazgatója. 

 

 

Dr. PARÁDI József 
@: paradi.jozsef@gmail.com 
Bölcsészdoktor, a hadtudomány kandidátusa, 
nyugalmazott főiskolai tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia köztestületi tagja, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tu-dományos Társaság elnöke.  

 

 

vitéz PRÉDA István 
@: preda62@t-online.hu 
A Magyar Királyi Csendőrség Hagyományőrző 
Közösségének az elnöke.  

 

 

vitéz dr. SZAKÁLY Sándor 
@: szakaly.sandor@veritas.gov.hu 
A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli 
Gáspár Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának tanszékve-zető egyetemi tanára, a Veritas 
Történetkutató Intézet fői-gazgatója. 

 

 

VINCZE Gábor 
@: pinczegabor@gmail.com 
Történész, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
mú-zeumi csoportjának történelemtudományi 
munkatársa. 

 
Az emlékérem elismerésben részesülők közül PRÉDA István számára — 

külföldön tartózkodás miatt — a kitüntetés később kerül átadásra.  
Az elismerésben részesítettek gratulációt az e-mail címükön fogadnak.  
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A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) a je-lentős 
összegű adományozókat elismerő oklevélben részesítette: 
 
- ARADI-BEÖTHY Péter  - vitéz NEMESDARÓCZI István 
- BÁTHORI Mária  - vitéz PRÉDA István 
- BEÖTHY Kálmán  - TOKAY László 
- vitéz HANGODI János  -  vitéz dr. SZAKÁLY Sándor 
- vitéz KOVÁCS Jenő   

 
Az Elismerő Oklevél 

 

 
Akik a Magyar Királyi Csendőrség történetét még nem, vagy csupán 

kevésbé ismerik, azoknak — a www.csendor.com honlapról letölthető 
eredeti dokumentumok digitalizált másolatai megtekinté-sén túlmenően — a 
figyelmükbe ajánlom a tudományos szintű fel-dolgozásokat: 

 
- CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. Pécs, 

1999, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. 186 p. HU-ISBN 963 90 7940 5. 
/Pannónia Könyvek./ HU-ISSN 0237-4277. 
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- KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két 
világháború között. Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. 175 p. HU-
ISBN 963 9079 82 0. /Pannónia Könyvek/ HU-ISSN 0237-4277. 

- PARÁDI József: A határszéli csendőrség 1891-1914. Budapest, 1984, 
Határ-őrség. 91 p. HU-ISBN — 

 
- PARÁDI József : A Magyar Királyi Csendőrség. Az első magyar polgári, 

központosított, közbiztonsági őrtestület 1881-1945. Buda-pest, 2012, 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-mányos Társaság. 
281 p. HU-ISBN 978 963 08 4794 0./A magyar rendvédelem-történet 
öröksége, 2./ HU-ISSN 2062-8447. 

 
- REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó tör-ténete. 

Cleveland, Ohio, USA, 1980, Árpád Könyvkiadó Vállalat. 552 p. USA-
ISBN 0 934214 01 8. 

 
- SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség. Budapest, 1990, Zrínyi. 

154 p. HU-ISBN 963 326 560 6. 
 
- SZAKÁLY Sándor: Akik a Magyar Királyi Csendőrséget 1919 és 1945 

között vezették. Budapest, 2013, Magyar Napló. 301 p. HU-ISBN 978 963 99 
6127 2. 

 
Emellett 1991 és 2016 között a Rendvédelem-történeti Füzetekben 

publikált 451 írásmű közül 100 tanulmány jelent meg csendőrség-történeti 
témakörben, amelyek döntő többsége megtalálható a világ-hálón a   

 
http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2176 

 
honlapon. A periodikában közölt alkotások nem politikai prekoncep-ciók 
alátámasztását szolgáló irományok, hanem az objektív történelem-szemlélet 
talaján nyugvó tudományos színvonalú művek. E periodi-kában publikált 
csendőrség-történeti tanulmányokból összeállított válogatás jelent meg 
gyűjteményes kötet formájában: 

 
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 Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) azt sze-retné, 

hogy az állandó csendőrség-történeti kiállítóhelyen lehetőség nyíljon a 
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csendőrségi témájú levelezőlapok megvételére is. Mivel ilyen levelezőlapok, 
már a XX. század első felében forgalomba ke-rültek, ezért azt tartja 
célszerűnek, hogy ezek az esztétikus levele-zőlapok kerüljenek ismét 
forgalomba (lásd a www.csendor.com hon-lap képtárában a „Szépművészet 
Festmények” címszó alatt). A Ma-gyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
(MKCsBK) várja azon me-cénások jelentkezését, akik a levelezőlapok 
kivitelezését, vagy azok költségeit részben vagy egészében fedezni kívánják: 

csendorseg@yahoo.com 
 
 

AZ ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK  

T É R K É P E  

A CSEND RŐ  RSŐ -PARANCSNOKI IRODA  

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNÉNEK BEJELÖLÉSÉVEL 
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A CSEND R RSŐ Ő -PARANCSNOKI IRODA  

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSNAK HELYET ADÓ KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNETI ÉPÜLET 

UTCAFRONTJA 

 
 

A CSEND R RSŐ Ő -PARANCSNOKI IRODA ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSNAK HELYET 

ADÓ KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNETI ÉPÜLET BELS  UDVARÁNAK BEJÁRATAŐ  
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HAGYOMÁNY RZ  CSEND R JÁR RÖKŐ Ő Ő Ő  A CSEND R RSŐ Ő -

PARANCSNOKI IRODA ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN 

 
 

A CSEND R RSŐ Ő -PARANCSNOKI IRODA ÁLLANDÓ  
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KIÁLLÍTÁS BEJÁRATA A CSEND R RSŐ Ő -PARANCSNOKI IRODA ÁLLANDÓ 

KIÁLLÍTÁS BELS  TEREŐ  
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A CSEND R RSŐ Ő -PARANCSNOKI IRODA  

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN BESZÉDET MONDTAK 
 

 
 

AZ ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK 

KÖSZÖN LEVELEŐ  
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XI. 
ŰRLAPOK 

(Rovatvezető: SOM Krisztián) 
 
Az űrlapok rovat azt a célt szolgálja, hogy a társaságon belüli ügyintézés 
egyszerűsítése és átláthatósága érdekében azonos formátumú űrlapokat 
használjunk. Az űrlapok formája és tartalma fokozatosan alakult ki a 
társaság működése során keletkezett tapasztalatok figyelembevételével.  

Azokon az űrlapokon, amelyek arcképfotót is tartalmaznak mindenkitől 
olyan fényképet kérünk, amelyen fehér ingben, nyakkendőben, zakóban, 
illetve a hölgyeknél kosztüm jellegű öltözékben, továbbá a hivatásos 
személyek esetében társasági egyenruhában látható a tagtársunk. 

Az életrajzi űrlap és kitűntetési űrlap kivételével az űrlapok 
adattartalmát tudományos társaságunk kívülálló személynek, illetve 
intézménynek nem adja át, az a társaságon belüli kommunikáció elősegítését 
szolgálja. Az életrajzi űrlap, illetve a kitűntetési űrlap viszont felkerül a 
rendvédelem-történeti hírlevél részeként a társasági honlapra, mivel azoknak 
az a célja, hogy az új tagtársak, illetve a kitűntetettek ezáltal 
megismerhetővé váljanak.  
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              BELÉPÉSI NYILATKOZAT* 
Felvételemet kérem a „Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság”-ba (SZBMRTT). A Társaság alapszabályzatát, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát ismerem és magamra nézve 
kötelezőnek tartom. Kutatói, publikációs és előadói tevékenységemmel 
hozzá kívánok járulni a magyar rendvédelmi 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 
nyilatkozathoz mellékelni, vagy feltűntetni annak a nyilvános adatbázisnak a 
honlapcímét melyben a publikációinak az egyszerűsített bibliográfiai leírásai 
szerepelnek. 
Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irányul, az SZBMRTT azokat 
harmadik személynek nem adja át.  
 

 
Arcképfotó 
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ÚJ TAGOK ÉLETRAJZI ŰRLAPJA 

 
 

 
NÉV:  
SZÜL. IDŐ:  
:  
@:  
TAGSÁGI SZÁM:  
 
 
 
 

Tanulmányok 
 
 
 
 

Szakmai tevékenység 
 

 
 
Tudományos és oktatói fokozatok 
 
 
Publikációk* 
 

 
 
Kitűntetések  
 
 

 

Tudományos tagságok és tisztségek 
 
 
 

Nyelvismeret 
 
 
 
* Vagy annak a nyilvános adatbázisnak a honlapcíme, ahol az új tag tudományos 
publikációinak egyszerűsített bibliográfiai adatait tartalmazó jegyzéke megtalálható. 
Ennek hiányában külön lapon mellékelhetőek. 
 

ADATPONTOSÍTÓ LAP* 

 
 

Arcképfotó 
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  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 egyszerűsített bibiliográfiai leírását tartalmazó nyilvános adatbázis 
világháló címe: 
         
 
 
 
 
*A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tagjainak a fenti adataiban bekövetkezett változásokat szükséges az 
adatpontosító lap értelemszerű kitöltésével a társaság e-mail címére 
elküldeni a kapcsolattartás zökkenőmentes megvalósítása érdekében. Nem 
indokolt minden egyes adat változása esetén az összes rovat kitöltése, 
elégséges csupán a nevet és a megváltozott adatot kitölteni. 

 
SZIMPATIZÁNS NYILATKOZAT 
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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 er-
edményeinek 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 
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NÉV 
:  
 @:  
 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. 
Függetlenül 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. = 
Publikált 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 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 
 

 281

S Z E R Z Ő I  Ű R L A P  
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) 
kitöltött és e-mail-en továbbított szerzői űrlapot, valamint digitalizált arcképfotót kér 
a rendezvényein előadóktól és a periodikáiban alkotásaikat publikálni kívánó szer-
zőktől. Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irányul, az SZBMRTT 
azokat harmadik személynek nem adja át.  

A szerzői űrlap 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 perio-
dikában publikálásra kerülő alkotások jogi helyzetét. Végül pedig megfelelő infor-
mációt biztosítson a szerzői ismertetők számára.  

Annak ellenére, hogy a rendvédelem-történeti konferenciákon elhangzott előa-
dások 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 hagyo-
mányos papír alapú formában korlátozott példányszámban kerül előállításra. Emel-
lett 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 
publikált és a tudományos köz léssel 
szemben 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 tudomány-
ágban 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-, gyógysze-
részi- 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 600-1000 közötti karakter terjedelemben,) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alkotásom közlését, illetve az űrlapon feltüntetetteket térítésmentesen bizto-
sítom a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-
ISSN 1216-6774 és / vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Histo-
riae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikák számára. Engedélyem a 
magyar nyelvű kiadásra vonatkozik, amely a periodikákban vagy az ahhoz kap-
csolódó kiadványokban — több ízben — is megjelenhet, ezen publikációk szer-
zői honoráriumáról véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok. Az adatok ki-
töltésével és megküldésével hozzájárulok azoknak a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság általi kezeléséhez. 
 

Dátum 
   …………………………………… 
                  aláírás 
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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 Rend-
védelem-történeti Tudományos Társaság számára — felajánlását az 1996. 
évi CXXVI. tv. teszi lehetővé. Az így befolyt összeget tudományos társasá-
gunk kizárólag a tudományos munka ösztönzésére használja.  

Tudományos Társaságunk nemzeti rendvédelmünk történetének feltá-
rását 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 tudo-
mányos közlés igényeinek megfelelően – bemutató tanulmányokat közlünk. 
A Rendvédelem-történeti Hírlevélben (Nuntiotones Historiai Praesidi Ordi-
nis) HU-ISSN 1785-3257 a szakterület gondozásával kapcsolatos operatív 
információkat tesszük közzé. 2011-el kezdődően útjára bocsájtottuk a „Ma-
gyar rendvédelem-történet öröksége” HU-ISSN 2062-8447,  A Magyar 
rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728, a Magyar 
rendvédelem-történeti tanulmányok” HU-ISSN 2415-9875 „Salutem” HU-
ISSN 2416-2078, a „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szol-
gálatában” HU-ISSN 2064-5333, című könyvsorozatokat, amelyekben 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 
információk, 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, illetve az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Dokumentum Központ Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján is: 
http://www.epa.oszk.hu                                              http://www.mek.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 
támogatja szakközgyűjtemények és intézetek fenntartásával. Ezen intéz-
ményhálózatra támaszkodva számos társadalmi szervezet foglalkozik Nyu-
gat-Európa országainak rendvédelem-történetével. A volt Varsói Szerződés 
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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 83 monográfia és hozzávetőlegesen 1 000 
tanulmány publikálása 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 természet-
beni 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.  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 megfele-
lően, az adóbevallás részeként a 1053. és 1053E számú bevallás vonatkozó 
lapjának 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 konferencia-sorozat rendezvényeit 
1990-től szervezi a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság. A konferencia-sorozat előadásainak tanulmányokká 
fejlesztett változatait — amennyiben azok megfelelnek a periodika közlési 
feltételeiben 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 konferencia-sorozat 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 Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság e-mail címére legkésőbb a tárgy év szeptem-
ber 1-ig meg kell érkezniük. Későbbi jelentkezést a Szervező Bizottság 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 szerkesztőségének 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 
feltételek a periodika számainak a 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 Adat-
bázis és Archívum honlapján: 

http://epa.oszk.hu/02100/02176 
valamint a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság honlapján: 

http://www.szbmrtt.atw.hu 
A konferenciasorozat nyílt, tudományos rendezvényekből áll.  
A konferencián részvételi díj nincs.  
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
periodikáinak megrendelőlapja 

 
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 
kitölteni!) 
Kézbesítési cím: 
Név:   
Irányítószám   
Település:   
Utca, tér, stb.:   
Házszám, emelet / ajtó:   
Kelt:  , 20  
 
  

 
 aláírás 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság által publikált Rendvédelem-történeti Füzetek, illetve 
Rendvédelem-történeti Hírlevél jelölt számait, a feltűntetett példányszámban 
megren-delem. 

Levelemhez mellékelten küldöm az árlistán szereplőknek megfelelő 
összegű és az alábbi számlaszámra, illetve postacímre átutalt / elküldött 
bizonylat 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           : (+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 
önköltségi árat tartalmazza. 
 
A Rendvédelem-történeti Füzetek számainak és azok tanulmányainak jegyzéke 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
hivatalos honlapján olvasható a „KIADVÁNYAINK” menüpont alatt: 

 

http://www.szbmrtt.atw.hu/Kiadvanyaink.html 
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XII. 
INFORMÁCIÓS OLDALAK 

(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 
 

PARÁDI József 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság kiadványai 
és a társasági tagok rendvédelem-történeti témájú könyvei 
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