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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 Tudo-
mányos Társaság, hogy elsősorban a magyar nemzet rendvédelem-törté-
netének a műveléséhez kapcsolódó eredményekről és eseményekről nyújtson 
tájékoztatást. A periodika tehát nem csupán egy társadalmi szervezet esemé-
nyeiről tudósítja a tagságát, hanem a rendvédelem-történeti diszciplína aktuali-
tásaiba nyújt betekintést az érdeklődők számára, amelybe természetesen bele-
tartoznak 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 tájékoz-
tatást, a szakterület művelési feltételeiről szóló ismertetést, a tudományterüle-
tet 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 valamint a 
visszafogott stílus jellemezzék a periodikát. Az arculatformáló formai jegynek minősülő 
részek módosítását csak óvatosan célszerű megvalósítani. A periodika részeinek markán-
san kell elhatárolódniuk egymástól, a jó áttekinthetőség kritériumainak érvényesülésével. 

 Dr. PARÁDI József 
a társaság elnöke 

 



SZERZŐK 
 

PARÁDI Ákos &X  
(+36/06-70) 326-1150  ;  akos.paradi@gmail.com 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tagja. Kutatási területe a XIX-XX. századi magyar rendvédelem közhatósági 
rendszere. 
 

Dr. PARÁDI József Cs.C.&X ¯  
(+36/06-30)912-7651  ;  paradi.jozsef@gmail.com 
Bölcsészdoktor, a hadtudomány kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár. A 
Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. A Szemere Bertalan Ma-
gyar 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 főszerkesztője. A rendvédelem-történet magistere. A 
polgári magyar állam rendvédelem-történetének, a XIX-XX. századi polgári 
magyar állam határőrizet-történetének és a polgári magyar állam rendvédelmi 
testületei humán viszonyainak szakértője. Kutatási területe a magyar rendvéd-
elem-történet dualizmuskori és két világháború közötti időszaka. 
 

Dr. SUBA János Ph.D. &X ¯  
(+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 magyar Hadtudományi Társaság Tagja. A 
rendvédelem-történet magistere. A magyar államhatárjelek és térképi ábrázo-
lásuk történetének szakértője. Kutatási területe a történeti földrajz, a XVIII-
XX. századi magyar állam határának története, objektumtörténet, a magyar 
fegyveres erők diszlokációjának története, Kárpát-medencei erődítések. 
 

ZEIDLER Sándor: .&X ¯   
(+36/06-30) 961-9148; zeidler.o@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. 
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   Doktori címek 
(A diplomaszerzési eljárás keretében szerzett doktorátusok) 
 
dr. jur. (doctor juris)   = jogász 
 
dr. med. (doctor medicinae universae = 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 causa)  = tiszteletbeli doktor 
(Formális tudományos követelmények nélküli, egyetemek által adományo-zott 
doktori cím.) 
 
   Tudományos fokozatok 
 
   dr. univ. (doctor universitas)  = egyetemi doktorátus 
(Az egyetemek által adományozott, tudományos kutatómunkához kötött erede-
tileg tudományos fokozat 1983-1993 között, a jelenlegi szabályozás szerint 
azonban nem tekintik tudományos fokozatnak) 
 
   dr. Ph.D. (doctor of philosophy)  = egyetemi doktorátus 
(Az egyetemek által a tudományos kutatómunkához kötött tudományos foko-
zat 1993-tól.) 
 
   dr. DLA. (doctor of liberal arts)  = egyetemi művészeti  

doktorátus 
(A Ph.D. fokozatnak megfelelő egyetemi művészeti doktori fokozat.) 
 
   dr. Cs.C. (candidatus scientiarium) = tudományok kandidátusa 
(Az egyetemi doktorátus és az akadémiai doktorátus közé eső tudományos fo-
kozat, melyet új tudományos eredmény létrehozásával a Magyar Tudomá-nyos 
Akadémián lehetett megszerezni. A magyarországi háromszintű tudo-mányos 
fokozatrendszernek kétszintűvé alakításával azonban e fokozat ma már nem 
szerezhető meg, azonban továbbra is használható, elismert tudomá-nyos foko-
zat.) 
 
   dr. DSc. (doctor scientiarium)  = tudományok doktora 
(A Magyar Tudományos akadémián megszerezhető tudományos fokozat.) 
 



Oktatói fokozatok 
   dr. habil. (doctor habilitationem)  = habilitált doktor 
(Olyan oktató aki, — általában az egyetemi tanári, ritkább esetben a docensi 
címhez — habilitációs eljáráson átesett) 
   ts.     = tanársegéd 
(A legalacsonyabb szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 
   adj.     = adjunktus 
(A második szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 
   doc.     = docens 
(A harmadik szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 
   prof. (professor)   = felsőoktatási tanár 
(A legmagasabb szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 
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I. 
TÁRSASÁGI ÉLET 

(Rovatvezető: PARÁDI József)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁDI József 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság szervezeti élete a nemzeti rendvédelem-történetünk művelésének 

szolgálatában 
 

Elnökségi ülés 2017. I. 17. (péntek) 
 

Az elnökségi ülésen részt vett: 

- dr. BODA József mag. Ph.D. vörgy. doc. &X ¯  

- CSÓKA Ferenc mag. &X¯  

- dr. LÓRÁNT Csaba Cs.C. &X ¯  

- dr. PARÁDI József mag Cs.C. ezds. nyá. főiskolai tanár &X ¯  

- SIMON F Nándor mag. &X ¯  

- dr. SUBA János mag. Ph.D. alez. &X ¯  

- ZEIDLER Sándor mag. &X ¯  
és meghívottként: 

- PARÁDI Ákos &X  
Távol maradt: 

- dr. MEZEY Barna mag. DS.c. prof. &X ¯  

- SOM Krisztián &X  

- dr. SZAKÁLY Sándor mag. DS.c. prof. &X ¯  

- dr.jur. SZÉKELY Zoltán &X  
 

Az ülés helyszíne 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 
 
I. Tagfelvétel (előterjesztő dr. PARÁDI József) 

Az elnökség döntött új tag felvétele tárgyában. A társaság tagjai sorába 
felvette: ROZSOS László Tamást. 
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II. A 2018. év központi témája (előterjesztő dr. PARÁDI József) 
Az elnökség döntött, arról hogy a hírszerzés, felderítés és elhárítás lesz, 

— elsősorban a polgári magyar állam időszakára koncentrálva — a jövő 
évim központi téma. 

 
III. Elnökségi tagok 2017. évi társasági publikációs kötelezettsége (előter-
jesztő dr. PARÁDI József) 

Az elnökség döntött, arról hogy 2017-ben az elnökségi tagok készít-
senek kötetenként egy-egy tanulmányt a 2018-ban a 65., illetve 85. életévét 
betöltő három fő társasági tag tiszteletére készülő gyűjteményes kötetekhez. 
Felmentést — indokolt esetben — az elnök adhat. Az elnökség egyetértetett 
azzal, hogy azon 65. életévüket elért tagok tiszteletére készüljön gyűjtemé-
nyes kötet, akik: 

- a 65. életévük betöltésekor tudományos fokozatnak minősülő disszertáci-
óval rendelkeznek, amelyet lehetőleg a magyar rendvédelem-történet téma-
körében védtek meg; 

- jelentős rendvédelem-történeti szellemi munkásságot hoztak létre; 
- az ünnepelt személye körül rendvédelem-történeti témakörű szellemi al-

kotóműhely alakult ki, függetlenül attól, hogy a felköszöntés időpontjában a 
szellemi alkotóműhely működik e még vagy sem; 
 
IV. Magisteri címek (előterjesztő dr. PARÁDI József) 

Az elnökség egyetértett azzal, hogy a 2017. évben a magisteri címek 
pontosítása valósuljon meg azáltal, hogy: 

- új, egységes oklevelet kapjon valamennyi magister; 
- az új magisteri oklevélben részesüljenek — az eddigi magisterek mel-

lett — azok a társasági tagok is, akik a szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak szerint a magisteri címre a disszertációjuk alapján jogosultak; 

- azok a magisterek, akiknek a tagsági viszonya valamilyen oknál fogva 
megszűnt, ne kapjanak az új — egységes formátumú — magisteri oklevél-
ből. 
 
V. Egyebek  

Az elnökség felkérte az elnököt arra, hogy hozza létre az új magisteri 
oklevelet és az őszi elnökségi ülésre készítse el a társaság 2017. évi beszá-
moló tervezetét. 

 
Az elnökség állásfoglalásait egyhangúlag hozta. 
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Elnökségi ülés 2017. IX. 22. (péntek) 
 

Az elnökségi ülésen részt vett: 

- dr. BODA József mag. Ph.D. vörgy. doc. &X ¯  

- CSÓKA Ferenc mag. &X¯  

- dr. LÓRÁNT Csaba Cs.C. &X ¯  

- dr. PARÁDI József mag Cs.C. ezds. nyá. főiskolai tanár &X ¯  

- SIMON F Nándor mag. &X ¯  

- dr. SUBA János mag. Ph.D. alez. &X ¯  

- ZEIDLER Sándor mag. &X ¯  
és meghívottként: 

- PARÁDI Ákos &X  
Távol maradt: 

- dr. MEZEY Barna mag. DS.c. prof. &X ¯  

- SOM Krisztián &X  

- dr. SZAKÁLY Sándor mag. DS.c. prof. &X ¯  

- dr.jur. SZÉKELY Zoltán &X  
 

Az ülés helyszíne 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 
 

I. Tagfelvétel, tagsági viszony megszűntetése, kitűntetés (előterjesztő dr. 
PARÁDI József) 

Az elnökség döntött tagfelvétel témájában. A társaság tagjai sorába fel-
vette: LŐRINCZI Dénest. 

Az elnökség döntött tagsági viszony megszűntetése témájában. Tagsá-
gát megszűntette: 

 
- dr. BEBESI Zoltán 
- RÉTI Rezső; 
- SCHMIDT Rita Emese; 
- TEKNŐS László; 
- dr.jur. TIRTS Tibor. 

Az elnökség egyetértett a 2017. évi társasági kitűntetésekkel: 
- HODOS Gábor &; 
- KERKAYNÉ Maczky Emese &; 
- dr.univ. ŐRY Károly mag. doc. ;̄ 
- dr. SZABÓ Andrea Ph.D. doc. &;- SZIGETVÁRI Oszkár &; 
- VERBOVSZKI Sándor &; 

II. Éves beszámolók (előterjesztők dr. PARÁDI József, dr. SUBA János) 
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Az elnökség jóváhagyta a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság 2017. évi beszámolótervezetét és a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány 2017. évi beszámolóját. 
 
III. Szakértőség (előterjesztő dr. PARÁDI József) 

Az elnökség felkérte az elnököt arra, hogy a szervezeti és működési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően rendezze — a magisteri címekhez 
hasonlóan — a rendvédelem-történeti szakértők témakörét 2018-ban. 
 
IV. A 2018. évi rendezvények (előterjesztő dr. PARÁDI József) 
Az elnökség egyetértett azzal, hogy — a házigazda intézményekkel való 
egyeztetés nyomán lehetőleg az elnökségi ülésekre 2018. I. 26-án és 2018. 
X. 19-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének 
Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékén kerüljön sor. 

A magyar rendvédelem-történeti tudományos szimpozion-sorozat 
XVIII. rendezvényére a „100 éve alakult a magyar rendvédelmi modell?” 

címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékével közös kerüljön sor. 

A magyar rendvédelem-történeti konferencia-sorozat XXXIII. rendez-
vénye pedig „1968 50 év távlatából” munkacímmel a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének Polgári Nemzetbiztonsági Tanszé-
kével közös rendezésével valósuljon meg. 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
ELNÖKSÉGEI 

1991-2020 
I. 1991-1995  

- Dr. KESERŰ István CSc elnök (V 2004) 
- Dr.jur. ERNYES Mihály alelnök 
- Dr. NAGY József Ph.D. alelnök (V 2005) 
- Dr.univ. ŐRY Károly alelnök 
- Dr. PARÁDI József CSc alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc alelnök 
- Dr. ZACHAR József DSc alelnök (V 2009) 
 

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

III. 2001-2005 
- Dr. PARÁDI József CSc elnök 
- Dr.jur. BARSINÉ dr.univ. Tassi Mária alelnök 
- Dr.jur. ERNYES Mihály alelnök 
-       FAZAKAS László alelnök 
- Dr.jur. HEGYALJAI Mátyás alelnök 
-       JOÓ Gábor alelnök 
- Dr. KESERŰ István alelnök CSc (V 2004) 
- Dr. MEZEY Barna DSc alelnök 
- Dr. NAGY József alelnök Ph.D. (V 2005) 
- Dr.univ. ŐRY Károly alelnök 
-       SIMON F Nándor alelnök 
- Dr. SUBA János Ph.D. alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc alelnök 
- Dr. ZACHAR József alelnök DSc (V 2009) 
-       ZEIDLER Sándor alelnök 
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IV. 2006-2010 
- Dr. PARÁDI József CSc elnök 
-       CSÓKA Ferenc alelnök 
- Dr.jur. ERNYES Mihály alelnök 
-       FAZAKAS László alelnök 
-       JOÓ Gábor alelnök 
- Dr. MEZEY Barna DSc alelnök 
-       SIMON F Nándor alelnök 
- Dr. SUBA János Ph.D. alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc . alelnök 
- Dr.jur. SZÉKELY Zoltán alelnök 
- Dr. ZACHAR József alelnök DSc (V 2009) 
-       ZEIDLER Sándor alelnök 
 

V. 2011-2015 
- Dr. PARÁDI József CSc elnök 
-       CSÓKA Ferenc alelnök 
- Dr. MEZEY Barna DSc alelnök 
-       SIMON F Nándor alelnök 
-       SOM Krisztián alelnök 
- Dr. SUBA János Ph.D. alelnök 
- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc alelnök 
- Dr.jur. 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 meg-
választott ugyan, azonban az elnökség konkrét munkájában a körülményeik 
alakulásából fakadóan hosszabb-rövidebb ideig nem tudtak részt venni. 
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Közgyűlés 2017. X. 27.  (péntek) 
 

A közgyűlés a reggeli órákban nem volt határozatképes, ezért ugyanazon 
nap délutánjára szintén előzetesen meghirdetett időpontban került megtartás-
ra a rendezvény, melyen a tagság elfogadta a társaság 2017. évi beszámoló-
ját. 

 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata  

a 2016. évben elfogadotthoz képest sem tartalmában sem a mellékletei tekin-
tetében nem változott, a III., az V.sz. melléklet és a VI.sz. mellékletek kivé-

telével, mivel: 
- a Rendvédelem-történeti Füzetekbe — a XXVII.évf. (2017) 53. számával 

befejeződően — 131 szerző tollából 472 tanulmány jelent meg (részletesen 
az „Információs oldalak” rovatban); 

- rendvédelem-történeti elismerésben részesültek létszáma pedig szintén 
módosult, összesen — a tárgyjutalmat figyelmen kívül hagyva — 496 fő 
kapott elismerést a kitűntető címekkel együtt (az idei elismerések részletezve 

a „Személyi hírek” rovatban); 

- emellett pedig a rendvédelem-történet magistereinek a száma is gyarapo-

dott 28 főre (részletezve a „Személyi hírek” rovatban). 

 

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. 
 
 
 
 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság 

iránytisztjeinek feladatköre és személyi összetétele 
a 2016. évhez képest 2017. évben nem változott 
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Kivonat 

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság 

2017. évi beszámolójáról és a 2018 évi terveiről 
 
A tudományos társaság választott és alapszabályzatban rögzített céljának 
megfelelően a magyar rendvédelem-történet művelését, a feltárt eredmények 
közkinccsé tételét tekintettük fő feladatunknak 2017-ben is.  
 
RENDEZVÉNYEK 

- „A katonaliag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 
rendvédelmének szolgálatában” címmel megszerveztük a magyar közbiz-
tonság-történeti tudományos szimpozion-sorozat XVII. szimpozionját 2017. 
II. 17-én (pénteken) az ELTE-ÁJK MÁJT-al közös rendezvényként az EL-
TE-ÁJK tanácstermében. 

- „A pénzügyőrség története” címmel megvalósítottuk a magyar rendvéde-
lem-történeti tudományos konferencia-sorozat XXXII. konferenciáját 2017. 
X. 28-án (pénteken) az NKE-RTK-PÜT tanszékével közös rendezvényként a 
néhai Ludovika Akadémia épületében. 
 
PUBLIKÁCIÓK 

- Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 
1216-6774 
XXVII.évf. (2017) 53.sz.   6 szerző, 7 tanulmány, (0472) 
XXVII.évf. (2017) 54.sz.   6 szerző, 7 tanulmány, (0479) 

- Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordi-
nis), HU-ISSN 1785-3257. 
XXVII.évf. (2017) 53-54.sz.  
 
 
 
TÁRSASÁGI ÉLET 

- Elnökségi ülések a meghirdetettek szerint tavasszal és ősszel. 
- Tagság megszűntetve 5 fő, felvétel 2 fő.  
- Elismerések 6 fő. 
- Magisterek 22 fő. 
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2018. ÉVI TERV 
 
ORGANIZÁCIÓ  

- Szimpozion 2018 február 16-án ELTE-ÁJK MÁJT 
„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” 

 

- Konferencia 2018 november NKE-NBI PNBT 
„1968 50 év távlatából” 

 
PUBLIKÁCIÓ 

- Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis, HU-ISSN 
1216-6774 
XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 
XXVIIi.évf. (2018) 56.sz.  

 

- Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordi-

nis), HU-ISSN 1785-3257. 
XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz.  
 

- PARÁDI József — VEDÓ Attila: A polgári magyar állam karhatalmi tevé-

kenységének szabályozása 1867-1944. Budapest, 2017. SZBMRTT. 340 p. 
HU-ISBN 978 615 80 3092 2. 
/A magyar rendvédelem-történet forrásai, 1./  

- PARÁDI József — SZAKÁLY Sándor — SZIGETVÁRI Oszkár — ZÉTÉNYI 

Zsolt: Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség járásőrmesterei számára 1903. 
Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozó alakulatai számára 1930. 
Budapest, 2017, SZBMRTT.  
/A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, 2./ HU-ISSN 2064-4728. 

- PARÁDI József (szerk.): Ünnepi tanulmányok BODA József 65 születésnap-
ja tiszteletére. Budapest, 2018, SZBMRTT.   
/Salutem, 6./ HU-ISSN 2416-2078. 

 

- PARÁDI József (szerk.): Ünnepi tanulmányok ŐRY Károly 85. születésnap-
ja tiszteletére. Budapest, 2018, SZBMRTT.   
/Salutem, 4./ HU-ISSN 2416-2078. 
 

- PARÁDI József (szerk.): Ünnepi tanulmányok MEZEY Barna 65 születés-
napja tiszteletére. Budapest, 2018, SZBMRTT.   
/Salutem, 5./ HU-ISSN 2416-2078. 

 

 
FELADATOK 
A rendvédelem-történeti szakértőség rendezése a magisterség 2017. évi 
rendezéséhez hasonlóan. 
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SUBA János 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány 

2017. évi beszámolója és 2018. 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 önkormányzattól kisebbségi települési önkormányzattól és 
ezek szervezeteitől továbbá hazai és külföldi magánszemélyektől és intéz-
ményektől támogatást 2017. 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 2017-ban határozatot nem hozott. 
Az SZBMRA 2018 évi feladatterve: 

- a magyar rendvédelem történetét művelők és a téma iránt érdeklődők kö-
zötti kapcsolat ápolása; 

- a magyar rendvédelem-történeti hagyományokat ápoló szemléletű szemé-
lyi 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 
együttműködést a hasonló célokkal működő hazai és külföldi szervezetekkel. 

Intézzük az alapítványnak a törvényi szabályozásból fakadó adminiszt-
ratív 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 jelentke-

zését várja a „Figyelő” rovat élére, aki a rendvédelem-történet körébe 

tartozó külföldi szaklapokat és könyveket figyelemmel kísérve nyújt tá-

jékoztatást e rovatban az érintett kiadványokról, vagy megszervezi a ro-

vatában megjelenésre szánt cikkek létrejöttét. 

 

A rovatfelelős — hasonlóan a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-

delem-történeti Tudományos Társaság minden választott és felkért tiszt-

ségviselőjéhez — anyagi dotálásban nem részesülhet, tevékenységét tár-

sadalmi 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 ve-

hetik fel a kapcsolatot a periodika főszerkesztőjével: 

 
℡. :  (+36/06-1) 250-6199 

 

È: (+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 

végétől újra olyan helyzetbe kerültünk, hogy — annak ellenére, hogy a 

témakör idegen nyelvi feldolgozottsága nem szegényes — kellő sze-

mélyi kapacitás hiányában a rovatot önállóan nem tudjuk megjelentetni. 

Mivel nem szívesen mondunk le arról, hogy olvasóközönségünket tájé-

koztassuk a szakterület legújabb külföldi szakirodalmáról, ezért for-

dulunk 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 

FINSZTER Géza — SABJANICS István (szerk.): 
Biztonsági kihívások a XXI. században.  

Budapest, 2017, Dialog Campis. 

HU-ISBN 978 615 56 8050 2. 
 

A B/5 méretű 838 oldal terjedelmű kötet ízléses borítómintázattal ellátott 
keményfedéllel rendelkezik. A hátsó borító külső oldala tartalmazza a kötet 
recenzióját. 

A kötet visszafogottan elegáns megjelenésű. A külalak és a tartalom 
— nevezetesen a választott téma intellektuális igényű komplex feldolgozása 
— összhangban áll. 

A szerkesztők 203 nevet tartalmazó névmutatót (819-832.p.) és 750 té-
telt magába foglaló tárgymutatót (825-838.p.) is készítettek a kötethez. A 
tárgymutató sajnálatos módon nem mentes a szépséghibáktól sem, mivel a 
tárgyak közé 18 intézménynév is bekerült. A tárgykörök közül pedig 81 
tárgykör idegen — többnyire angol — kifejezést tartalmaz. Emellett 55 kife-
jezés vegyes, azaz idegen szó és magyar szó valamilyen kombinációja. Ezen 
kívül pedig nyolc esetben adták meg a szerkesztők az idegen kifejezés ma-
gyar fordítását. Összesen tehát 140 kifejezés tartalmaz valamilyen idegen 
nyelvi elemet. Ez a 750 tételből álló tárgymutató esetében hallatlanul magas, 
hiszen a szakkifejezések csaknem 1/5-e, pontosan 19,46 %-a nem magyar, 
vagy csak részben magyar kifejezés. Különösen elszomorító a helyzet, ha 
elfogadjuk azt, ami a könyv hátsó borítójának külső oldalán olvasható, ne-
vezetesen: „Az első két fejezet tanulmányai iskolateremtő tudósok tollából 
származnak.” Úgy gondolom illő volna a keveréknyelvezet helyett a szép, 
tiszta magyar nyelv használatát előtérbe helyező kiadványszerkesztési 
szempontokat érvényesíteni. Nem szabad lebecsülni a kötetnek és a hozzá 
hasonló kiadványoknak a nyelvünkre gyakorolt hatását. Azt az érvelést, 
amely szerint a kiadványok nyelvezete az adott szakterületet művelők szak-
kifejezéseit tükrözi, hibás megközelítésnek tartom. A nyelvünket ugyanis mi 
magyarok formáljuk. Nyelvünk olyanná válik, amilyenné tesszük. Ha a ma-
gyar értelmiség tagjai nem fordítanak kellő gondot a szaknyelv magyar kife-
jezéseinek fejlesztésére, akkor annak a vége nyilvánvalóan valamilyen nyel-
vi torzszülött lehet csupán. Ideje volna lépni — a szakkönyvekben előfordu-
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ló idegen szakkifejezések magyar szakkifejezésekkel való helyettesítése te-
rén is — a szép magyar nyelv használata érdekében. 

A könyv szerkezete követi a magyar könyvkiadás hagyományait. A cím-
negyedív („szennycímoldal”, „címoldal” és a „copyright oldal”) oldalai állnak a 
kötet élén. A „sorozatcímoldal” értelemszerűen üres, mivel a könyv nem sorozat 
részeként jelent meg. A tartalomjegyzék — a tudományos művek szerkezeti ha-
gyományainak megfelelően — nem a könyv végén, hanem az elején található. 
A könyv utolsó nyomtatott oldala pedig a „kolofon oldal”. 

A kötethez ajánlást LOVÁSZ László a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke írt. Érdekes, a bevett gyakorlattól eltérő, szokatlan megoldás, hogy 
tiszteletre méltó beosztásokat betöltő személyek PINTÉR Sándor belügymi-
niszter és FELKAI László a belügyi tárca közigazgatási államtitkára, aki egy-
ben a Belügyi Tudományos Tanács elnöke, írtak előszót, illetve zárszót a 
kötethez. Előszó, bevezető stb. írói — a magyar hagyományok szerint — 
azoknak a személyeknek a köréből kerülnek ki, akik a mű szellemi alkotó-
gárdájának a tagjai. Azoknak pedig, akik a kiadvány létrejöttét financiális, 
vagy egyéb támogatással elősegítették, illik a kiadványban megköszönni a 
támogatásukat. E körbe tartozók az ajánlás címszó alatt fejthetik ki vélemé-
nyüket. Egy-egy műnek több ajánlója is lehet. A kötet előszavának és zár-
szavának a tartalma egyébként inkább tekinthető ajánlásnak, mint más jelle-
gű írásnak.  

A gyűjteményes kötetben 54 szerző tollából 42 tanulmány jelent meg, 
32 tanulmány egyszerzős 8 tanulmányt szerzőpáros hozott létre, 2 tanul-
mányt pedig három-három alkotó közös munkájaként jött létre.  

A tanulmányok témája szinte teljes körűen lefedi a biztonság terrénu-
mát. A kiadó Belügyi Tudományos Tanács nyilvánvalóan a téma komplex 
bemutatására törekedett. Ezen szándékát siker koronázta. A könyv kiadója 
azonban a kötetben szereplő bibliográfiai adatok alapján nehezen állapítható 
meg. A copyright oldalon és a borítón kiadóként a Dialog Campus szerepel, 
mint a kiadói jogok birtokosa. Ezzel szemben a kolofon oldal felső traktusá-
ban „A Belügyi Tudományos Tanács kiadványa” szöveg alatt a Belügyi Tu-
dományos Tanácsnak — a heraldika szabályait mellőző, sajátos —logoja 
látható. A kolofon oldal alsó tratkusában viszont a Nordex Nonprofit Kft. és 
a Dialog Campus Kiadó elérhetőségi adatai szerepelnek. 

Sajnálatos módon a gyűjteményes kötet jegyzetapparátusa katasztrófá-
lis. Túlzott elvárás volna a recenzió készítőjével szemben mind a 42 tanul-
mány jegyzetapparátusának a részletes átvizsgálása. Az első 6 tanulmány 
esetében — amely a közölt tanulmányok 1/8-át alkotja — azonban a jegy-
zetapparátust aprólékosan átnéztem. A többi tanulmány esetében pedig csu-
pán „átfutottam” a jegyzetapparátusokat. Lényeges eltérést a két tanulmány-
csoport jegyzetapparátusai között nem találtam.  

A tanulmányok végén úgynevezett felhasznált irodalomjegyzék talál-
ható. A felhasznált irodalom — néhány egyedi hiányosságtól eltekintve — 
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lényegében tartalmazza az egyszerűsített bibliográfiai leírás bibliográfiai 
adatait, így ezek a kiadványok döntően visszakereshetőek.  

Magyar nyelvű kiadványról lévén szó, illett volna az idegen nyelvű 
publikációk címeinek a magyar fordítását is feltűntetni.  

A jegyzetapparátusban a fő gondot azonban nem az irodalomjegyzék-
ben esetenként előforduló adathiányok és a fordítások hiánya okozza. 

A szerkesztők nyilvánvalóan az úgynevezett „zárójeles jegyzeteket” 
részesítették előnyben a „sorszámozott jegyzetekkel” szemben. A zárójeles 
jegyzetelési metódus ugyan eltér a magyar hagyományoktól, azonban elfo-
gadott gyakorlat. Ez a jegyzetelési forma a kiadás költségei tekintetében is 
takarékos. Az évszámkiemelő bibliográfiával párosítva pedig világos rend-
szert alkot. A szövegben a szerző családi neve és a hivatkozott mű kiadásá-
nak az évszáma, továbbá a hivatkozott oldalszám zárójelben jelenik meg.  

A zárójeles jegyzetnek azonban hátrányai is vannak. A zárójeles beté-
tek a folyamatos olvasást nehezítik, ugyanakkor pedig a hivatkozásokat a 
szövegben jóval nehezebb megtalálni, mint a számozott jegyzetekét. A szá-
mozott jegyzetek esetében a főszöveghez kiegészítések is fűzhetők a jegyze-
tekben. A zárójeles jegyzetek esetében ez nem oldható meg, vagy kettős 
jegyzetapparátust kell kialakítani, egy számozottat és egy zárójelest. Erre a 
megoldásra is sor került a gyűjteményes kötetben. Ez azonban a jegyzetap-
parátus korcs változata, amely elfogadhatatlan megoldás. A zárójeles jegy-
zetek irodalmi hivatkozások feltűntetésére alkalmasak. A szerzők azonban 
más típusú forrásra is hivatkoztak, elsősorban jogszabályokra. Ez a helyzet a 
jegyzetapparátusokban disszonancia forrásává vált, amelyet a szerzők kü-
lönböző módon igyekeztek áthidalni, nem nagy sikerrel. Előfordult az is, 
hogy a felhasznált irodalomban feltűntetett alkotást hasztalan kerestem a 
szövegben rögzített zárójeles jegyzetek között. Vajon hogyan használhatta 
fel a szerző ezen irodalmat, ha a szövegben nem hivatkozott rá. Ebben az 
esetben ugyanis a szerző mások alkotásaiban foglalt eredményeket oly mó-
don adaptálta a saját művébe, hogy nem hivatkozott azokra. Ez a helyzet 
pedig nyilvánvalóan etikai kérdéseket is felvethet. A zárójeles jegyzetelés 
további hátránya, hogy a hivatkozott irodalmat nem lehet szakrendi csoport-
ba szedni csupán az alfabetikus sorrend alkalmazható. 

Sajnálatos, hogy a kiadványban a számozott jegyzetekkel szemben a 
zárójeles jegyzeteket részesítették előnyben, mivel a jegyzetapparátus más 
vonatkozásban példamutató a nemzeti hagyományok követése tekintetében. 
Ezen szemszögből vizsgálva a gyűjteményes kötet tanulmányainak jegyze-
tei üdítő olvasmányt jelentenek. 

A mű kiadásának alapvető célja minden bizonnyal nem új tudományos 
eredmények közlése volt, hanem a biztonság szakterületéről teljességre tö-
rekvő körkép nyújtása. Ebből fakadóan inkább tekinthető a kötet tudomá-
nyos ismeretterjesztő műnek, mint tudományos alkotásnak, hiszen a közölt 
tanulmányok többsége a mások által már korábban feltárt és publikált ered-



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                      XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 

 

32 
 

mények összefoglaló rendszerezése, bár a feltárásokat sem nélkülözi a kötet. 
A könyv szellemi atyjának a belügyi tárca tudományos bizottságának nyil-
vánvaló módon az lehetett a célja, hogy a szakterületért felelősök számára 
szellemi iránytűt biztosítson. E célt a kötet kiválóan teljesíti.  

A rendvédelem szakterületén huzamos ideje tevékenykedők számára 
bizonyára jó érzés látni, hogy a biztonság a belügyi tárca szűken értelmezett 
szakfeladatából a magyar nép nemzeti ügyévé vált, hiszen a publikált ta-
nulmányok számos szakterületre kiterjednek, bár a témáért továbbra is a 
belügyi tárca felelős. A biztonság belügyi orientáltságú felfogásából az élet 
számos területére kiterjedő nemzeti üggyé válását nem lehet csupán a nem-
zetközi trendek változásával magyarázni. Erre minden bizonnyal a belügyi 
tárcán belüli szemléletmód változás mellett az érintett szakterületek művelői 
körében bekövetkezett látásmód módosulások is hatást gyakoroltak.  

A kiadvány azonban nem csupán pozitív szellemiséget tükröz, bár két-
ségtelenül ez jellemzi a művet. Sajnálatos módon azonban a jelek szerint 
még mindig nem sikerült szakítani a tárcánál a hivatástörténet ellenességen 
nyugvó szemléletmóddal, amely a pártállami maradványok egyik legcsökö-
nyösebb túlélő eleme. A jól szerkesztett és a publikált témák tekintetében 
körültekintően válogatott írásművek közül hiányzik a történelmi szemlélet 
és szakterület, mely alól talán egyedül KOVÁCS Zoltán András tanulmánya 
jelent kivételt. Más, hasonló jellegű kiadványok olvasásával megegyezően, 
a kötet tanulmányozásakor az emberben az a furcsa kényszerképzet keletke-
zik, mintha a XXI. századi magyar biztonság nem szerves fejlődés eredmé-
nyeként formálódott ki, hanem a semmiből keletkezett volna. Vajon miért 
ódzkodtak a kiadvány létrehozását eldöntő grémiumok a magyar biztonság 
története alakulásának ismertetését megvalósító tanulmányok közlésétől? 
Természetesen a valódi történetiségre gondolok, mint amit a „Korszakváltá-
sok a magyar nemzetbiztonsági intézményrendszerben 1990-2016” című ta-
nulmány képvisel. Az olyan alkotásokat azonban, amelyek a történelmi té-
nyekből, folyamatokból a szerző ízlésvilágának megfelelő cselekményeket, 
személyeket, tendenciákat „mazsoláznak” ki, természetesen nem tudok hi-
vatástörténeti alkotásnak tekinteni. 

A publikált kötet — annak ellenére, hogy vannak árnyoldalai is — jól 
sikerült alkotás, amelyet érdemes elolvasni mindazoknak, akiket érdekel a 
magyar biztonság helyzete a XXI. század tízes éveben.  

A kötet a témaorientált gyűjtőkörű országos hatáskörű könyvtárakban 
lesz elérhető, illetve megtalálható és letölthető a világhálón : 

 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/0/t%C3%B6rdelt+v%C3%A1ltozat_Biztons
%C3%A1gi+kih%C3%ADv%C3%A1sok+a+21.+sz%C3%A1zadban.pdf  
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PARÁDI Ákos 

Recenzió 

BODA József — ISASZEGI János — PÓSÁN László et al. (szerk.): 
Őrzők vigyázzatok a határra! 

Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. 

Budapest, 2017, Zrínyi Kiadó. 910 p. 
HU-ISBN 978 963 32 7560 3. 

 

A BODA József — ISASZEGI János — PÓSÁN László et al. (szerk.) gondozá-
sával 33 szerző által készített, 36 tanulmányt tartalmazó „Őrzők vigyázzatok 
a határra! Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napja-
inkig.” című gyűjteményes kötetet 2017-ben a Zrínyi Kiadó jelentette meg 
910 oldal terjedelemmel. A kötethez ajánlást PINTÉR Sándor belügyminisz-
ter, köszöntőt SIMICSKÓ István honvédelmi miniszter, előszót BAKONDI 

György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, bevezetőt NOVÁKY 

Balázs nyá.hör.altbgy. (a testület országos parancsnoka 1990-1999) írta. 
Szokatlan megoldás, hogy előszót és bevezetőt olyanok írtak a kötethez, 
akik nem tartoznak a szerzők közé. A hagyományainkat jobban tisztelő 
megoldás lett volna, ha több ajánlás, illetve köszöntő készült volna az előszó 
és bevezető helyett.  

A gyűjteményes kötet tanulmányainak a szerzői döntő többségükben 
az általuk vizsgált témakör jeles kutatói. Ez alól a napjaink eseményeit fel-
dolgozó alkotások jelentenek kivételt, amelyekben a szerzők a többé-

kevésbé a részvételükkel megvalósított eseményeket foglalták össze.  
A könyv szerkesztői a tanulmányokat három csoportba rendezték. Az 

első csoportba — amely a „Határvédelem és határőrizet a középkorban és a 
kora újkorban” címet viseli a Római Birodalommal kezdődően a nevezetes 
európai határőrizeti formákat bemutató tanulmányokat csoportosítottak a 
szerkesztők.  
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ÉS A KORA ÚJKORBAN ……………………………………………   17 
 

EGYETEMES TÖRTÉNELEM ……………………………………..   19 

FORISEK Péter: A Római Birodalom és a Keletrómai Birodalom 

      határvédelmi stratégiája ……………………………………………..   21 

GULYÁS Bence: Bizánc és a barbárok a 6. században – Délnyugat- 
      Krím példája ………………………………………………………..   37 

KATONA Csete: Határvédő falak a korai középkorban …………………...   61 

BRADÁCS Gábor: Határőr grófságok a Német-római Birodalomban  
      (10-12. század) ……………………………………………………..   79 

GYÖRKÖS Attila: A határvárak szerepe a francia monarchia megerő- 

      désében (12-13. század) ……………………………………………  107 

PÓSÁN László: A Wildnis, a természet adta fal- a középkori Porosz- 
      ország déli és keleti határainak védelme ……………………………  119 
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HUNYADI Zsolt: A johanniták szigeteinek védelme (1291-1523) ……………..  141 

SCHREK Katalin: Az Orosz Birodalom déli határvédelme a 18. 
       század végén ……………………………………………………………  163 
 

A „Magyar történelem” című csoportba a X. századtól kezdődően és a 
XVIII. századdal befejezően a magyar határőrizet történéseinek sarkalatos 
eseményeit, folyamatait, szervezeteit bemutató tanulmányok kerültek. 
 

MAGYAR TÖRTÉNELEM ……………………………………………..   179 

LANGÓ Péter: „Az ország határainak megállapítása.” A 10. századi 
       Magyar Nagyfejedelemség határairól a régészeti leletek tük- 

       rében …………………………………………………………………...   181 

VESZPRÉMY László: A német-magyar határ a 10-11. században ……………...   215 

KATONA-KISS Attila: Besenyő és oguz gyepűvédők az Árpád-kori 
      Magyarországon ………………………………………………………..   235 

B. SZABÓ János: A déli végek védelme a késő középkorban: a mo- 

      dellező kutatói gondolkodás a földrajzi viszonyok tükrében ……………   253 

PÓSÁN László: A Német Lovagrend szerepe Magyarország déli ha- 
      tárainak védelmében (1429-1435) ……………………………………...   263 

BÁRÁNY Attila: A kereszténység védőbástyája 1526 után …………………...   293 

DOMOKOS György: A törökellenes védelmi rendszer kiépítése a 16. 
      század második felében ………………………………………………..   319 

SÓFALVI András: Határvédelem a Székelyföldön Bethlen Gábor ko- 

      ráig …………………………………………………………………….   337 

SALLAI János: Határkitűzés és határvédelem (katonai határőrvidékek) 
      a karlócai békeszerződés után ………………………………………….   359 
CZIGÁNY István: A 17. és 18. századi törökellenes védelmi rendszer ……….   373 

LÁZÁR Balázs: Az erdélyi határőrvidék megszervezése, a határőrizet 
      működése a 18. században ……………………………………………..   403 

 

Sajnálatos a fejezetcím, mivel a XVIII. századtól napjainkig terjedő 
időszak ugyanúgy nemzeti történelmünk része, mint a korábbi évszázadok. 

 

A harmadik csoportba sorolt tanulmányok a „Határőrizet, határrendé-
szet (határvédelem, határvadászok) a 18. századtól napjainkig” fejezetcímet 
kapták.  
CSIKÁNY Tamás: A székely határőrezredek 1764-1851 ………………….…   433 

HERMANN Róbert: A katonai határőrvidék 1848-1849-ben ………………....   459 
PARÁDI József: A magyar határőrizet a kiegyezéstől a második vi- 
     lágháború kitüréséig, 1867-1939 ……………………………………….   481 

ILLÉSFALVI Péter: A Magyar Királyi Honvédség határvadász ala- 

      kulatai 1938-1945 ………………………………………………….......   511 
SUBA János: Határvédelem a második világháború időszakában 

      1938-1944 ……………………………………………………………..   537 

FÓRIZS Sándor: A határőrség megszervezése és működése 

     1945-1956 …………………………………………………………...   555 
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SALLAI János: Aknazárból elektromos jelzőrendszer – a határ- 
   őrizeti rendszer 1957-1989 között …………………………………...   608 

RITECZ György: Határőrizet a rendszerváltástól napjainkig  
   1990-2017 ……………………………………………………………   643 

KOVÁCS Gábor: A határvadászszázadok alkalmazása a határ- 
   őrség kötelékében a schengeni csatlakozást megelőzően és 

   azt követően ………………………………………………………….   675 
BODA József: A határőrség felderítő tevékenysége …………………….   704 

HEGEDŰS László: Elhárító munka a határőrségnél, 1945-1998 ………...   729 

DSUPIN Ottó – KÓNYA József: A jelenlegi határvadászok tobor- 
   zása és képzése ……………………………………………………….   769 
SZÉP László: A magyar honvédség részvétele Magyarország  
   határőrizetének megerősítésében 2015-től napjainkig ……………….   793 

ISASZEGI János: A 21. század konfliktusai, háborúi és az évszá- 

   zados rendezetlen határkérdések – Másnak is van Trianonja! ……….   803 
BÉNDEK József: Befejezés ………………………………………………   833 

BEREGNYEI József: Fontosabb (határőrizeti) alapfogalmak ……………..   839 

SUBA János: Limes — meta — coafinia — határ ………………………   858 
 

E csoportban kapott helyet a kortárs határőrizetekből válogató nem-
zetközi kitekintés, a glosszárium, a határfogalom terminológiai alakulásával 
foglalkozó írás és a főszöveget záró befejezés.  

A kötet befejező részében ISASZEGI János „A 21. század konfliktusai, 

háborúi és az évszázados rendezetlen határkérdések. Másnak is van Tria-

nonja!” címmel nemzetközi kitekintést nyújt, bár a cím megfogalmazása 
nem a legszerencsésebb, hiszen a trianoni tragédia lényegétől elválaszthatat-
lan annak a mérete. Sajnálatos módon az érintett nemzetek között az elszen-
vedett károk tekintetében elsők vagyunk, mivel Magyarország területének 
2/3-át lakosságának pedig mintegy 60 %-át csatolta el a trianoni békediktá-
tum. 

A tanulmányokat BÉNDEK József (a Határőrség országos parancsnoka 

1999-2007) a Határőrség utolsó parancsnokának az írása zárja „Befejezés” 
címmel, melyben a testület azon időszakának az eredményeit és nehézségeit 
foglalta össze, amikor ő irányította a szervezetet, végezetül megköszönve a 
személyi állomány szolgálatellátását, a kötet létrehozóinak pedig az alkotó-
munkájukat. 

A kötet jobb megértését segíti elő — BÉNDEK József írását követően 
— a BEREGNYEI József által „Fontosabb (határőrizeti) alapfogalmak.” 
címmel készített glosszárium. A témával a szerző évtizedek óta foglalkozik, 
a szakkifejezések témakörében önálló kötete is megjelent már. Sajnálatos, 
hogy a közölt válogatás döntően XIX-XXI. századi magyar határőrizet ter-
minológiájára koncentrál. Érezhető a szakkifejezések olvasásakor, hogy a 
jelenlegi európai uniós terminológia idegen, vagy legalább is részlegesen el-
térő a magyar kultúrkörnyezetben, nemzeti történelmünk eseményeinek a 
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hatására kialakult terminus technicustól. Minden bizonnyal ez az egyik, ta-
lán a legfontosabb oka annak, hogy a téma művelői között is eltérés tapasz-
talható a helyes szakkifejezések használatának a megítélése, illetve azok tar-
talmának a definiálása tekintetében. A XXI. századi magyar határőrizeti 
szakterminológia fejlődéséről nemigen beszélhetünk, hiszen az új kifejezé-
sek nem a magyar fejlődés eredményei, hanem idegen kultúrkörnyezetben 
kialakult terminológiák fordításai, tekintet nélkül a hazai szakkifejezésekre. 
A szószedet a figyelmes olvasóban egyértelműen felveti azt a gondolatot, 
hogy ideje volna a nyelvünket és fogalmi rendszerünket korcsosító, illetve a 
gyökereitől megfosztó módon átformálni szándékozó kifejezések helyett 
magyar gyökerű és képzésű terminológia kialakítása. Ez persze nem való-
sulhat meg úgy, hogy az idegen szóhasználatot, vagy annak értelmezés nél-
küli fordítását tekintik egyesek a fejlődés útjának. Az olyan „fejlődést” 
ugyanis, amely elhagyni igyekszik a magyar jelleget beolvadásnak nevezik.  

Érdekes szerepet töltenek be a magyar határőrizet történetét feltáró al-
kotások sorában dr. SUBA János írásai. Az egyik „Limes – meta – confinia – 

határ” című dolgozata a határőrzés történetébe aligha illeszthető, hiszen 
nem a határvonal őrzését, hanem a határt jelölő terminológia alakulását 
igyekszik nyomon követni. A szerző másik „Határvédelem a második vi-
lágháború időszakában 1938-1944.” című dolgozatának a tárgya lényegé-
ben megegyezik ILLÉSFALVI Péter „A Magyar Királyi Honvédség határva-
dász alakulatai 1938-1945.” című művével. Nyilvánvalóan a két szerző al-
kotása elkülöníthető ugyan abban a tekintetben, hogy egyikőjük elsősorban 
a szervezetre, másikuk pedig főként az erődök témakörére koncentrált, bár 
így is derekas átfedés tapasztalható a két írásmű között. 

Dr. SALLAI János is két tanulmánnyal szerepel ugyan a gyűjteményes 
kötetben, azonban a dolgozatainak a témái egyértelműen a magyar határőri-
zet történetének a témakörébe vágnak, illetve az általa készített írások tart-
alma nem fedi le más, a tanulmánykötetben publikált dolgozat tartalmát.  

A tanulmányokat követő válogatott irodalomjegyzék alkalmatlan arra, 
hogy betöltse hivatását. Történelmi témáról lévén szó a levéltári gyűjtemé-
nyek kihagyása erősen megkérdőjelezi a jegyzék indokoltságát. A válogatott 
irodalomjegyzék pedig jóformán semmire sem használható, mivel azoknak 
az irodalmaknak csupán egy része szerepel benne, amit a szerzők a dolgoza-
tuk jegyzetapparátusaiban feltűntettek. 

A szerzők jegyzetapparátusa az, amit az érdeklődő olvasónak érdemes 
áttekintenie. Összességében a szerzők többnyire korrekt módon hivatkoztak 
tanulmányaikban azokra az alkotókra is, akik a szerzők munkáját megelőző-
en már érdemi tartalmú műveket publikáltak a vizsgált témában. Ez is diffe-
renciált azonban. Például a pártállami határőrizet témakörének különböző 
időszakait feltáró dr. KESERŰ István (2004 �), dr. NAGY György (2013 �) 
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és dr. NAGY József (2005 �) elhunyt kutatók műveire alig történt hivatko-
zás. Ugyancsak túlzottan szerény a szellemi alkotómunkától ma már vissza-
vonult, azonban aktív időszakában derekas munkásságot létrehozó dr. 
GÁSPÁR László műveire való hivatkozás. 

Hasznos lehet a földrajzi nevek mutatója. Segítségével könnyen visz-
szakereshető az, hogy melyik szerző, mely műben és milyen összefüggés-
ben használt egy földrajzi nevet. 

Sajátságos a kötet végén a szerzők és lektorok felsorolásának a tartal-
ma. Az alkotók neve mellett feltűntették a rendfokozatukat, amely irreleváns 
a témák bemutatása tekintetében ugyanakkor pedig elmaradt a tudományos 
fokozat jelölése, arról nem is beszélve, hogy a tudományos fokozatszerző 
disszertációk témáinak a közlése hasznos lehetett volna a szerző témakörére 
vonatkozó tudományos reputáció ismertetése tekintetében. A Magyar Tu-
dományos Művek Tárának a jóvoltából ma már könnyedén megtalálhatók 
az alkotók tudománymetriai adatai, amelyet ugyancsak nélkülöz a szerzői 
jegyzék. Érthetetlen módon a kötet megjelenésének az időszakában a szer-
zőket foglalkoztató intézmények szerepelnek a jegyzékben, viszont azoknak 
a szellemi műhelyeknek a felsorolását, amelyekkel az alkotók valamilyen 
kapcsolatban állnak ugyancsak nélkülözi az alkotói jegyzék. 

A kötetnek tehát akadnak — feltételezésem szerint elsősorban szemlé-
letmódból fakadó — disszonanciái. Azonban ezekkel együtt is jól sikerült, 
tartalmas kötetnek tekinthető a mű, amely tartalmazza mindazon tudomá-
nyos eredményeket, amelyet a kutatók a témában létrehoztak. Ezen ismere-
teket az olvasó számára a mű rendszerezett, olvasmányos formában közli. A 
könyv egyértelműen hiányt pótló alkotás, hiszen nemzeti rendvédelem-

történetünk határőrizet-történeti szeletének komplex bemutatását ezideig 
nélkülözte a magyar könyvkiadás. 

Az olvasók figyelmébe ajánlom, hogy a kötet magyar határőrizet-
történeti témájú tanulmányokat létrehozó 25 szerzője közül 4 alkotó —         

dr. FÓRIZS Sándor CSc., dr. PARÁDI József CSc., dr. SALLAI János Ph.D. és 
dr. SUBA János Ph.D. — a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság tagja. Érdekes jelenség, hogy közülük csupán PA-

RÁDI József disszertációi tartoznak szorosan a magyar határőrizet-történet 
körébe: 

- FÓRIZS Sándor: A határőr magasabb egységek és a gépesített lövész 
magasabb egységek (dandár) együttműködése. Hadtudományi egyetemi 
doktori disszertáció (ZMNE) Kézirat. Budapest, 1988. 90 p. 

- Idem: A határőr igazgatóság helye, szerepe, lehetséges feladatai 
rendkívüli állapotban a Magyar Köztársaság államhatára őrizetében és 
védelmében. Kandidátusi értekezés (MTA). Kézirat. Budapest, 1994. 

140 p. 
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- PARÁDI József: A dualista Magyarország határőrizete 1867-1914. 

Bölcsészdoktori disszertáció (ELTE BTK). Kézirat. Budapest, 1985. 162 p. 
- Idem: A magyar állam határőrizete 1920-1941. Kandidátusi érteke-

zés (MTA). Kézirat. Budapest, 1990. 264 p. + 562 p. melléklet. 
- SALLAI János: Magyarország határai a térképeken a honfoglalástól 

1947-ig. Hadtudományi egyetemi doktori disszertáció. (ZMNE) Kézirat. 
Budapest, 1994. 

- Idem: Magyarország államhatárainak és a magyar etnikai határok 
történetének a kapcsolata. Ph.D. disszertáció (DTE) Kézirat. Debrecen, 

2002. 

- SUBA János: Magyarország határainak kitűzése és felmérése 1921-

1925. Bölcsészdoktori disszertáció. (ELTE-BTK) Kézirat. Budapest, 

1996. 

- Idem: Magyarország államhatárainak változásai 1867-1945. A ha-

tármegállapító bizottságok működése Magyarországon a XIX-XX. szá-
zadban. Ph.D. disszertáció (ELTE-BTK) Kézirat. Budapest, 2002.  

A gyűjteményes kötetben a magyar határőrizet-történet témakörébe 
tartozóan publikált 24 tanulmány közül 5 alkotást tagtársaink készítettek: 

- FÓRIZS Sándor: A határőrzés megszervezése és működése 1945-1956. 

555-607.p. 

- PARÁDI József: A magyar határőrizet a kiegyezéstől a II. világháború ki-
töréséig 1867-1939. 481-509.p. 

- SALLAI János: Határkitűzés és határvédelem (katonai határőrvidék) a 
karlócai békeszerződés után. 359-371.p. 

- Idem: aknazárból elektromos jelzőrendszer – a határőrizeti rendszer 
1867-1989 között. 608-642.p. 

- SUBA János: Határvédelem a II. világháború időszakában 1938-1944. 

537-553.p. 

A kötet nyugodt szívvel ajánlható nemzeti történelmünk határőrizeti 
részének története iránt érdeklődők számára. 
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KÖNYVELŐZETESEK 

 

PARÁDI Ákos 

Könyvelőzetes. 
PARÁDI József — VEDÓ Attila: 

A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása  

1867-1944. 

Előreláthatóan 2018 tavaszán várható a mű bemutatása. A szerzőpáros a 

magyar rendvédelem-történet kutatói közül került ki. PARÁDI József böl-
csészdoktori disszertációját „A dualista Magyarország határőrizete 
1867-1914.” címmel,  1984-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán, a kandidátusi értekezését pedig „A magyar 
állam határőrizete 1920-1941.” címmel, 1990-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tudományos fokozatszerző eljárásában védte meg. A 
szerző kutatási területét kiterjesztette a polgári magyar állam teljes rend-
védelmére.  

A szerzőpáros másik tagja VEDÓ Attila — PARÁDI József dokto-
randusz hallgatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
Doktori Iskoláján — pedig „A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati 
fajtái” munkacímmel készíti disszertációját. 

A magyar karhatalom történetének feldolgozása meglehetősen fog-
híjas elsősorban a politikai vonzatú karhatalmi tevékenységek feltárása 
valósult meg eddig, a szerzők figyelme kevésbé fordult e tevékenység 
szakmai oldalának a feltárása felé. Minden bizonnyal fehér foltot szűntet 
meg a karhatalmi tevékenység korabeli szabályozásainak csokorba fog-
lalása, amely VEDÓ Attila kutatásainak eredménye. 

A műhöz PARÁDI József és VEDÓ Attila egy-egy értelmező, ma-
gyarázó tanulmányt is készített. PARÁDI József tollából került ki a kora-
beli rendvédelmi modell bemutatása. VEDÓ Attila pedig a karhatalmi te-

vékenység korabeli helyének és szerepének az ismertetését fogalmazta 
meg tanulmányában, mivel ezen teendők értelmezése a XIX. és XX. 
században meglehetősen eltérő volt napjaink felfogásától.  

A kötet a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság által gondozott könyvsorozatok közül „A magyar 
rendvédelem-történet forrásai.” című könyvsorozat első könyveként fog 
megjelenni.  
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PARÁDI Ákos 

Könyvelőzetes. 
PARÁDI József — SZAKÁLY Sándor — 

SZIGETVÁRI Oszkár — ZÉTÉNYI Zsolt 

Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára.  

 

Az alkotói kvartett valamennyi szerzőtársa a munkásságában művelt 
szakterület összefoglaló bemutatásával gazdagította a kötetet, amely a 
Magyar Királyi Csendőrség 1903. évben felállított járásőrmesterségei-
nek és az 1930-ban létesített Központi Nyomozó Parancsnokságnak a 
szolgálati szabályzatát tartalmazza. E korabeli szabályzatok ma már 
szinte elérhetetlenek a közönség számára, mivel csupán néhány példány 
található a szakirányú gyűjtőkörű országos közkönyvtárakban. Ezért 
minden bizonnyal hasznos olvasmányt biztosíthat a kiadvány a témakör 
iránt érdeklődők és a témakört kutatók számára egyaránt.  

PARÁDI József a korabeli magyar rendvédelmi modell ismertetését 
valósította meg tanulmányában. SZAKÁLY Sándor a csendőrség szerve-
zetét mutatta be alkotásában. SZIGETVÁRI Oszkár végezte az érintett 
szabályzatok feltárásának a kutatómunkáját, egyben pedig a korabeli 
nyomozási tevékenység lényegét is közlő tanulmányt alkotott. ZÉTÉNYI 

Zsolt koncepciós per áldozataként kivégzett csendőr sorson keresztül ér-
zékeltette a jogszerű eljárás és a koncepciós perek eljárásai között lévő 
különbség lényegét. 

A kötet a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság által gondozott könyvsorozatok közül „A magyar 
rendvédelem-történet hagyatéka.” című könyvsorozat köteteként fog 

megjelenni. E könyvsorozatban eddig már megjelent mű a BODA József 
— PARÁDI József — REGÉNYI Kund Miklós: 1872 Felderítő szolgálati 
utasítás. Anleitung zum Kundschaftsdienste. című kétnyelvű alkotás. 

A kötet bemutatására előreláthatóan 2018 tavaszán a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán fog sor kerülni, feltehe-
tően a karhatalom jelenkori alkalmazása szakemberének a bemutatójá-
val.  

A kötet minden bizonnyal érdekes olvasmány lehet nemzeti rend-
védelem-történetünk érdeklődői számára, továbbá a szakterületet napja-
inkban művelő szakemberek részére is.  
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FOLYÓIRATFIGYELÉS 

A folyóiratfigyelés keretében három fő 22 magyar szaklap számait kíséri 

figyelemmel. A Rendvédelem-történeti Hírlevél jelen számában ezen fo-
lyóiratoknak az előző tudósításunktól számítva a 2017. év végéig kiadott 

számaiban közölt rendvédelem-történeti tartalmú cikkek jegyzékét állí-
tották össze a folyóiratok figyelését megvalósítók. 
 

PARÁDI József 
FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok hat magyar szakperiodikában. 

(Jogtörténeti Szemle, Rendvédelem-történeti Füzetek, 
Rendvédelem-történeti Hírlevél, Belügyi Szemle, 

Levéltári Szemle, Levéltári Közlemények) 
 

A Jogtörténeti Szemle HU-ISSN 0237-7284. (1986 — ) 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Magyar Jogtörténeti Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Jogtörténeti-Jogelméleti Intézete, a Széchenyi István Egyetem Jogtörté-
neti Tanszéke, a Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszéke és a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti 
Tanszéke és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jogtudományi Tanszéké-
nek évente négy alkalommal megjelenő tudományos folyóirata. A perio-
dikában a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek megfe-

lelő jegyzetekkel ellátott tanulmányok jelennek meg. 

A két szakterület, a jogtörténet és a rendvédelem-történet szorosan 
összekapcsolódik. Nem ritkán művelői is közösek. Ezért is természetes, 
hogy a két testvérterület művelési eredményeit és eseményeit ismertető 
publikációk a két szakterület folyóirataiban kölcsönösen fellelhetők. 
2012-ben a Jogtörténeti Szemle 1 száma jelent meg az alábbi rendvéde-

lem-történeti tartalmú cikkekkel. 
A folyóirat számai az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Pe-

riodika Archívum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek. 
A folyóirat digitalizált számai az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéké-
nek honlapjáról letölthetőek : http://www.majt.hu/  

A folyóiratról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 
Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXII.évf. (2013) 39-

40-41-42. számában jelent meg.  

A folyóirat XXVIII.évf. (2013) 1.számától XXXII.évf. (2017) 3. szá-
mával bezárólag áttekintve. 

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotások: 
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IBOLYA Tibor: 

A daktiloszkópia és a dánosi rablógyilkosság. 
XXVIII.évf. (2013) 2.sz. 35-41.p. 

A magyar bűnüldözésben a daktiloszkópia használatát dr. PEKÁRY Fe-

renc budapesti rendőrkapitány jelentése alapján vezették be 1902-től. dr. 
PEKÁRY Ferenc 1902. VI. 24-től 1902. VII. 2-ig szabadságát londoni ro-
konainál töltötte, ahol a londoni rendőrségen tett látogatása alkalmával 
ismerkedett meg a daktiloszkópia kriminalisztikai alkalmazásával. Ettől 
fogva rohamosan terjedt el a daktiloszkópia a magyar bűnüldözésben. 
Korábban szinte megoldhatatlannak látszó ügyekben sikerült a daktilo-
szkópia használatával áttörő sikert elérni. Ily módon sikerült felderíteni 
a vándorcigányok által elkövetett dánosi rablógyilkosság esetét is. 
 

BANK Barbara: 

Egy internálóábor utóélete – avagy a recski internálótábor 

újraindítására tett kísérlet 1955-ben 

XXVIII.évf. (2013) 3-4.sz. 1-6.p. 

Az internálótáborokat a magyarországi pártállam kemény diktatúrájának 
az idejében hozták létre. Közigazgatási határozat alapján azokat a sze-
mélyeket tartották itt fogva, akikről feltételezhető volt, hogy képesek 
volnának a pártállami rendszer ellen tevőlegesen is fellépni. A táborok-
ban embertelen körülmények között lényegében az elpusztítás, vagy a 
megbetegítés céljával dolgoztatták az oda szállított embereket.  
 

IBOLYA Tibor: 

Az 1907-es cigány koncentrációs tábor és tömeges fajüldözés legendája. 
XXIX.évf. (2014) 3.sz. 22-28.p. 

A szerző az objektív történelemszemléleten nyugvó cikkében egzakt módon 
cáfolja azt a tévhitet, mely szerint a cigányok által elkövetett brutális és ke-
gyetlen dánosi rablógyilkosságot követően a Hortobágyon a magyarországi 
vándorcigányok számára koncentrációs tábort létesítettek volna.  
 

MEZEY Barna: 

A kivételes hatalom jogi természete. 
XXX.évf. (2015) 4.sz. 25-34.p. 

A szerző áttekintette a magyar jogfejlődésben a kivételes hatalommal 
kapcsolatosan született jogszabályok történetét az 1912/LXIII.tc.-kel be-

zárólag. Tisztázta az ostromállapot és a kivételes hatalom terminológia 
tartalmát, a kettő közötti különbséget. „A kormány javaslata (mert a tör-
vényhozás nem változtatott a közös hadügyminiszterrel kialkudott, az 
uralkodó által előszentesített tervezeten) pedig megtalálta az arany kö-
zéputat a magyar alkotmányosság tradíciói, a polgári jogok védelme és 
a háborús igények között.” (A cikk utolsó mondata.) 
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PÁLVÖLGYI Balázs: 

A kivándorlás ellenőrzésének lehetőségeit keresve. 
XXXI.évf. (2016) 2.sz. 24-32.p. 

A szerző a dualizmuskori Magyar Királyság időszakában döntően az 
Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivándorlás és a kötelező katonai 
szolgálat közötti disszonanciák témáját tárta fel művében bemutatva azo-
kat a megoldási kísérleteket, amelyeket a magyar állam tett az Amerikai 

Egyesült Államok által kinyilvánított érdekek figyelembe vételével.  
 

MEZEY Barna: 

Börtönügy a jogtörténet tükrében. 
XXXI.évf. (2016) 3.sz. 40-47.p. 

A tanulmány történelmi bepillantást nyújt a magyar jogtudomány kiala-
kulásába és a magyar büntetés-végrehajtási jog keletkezésébe és fejlődé-
sébe. Mindezt az európai fejlődés folyamatába ágyazva igyekszik bemu-
tatni. A szerző felveti az egyes tudományterületek terrénumának a prob-
lémáját és azon belül a jogtörténet elhelyezkedését. 
 

MEZEY Barna: 

A magyar börtönügyi (büntetés-végrehajtási) 
szakterminológia kialakulása. 

XXXII.évf. (2017) 3.sz. 61-64.p. 

A tanulmány a halotti beszéddel kezdően a XIX. századdal bezáróan mutat-
ja be a büntetéssel kapcsolatos tevékenységek terminológiai fejlődését.  
 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774. (1991- ) 

Alapító: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

társaság. Kiadó: az alapító. Lektorált, tudományos rendvédelem-történeti 
folyóirat. Évente kétszer jelenik meg.  

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

http://epa.oszk.hu  

http://www.szbmrtt.atw.hu  

A számok elején találhatók a szerzők ismertetői, amely az e-

mail címeiket és mobil elérhetőségeiket, valamint a rendvédelem-

történeti elismeréseiket, továbbá a tudományos- és oktatói fokozatai-
kat, illetve a tudományos közéleti főbb tisztségeiket és a kutatási te-
rületeiket tartalmazza. 
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A tanulmányok után — a recenziókat követően — nyolc index kö-
vetkezik a hivatkozások tekintetében: Citációs index Publikációk és 
Kéziratok, Citációs index Periodikák, Citációs index Levél-, Irat- és Do-

kumentum-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 oldalak-
ban található meg. 
 

Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) , 

HU-ISSN 1785-3257 (1992 — ) 

Alapító: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság. Kiadó az alapító. A szakterület operatív eseményeiről nyújt tá-
jékoztatást. Évente egyszer jelenik meg két összevont szám formájában. 

A „Műhely” -rovatban kisebb, rendvédelem-történeti témájú tanulmá-
nyok (parergák) is megjelennek. A folyóirat „Műhely” rovatában publikált 
parergák jegyzéke az „Információs oldalak” rovatban szerepelnek. 
 

Belügyi Szemle HU-ISSN 1789-4689 (1953 — ) 

Alapító: Belügyminisztérium. Kiadó az alapító. Tudományos, lektorált fo-
lyóirat. Havonta jelenik meg. 

1953-1962 Rendőrségi Szemle   ;   1963-1990 Belügyi Szemle (az új 
névvel újra indult az évfolyamszámozás) HU-ISSN 0133-6738   ;    1991-

1994 Rendészeti Szemle (az új névvel nem indult újra az évfolyam számozá-
sa) HU-ISSN 1215-167X   ;   1995-2006 Belügyi Szemle (az új névvel nem 
indult újra az évfolyam számozása) HU-ISSN  1218-8956   ;   2006-2010 

Rendészeti Szemle (az új névvel nem indult újra az évfolyam számozása) 
HU-ISSN 1789-4689   ;   2010 — Belügyi Szemle (az új névvel nem indult 
újra az évfolyam számozása) HU-ISSN 2062-9494.  

A folyóirat XI.évf. (1963) 1. számával kezdődően kizárólag a tarta-
lomjegyzéke — a tanulmányok szövege nem — szerepelnek a Magyar Fo-

lyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa honlapján: 
http://www.matarka.hu/folyoiratok.php  

A folyóirat LIV.évf. (2016) 8.számától az LV.évf. (2017) 11-12. összevont 
számával bezárólag áttekintve.  

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotások: 
 

REGDON László: 

A III/III. csoportfőnökség a rendszerváltás idején. 
LXV.évf. (2017) 1.sz. 110-119.p. 
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FÓRIZS Sándor: 
Kitelepítések az államhatár térségéből. 

LXV.évf. (2017) 2.sz. 78-87.p. 
 

MÉSZÁROS Gábor: 
A közlekedésrendészet feladata a közúti közlekedésben 

Rudnay Béla rendeletétől napjainkig. 
LXV.évf. (2017) 3.sz. 54-66.p. 

 

Levéltári Szemle HU-ISSN 0457-6047 (1951 — ) 

Alapító: Művelődési Minisztérium Levéltári Osztálya. Kiadó a Magyar 
Nemzeti Levéltár, a Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Megyei és Városi 

Levéltárak Tanácsa. Szakmai folyóirat. Negyedévente jelenik meg.  
1951-1960 Levéltári Híradó    ;   1961 - Levéltári Szemle. 
A folyóirat I.évf. (1951) 1.számával kezdődően szerepel az Or-

szággyűlés Hivatala által fenntartott HUNGARICANA elektronikus 
könyvtár honlapján: 
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/magyarorszagi_leveltarak_kiadvanyai/ 

A folyóirat a LXVI.évf. (2016) 1.számától a LXVII.évf. (2017) 
1.számáig áttekintve  

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotások: 
 

BAGI Zoltán Péter — KOCSIS Zsuzsanna: 

A dél-dunántúli végvidékek hétköznapjai. 1526-1568 Missilisek. 

LXVI.évf. (2016) 1.sz. 67-80.p. 

 

Levéltári Közlemények HU-ISSN 0024-1512 (1923 — ) 

Alapító: Magyar Királyi Országos Levéltár. Kiadó a Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltára. Szakmai folyóirat. Negyedévente jelenik meg.  

A folyóirat I.évf. (1923) 1.számával kezdődően szerepel a Magyar 

Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa honlapján: 
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=74 

A folyóirat a LXXXVII.évf. (2016) 1-2. összevont száma áttekintve. 

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotásokat nem tartalmaz. 
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PARÁDI Ákos 

FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok négy magyar szakperiodikában. 

(Betekintő, Börtönügyi Szemle, Magyar Rendészet, Trezor) 
 

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

alapító. Tudományos, lektorált folyóirat. 2007-2014-ig évente négyszer je-
lent meg. A folyóirat számai szerepelnek az Országos Széchényi könyv-
tár 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) 4. számától XI.évf. (2017) 3. számával 
bezárólag áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

ORGOVÁNYI István: 
Disszidálási kísérletek földön, vízen, levegőben 1950-1956. 

XI.évf. (2017) 2.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2017_2_orgovanyi 
 

EHRENBERGER Róbert: 
A BM III/V. Csoportfőnökség szervezettörténete 1962-1971 között. 

XI.évf. (2017) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg. 
Világhálón: 

http://www.betekinto.hu/2017_3_ehrenberger  
 

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 ré-
szét jegyzetapparátus nélkül publikálják). Évente négyszer jelenik meg. 

A folyóirat XVII.évf. (2006) 1. számával kezdődően az Országos Széché-
nyi 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 XXXVIII.évf. (2017) 1. és 2. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

FORGÁCS Judit: 

Nevelés a represszió árnyékában – Eszmék és végrehajtás a szovjet és 
magyar börtönügy ’50-es éveiben. 

XVII.évf. (2017) 1.sz. 35-52.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. 

1996-1999 Főiskolai figyelő, ISSN 1416-3845   ;   1995-1996 Új 
Rendészeti tanulmányok, ISSN 1416-5511 mely folyóiratok összeolva-
dásából 2000-ben jött létre a folyóirat.  

A folyóirat számai szerepelnek a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékei-
nek kereshető Adatbázisának honlapján: 

http://www.matarka.hu/folyoiratok.php 

A folyóirat XVII.évf. (2016) 2-6. száma  áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

JÁMBOR Orsolya Ilona: 

Várva várt migránsok. Bevándorlás a 18. századi Magyarországon.  
XVII.évf. (2016) 3.sz. 111-121.p. 

 

ANDROVICZ Gábor: 
A magyar rendőrség egyenruházata, felszerelése és fegyverzete I. 

(1861-1896.) 

XVII.évf. (2016) 4.sz. 107-119.p. 
 

ANDROVICZ Gábor: 
A magyar rendőrség egyenruházata, felszerelése és fegyverzete I. 

(1861-1896.) 

XVII.évf. (2016) 5.sz. 139-149.p. 
 

ABONYI Magdolna: 

A magyar rendőri szaksajtó kezdetei : a Közbiztonság. 
XVII.évf. (2016) 6.sz. 155-168.p. 

 

SALLAI János: 

Rendőr-, rendőraltiszt-, rendőrtörzsaltiszt képzés, 
a m.kir. rendőrség államosítása után. 

XVII.évf. (2016) 6.sz. 169-167.p. 
 

JÁMBOR Orsolya Ilona: 

Lengyel menekültek élete Magyarországon 1939-1945. 

XVIII.évf. (2017) 1.sz. 77-89.p. 
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T r e z o r .  A  T ö r t é n e t i  H i v a t a l  É v k ö n y v e , HU-ISSN 

1585-3993. (1999 - 2003) 

Alapító: Történeti Hivatal. Kiadó: az alapító. Tudományos, lektorált kiad-

vány. Évente egyszer jelent meg. 

A kiadvány számai a világhálón nem elérhetőek. 
A folyóirat I.évf. (1999) 1. , II.évf. (2000-2001) 2. , III.évf. (2003) 3. száma  átte-
kintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

CSEH Gergő Bendegúz: 

A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata 
1945-1990. 

I.évf. (1999) 1.sz. 73-90.p. 
 

BORECZKY Beátrix: 

Az Államvédelmi Hatóság szervezete 1950-1953. 

I.évf. (1999) 1.sz. 91-114.p. 
 

GYARMATI György: 

Kádár János és a Belügyminsztérium Államvédelmi Hatósága. 
I.évf. (1999) 1.sz. 115-146.p. 

 

BARÁTH Magdolna: 

Gerő Ernő a belügyminisztérium élén 1953-1954. 

I.évf. (1999) 1.sz. 115-146.p. 
 

BACZONI Gábor: 
Pár(t) viadal. A Magyar Álalmrendőrség Vidéki Főkapitányságának 

Politikai Rendészeti Osztálya 1945-1946. 

II.évf. (2000-2001) 2.sz. 79-110.p. 
 

MÜLLER Rolf: 

Belügyi információs jelentések 1960-1990. 

III.évf. (2003) 3.sz. 147-164.p. 
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SUBA János 

FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok 12 magyar szakperiodikában. 

(Bólyai Szemle, Felderítő Szemle, Hadtörténelmi Közlemények, Had-

tudomány, Hadtudományi Szemle, Honvédségi Szemle, Nemzet és Biz-

tonság, Nemzetbiztonsági Szemle, Pécsi Határőr Tudományos Közlemé-
nyek, Rubicon, Századok, Történelmi Szemle ) 

 

B ó l y a i  S z e m l e ,   HU-ISSN 1416-1443. [1991-  (Bólyai Hírek) — ] 

Alapító: Bólyai János Katonai Főiskola. Kiadó: az alapító, majd a 
jogutódok azaz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi 
Kar, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Katonai Tudományos folyóirat. 
Évente kétszer jelenik meg. 

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem, azonban Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
honlapján szerepelnek: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/bolyai-szemle/aktualis-szam  

A folyóirat XXVI.évf. (2017) 1-2. számai áttekintve. Bennük rend-

védelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 

F e l d e r í t ő  S z e m l e ,   HU-ISSN 1588-242X. (2002 — ) 

Alapító a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala. Kiadó az 
alapító, majd 2011-től a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Tudomá-
nyos, lektorált folyóirat. Évente négyszer jelenik meg. 

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem, azonban a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat honlapján szerepelnek: 

http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html  

A folyóirat XVI.évf. (2017) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

BINDER Tamás: 
Rőder Vilmos szerepe és jelentősége a magyar hadtörténetben. 

XVI.évf. ( 2017) 1.sz. 96-115.p 
 

KEMÉNY János: 
Egy amerikás magyar hírszerző története: Thomas Polgár 

és a III/I. Bécsben. 

XVI.évf. ( 2017) 2.sz. 134-146.p. 
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H a d t ö r t é n e l m i  K ö z l e m é n y e k ,  0017-6540. (1888 — ) 

Alapító: Magyar Tudományos Akadémia. Kiadó: Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum, illetve jogelődei. Negyedévente jelenik meg. Tudomá-
nyos, lektorált folyóirat. 

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

http:www.epa.oszk.hu  

és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján szerepelnek: 
http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/hadtortenelmi-

kozlemenyek  

A folyóirat CXXVIII.évf. (2015) 1-4. számai áttekintve. Bennük 
rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 

H a d t u d o m á n y ,  HU-ISSN 1215-4121. (1990 — ) 

Alapító: Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos 
Akadémia Hadtudományi Bizottsága. Kiadó: az alapítók. Negyedévente 
jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. 

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

http:www.epa.oszk.hu  

és a Magyar Hadtudományi Társaság honlapján szerepelnek: 
http://mhtt.eu/hadtudomany/  

A folyóirat XXVII.évf. (2017) 1-2. és 3-4. számai áttekintve. Ben-

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

majd a jogutód a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Negyedévente jelenik 
meg. Tudományos, lektorált folyóirat. 

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

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

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-

szemle/aktualis-szam  

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

 

BALLA József: 
A Magyar Honvédség helye és szerepe a határőrizeti rendszerben. 

X.évf. (2017) 1.sz. 354-364.p. 
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DOBÁK Imre: 

A telefonlehallgatás kialakulásának nyomai 

a 19-20. század fordulóján Magyarországon. 

X.évf. (2017) 1.sz. 391-413.p. 
 

BALLA József: 
A határforgalom-ellenőrzés tartalmi változásai 1990-ig. 

X.évf. (2017) 2.sz. 295-316.p. 
 

BALLA József: 
Határforgalom-ellenőrzés és útiokmány hamisítás 1996-2004 között. 

X.évf. (2017) 4. szám.373-397.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 Hon-
véd Vezérkar. Kéthavonta jelenik meg. Tudományos folyóirat. 

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

http:www.epa.oszk.hu 

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

A folyóirat CXLV.évf. (2017) 1-6. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 
N e m z e t  é s  b i z t o n s á g ,  HU-ISSN 1789-5286 (2008 — )  
Alapító: Honvédelmi Minisztérium. Kiadja: az alapító, majd 2010-

től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2012-ig évente tízszer, 2012-től 
rendszertelenül jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. 

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

http:www.epa.oszk.hu 

és folyóirat saját honlapján szerepelnek: 
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1  

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

 

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

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

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

szemle/aktualis-szam  

A folyóirat 2017. (V.évf.) számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

TARJÁN Gábor: 
Az 5. cseh(szlovák) hadoszlop nyomában. 

V. évf. (2017) 2.sz.19-32.p. 

 

GYÖMBÉR Béla: 
Rivalizáció a kádári hírszerzésben. 

V.évf. (2017) 3.sz. 22-35.p. 
 

 

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

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

A konferencia-kötet sorozat számai az Országos Széchényi könyvtár Elekt-
ronikus Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek. A kon-
ferencia-kötet számai a kiadó honlapján szerepelnek: 

http://www.pecshor.hu/  

A konferencia-kötet sorozat XVI. kötete (2015) áttekintve. 
Benne rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
 

R u b i c o n ,  HU-ISSN 0865-6347. (1989 — ) 

Alapító: RÁCZ Árpád tulajdonos, főszerkesztő. Kiadó: az alapító. 
Történelmi ismeretterjesztő magazin. Évente tizenkétszer jelenik meg. 

A periodika számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 
Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek.  

A folyóirat XXVIII.évf. (2017) 1-12. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

VÖRÖS Géza: 
Az állambiztonság célkeresztjében. Mindszenty megfigyelési dossziéja. 

XXVIII.évf. (2017) 4.sz. 33-35.p. 
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VÖRÖS Géza: 
Az ügynökhálózat újjászervezése 

az 1956-os forradalmat követő időszakban. 

Világhálón: 

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

ezese_az_1956_os_forradalmat_koveto_idoszakban  
 

 

S z á z a d o k ,  HU-ISSN 0539-8098. (1867 — ) 

Alapító: Magyar Történelmi Társulat. Kiadó: az alapító. Évente két-

szer jelenik meg (2007-ben 141 évfolyam anyaga DVD-n is megjelent). 

Tudományos, lektorált folyóirat. 
A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 

Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek. 
A periodika számai a folyóirat saját honlapján szerepelnek: 

http://www.szazadok.hu/index2.htm  

A folyóirat CXLXI.évf. (2017) 1-5. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 

 

T ö r t é n e l m i  S z e m l e ,  HU-ISSN 0040-9634 (1958 — ) 

Alapító: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Központjának Történelemtudományi Intézete. Kiadó: az alapító. Évente 
négyszer jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. 

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

http:www.epa.oszk.hu 

és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központjá-
nak Történelemtudományi Intézete honlapján szerepelnek: 

https://tti.btk.mta.hu/kiadvanyok/folyoiratok/tortenelmi-szemle.html  

A folyóirat LIX.évf. (2017) 1-4. számai áttekintve. 
Bennük rendvédelem-történeti témájú tanulmány nem jelent meg. 
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PARÁDI Ákos 

A sajtófigyelés keretében átnézett folyóiratok számaiban ismertetett 

rendvédelem-történeti tartalmú könyvek bibliográfiai adatai. 
 

SLACHTA Krisztina: 

Megfigyelt szabadság. A keletnémet és a magyar állambiztonsági szer-
vek együttműködése a Kádár-kori Magyarországon 1956-1990. 

Budapest, 2016, Kronosz Kiadó. 350 p. 
HU-ISBN 978 615 54 9770 4. 

 

KRAHULCSÁN Zsolt — MÜLLER Rolf (szerk.): 

Az Államvédelmi Osztály, 1946-1948.  

Budapest, 2015, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – 

L’harmattan. 404 p. 
HU-ISBN 978 963 23 6933 4. 

/Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből, 2./ 
HU-ISSN 2060-9582 

 

EÖRSI László: 
A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956. 
Budapest, 2015, 1956-os Intézet. 232 p. 

HU-ISBN 978 963 97 3913 0. 
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IV. 

RENDEZVÉNYEK 
(Rovatvezető: PARÁDI József) 

 

 

PARÁDI Ákos 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

 

A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek 

a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában 

 

 
című 

 

 

 
 

rendezvényünkről. 
 

 
2017. II. 17. (péntek) 

ELTE-ÁJK kari tanácsterem 

1051 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
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Szervezõk 

 
 

 
 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 

(ELTE-ÁJK MÁJT) 

 

*: H-1053  Bp., Egyetem tér 1-3. 

': (+36/06-1) 411-6518 

@: agihorvath@ajk.elte.hu 

Web.: www.majt.hu 

 

 
  
 

 

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

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

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

*:H-1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. 
': (+36/06-1) 325-1673 

@: SZBMRA@gmail.hu 

Web.: — 

 

õ

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

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

 

Szervezõbizottság 
 

         Dr. PARÁDI József                                           PARÁDI Ákos 

a szervezõbizottság elnöke                     a szervezõbizottság titkára 
 

             CSÓKA Ferenc                                            SZIGETVÁRI Oszkár 

a szervezõbizottság tagja                         a szervezõbizottság tagja 

 

információ: 
': (+36/06-1) 250-6199                                              @: szbmrtt@gmail.hu 
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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 kezdõdött. A német 
birodalom jogtörténetérõl szóló elsõ elõadásokat WENZEL Gusztáv tartotta, 

majd ez a tudományterület fejlõdött egyetemes európai jogtörténetté. A 
magyar jogtörténet elsõ professzora HAJNIK Imre 1872-ben foglalta el a katedráját. 
Ekkor a karon két jogtörténeti tanszék mûködött, az egyetemes és összehasonlító 
jogtörténeti tanszék, valamint a magyar jogtörténeti tanszék.  
 

A magyar jogtörténeti tanszéken a magyar alkotmánytörténetet és a magyar jog-

történetet oktatták. A tanszék kutatási témái voltak a magyar büntetõjog és börtönügy 
története, az igazságügyi politika, az erdélyi jog fejlõdése, a középkori alkotmányfej-
lõdés, a történeti jog kodifikációja, a parlamentarizmus modelljei, illetve a magyar ál-
lamtan és a magyar közjog fejlõdése. 

 

A tanszék oktatási feladata napjainkban a jogászképzés szakmai megalapozása, a 
szakjogok terminológiai és szerkezeti elõtörténetének megismertetése a magyar jog 
fõbb történeti tendenciáinak oktatásával. A tanszék a felsõbb évesek számára a ma-

gyar 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 fõ kutatási profilja a magyar jog 
intézményeinek történeti fejlõdése, különös tekintettel a szomszédos országok, illetõ-

leg Európa jogfejlõdésére. A tanszék nyolc munkatársa egyéni kutatási programok 
mentén valósítja meg tudományos célkitûzéseit: BÓDINÉ Beliznai Kinga (magyar házas-

sági jog, jogi szimbólumok), GOSZTONYI Gergely (médiajog története és aktuális szabá-

lyozási 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 fejlõdése), RÉVÉSZ T. Mihály 

(szabadságjogok, állampolgári jogok, sajtójog), VÖLGYESI Levente (az egyházjog törté-

nete, mûemlékvédelmi jog). A tanszék közös kutatási iránya a parlamentarizmus tör-

ténete és a jogi szimbólumok helye a jogfejlõdésben. A tanszéken az oktatói gárda mel-
lett 25 meghívott elõadó mûködik, akik ügyvédek, történészek, levéltárosok, bírák és 
más tudósok. 

 
 

A bonis bona discere 

(Jótól jót tanulni) 

 

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 Fõvárosi Bíróság által bejegyzett 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a 
magyar rendvédelem története iránt érdeklõdõ szakemberek társadalmi 
egyesülése. Tagjai a magyar rendvédelem-történet, illetve azzal rokon fegy-

veres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglalkoznak. A tagság döntõen a 
rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyûjtemények munkatársai, felsõ-

oktatási intézmények oktatói körébõl 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 érdeklõdnek a témakör iránt, illetve vala-

milyen formában mûvelik azt pld. gyûjtõk. Mintegy negyven fõ 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 felsõoktatásunknak 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 gyûjtõfogalomnak tekinti, amelybe — tértõl és idõ-

tõl függetlenül — beletartozik az egyetemes történelem során megvalósult valameny-

nyi rendvédelmi modell. A különbözõ korok rendvédelmi modelljei és azok változásai 
alkotják a rendvédelem-történetet. 

A tudományos társaság alapszabályzatában rögzített cél, hogy a szakterület mû-

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 — elsõsorban a XIX. és XX. századi hagyomá-

nyok — közkinccsé tételével a tapasztalatok megismertetésével elõsegíthetõ a magyar 

rendvédelem fejlesztése, a személyi állomány identitástudatának gyarapítása, ezen ke-

resztül pedig az etikai viszonyok javítása, valamint a lakosságnak a rendvédelmi tes-

tületekrõl kialakított elképzelésének a kedvezõbbé tétele. A tudományos társaság 
szakosztályai szellemi alkotómûhely 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 Fõvárosi Bíróság 1992. XII. 4-én 3630-as sorszámon regisztrált.  
Az alapítvány fõkurátora 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 peri-
odika szerkesztõbizottsági tagja. Kutatási területe a történeti földrajz, a XVIII-

XX. századi magyar állam határának története, objektumtörténet, a magyar 
fegyveres erõk diszlokációjának története, Kárpát-medencei erõdítések. 

Az alapítvány kurátora mag. SIMON F. Nándor, aki a diplomatica, paleográfia, 
papirológia és a szfragisztika segédtudományoknak a XIX-XX. századi magyar 
rendvédelemre alkalmazott változatát mûveli, munkásságában az általa gondo-

zott szakterület szakértõje. A rendvédelem-történet magistere. 

Az alapítvány hivatásának tekinti a magyar rendvédelem-történet mûvelé-

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 
mûvelésének operatív eseményeirõl nyújt tájékoztatást és a Rendvédelem-

történeti Füzeteket (Acta Historae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774, amely a szak-

terület mûvelése során keletkezett kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányokat 
közöl a tudományos publikálással szemben támasztott követelményeknek megfelelõen.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság több 
könyvsorozatot is publikál. 

„A magyar rendvédelem-történet öröksége” címû sorozat célja, hogy az abban 
megjelenõ monográfia és kismonográfia jellegû kötetek nemzeti rendvédelem-törté-
netünk egy-egy részét mutassák be a tudományos alkotásokkal szemben támasztott 
elvárásoknak megfelelõen.  

„A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” címû sorozat célja, hogy — azon, ma 
már a trianoni határokon belül fel nem lelhetõ, vagy csupán csekély példányszámban 
elérhetõ — hajdani szabályzatok, tankönyvek és hasonló kiadványok reprint jellegû 
kiadását valósítsa meg, amely nem zárja ki a megértést elõsegítõ tanulmányok kíséreté-
ben megvalósuló publikálást.  

A „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” címû sorozat 
célja, hogy a történelmi segédtudományoknak a nemzeti rendvédelem-történetünk ér-
dekében alkalmazottak során keletkezett eredményeit tegye közkinccsé. 

A „Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok” címû könyvsorozat célja, hogy — 
gyûjteményes kötetek formájában — egy-egy rendvédelmi részterületet feltáró, illetve egy-
egy szerzõ munkásságának a részterületeit reprezentáló tanulmányokat tegyen közkinccsé. 

A „Salutem” címû könyvsorozat célja, hogy a nemzeti rendvédelem-történetünk 
azon kimagasló munkássággal rendelkezõ kutatóinak 65. születésnapja elõtt tiszte-
legjen, akik körül szellemi mûhely is kialakult.  

A publikált könyvsorozatok mellett új sorozatok elindítását is tervezi a tudományos 
társaság. A „Magyar rendvédelem-történet forrásai” címû sorozat tervezett célja, hogy a 
nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy résztémakörének az azonos jellegû forráscso-
portjait mutassa be. A „Magyar rendvédelem-történeti értekezések” címû könyvsorozat ter-
vezett célja a nemzeti rendvédelem-történetünk témakörében sikeresen megvédett tudo-
mányos fokozatszerzõ disszertációk publikálása. A „Magyar rendvédelem-történeti bibliog-
ráfiák” címû könyvsorozat tervezett célja, hogy a szakterület tudományos színvonalú alko-
tásainak rendszerezett bibliográfiai adatait tartalmazó gyûjtemények 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 

Condita decrescit, vulgata scientia crescit. 
(Az elrejtett tudás csökken, a másokkal megosztott gyarapszik.) 
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Magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozat 

rendezvényeinek jegyzéke. 
 

 

S.sz. A rendezvény címe Dátum 

I.  120 éve hozták létre a magyar csendõrséget. 2001.II. 

II.  Csendõrség Magyarországon. 2002.II. 

III.  Híven, becsülettel, vitézül. Budapest 

2003.II.14. péntek 

IV.  Bûnmegelõzés a XIX-XX. századi Európában. Kaposvár 
2004.II.12. 

V.  Csendõrség és a vidék közbiztonsága. Kaposvár 
2005.II.14. hétfõ 

VI.  125 éves a közbiztonsági szolgálat szerve-

zésérõl 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 elsõ központosí-
tott, közbiztonsági õrtestülete. 

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 köz- 

biztonsági õrtestülete a Magyar Királyi Csen- 

dõrség. 

Budapest 

2011.II.14.hétfõ 

XII.  A magyar vidék rendvédelme 1867-1945. Budapest 

2012.II.17. péntek 

XIII.  A XIX-XX. századi európai és magyaror-
szági csendõrségek. 

Budapest 

2013.II.15. péntek 

XIV.  A kivételes hatalom és a közbiztonság. Budapest 

2014.II.21. péntek 

XV.  65 év a polgári magyar állam közbizton-

ságának szolgálatában. 25 év az elsõ pol-
gári magyar központosított, közbiztonsági 
õrtestület története mûvelésének a szolgá-

latában. 

Budapest 

2015.II.13. péntek 

XVI.  125 éve lépett be a polgári magyar állam 
belügyi tárcája a határõrizetbe. 

Budapest 

2016.II.12. péntek 
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PROGRAM 
 
 

 

Levezető elnökök :  

1105  -ig Dr. SZAKÁLY Sándor                                                     1130  -tól     Dr. BODA József 
 

 

0830 – 0850     Regisztráció 

 

0851 – 0900     Megnyitó 

 

0901 – 0925     C S Ó K A  Fe r e nc  : Az őr és véd szógyökök a magyar rendvédelmi  

                           szakkifejezésekben. 

 

0926 – 0950     F O R R Ó  J á no s  : A Fejér (vár)megye-i rendőr-főkapitányság 1945-2000. 

 

0951 – 1015     D r .  Ő R Y  Ká r o ly  : A Károlyi-kormány bukásának rendészeti okai. 

 

1016 – 1040     D r .  Su b a J á no s  : A polgárőrség szervezése 1919-1920. 

 

1041 – 1105     D r .  P A R Á D I  J ó zse f  :  A polgári magyar állam rendvédelmi modellje. 

 

 

1105 – 1130     S Z Ü N E T 

 

 

1131 – 1155     D r .  Z É T É N Y I  Zso lt  : A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasz- 

                           nálati szabályai a magyar rendőrség jelenlegi fegyverhasználati  

                           szabályai tükrében. 

 

1156 – 1220     H O D O S  Gá b o r  : A csernovai sortűz. 
 

1221 – 1245     V E R B O V S Z K I  Sá nd o r  : A CSATÁRY-ügy a dokumentumok tükrében. 
 

1246 – 1310     S Z I G E T V Á R I  Oszk á r  : A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó szol- 
                           gálata. 
 

1311 – 1335     V O L C S Á N Y I  N ik o le tt  : A Magyar Királyi Csendőrség szabályza- 

                          tainak „különleges” pontjai. 
 
 

 

1336 –              Ho zzá szó lá so k  
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„Az őr és véd szógyökök 

a magyar rendvédelmi szakkifejezésekben” 
 

CSÓKA Ferenc 
È: (+36/06-70) 506-0423                           @: monedula.franciscus@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                                 na 

- könyvrészek                        na 

- tanulmányok                              na 

- egyéb közlemények         na 

- független idézetek       na 

- Hirsch-index                       na 

Kutatási területe :  

- a Magyar Királyi Csendőrség és  
a XIX-XX. századi magyar hír-

szerzés története. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ; ¯ ;  ;  
 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-

történeti Szakosztályának a vezetője és a Magyar Hadtudományi Társaság Felderítő 
Szakosztályának vezetője. 
 

 
 

Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A magyar rendvédelem őr és véd szógyökökből képzett szakkifejezésének 
etimológiai vizsgálatát valósítja meg az előadó, melynek során előadásában 
feltárja a magyar nyelv szóképzésének sajátos formáját, ezen belül a rend-

védelemmel kapcsolatos szavaink eredetét és fejlődéstörténetét. Rámutat a 
rendvédelem terminológiájának a magyar nyelvből fakadó és az idegen 

nyelvekből átvett kifejezések közötti tartalmi különbségekre is.  
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 „A Fejér (vár)megye-i rendőr-főkapitányság 1945-2000.” 
 

FORRÓ János 
È: (+36/06-20) 311-3966                                 @: forro.janos@hotmail.com 
 

  

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                    na 

- könyvrészek            na 

- tanulmányok           na 

- egyéb közlemények  na 

- független idézetek               na 

- Hirsch-index                na 

Kutatási területe :  

- Fejér vármegye rendvédelem-

története. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ; ¯ ;  ;  
 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Etikai 
Bizottságának elnöke. 

 

 

Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 

Fejér vármegyében — az ország más megyéihez hasonlóan az 1945-től 
1948-ig tartó időszak során — a rendőrség személyi állományát 
átalakították a kommunista párt igényeinek megfelelően. Így válhatott a 

fejér megyei főkapitányság is a magyar pártállami struktúra részévé. 
Ezzel együtt is azonban a megyei kapitányság alapfeladata lényegében 
változatlan volt abban a tekintetben, hogy biztosítania kellett működési 
területén a közrendet és a közbiztonságot. Ezt a feladatot — a vizsgált 
időszak gazdasági, társadalmi és politikai viszonyaival szoros össze-

függésben ugyan, de — a fejér megye-i rendőr-főkapitányság jó ered-

ménnyel valósította meg.  
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A csernovai sortűz” 
 

HODOS Gábor 
È: (+36/06-30) 312-8686                                                @: hodosg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                    na 

- könyvrészek            na 

- tanulmányok           na 

- egyéb közlemények  na 

- független idézetek               na 

- Hirsch-index               na 

Kutatási területe :  

- A Magyar Királyi Csendőrség tör-

ténete. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései — 
 

 

 
 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 
 

 

Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A csernovai sortűz a magyar történetírás „elfeledett” témái közé tarto-

zik. A szlovák propaganda viszont nagy figyelmet szentelt neki. A pán-

szláv mozgalmak megerősödése a XIX. század végére érte el tetőfokát. 
1906-ban Magyarországon koalíciós kormány jutott hatalomra, amely 
némileg letért a TISZA István-i útról. Andrej LINKA szlovák katolikus pap 
adakozást kezdeményezett Csernován új templom építésére. A plébá-

nost azonban a hatóságok eltiltották hivatása gyakorlásától izgatás vád-

ja miatt, ezért nem szentelhette fel a templomot, melyet levélben is kö-

zölt a helyettesével. Erről azonban a csernovaiak nem értesültek, így 
keletkezett az incidens, amely során a mintegy 300-500 főnyi tömeget 

hat fős csendőrosztag próbálta feltartóztatni. Fegyver-használatra ke-

rült sor, melynek következtében 15 fő vesztette életét. Ez volt az ürügy, 

amelyet a külföldi sajtó felhasznált az Osztrák-Magyar Monarchia, első-

sorban Magyarország nemzetiségi politikájának bírálatára, holott az 
intézkedő csendőrök mindenben jogszerűen jártak el. 
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„A Károlyi-kormány bukásának rendészeti okai” 
 

Dr. ŐRY Károly 
È: (+36/06-70) 227-1109                                                @: ory.karol@gmail.com 

 
 

Tudományos/oktatói fokozata:  

- Bölcsészdoktor, 
   nyugalmazott főiskolai docens 

 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                    na 

- könyvrészek            na 

- tanulmányok           na 

- egyéb közlemények  na 

- független idézetek               na 

- Hirsch-index               na 

Kutatási területe :  

- Az 1918-1919-es magyar forra- 

dalmak rendvédelme. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ,  ;  
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 

 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

 

A kiegyezéskor a magyar állam vezetése — a reformkori centralisták és 
municipálisok között folyó elméleti vita hozadékaként — az önkor-

mányzati típusú rendvédelmi modell kiépítésére törekedett. Ez a mo-

dell azonban az 1870-es években megbukott, ebből fakadóan pedig a 
magyar állam fokozatosan áttért a centrális vezetésű rendvédelmi mo-

dellre. Ezen átalakulási folyamatnak volt az egyik legmarkánsabb eleme 
a Magyar Királyi Csendőrség létesítése. Az önkormányzati rendőrségek 
tiszti karainak kezdeményezésére eldöntött ténnyé vált a magyaror-

szági rendőrségek államosítása is, azonban ennek kivitelezésére már 
nem kerülhetett sor az I. világháború kitörése miatt. A háború során és 
különösen annak vesztes befejezése nyomán erősen éreztette a hatását 
az a körülmény, hogy a Magyar Szent korona alá tartozó területeken 
nem fejeződött be a magyar rendvédelmi modell átalakításának a 
folyamata. Ez az alaphelyzet más hatásokkal együtt vezetett az 1918-

1919-es eseményekhez.  
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„A polgári magyar állam rendvédelmi modellje” 
 

Dr. PARÁDI József  
 

È: (+36/06-70) 326-1151                                             @: paradi.jozsef@gmail.com 
 

 

Tudományos/oktatói fokozata:  

- Bölcsészdoktor, a hadtudo-

mány kandidátusa. 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

- Nyugalmazott főiskolai ta-

nár,  

- A Hadtudományi és a Ren-  

dészettudományi Doktori Is- 

kola témavezető oktatója. 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                      28 

- könyvrészek              23 

- tanulmányok             81 

- egyéb közlemények 125 

- független idézetek 841 

- Hirsch-index              22 

Kutatási területe :  

- A XIX-XX. századi magyar rend-

védelem-történet. 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ;  ; ¯ ;  ;  ;   
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rend-
védelem-történeti Tudományos Társaság elnöke. A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 tudományos periodika és a Rendvédelem-
történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 főszer-
kesztője, „A magyar rendvédelem-történet öröksége.” HU-ISSN 2062-8447 , „A magyar 
rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728 , a „Segédtudományok a magyar 
rendvédelem-történet szolgálatában” HU-ISSN 2064-5333 , a „Magyar rendvédelem-törté-
neti tanulmányok” HU-ISSN 2415-9875 és a „Salutem” HU-ISSN 2416-2078. könyvsoroza-
tok sorozat-szerkesztője. Kutatási területe a polgári magyar állam rendvédelem-története.  
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A polgári magyar állam rendvédelmi modellje kontinentális típusú rend-
védelmet valósított meg, azaz a rendfenntartás két pillértestületét a vidéki 
térségre kiterjedően a Magyar Királyi Csendőrség, a városok hatósági te-
rületén pedig az önkormányzati rendőrségek, majd a Magyar Királyi Állami 
Rendőrség, illetve a Magyar Királyi Rendőrség valósította meg. A modell-
ben jelen voltak a katonailag szervezett fegyveres őrtestületek és a polgári 
fegyveres őrtestületek is. A kiegyezést követő időszakban azonban az ön-
kormányzati rendvédelmi testületek, illetve a polgári fegyveres őrtestüle-
tek dominanciája volt jellemző. Ez a helyzet azonban fokozatosan átalakult, 
így a két világháború közötti időszakban már a központi államhatalomnak 
közvetlenül alárendelt rendvédelmi testületek, illetve a katonailag szerve-
zett fegyveres őrtestületek dominanciája jellemezte a magyar rendvédelmi 
modellt.  
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„A polgárőrség szervezése 1919-1920” 
 

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

 
 

Tudományos  fokozata:  

- A történelem segédtudománya- 

inak egyetemi doktora és a törté- 

neti földrajz Ph.D. doktora. 

 
 

  

 

    Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                         1 

- könyvrészek              73 

- tanulmányok           117 

- egyéb közlemények 158 

- független idézetek          2 

- Hirsch-index                1 

Kutatási területe :  

- Kutatási területe a magyar ál-
lamhatár geodéziai elhelyezke-

désének és jelölésének története., 

valamint a haderő és a rendvédel-
mi szervezetek térbeli elhelyez-

kedésének térképi jelölése a Kár-

pát-medencében. 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ;  ; ¯ ;  ;  
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvé-

delem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. A Magyar Hadtudományi Társaság 
tagja.  
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

Az I. világháború vesztes országaként a Magyar Királyságban a közbiz-

tonság meggyengült. A dualizmuskori elhibázott magyar rendvédelmi 
modell következtében a magyar rendvédelem két pillérszervezete közül 
a rendőrségek alkalmatlannak bizonyultak a háborús körülmények kö-

zött a rend fenntartására. A Magyar Királyi Csendőrséget pedig oly mér-

tékben legyengítette a háborús eseményekből fakadó rendvédelmi te-

endőkbe való bevonása, hogy szintén csupán a békebeli szervezet ár-

nyékaként működött. Ilyen körülmények között feltétlenül szükséges 
volt olyan fegyveres rendvédelmi szervezetre, amely tömeges jelenlétet 
tudott biztosítani a magyar rendfenntartásban. E feladat teljesítésére 
volt hivatott a magyar polgárőrség.  
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„A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó szolgálata” 
 

SZIGETVÁRI Oszkár 
È: (+36/06-70) 340-3055                                                 @:marco23@freemail.hu 

 

 

- A Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem Rendészettudományi Kar 

Rendészettudományi Doktori 

Iskolájának doktorandusza. 

 
 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                    na 

- könyvrészek            na 

- tanulmányok           na 

- egyéb közlemények  na 

- független idézetek na 

- Hirsch-index            na 

Kutatási területe :  

- A polgári magyar állam rend-

védelmi testületei nyomozó  
szolgálatainak története. 

 

 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 

 

 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A Magyar Királyi Csendőrség szervezetében — a magyarországi rend-
őrségekhez viszonyítva — néhány évtizedes késéssel hozták létre a 
„nyomozó szolgálatot”. Első ízben az úgynevezett járásőrmesterségeket 
alakították ki a XX. század elején, amelyek más feladataik mellett dön-
tően a testületre háruló nyomozati tevékenységet voltak hivatottak ellát-
ni egy-egy járás területén. A Magyar Királyi Csendőrség személyi állomá-
nyában az I. világháború során fellépő krónikus létszámhiányból fakadó-
an azonban ezeket a beosztásokat nem töltötték be, illetve az I. világhá-
ború után ezt a szervezeti elemet nem szervezték újjá a testületben. Az 
1920-as évek második felében azonban hozzákezdtek — igaz másféle 
szempontokat érvényesítve — a testület nyomozó szolgálati ágának a ki-
alakításához. 1930-ban alapították a Magyar Királyi Csendőrség Köz-
ponti Nyomozó Parancsnokságát, amely a testület feloszlatásáig kiváló 
hatásfokkal működve járult hozzá a Magyar Királyi Csendőrség alapfela-
datainak eredményes ellátásához.  
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 „A CSATÁRY-ügy a dokumentumok tükrében” 
 

VERBOVSZKI Sándor 
È: (+36/06-20) 365-6609                                             @: verbovszki@t-online.hu 

 
 

 

 

. 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                    na 

- könyvrészek            na 

- tanulmányok           na 

- egyéb közlemények  na 

- független idézetek na 

- Hirsch-index            na 

Kutatási területe :  

- A  magyar rendvédelmi testületek  
vitatott személyiségeinek biográfi- 
ája. 

 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság szimpatizánsa. 
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 

 

 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

CSATÁRY László Lajos a Magyar Királyi Rendőrség segédfogalmazója, 
majd fogalmazója az ország több kapitányságán teljesített szolgálatot, 
így Kassán is. Tisztázatlan körülmények folytán került a neve össze-füg-

gésbe a kassai zsidóság deportálásával. Élete kálváriáját CSATÁRY László 
Lajos a néhai magyar rendőr ennek a hibás feltevésnek következtében 
járta be. A nyomozó és igazságügyi szervek változatos hozzáállásai nyo-

mán különböző országokban és különböző időszakokban eltérő módon 
értékelték az ő feltételezett tetteit a II. világháború deportálásaiban. Ha-

lála után hosszas szerteágazó és kitartó nyomozás eredményeként de-

rült fény az őt ért vádak igazságtartalmára. 
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„A Magyar Királyi Csendőrség 

szabályzatainak »különleges« pontjai” 
 

VOLCSÁNYI Nikolett 
È: (+36/06-20) 397-1501                                      @: volcsanyi.nikolett@gmail.hu 

 
 

 

 

 
 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                      na 

- könyvrészek              na 

- tanulmányok             na 

- egyéb közlemények   na 

- független idézetek      na 

- Hirsch-index              na 

Kutatási területe :  

- a Magyar Királyi Csendőrség törté-

nete 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 
 

Az előadó középiskola utolsó éves hallgatója. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-

szettudományi Kar dékánja által meghirdetett diákköri pályázaton második helyezést ért 
el a Magyar Királyi Csendőrség témakörében készített dolgozatával. Kutatási eredményeit 

ismertette előadásában. 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A Magyar Királyi Csendőrség a polgári magyar állam rendvédelmi mo-

delljének a részeként a vidék rendfenntartására volt hivatott. Míg a vá-

rosokban az önkormányzati rendőrségek, majd az 1919. évi államosítá-

sokat követően az állami rendőrség tartotta fenn a rendet, addig vi-
déken a rend fenntartását a Magyar Királyi Csendőrség végezte. A Ma-

gyar Királyi Csendőrség szervezete a testületbe való felvétel szabályai 
és a testületi humán viszonyok, továbbá a szervezet vezetésének és irá-

nyításának a szabályozásai eltérőek voltak a rendőrségétől, de harmo-

nizáltak az európai csendőrségek ezen szabályrendszereivel. E speciali-
tások néhány kulcsszabályozását, mint például a szervezeti felépítés, a 
nősülés, a vallás, a megvesztegethetetlenség, általában a viselkedés té-

makörének a részletekbe menő szabályaival foglalkozik a dolgozat.  
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„A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a 
magyar rendőrség jelenlegi fegyverhasználati szabályai tükrében” 

 

Dr. ZÉTÉNYI Zsolt 
È: (+36/06-20) 445-2373                                                      @: zezso@t-online.hu 

 
 

Doktori címe : 

- az állam- és jogtudomány 
egyetemi doktora. 

 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                      na 

- könyvrészek              na 

- tanulmányok             na 

- egyéb közlemények   na 

- független idézetek      na 

- Hirsch-index              na 

Kutatási területe :  

- a Szent Korona Tan, valamint a Ma- 

gyar Királyi Csendőrség története. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ;  ;   
 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. A BAJ-

CSY-ZSILINSZKY Társaság főtitkára, Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, Ma-

gyar Konzervatív Alapítvány kuratóriumának elnöke. 1990-1994 országgyűlési képviselő. 

 
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 

 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A polgári magyar állam időszakában politikai prekoncepcióktól mentes 
egyértelmű és világos terminológiát használtak a kétféle rendvédelmi 
szervezettípus számára, nevezetesen a katonailag szervezett fegyveres 
őrtestület és a polgári fegyveres őrtestület megnevezést alkalmazták. A 
kétféle szervezettípusban nyilvánvalóan kétféle módon szabályozták a 
fegyverhasználatot. A polgári fegyveres őrtestületeknél — mivel ezek-

ben a testületekben a hivatali alá- és fölérendeltségi viszonyok uralkod-

tak — értelemszerűen mások voltak a fegyverhasználati szabályok, 
mint a katonailag szervezet őrtestületeknél, amelyeken belül a személyi 
állomány alá- és fölérendeltségi viszonya katonai volt. E helyzetből fa-

kadóan a Magyar Királyi Csendőrség tagjaira lényegét tekintve a Ma-

gyar Királyi Honvédség felállított őrségeinek adaptált fegyverhasználati 
szabályai vonatkoztak. 
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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 pe-

riodika közlési feltételeinek — a szerkesztőség befogadja. A periodika jegyzetapparátu-

sával szembeni elvárásokkal nem mindenben harmonizáló és általában kisebb terjedelmű 
tanulmányok pedig a Rendvé-delem-történeti Hirlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii 

Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikában jelenhetnek meg.  
 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774 

Alapítva 1990-ben, 2016. év végéig publikálva XXVI évfolyam 52 számában 464 tanulmány. 
A periodikában - amely általában évente kétszer jelenik meg - a nemzeti rendvédelem-

történetünk témakörébe tartozó tartalmú és a tudományos közléssel szemben támasztott igé-

nyeknek megfelelő lektorált tanulmányok jelennek meg. 

Az egyetlen magyar nyelvű folyóirat, amely a nemzeti rendvédelem-történet témaköré-

ben készített tudományos alkotások publikálását tekinti hivatásának. 
A XV.évf. (2008) 18. számmal kezdődően a periodika - letölthető formában – elérhető a 

világhálón a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság hon-

lapján: 
http://www.szbmrtt.atw.hu 

vagy az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központjának Elektronikus 

Periodika Adatbázis és Archívum honlapján: 

http://www.epa.oszk.hu 

A periodikát a Magyar Tudományos Akadémia szakbizottsága 2008-ban a szakterület 
mérvadó folyóiratává nyilvánította. 

A Magyar Tudományos Akadémia által szerkesztett Magyar Tudományos Művek Tára a 

folyóiratot a törzsanyagába felvette. 
A periodika a XV.évf. (2008) 18. számmal kezdődően 8 indexel rendelkezik. Az indexek: 

Citációs index publikációk és kéziratok ; Citációs index periodikák ; Citációs index levél-, irat- és 
dokumentumtárak ; Citációs index jogszabályok ; Index nominum ; Index geographicus ; Index 

chronologicus ; Index organicus. 

 

Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 

Alapítva 1992-ben, 2016. végéig XXVI évfolyamban 52 száma publikálva. A periodika - amely 

évente két alkalommal, az utóbbi években összevont számok formájában jelenik meg - a 

magyar rendvédelem-történet művelése során létrejött operatív eseményekről (konferenciák, 
könyvbemutatók, tudományos- és oktatói fokozatvédések stb.) nyújt tájékoztatást. 

A periodika 10 állandó - Társasági élet ; Figyelő ; Szemle ; Rendezvények ; Személyi hírek; 
Műhely (amely kisebb tanulmányokat fogad be) ; Edukáció ; Scientia ; Dokumentumok és 
munkásságok ; Emlékhelyek és tárgyak - és két ideiglenes - Pályázatok ; Fórum – rovattal ren-

delkezik. A Rendvédelem-történeti Hírlevél elérhetősége megegyezik a Rendvédelem-történeti 
Füzetekével. Mindkét periodikát a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-

mányos Társaság adja ki. 
SZERKESZTŐSÉG 

szbmrtt@gmail.hu 

H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
rtf@gmail.hu (+36/06-1) 250-6199 rth@gmail.hu 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

soron következő rendezvénye 
 

 

a magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozat 

XXXII. rendezvényeként 
 

 

2 0 1 7 .  X .  27 – é n  

1 0 8 3  B u d a pe st ,  Lu d o v ik a  té r  2 .  szá m a la tt  
 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Pénzügyőr Tanszéke 

közös szervezésével fog létrejönni 
 

 

a magy ar  p é nz ü gy ő r s é g tö r té ne te  

témakörével. 
 

 

 

A 2017 októberi konferenciára előadással jelentkezni lehet 

2 0 1 7 .  VI .  3 0 - i g 
 

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

 

 

Az előadások időtartama 25 perc. 
PowerPoint szemléltető anyagok kivetítése biztosított. 

 

A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 

1216-6774 tudományos periodika befogadja azon előadások tanulmánnyá 
fejlesztett változatait, amelyek harmonizálnak a folyóirat közlési feltételeiben 
foglaltakkal.  
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A Magyar Királyi Csendőrség 

történetének honlapja 

 

A Magyar Királyi Csendőrség történetének témakörében készült kiadványokat a 
magyar pártállam időszakában szisztematikusan megsemmisítették. Csupán 
néhány példányt hagytak meg a jelentősebb közgyűjteményekben szétszórtan. 
Ez a helyzet kedvezett azok számára, akik politikai prekoncepciók mentén igye-

keztek értelmezni a testület történetét. Ezen az áldatlan állapoton kívánt változ-

tatni a Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közösség (MKCsBK)* , amikor — a Sze-

mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) 

segítségével — létrehozta a Magyar Királyi Csendőrség honlapját 

 

www.csendor.com 

 

A honlapon megtalálhatók a hazai és a külföldi gyűjteményekben fellelhető do-

kumentumok, kiadványok, még azok is, amelyek csupán egy eredeti példányban 
maradtak fenn, illetve a trianoni határokon belül már nincs belőlük példány. A 
honlap az eredeti kiadványokat kommentár nélkül közli. A történelmi feldolgo-

zások közül pedig azokat, amelyek tartalma az objektív történelemszemléleten 
nyugvó és a tudományos közlés igényeivel harmonizálnak.  

A honlap a világon egyedülálló, mivel témakörében a leggazdagabb forrás-

anyagot biztosítja mindenki számára elérhetően és díjmentesen letölthető mó-

don. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösséget a nyugatra emigrált csendőrök 
hozták létre Grazban 1946-ban. A testület csendőr tagjai azonban az ezredfor-

dulóra elhaltak. A tagság a XXI. században már a leszármazottakból és a téma 
iránt érdeklődőkből áll.  
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AJÁNLOTT IRODALOM 

a Magyar Királyi Csendőrség témakörében 

 

I. MONOGRÁFIÁK, KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK  
 

  1. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. Pécs, 1999, 
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. 186 p. HU-ISBN 963 90 7940 5. /Pannónia Köny-
vek./ HU-ISSN 0237-4277. 

 

  2. 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. 
  

  3. KOCSIS Tibor — ifj. KOCSIS Tibor: A Magyar Királyi Szombathelyi III. Csend-

őrkerület igaz története 1867-1945. Szombathely, 2012, A szerzők magánkiadása. 
554 p. HU-ISBN 978 963 08 6046 8. 

 

  4. KÖVENDY Károly et al. (szerk.): A Magyar Királyi Csendőrség a törvény és a 

rend szolgálatában 1881-1945. A csendőr békében, háborúban és emigrációban. 

Toronto, 1973, Sovergin Press. 430 p. ISBN — 
 

  5. PARÁDI József: A határszéli csendőrség 1891-1914. Budapest, 1984, Határ-
őrség. 91 p. HU-ISBN — 

 

  6. PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség. Az első magyar polgári, köz-

pontosított közbiztonsági őrtestület 1881-1945. Budapest, 2012, Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 281 p. HU-ISBN 978 963 08 

4794 0. /A magyar rendvédelem-történet öröksége, 2./ HU-ISSN 2062-8447. 
 

  7. PRESZLY Lóránd: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1919. Buda-

pest, 1920, Honvédelmi Sajtóvállalat. 142 p.  
 

  8. PRESZLY Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. 378 p. 
 

  9. REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, 
Ohio, USA, 1980, Árpád Könyvkiadó Vállalat. 552 p. USA-ISBN 0 934214 01 8. 

 

10. SZAKÁLY Sándor: A magyar tábori csendőrség. Budapest, 1990, Zrínyi. 154 p. 
HU-ISBN 963 326 560 6. 

 

11. 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. 
 

II. T AN ULM ÁN Y OK  (A Rendvédelem-történeti Füzetek [Acta Historiae Prae-

sidii Ordinis] HU-ISSN 1216-6774 periodikában publikált tanulmányok). 
 

ARTNER Ramona szerzőségével 
1. Egy közbiztonsági őrtestület útja Párizstól — Itálián és Ausztrián keresz-tül 
— Budapestig. 

XXII.évf. (2012) 26.sz. 13-18.p. 
 

2. A Magyar Királyi Csendőrség és a városok. 
XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 13-22.p. 
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3. A Magyar Királyi Csendőrség légi, vízi, vasúti és közúti szakszolgálati ágai. 
XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 23-40.p. 

 

BACSA Gábor szerzőségével 
4. A csendőrség részvétele Zala-megye határőrizetében. 
VII. évf. (1997) 8.sz. 5-11.p. 

 

CSAPÓ Csaba szerzőségével 
5. A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati jogáról 1881–1914. 

VII. évf. (1997) 8.sz. 12-16.p. 
 

6. A csendőrség és a városok 1881–1914. 

X. évf. (2000) 12.sz. 43-48.p. 
 

7. Erdély csendőrsége az átmenet éveiben 1867–1881. 

XXII. évf. (2012) 25.sz. 27-31.p. 

 

CSÓKA Ferenc szerzőségével 
8. Csendőrség és hírszerzés 1930–1945. 

VII. évf. (1997) 8.sz. 17-20.p. 

 

DAVOLA József szerzőségével 
9. A tábori csendőrség, mint a katonai rendőrség elődje. 
X.évf. (2000) 12.sz. 19-54.p. 
 

10. Fényképezés a Magyar Királyi Csendőrségnél. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 18-22.p. 

 

ERNYES Mihály szerzőségével 
11. Pandúrság helyett csendőrség Baranyában. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 27-33.p. 

 

FAZEKAS Csaba szerzőségével 
12. A csendőrség és a történelmi egyházak kapcsolata a Horthy korszakban az 

el nem ismert felekezetek kezelése tükrében. 
VII. évf. (1997) 8.sz. 34-40.p. 

 

FORRÓ János szerzőségével 
13. A csendőrség története. A csendőr őrs. 
III. évf. (1993) 4.sz. 132-151.p. 
 

14. A csendőr kerület rendvédelmi tevékenységének értékelése. 
VII. évf. (1997) 8.sz. 41-45.p. 
 

15. A székesfehérvári csendőrkerület teendői a vagyon elleni bűncselekmé- 

nyek megelőzésében és felderítésében. 
VIII. évf. (1998) 9.sz. 32-38.p. 
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16. A székesfehérvári csendőrkerület kapcsolata a közigazgatással. 
X. évf. (2000) 12.sz. 58-61.p. 
 

17. Csendőrségtörténeti kutatásaim tapasztalatai. 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 38-43.p. 
 

18. A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestületének köz 

rendvédelmi szolgálata. 
évf. (2010) 22.sz. 46-52.p. 
 

19. A Magyar Királyi Csendőrség és a Fejér vármegyei zsidó deportálás. 
XXI. évf. (2011) 24.sz. 23-31.p. 
 

20. A székesfehérvári csendőr kerület küzdelme Fejér vármegye közbiztonsá- 

gáért 1884–1945. 

XXI. évf. (2011) 24.sz. 32-72.p. 
 

21. A magyar csendőrség Kelet-Dunántúl román megszállásakor. 
XXIV. évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 31-42.p. 

 

FRÖCHLICH Dávid — HEGEDŰS Ernő társszerzőségével 
22.  Forgópisztolyok a honvéd lovasságnál és a Magyar Királyi Csendőrség 

lovas szervezetei elemeinél. 
XXIV. évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 43-50.p. 

 

HEGEDŰS Ernő szerzőségével 
23. A Magyar Királyi Csendőrség harc- és gépjárművei. 
XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 89-100.p. 

 

ILLÉSFALVI Péter szerzőségével 
24. A németek által megszállt Bánság helyzete 1941-ben, a Magyar Királyi 
Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnokságának jelentései alapján. 
XIV. évf. (2008) 17.sz. 19-25.p. 

 

KAISER Ferenc szerzőségével 
25. Az őrs mindennapi élete. 
VII. évf. (1997) 8.sz. 46-56.p. 
 

26. A csendőr őrs gazdaságvédelemmel kapcsolatos feladatai a két világ 

háború között. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 39-44.p. 

 

KÁLMÁN Zsolt szerzőségével 
27. A Magyar Királyi Csendőrség tevékenysége Somogy vármegyében a meg- 

alakulástól 1903-ig. 

XIV. évf. (2008) 17.sz. 26-36.p. 
 

28. Somogy vármegye bűnüldözési tapasztalatai a kiegyezéstől a I. vh-ig. 

XVI. évf. (2009) 19.sz. 60-63.p. 
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KESERŰ István szerzőségével 
29. Rendőrség és csendőrség Magyarország hadbalépésétől a hadműveletek 

befejezéséig. 
VI. évf. (1996) 7.sz. 35-45.p. 
 

30. A Magyar Királyi Csendőrség a második világháború hadműveleteiben. 
VII. évf. (1997) 8.sz. 57-59.p. 

 

KISS Gábor szerzőségével 
31. Csendőrök az emigrációban. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 60-61.p. 

 

KISS István Géza szerzőségével 
32. A Magyar Királyi csendőrség hagyományai, muzeális emlékanyagainak őr- 

zési helyei hazánkban és külföldön. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 62-67.p. 

 

KOMÁROMI Gábor szerzőségével 
33. A Magyar Királyi Csendőrség szervezeti változásai 1919–1925 között. 
IV.évf. (1994) 5.sz. 90-91.p. 

 

MARKÓ György szerzőségével 
34. Csendőrtisztek a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnökének bírósága előtt. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 73-79.p. 

 

OLASZ Lajos szerzőségével 
35.  A légi csendőrség Magyarországon. 
XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 105-120.p. 

 

ŐRY Károly szerzőségével 
36. Maréehaussée-tól a Gendarmerie Nationale-ig. A francia csendőrség tör- 

téneti előzményei. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 75-77.p. 

 

PARÁDI Ákos szerzőségével 
37. Ludovikai indítvány a magyar csendőrség létrehozására. 
XXIV. évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 51-54.p. 
 

38. Hivatás-történet gondozás a Magyar Királyi Csendőrségnél. 
XXIV. évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 55-60.p. 
 

PARÁDI József szerzőségével 
39. A dualizmus közrendvédelmi szerveinek jellemzői és tevékenységük ta 

pasztalatai. 

II.évf. (1992) 3.sz. 21-28.p. 
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40. A Magyar Királyi Csendőrség megalakulása és működése 1881–1918. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 78-83.p. 
 

41. A határszéli csendőrség állambiztonsági feladatai. 
XI.évf. (2005) 14.sz. 91-94.p. 
 

42. A csendőr tisztképzés és a fizetési osztályba sorolt állami alkalmazottak 

szakvizsga rendszere. 

XIII.évf. (2007) 16.sz. 100-104.p. 
 

43. A csendőrség magyarországi története. 
XVI.évf. (2009) 19.sz. 64-88.p. 
 

44. Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története kapcsán. 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 93-99.p. 
 

45. A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti szolgálata. 
XIX.évf. (2010) 22.sz. 77-91.p. 
 

46. A Magyar Királyi Csendőrség szervezete. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 80-90.p. 
 

47. A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tevékenysége. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 91-99.p. 
 

48. A csendőrség teendői az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága 

külső határainak őrzésében. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 100-118.p. 
 

49. A XIX-XX. századi magyar rendszerváltozások és a csendőrség. 
XXII.évf. (2012) 25.sz. 102-110.p. 
 

50. Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csendőrsége. 
XXII.évf. (2012) 26.sz. 81-104.p. 
 

51. A Császári Királyi Csendőrség Magyarországon. 
XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 61-70.p. 

 

PERJÉSI György szerzőségével 
52. A Magyar Királyi Csendőrség létszámalakulása 1938–1945. 

XIII. évf. (2007) 16.sz. 105-106.p. 

 

RAVASZ István szerzőségével 
53. Csendőrpuccs, vagy zászlószentelés? A budapesti deportálások leállítása. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 84-87.p. 

 

SALLAI János szerzőségével 
54. A határszéli csendőrség fegyverhasználata. 
VII. évf. (1997) 8.sz. 88-90.p. 
 

55. Francia, osztrák, magyar csendőrség fegyverhasználata a XIX. században. 
IX.évf. (1999.) 10.sz. 154-159.p. 
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SÁGVÁRI György szerzőségével 
56. Csendőr és rendőr egyenruhák a dualizmus kori Magyarországon. 

III.évf. (1993) 4.sz. 161-169.p. 

SIMON Ferenc szerzőségével 
57. A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati teendői a vagyonbiztonság ellen 

irányuló bűncselekmények megelőzésében és felderítésében. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 45-48.p. 
 

58. Egy kiérdemelt emlékbélyeg és egy nem érdemelt megbélyegzés története. 
IX.évf. (1999) 10.sz. 160-163.p. 

 

SUBA János szerzőségével 
59. A Magyar Királyi Csendőrség szerepe az északi demarkációs vonalon 1919–1923. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 91-94.p. 
 

60. Határcsendőr zászlóaljak 1919–1921. Áttérés a katonai határőrizetre. 
XII.évf. (2007) 15.sz. 182-191.p. 
 

61. A Magyar Királyi Csendőrség létszámának tervezett felemelése 1918-ban. 

XIII. évf. (2007) 16.sz. 113-120.p. 
 

62. 1918 forró nyara és a Magyar Királyi Csendőrség. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 119-125.p. 
 

63. A Magyar Királyi Csendőrség és a vasútbiztonság 1917-1918. 

XXI.évf. (2011) 24.sz. 126-135.p. 
 

64. A császári csendőrség tiszti kara 1849-1868. 

XXII.évf. (2012) 25.sz. 116-128.p. 
 

65. A Magyar Királyi Csendőrség és a terület-visszacsatolások. 
XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 119-130.p. 

 

SZAKÁLY Sándor szerzőségével 
66. Néhány gondolat a volt Magyar Királyi Csendőrségről. 
I.évf. (1991) 1.sz. 38-44.p. 
 

67. A két világháború közötti rendvédelmi szervek tevékenységének néhány 

jellemzője. 
II.évf. (1992) 3.sz. 29-34.p. 
 

68. A Magyar Királyi Csendőrség az első központosított magyar közbiztonsági őrtestület. 
III.évf. (1993) 4.sz. 51-58.p. 
 

69. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének tábori csendőrsége (Rövid áttekintés). 
IV.évf. (1994) 5.sz. 55-58.p. 
 

70. A Magyar Királyi Csendőrség 1919-1941. 

V.évf. (1995) 6.sz. 122-129.p. 
 

71. Akik a Magyar Királyi Csendőrséget – 1938 és 1945 között – vezették. 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 136-153.p. 
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SZELEI József szerzőségével 
72. Katonából csendőr, csendőrből járőrvezető. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 103-104.p. 

TAMÁSKA Endre szerzőségével 
73. Egy csendőr őrs országos tekintélye. 
IX.évf. (1999) 10.sz. 12-18.p. 

 

VARRÓ István Tamás szerzőségével 
74. Rádió közvetítés az ungvári csendőr iskolából.„Székely fiúkból nevelik a 

magyar csendőröket” közvetítés az ungvári csendőr iskolából. 
XII.évf. (2007) 15.sz. 212-219.p. 
 

75. Hatvan éves a Magyar Királyi Csendőrség. 
XIII.évf. (2007) 16.sz. 140-146.p. 

 

VEDÓ Attila szerzőségével 
76. A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenységének szabályozása a 

dualizmus idején. 
XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 170-184.p. 
 

77. A Francia Nemzeti Csendőrség a két világháború között. 
XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 185-196.p. 
 

78. Rádió a Magyar Királyi Csendőrség szolgálatában. 
XXIV. évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 131-142.p. 
 

79. A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi fellépésének gyakorlata. 
XXIV. évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 143-154.p. 
 

80. A Magyar Királyi Csendőrség közlekedési szolgálati ágának kialakulása és fejlődése. 

évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 81-94.p. 

 

ZACHAR József szerzőségével 
81. Fejezetek az osztrák csendőrség történetéből 1849–1918. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 105-109.p. 

 

ZEIDLER Sándor szerzőségével 
82. A Magyar Királyi Csendőrség rendfokozati rendszere és jelvényei. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 110-112.p. 

 

ZÉTÉNYI Zsolt szerzőségével 
83. A Magyar Királyi Csendőrség és a csendőrök jogállása 1945-ben és azután. 
(Egy elfelejtett szervezet és jelmondat: „Híven, becsülettel, vitézül!”) 
XXI.évf. (2011) 24.sz. 154-165.p. 

 

III. PARERGÁK  (A Rendvédelem-történeti Hírlevél [Nuntiotones Historiae Prae-

sidii Ordinis] HU-ISSN 1785-3257 periodikában publikált írások). 
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ARTNER Ramona szerzőségével 
1. A Magyar Királyi Államvasutakat a Magyar Királyi Csendőrséget 

és a Magyar Királyi Rendőrséget érintő hatásköri szabályozás 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 182-187.p. 
 

2. A „csendőrség” szó eredete és tartalma. 
XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 192-199.p. 
 

BEBESI Zoltán  szerzőségével 
3. A balatoni vízi csendőrség. 

XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz. 193-197.p. 
 

BIMBÓ Zoltán  szerzőségével 
4. A Magyar Királyi Csendőrség képzése és oktatása. 

XX.évf. (2011) 35-36.sz. 154-160.p. 

 

FARKAS JENŐ szerzőségével 
5. Csendőrök a Szent László hadosztályban. 

XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 200-220.p. 

 

HODOS Gábor szerzőségével 
6. A csendőrség megítélése a korabeli magyar sajtóban a Dános-puszta-i 

gyilkosság kapcsán. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 188-190.p. 
 

KARA Lajos Gábor szerzőségével 

7. A csendőrök megítélésének változásai a XX. század második felében a 

történelemkönyvekben. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 191-193.p. 
 

LÓRÁNT CSABA szerzőségével 

8. Csendőr őrs-parancsnok képzés a két világháború között Magyarországon. 

XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 133-136.p. 

 

PARÁDI József szerzőségével 

9. Csendőrség-történeti kutatások a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti  Tudományos Társaságnál. 

XVIII.évf. (2009) 31-32.sz. 156-168.p. 
 

10. A Magyar  Királyi Csendőrség honlapja www.csendor.com. 

XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 155-157.p. 

 

PÉK Edina Csilla szerzőségével 

11. A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának képzése. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 222-240.p. 
 

12. A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőrségének fegyverzete és felszerelése. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 241-255.p. 
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PARÁDI József 

Emléktábla avatás Verőcén 

 
2017. III. 24-én, pénteken K R I S T Ó F  L á s z l ó  emléktábla avatásra került 
sor Verőcén. KRISTÓF László csendőr altiszt résztvett — szolgálati feladata teljesí-
téseként — SÁGVÁRI Endre letartóztatásában. 1945 után — amikor a Magyar Kirá-
lyi Csendőrséget, mint a polgári magyar állam legerősebb rendvédelmi támaszát a 
ROSENFELD (RÁKOSI) Mátyás által vezetett KMP (Kommunisták Magyarországi 
Pártja), majd MKP (Magyar Kommunisták Pártja) követelései nyomán, melyeket a 
Vörös Hadsereg Magyarországon diszlokáló csapatai tettek nyomatékossá, felszá-
moltak — KRISTÓF Lászlót is utolérte a magyar pártállam által a csendőröknek 
szánt másodosztályú állampolgári sors. 1956 után — ugyancsak koncepciós meg-
fontolások nyomán — az állambiztonsági szervezetek munkatársai (az Államvé-
delmi Hatóság utódszervezeteinek tisztjei, akik többségükben korábban az ÁVH 
tagjaként tevékenykedtek) kreáltak ügyet SÁGVÁRI Endre letartóztatásából. Ebben 
az időben a pártállam vezetői azon teóriájuk alátámasztását várták a korabeli ma-
gyar állambiztonsági szervezetektől, hogy az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc olyan ellenforradalom volt, melyet a nyugat-európai nagyhatalmak tit-
kosszolgálatai finanszíroztak és abban az 1945 előtti magyar állam szervezeteinek 
munkatársai — így a Magyar Királyi Csendőrség tagjai is — döntő szerepet ját-
szottak. E koncepció kapcsán került előtérbe SÁGVÁRI Endre letartóztatásának té-
mája, az abban résztvevők felelősségre vonásának az igénye. A vizsgálat és a per is 
a magyar igazságszolgáltatás történetének a szégyenfoltjai közé tartozik, mivel a 
cél nem az igazság kiderítése, hanem a megvádolt személyek bűnössé nyilvánítása 
volt. A koncepciós per következményeként KRISTÓF Lászlót elítélték és kivégez-
ték. 

KRISTÓF László csendőr altiszt ítéletének a felülbírálatára a rendszerváltás 
nyomán kerülhetett sor. Az ártatlanul kivégzett honfitársunk becsületének a helyre-
állítása érdekében dr. ZÉTÉNYI Zsolt ügyvéd által vitt per végén a bíróság poszt-
humusz ártatlannak ítélte KRISTÓF Lászlót. 

Az emléktáblát KRISTÓF László szülőházának a falán Verőcén a Zombori utca 
9. szám alatt leplezték le. Az önkormányzat által szervezett emléktábla avatási ren-
dezvényen — amelyen mintegy 70 fő vett részt — a polgármester GRAUSZMANN 

György és KRISTÓF László rehabilitációs bírósági eljárásának védője dr. ZÉTÉNYI 
Zsolt mondott beszédet. Az emléktáblánál KRISTÓF László leszármazottai, az ön-
kormányzat és a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség képviselői helyeztek el 
koszorúkat.  

Egy órás időtartammal a késő délutáni órákban megvalósított rendezvényhez 
kapcsolódóan a település művelődési házában színvonalas irodalmi estre került sor, 
amely az 1956-os forradalom és szabadságharcnak állított emléket. 

Tudományos társaságunk nem csupán azért tartja fontosnak a magyar igaz-
ságszolgáltatás története szégyenfoltjainak tisztázását eredményező ítéleteket, mert 
azok a korábbi hamisításokkal szemben az igazságot hirdetik. A politikai prekon-
cepciókon nyugvó hamis ítéleteknek, illetve azok cáfolatának más vetülete is van. 
Nevezetesen megingatja azon erkölcstelen és cinikus szellemiséget, amely nem az 
ügyek igazságtartalma szerint hoz döntést, hanem a politikai csoportok érdekeinek 
megfelelően. A történelemhamisítás talaján „érvelők” nem riadnak vissza a csúsz-
tatásoktól, a valótlan állításoktól sem, hamisításaikban pedig egymás hazugságaira 
támaszkodnak, illetve terjesztik azokat, hogy a témában kevésbé járatos embereket 
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félrevezessék. Mindezen etikátlan cselekedeteiket jól felfogott politikai célkitűzé-
sek érdekében valósítják meg. Ez a szellemi kútmérgezés nyilvánvalóan veszélyez-
teti a tudomány szabadságát és tisztaságát egyaránt. Tudományos társaságunk idő-
sebb tagjai még jól emlékeznek a pártállami időszakra, amikor nem a tények, ha-
nem a pártállam határozta meg, hogy mi az igaz és mi nem. Ebből a szellemiségből 
— egyetértésben a fiatalabb korosztályhoz tartozó tagtársainkkal — semmilyen 
formában sem kérünk.  

Tudományos társaságunk tehát nem világnézeti alapon, hanem a tudomány 
tisztaságának biztosíthatósága érdekében helyteleníti a történelemhamisítók sajnos 
még mindig izmos táborának a tetteit. Örömmel számolunk be minden — a magyar 
rendvédelem-történethez kapcsolódó — eseményről, amely az igazság feltárása 
eredményeinek a közkinccsé tételét valósítja meg. 

 

KRISTÓF László emléktáblája szülőházának a falán 

Verőcén a Zombori utca 9. szám alatt 
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PARÁDI Ákos 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

„A pénzügyőrség története. 
A Magyar Királyi Pénzügyőrség 

alapításának 150 éves évfordulója.” 
 

című 
 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendezvényünkről 
 

2017. X. 27. (péntek) 
NKE Ludovika Campus díszterem 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
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                        Dr. SZABÓ Andrea                                           PARÁDI Ákos 
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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. II. 16-án a Fővárosi Bíróság által 3324. sor-

számmal bejegyzett Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság a magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szak-
emberek társadalmi egyesülése. Tagjai a magyar rendvédelem-történet, 

illetve azzal rokon fegyveres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglalkoz-
nak. A tagság döntően a rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyűjtemé-
nyek 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 téma-
kör 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 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 
időtől függetlenül — beletartozik az egyetemes történelem során megvalósult valam-
ennyi rendvédelmi modell. A különböző korok rendvédelmi modelljei és azok változá-
sai 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 
keresztül pedig az etikai viszonyok javítása, valamint a lakosságnak a rendvédelmi 
testületekről 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 Szeme-

re 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 se-

gédtudományai (történeti-földrajz) egyetemi doktora, a történelemtudomány 
Ph.D. doktora. A rendvédelem-történet magistere. Kutatási területe a történeti 
földrajz, a XVIII-XX. századi magyar állam határának története, objektumtörté-
net, 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 gondo-
zott szakterület szakértője. A rendvédelem-történet magistere. 

Az alapítvány hivatásának tekinti a magyar rendvédelem-történet művelé-
si eredményeinek közkinccsé tételét. Ennek érdekében közreműködik rendvé-
delem-történeti tartalmú tudományos rendezvények szervezésében, illetve 

kiadványok szerkesztésében. 

 

Discipulus est prioris posterior dies. 

(A holnap a tegnap tanítványa.) 
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B e m u t a t k o z i k  a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar  
Vám- és Pénzügyőr Tanszéke 

 

  pénzügyőrök képzése  ugyan 1987-ben  megkezdődött a  Rendőrtiszti  
Főiskolán  –   

  vámnyomozói szakon, levelező tagozaton – azonban a Vám- és Pénz-
ügyőri Tanszék   
  felállítására csak 1991-ben került sor, amikor is nappali és levelező tagozaton 
is elindult a vámigazgatási szak. 

A Tanszék létrehozásának talán legnehezebb feladata volt a személyi fel-
tételek biztosítása. A szaktantárgyak struktúrája eleve kizárta a polgári életből 
hozható, tudományos fokozattal rendelkező oktatókat, hiszen a szorosan vett 
szakmai joganyagot egyetlen felsőoktatási intézménybe sem lehet elsajátítani. 

A 2000-es évek elejére a pénzügyőr képzés integrálódott a magyar felső-
oktatási rendszerbe, a tanszék fő célkitűzése az volt ebben az időszakban, hogy 
az új évezredben is megfeleljen a magyar állami felsőoktatás követelményeinek 

és a globális nemzetközi kereskedelem jogi és etikai kihívásainak.  
A Vám- és Pénzügyőrség életében jelentős változásokat hozott az Európai 

Unióhoz történő csatlakozás. A szakmai munka átstruktúrálódott, ezzel párhu-
zamosan olyan új feladatok is beépültek a pénzügyőri munkába, amelyekre fel 
kell készíteni a hallgatókat.  

Az évtized közepén jelentős feladatként jelentkezett a Tanszék munkájá-
ban a bolognai képzéshez igazodó, szakirányok oktatási tematikájának, tan-
anyagának kimunkálása, különös tekintettel a képzés keretében újonnan induló 
tantárgyakra.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011-es létrehozása után a pénzügyőr 
szakmai továbbélésének kiemelt fontosságú bázisává vált a tanszék. 

2012-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejötte teljesen új helyzetet 

teremtett a tanszék számára, egyetemi kari tanszékké vált, egyetemi szintű 
követelményekkel. 

A szakmai képzéssel szemben támasztott követelmények, elvárások telje-
sesítése mellett a Vám- és Pénzügyőri Tanszék elkötelezett őrzője és átörökítője 
a pénzügyőrség-történeti hagyományoknak. 

 

 

 

 

 

Ingenium, studio si non acuatur, hebescit. 

(Az ész, ha tudással nem csiszolják, elbutul.) 
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B e m u t a t k o z i k  a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság kiadványainak szerkesztősége 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
két periodikát ad ki a Rendvédelem-történeti Hírlevelet (Nuntiotones Histori-
ae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257, amely a szakterület tudományos 
művelésének operatív eseményeiről nyújt tájékoztatást és a Rendvédelem-

történeti Füzeteket (Acta Historae Praesidii 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 meg-
jelenő monográfia és kismonográfia jellegű kötetek nemzeti rendvédelem-történetünk 
egy-egy részét mutassák be a tudományos alkotásokkal szemben támasztott elvárások-
nak 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 
érdekében 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 tisztelegjen, 
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 
tervezett célja a nemzeti rendvédelem-történetünk témakörében sikeresen megvédett 
tudományos fokozatszerző disszertációk publikálása. A „Magyar rendvédelem-történeti 
bibliográfiák” című könyvsorozat tervezett célja a szakterület tudományos színvonalú 
alkotásainak rendszerezett bibliográfiai adatait tartalmazó kötetek létrehozása. A „Székfog-
lalók” könyvsorozat tervezett célja, hogy a tudományos társaságunkba felvett tagok szelle-
mi munkásságát reprezentáló alkotásokat mutassa be. A „Magyar rendvédelemi folyóiratok 
repertóriumai” könyvsorozat tervezett célja, hogy a nemzeti rendvédelmi folyóiratok tar-
talmának rendszerezett anyagát publikálja.  
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Bemutatkozik 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Rendészettudományi Kara 

 

 Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem  Rendészettudományi  Kara  (NKE RTK)   

a   jogelőd Rendőrtiszti Főiskolához hasonlóan a hazai felsőoktatásban 
egyedüliként folytat rendészeti képzést. A Kar – és az NKE különálló, 

karközi szervezeti egységeként működő 

Katasztrófavédelmi Intézet – a rendészeti ágazat szervei, így különösen a Rend-
őrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az 
Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság, továbbá a Bevándorlási és Mene-
kültügyi Hivatal és a magánbiztonsági szféra számára képez tiszti, közalkalma-
zotti, köztisztviselői és kormánytisztviselői munkakörök betöltésére hivatott, 
felsőfokú szakképzettségű rendészeti szakembereket. 

Hallgatóink iránt nagy a kereslet, a jogelőd főiskola diplomás pályaköve-
tési rendszere (DPR) szerint a végzettek 98%-a el tudott helyezkedni. A Rendé-
szettudományi Kar a hazai és a nemzetközi felsőoktatás elismert műhelyévé 

vált, és népszerű a felvételizők körében is. A nagy érdeklődés annak is köszön-
hető, hogy oktató- és nevelőmunkánknak mindig is elsődleges célja volt hallga-
tóink magas színvonalú és sokoldalú felkészítése. 

A képzés speciális jellegéből adódóan a Kar valamennyi hallgatója arra tö-
rekszik, hogy erősítse a hivatástudatot és a szakértelmet, mivel hitvallásunk 
szerint csak elhivatott és felkészült hallgatók tudnak tisztként helytállni a ren-

dészeti szervezeteknél. 
A Kar hallgatói nappali és levelező munkarendben hároméves (2017-től 

négyéves) alapképzési, valamint levelező munkarendben kétéves mesterképzé-
si szakon folytatják tanulmányaikat, és rendelkezünk három féléves szakirányú 
továbbképzésekkel is. 

A Belügyminisztérium, a rendvédelmi szervek és az NKE vezetésének 
iránymutatása alapján 2015-ben megalakult a Kriminalisztikai Intézet, valamint 
a Rendészeti Magatartástudományi Intézet. 

2016-ban több tanszék összevonásával Rendészeti Jogi és Igazgatási Tan-
szék jött létre, és megkezdte munkáját a Rendészettudományi Doktori Iskola, 
amely lehetővé teszi, hogy a rendészeti felsőoktatási területen a képzés teljes 
spektrumát kínáljuk az érdeklődőknek. 

2017. szeptember 1-jétől működik a Kiberbűnözés Elleni Tanszék, aminek 
a létrehozásával az a Kar célja, hogy a jelenkor informatikai kihívásaira reagálni 
képes szakembereket, vezetőket tudjon a rendvédelmi szervek részére biztosí-
tani. 
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A Rendészettudományi Kar a 2017/18-as tanévet már a Ludovika Campus 

területén kezdte meg. Az új épületben egyidejűleg közel négyezer hallgató ta-
nulhat több mint hetven tanteremben, valamint egy háromszáz és egy ötszáz 
fős előadóban. Szeptember 21-én az RTK polgárai zászlólevonási ünnepség 
keretében köszöntek el a Farkasvölgyi úti campustól, de a munkát az új objek-
tumban is a Kar jelmondatának szellemében folytatják: 

 

 

 

 

 

 

Sub lege libertas 

(Szabadság a törvény által). 
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A magyar rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozat 

rendezvényeinek jegyzéke. 
S.sz. Konferencia címe Időpont 

  A magyar rendvédelmi testületek és az önkormányzati 
szervezetek kapcsolata 1848-1945. 
 

1990. IV.24. 

  A rendvédelem-történet kutatásának, feldolgozásának 
és oktatásának időszerű kérdései. 
 

1990. nov. 

  Tradíció és korszerűség. 
 

1991.XI.19-21. 

  A dualista Magyarország rendvédelme. 
 

1992.IX 29-30. 

  Háború, Forradalom, Trianon. 
 

1993.IX. 21-23. 

  A két világháború közötti Magyar Királyság rendvéd-
elme. 
 

1994. október 

  Háborúból diktatúrába. 
 

1995.X.25-28. 

  A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól - 
Itálián és Ausztrián keresztül - Budapestig. 
 

996.X.29- X.01. 

  Gazdasági rendvédelmünk a XIX-XX. században. 
 

1997.IX.22-26. 

  A nyugati rendvédelem hatása a XIX-XX. századi 
magyar rendvédelemre. 
 

1998.IX.22-25. 

  Szabad mozgás a Kárpát-medencében. 
 

1999.IV.20-23. 

  A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatá-
nak változásai a polgári magyar állam időszakában. 
 

1999.X.06-07. 

  A közbiztonság közös európai örökségünk.  
 

2000.III.19-20. 

  Az ezeréves magyar rendvédelem. 
 

2000.XI.8-10. 

  Az európai és a magyar rendvédelem a XIX-XX. szá-
zadban. 
 

2001.XI.06-08. 

  A rendvédelmi szakképzés története. 
 

2002.XI.12-13. 

  A rendvédelem humán viszonyai. 
 

2003.XI.11-12. 

  Karhatalmi feladatok a bűnmegelőzés és a békefenntar-
tás szolgálatában, Európában a XIX-XX. században. 
 

2004.X.13-14. 

  Másfél évtized nemzeti rendvédelem-történetünk kuta-
tásának szolgálatában. 
 

2005.X.06-07. 

  A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a 
nemzeti rendvédelmi rendszerünkre.  

2006.IX.29. 
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S.sz. Konferencia címe Időpont 
21 A magyar rendvédelem fejlődése a XIX-XX. században. 

 

2007.X.04-05. 

22 Másfél évszázad rendszerváltozásainak hatásai a nemze-
ti rendvédelmünkre. 
 

2008.X.10-11. 

23 A kiegyezéstől az ezredfordulóig felszámolt országos 
hatáskörű magyar rendvédelmi testületek. 
 

2009.X.09. 

24 Csendőrség Ausztria-Magyarországon, illetve Ausztriá-
ban és Magyarországon 1849-2005. 
 

2009.XII.03. 

25 A közbiztonság közös Kárpát-medencei örökségünk. 
 

2010.XII.06-10. 

26 Militarizmus és demilitarizmus a XIX-XX. századi 
magyar állam rendvédelmében.  
 

2011.XI.11.  

27 A XIX-XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági 
szervezetei. 
 

2012.X.27. 

28 A magyar rendvédelem, légiközlekedés, felderítés a XIX-

XX. században. 
 

2013.X.4. 

29 A tűzoltóság története. 
 

2013.XI.29. 

30 A magyar rendvédelem a kivételes hatalom időszakában. 
 

2014. X. 17. 

31 A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek és a polgári 
fegyveres őrtestületek a XIX-XX. századi magyar állam 
határőrizetében. 

2016. X. 28.  
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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 Pénzügyőrsé-
get.  

 

A konferencia szervezői a szolgálatteljesítésük során hősi halált halt 

pénzügyőrök emlékének ajánlják a konferenciát. 

 

Tetteiteket nem felejtjük, emléketeket megőrizzük! 

 

Mi magyarok büszkék lehetünk elődeink rendvédelmi 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 igazolványokat. 

A kamara-kiállítás keretében bemutatásra kerülő magyar pénzügyőr-
ség-történeti relikviákról külön katalógus készül.  

A kiállított tárgyak a Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeum anyagaiból, 
valamint mag. SIMON F Nándor magángyűjteményeiből kerülnek bemutatásra. 

A kamara-kiállítás szervezője mag. SIMON F Nándor. 
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P R O G R A M  
 

Levezető elnökök : BODA József    SZAKÁLY SÁNDOR 

 

0830 – 0900  Regisztráció helyben 

                       (előzetesen a világhálón : https://goo.gl/ov4KfR)  

0900 – 0930  Megnyitó és elismerések átadása 

                        Köszöntők:  

                     -  dr. habil BODA József Ph.D. nb. vörgy. doc. dékán NKE-RTK; 

                     -  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselője 

                         (felkérése folyamatban); 
                     - dr. PARÁDI József Cs.C. nyá.r.ezds. nyá. főiskolai tanár elnök SZBMRTT. 
 
 

 
 

0930 – 0950     PARÁDI József : Pénzügyőrség a dualizmuskori  Magyar Királyság  ha- 

                                                        tárőrizetében. 
 

0950 – 1010     SZABÓ Andrea : A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere. 
 

 

1010 – 1030     SIMON F Nándor : A pénzügyőrségi igazolványok. 

 

1030 – 1100     S Z Ü N E T 

 

1100 – 1120     SALLAI János : A Magyar Királyi Vámőrség határőrizeti szabályzata. 

 

11 20– 1140     MÉSZÁROS Balázs: A  Magyar Királyi Pénzügyőrség egyenruhája és  

                                                             felszerelése 1919-1944. 

 

1140 – 1200     OLASZ Lajos:  A  polgári  (passzív)  légvédelem megalapozása Ma- 

                                                     gyarországon 1927-1932. 

 

1200 – 1220     POTOCZKI Zoltán:  Az ásványolaj jövedék hazai kialakulásának du- 

                                                             alizmuskori története. 

 

1220 – 1250     S Z Ü N E T 

 

1250 – 1310     SZIGETVÁRI Oszkár: Nyomozó tevékenység a Magyar Királyi Pénz-  

                                                                ügyőrségnél. 

 

13 10– 1330     VARRÓ István: A Magyar Királyi Pénzügyőrség a két világháborúban. 

 

13 30– 1350     ERDŐS Ákos: A kábítószer-felderítés története a pénzügyőrségnél. 

 

13 50– 1410     Zárás 

 

14 10– 14 30    E b é d 
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                                                   „Historia est magistra vitae” 

                                                  A történelem az élet tanítómestere 
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„A kábítószer-felderítés története a pénzügyőrségnél” 

 
 

ERDŐS Ákos 
   È: (+36/06-70) 600-7403                              @: erdos.akos@nav.gov.hu 

 
 

Tudományos / oktatói fokozata 

 

 

 

Kutatási területe :  

- A szenvedélybetegekkel  
való foglalkozás a pénzügyőr-
ség feladatrendszerében 

 

 

Tudománymetriai adatok:  

 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                         
- könyvrészek               
- tanulmányok               8 

- egyéb közlemények      
- független idézetek    
- Hirsch-index                1 

  

 
 

 

 
 

 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 

 

 

 
E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  

 

Az illegális pszichoaktív szerekkel való visszaélés az 1990-es évek Magyarországán épp 
olyan társadalmi kihívást jelentett, akárcsak napjainkban. Ilyenkor az állam, hogy segítse, 
megóvja polgárait, különböző szervei, intézményei útján igyekszik hatást gyakorolni a 
kábítószer-használói kultúrára. 

Hazánkban, az ezredfordulót megelőző tíz év, a politikai rendszer változása mellett, 
jelentős fordulatokat hozott a magyar kábítószer-fogyasztói szubkultúrában is. A folya-
matosan változó szerhasználói környezetben a rendészeti feladatokat ellátó szervek is 
jelentős többletfeladatokkal kényszerültek szembenézni. 

Mind közül a Vám- és Pénzügyőrség volt az az állami szervezet, amelynek működésé-
ben, feladatkörében a legtöbb változás állt be a kábítószerek okán, e rövid idő alatt. 

A téma feldolgozása során bemutatásra kerül, hogy a 90-es évek kábítószer-

fogyasztói kultúrájának megváltozásával, miként alakult, bővült a Vám- és Pénzügyőrség 
feladatköre, s hogy ezen új kihívásokkal milyen módon volt képes megküzdeni a szerve-
zet.   

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                    XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 

 

103 
 

 „A Magyar Királyi Pénzügyőrség egyenruhája és felszerelése 

1919-1944. 
 

Dr. MÉSZÁROS Balázs 
   È: (+36/06-30) 251-7710                                    @: meszibal@gmail.com 
 
 

 
 
 

 

 

 

Tudományos  fokozata:  

- A történelemtudomány Ph.D. 

doktora. 

 

  

    Tudománymetriai adatok: 

 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                      — 

- könyvrészek                 1 

- tanulmányok                4 

- egyéb közlemények      7 

- független idézetek         — 

- Hirsch-index               — 

 

Kutatási területe :  

- A magyar pénzügyőrség törté-

nete. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   
 

 
 

A PULSZKY Társaság és a Magyar Múzeumi Egyesület tagja. 
 
 

 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 

 

 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT  
 

A téma a Magyar Királyi Pénzügyőrség két háború közötti, kevésbé kutatott történetével 
foglalkozik. Az egyenruha mint a testületi identitás kifejezője kiváló vizsgálati területet 
jelent. Az I. világháború végét követő válság következményei alól a pénzügyőrség sem 
vonhatta ki magát. Ezért kezdetben készletmaradványok felhasználásával készült szük-
ségmegoldások jellemezték a testület öltözékeit. Ezt követően azonban viszonylag rövid 
időn belül — a haderő és a társ rendvédelmi testületek öltözködési irányzatát követve, 
amely egyébként nem csupán magyar sajátosság hanem nemzetközi tendencia volt — 

kialakításra került a Magyar Királyi Pénzügyőrség új egyenruharendszere. Így végül 
1928-tól került bevezetésre az új — a honvédségi mintát követő —, de attól színében 
(tábori zöld) eltérő egyenruházat. 

A téma feldolgozása — az ilyenkor szokásos források, azaz a rendeletek, szaksajtó 
és egyéb egyedi anyagok mellett — kiterjed az egyenruházati intézeteknek az ismerteté-
sére is. 
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„A polgári passzív légvédelem megalapozása Magyarországon 

1927-1932” 
 

Dr. OLASZ Lajos 
   È: (+36/06-30) 301-6166                               @: olasz@jgypk.u-szeged.hu 

 
 

 

 

Tudományos / oktatói fokozata 

- A történelemtudomány Ph.D. 
doktora. 

- Főiskolai docens. 
 

Kutatási területe :  

- A XX. századi politika-törté-

net a két világháború és a II. 

világháború hadtörténete. 

 
 

Tudománymetriai adatok:  

 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                        2 

- könyvrészek              40 

- tanulmányok             21 

- egyéb közlemények     5 

- független idézetek   146 

- Hirsch-index                7 

  

 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ;  
 

 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
 

 

 
 

 

 

 
E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  

 

Az 1920-as évek második felére felgyorsult katonai repülés fejlesztése. A kiépülő légi 
flották komoly fenyegetést jelentettek egy háborús konfliktus esetén a szembenálló fél 
hátországára, polgári lakosságára is. A nemzetközi és hazai tapasztalatok arra mutattak, 
hogy a légitámadásokkal szembeni fellépés két, egymással összefüggő, de egyben jól 
elhatárolható területre, feladatkörre oszlik: a katonai (aktív) légvédelemre, melynek célja 
az ellenséges légitámadás megakadályozása, fegyveres eszközökkel és a polgári (passzív) 
légvédelemre, melynek célja a bekövetkező károk, illetve veszteségek minimalizálása, 
továbbá a minél gyorsabb helyreállítás. Míg az előbbi a honvédségre, az utóbbi döntően a 
rendvédelmi szervekre hárult. A polgári légvédelem megvalósítására önálló szervezetet 
ekkor még nem hoztak létre, hanem az ezzel összefüggő feladatokat a honvédség szakmai 
irányítása mellett elsősorban a rendőrség, a csendőrség, a vámőrség, valamint a tűzol-
tóság látta el. A munkába bevontak több országos társadalmi szervezetet, a cserkészetet, 
a leventét, a Nemzeti Munkaközpontot. A polgári lakosság tömeges részvételével még 
nem számoltak, az ő szerepüket elsősorban a kiadott magatartásszabályok betartásában, 
a cselekvő szervezetek támogatásában és az önvédelemről való gondoskodásban határoz-

ták meg. Az éveken át folyó előkészítő munka lehetővé tette, hogy az 1930-as évek köze-

pére megszervezésre kerülhetett Magyarországon a korszerű elvek szerint működő pol-
gári légvédelem, vagy újabb nevén, légoltalom. 
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„Pénzügyőrség 

a dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében ” 

 

Dr. PARÁDI József mag 
È: (+36/06-70) 326-1151                                             @: paradi.jozsef@gmail.com 
 

 

- Bölcsészdoktor, a hadtudo-

mány kandidátusa. 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

- Nyugalmazott főiskolai tanár,  
- A Hadtudományi és a Ren-  

dészettudományi Doktori Is- 

kola témavezető oktatója. 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                      28 

- könyvrészek              23 

- tanulmányok             81 

- egyéb közlemények 125 

- független idézetek 843 

- Hirsch-index              22 

Kutatási területe :  

- A XIX-XX. századi magyar rend-

védelem-történet. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ;  ; ¯ ;  ;  ;   
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság elnöke. A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 tudományos periodika és a Rendvédelem-

történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 főszer-
kesztője, „A magyar rendvédelem-történet öröksége.” HU-ISSN 2062-8447 , „A magyar 

rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728 , a „Segédtudományok a magyar 

rendvédelem-történet szolgálatában” HU-ISSN 2064-5333 , a „Magyar rendvédelem-törté-

neti tanulmányok” HU-ISSN 2415-9875 és a „Salutem” HU-ISSN 2416-2078. könyvsoroza-
tok sorozat-szerkesztője. Kutatási területe a polgári magyar állam rendvédelem-története.  
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
 

 

E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  
 

A kiegyezéssel létesített Magyar Királyi Pénzügyőrség 1867-től 1918-ig részt vett a magyar 
állam határőrizetében az útlevélköteles zöldhatárőrizet ellátása által mely teendőket 1891-től a 
Magyar Királyi Csendőrséggel közösen végezte. A Magyar Királyi Pénzügyőrség a határőrzési 
feladatait az útlevélköteles határvonallal rendelkező pénzügyőr szakaszai által teljesítette. Ezen 
szakaszok határőrzési feladataikat az általános pénzügyőri teendőik mellett látták el. A kiegye-
zést követően az egyetlen magyar rendvédelmi testület volt – annak ellenére, hogy nem kato-
nailag szervezett őrtestületként, hanem polgári fegyveres őrtestületként működött – amely az 

egységes felszereltségéből, ruházatából képzettségéből fakadóan alkalmas volt a határőrzési 
teendői ellátására. 
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„„Az ásványolaj jövedék hazai kialakulásának  
dualizmuskori története”   

   
 

 

 

 

 

Dr. POTOCZKI Zoltán 
   È: (+36/06-20) 997 1558                                      @: potozoli@gmail.com 

 
 

 

Tudományos / Oktatói fokozata 

- A jogtudomány Ph.D. doktora; 
- Egyetemi tanársegéd. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tudománymetriai adatok: 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 

- Könyvek                       
— 

- Könyvrészek                 8 

- Folyóiratcikkek:           2  

- Egyéb közlemények       2 

- Független idézetek:    — 

- Hirsch-Index:             — 

 

Kutatási területe :  

- A magyar jövedéki adó története 

 

 
 

                                                                                       

A Magyar Rendészettudományi Társaság tagja 

 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 

 

 

 
E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  

 

Az állami egyedáruságok szerteágazó története a középkorig nyúlik vissza. A jövedéki 
termékek közül a XIX. század végén megjelenő ásványolajtermék - nemzetgazdasági és 
stratégiai okokból kifolyólag – óriási jelentőségűvé vált hazánk jövedéki szabályozásában. 
Az ásványolajtermékek felhasználásának elterjedésével már fejlett, az ásványolajtermé-
kek mai szabályozásának alapjait, jogintézményeinek csíráit magában foglaló, részletgaz-
dag szabályanyagot találunk a korabeli jogszabályokban. Jelen tanulmány az ásványolaj 
jövedéki szabályozásának hazai kialakulását mutatja be. A tanulmány a komparatisztika 
módszerével a dualizmus korabeli jogi szabályanyag, valamint a jelenkori szakirodalom 
és jogi szabályozás összevetésével igyekszik bemutatni az ásványolajtermékek jövedéki 
szabályozásának összefüggéseit, fejlődésének történetét. 
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„A  Magyar Királyi Vámőrség határőrizeti szabályzata” 

 

Dr. SALLAI János 
È: (+36/06-30) 988-6602                                   @: sallai.janos@uni-nke.hu 

 
 

 Tudományos / oktatói fokozata 

- a hadtudomány egyetemi  
Doktora, a bölcsészettudo-

mány ph.d. Doktora; 

. 

 
 

Tudománymetriai adatok: 

 

Szerzőségével készült 

Tudományos alkotások 

- könyvek                    24 

- könyvrészek            33 

- tanulmányok           83 

- egyéb közlemények 113 

- független idézetek     337 

- hirsch-index                    11 

   - Egyetemi tanár; 
   - A Hadtudományi és a  
     Rendészettudományi   
     Doktori Iskola témavezető  
     oktatója. 

Kutatási területe :  

- A magyar államhatár tör- 

  ténete. 
 

 
 

 
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Magyar Rendészettudományi 
Társaság és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos tagja. 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
 

 
 

E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  
A Magyar Királyi Vámőrséget a trianoni békediktátum nyomán hozta létre a magyar 
kormány. Ebben az időszakban ugyanis a fegyveres létszám növelésének az egyik lehet-

séges módja volt — a trianoni békediktátum tiltó rendelkezéseiből fakadóan — hogy a 

magyar állam rendvédelmi testületet hozott létre, mivel az ANTANT hatalmak e téren 
engedékenyebbnek bizonyultak, mint a haderő fejlesztése terén. A Magyar Királyi Vámőr-
ségnek — bár a pénzügyi tárca alárendeltségébe tartozott — azonban nem voltak vám-
szaki feladatai, hanem a határvonal őrzését látta el. A katonai alakulatok rejtésére irányu-
ló hivatását azonban a Szövetségközi Ellenőrző Bizottság helyszíni ellenőrző tevékenysé-
gének beszűntetése után tudta ellátni. A testület nyílt feladatkörét tehát a határvonal 
őrzése alkotta, melynek a szabályait foglalták a Magyar Királyi Vámőrség szolgálati sza-
bályzatába. 
A Magyar Királyi Pénzügyõrség és utódszervezetei a magyar állam mûködésének nélkü-
lözhetetlen feladatait látták el szolgálatteljesítésük során. Ehhez kapcsolódóan alakult ki 
az igénye annak, hogy a hivatásukat teljesítõk és az õket támogatók feladataik ellátása 
során hitelt érdemlõen legyenek képesek igazolni hatósági mivoltukat. Ennek voltak az 
eszközeik a különbözõ pénzügyõri igazolványok. Ezek az okmányok a kor színvonalán 
álló biztonsági okmányok voltak, amelyet az adott idõszak technikai színvonalátol 
függõen óvtak a hamisításokkal szemben. Ezen okmányok formai jegyei – amellett, hogy 

magukon hordozták a nemzeti jelleget – egyben annak a társadalmi berendezkedésnek a 
formavilágát is képviselték amelyben alkalmazták azokat. 
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A  pénzügyőrségi igazolványok” 

 

SIMON F Nándor mag 
         È: (+36/06-20) 347-4602                             @:simon.f.nandor@gmail.com 

 
 

 

Kutatási területe :  

- A diplomatica, paleografia,  

papirológia, szfragisztika tör- 

ténelmi segédtudományok- 

nak a XIX-XX. századi ma- 

gyar rendvédelemre alkal- 

mazott változatát műveli, mun-

kásságában az általa gondo-

zott szakterület szakértője. 

 
 

 

Tudománymetriai adatok: 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                    na 

- könyvrészek            na 

- tanulmányok           na 

- egyéb közlemények  na 

- független idézetek na 

- Hirsch-index            na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X ;  ; ¯ ;  ;  
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi 
tagja. 

A Magyar Hadtudományi Társaság tagja. 
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 

 

 
 

 

E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  
A Magyar Királyi Pénzügyőrség és utódszervezetei a magyar állam működésének nélkü-
lözhetetlen feladatait látták el szolgálatteljesítésük során. Ehhez kapcsolódóan alakult ki 

az igénye annak, hogy a hivatásukat teljesítők és az őket támogatók feladataik ellátása 
során hitelt érdemlően legyenek képesek igazolni hatósági mivoltukat. Ennek voltak az 
eszközeik a különböző pénzügyőri igazolványok. Ezek az okmányok a kor színvonalán 
álló biztonsági okmányok voltak, amelyet az adott időszak technikai színvonalátol függő-
en óvtak a hamisításokkal szemben. Ezen okmányok formai jegyei – amellett, hogy magu-

kon hordozták a nemzeti jelleget – egyben annak a társadalmi berendezkedésnek a for-
mavilágát is képviselték amelyben alkalmazták azokat. 
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„A pénzügyőri rangok története” 
 

 

Dr. SZABÓ Andrea 
   È: (+36/06-30) 241-5838                            @: szabo.andrea_2@nav.gov.hu 

 
 

 

Tudományos / oktatói fokozata 

- A jogtudomány ph.d. Doktora. 

- egyetemi docens. 

 
 

 

Tudománymetriai adatok: 

Szerzőségével készült 

Tudományos alkotá-
sok 

- könyvek                      1 

- könyvrészek              8 

- tanulmányok             4 

- egyéb közlemények   9 

- független idézetek    29 

- Hirsch-index              5 

 

Kutatási területe :  

- A magyar pénzügyőrség törté-

nete. A rendészeti felsőoktatás 
európai és hazai dimenziói. 

 

 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Pénzügyőr-
ség-történeti Szakosztályának vezetője. 

A Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozatának vezetője. 
 

 

 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 

 
 

 

 
 

E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  
„A rendfokozat a fegyveres erők és rendészeti szervek tagjainak rangját kifejező cím, 
illetve az egyenruha meghatározott helyén viselt jelzés” - írja a Hadtudományi Lexikon. A 

hadtudomány kandidátusa, Dr. Varga József nyugállományú ezredes azt is hozzáteszi: az 
azonosságtudatot, a közösséghez való tartozást is erősíti. 
Magyar pénzügyőri rangok/rendfokozati jelzések – az első magyar pénzügyőri szervezet 
megalapításától napjainkig, azaz 1867-től 2017-ig – jelentős változásokon estek át.  
Az 1867-es pénzügyőr testület rendfokozatai/rangjai leginkább a mai beosztások-
nak/munkaköröknek felelnek meg, míg az ún. katonai rendfokozatok bevezetésére csak 
1952-ben került sor. 
A kutatás célja, bemutatni a 150 éves testület rendfokozatait érintő változásokat, az egyes 
rendfokozathoz kapcsolódó feladatokat és szakmai elvárásokat. 
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„Nyomozó tevékenység 

a Magyar Királyi Pénzügyőrségnél” 

 

SZIGETVÁRI Oszkár 
   È: (+36/06-70) 340-3055                   @: szigetvarioszkar@gmail.com 

 
 

Tudományos / oktatói fokozata 

 

 
 

Tudománymetriai adatok: 

 Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                       
- könyvrészek              1 

- tanulmányok              
- egyéb közlemények    
- független idézetek     
- Hirsch-index               

Kutatási területe :  

- A polgári magyar állam rendvé-

delmi testületeinek nyomozó szol-
gálatai. 

 

 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

 

 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
 

 
 

 

 
 

 

 
E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  

A Magyar Királyi Pénzügyőrséget a kiegyezés nyomán 1867-ben állította fel a LÓNYAY 

Menyhért által vezetett Magyar Királyi Pénzügyminisztérium. A pénzügyőrség pénzügyi 
rendőrségként működött elsősorban az egyedárusítási monopóliumokkal kapcsolatos 
teendőket végezte. A dualizmuskori tapasztalatok alapján a két világháború közötti idő-
szakban — összhangban a társrendvédelmi testületekben megvalósításra kerülő moder-
nizációs folyamatokkal — vezették be a pénzügyőrségnél a nyomozó tevékenységet. A 
pénzügyőri nyomozó szakaszok hatásköre számos pénzügyőri egység működési területé-
re kiterjedően valósult meg.  
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„A  Magyar Királyi Pénzügyőrség a két világháborúban” 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

VARRÓ István 
   È: (+36/06-20) 495-7217                              @: varroistvan@gmail.com 

 
 

Tudományos / oktatói fokozata 

 

Kutatási területe :  

- A magyar pénzügyőrség törté-

nete. 

 
 

Tudománymetriai adatok: 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                      n.a. 

- könyvrészek              n.a. 

- tanulmányok             n.a. 

- egyéb közlemények   n.a. 

- független idézetek      n.a. 

- Hirsch-index              

n.a. 

 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  & ; X  
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

 

 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 
 

 

 

E L Ő A D Á S A B S Z T R A K T  
A Magyar Királyi Pénzügyőrség feladatai — a békeidőszakhoz viszonyítva — az I. és a II. 
világháború időszakában módosultak. A testület feladatrendszere 1914 és 1918, valamint 

1939 és 1945 között lényeges változásokon esett át. A kiegyezés után kialakult a Magyar 
Királyi Pénzügyőrség dualizmuskori feladatrendszere, amely részben a neoabszolutiz-
muskori HABSBURG pénzügyőrség teendőin nyugodott, másrészt pedig tükrözte az Oszt-
rák-Magyar Monarchia Magyar Királysága pénzügyi szabályozásaiból fakadó testületi 
teendőket. E feladatkör — a körülmények jelentős változása miatt — lényeges módosulá-
sokon esett át az I. világháború alatt. Ez volt a magyar történelemben az első olyan hábo-
rú melynek során a nemzetgazdaságot tartósan át kellett állítani a hadigazdaságra. Az 
alapvető célt a háború megnyerése alkotta, ennek érdekében pedig igyekeztek mindent 
megtenni azért, hogy a harcoló csapatokat a szükséges haditechnikai eszközökkel és 
felszerelési tárggyal ellássák. Hasonló módon alakult a helyzet a II. világháború időszaká-
ban is. A hadsereg ellátása céljából a hátországi termelő kapacitás hadieszköz gyártásra 
való mozgósítása érdekében számos rendszabály született, amelynek a betartatása vált a 
testület fő feladatává. Ezen feladatkörmódosulások természetesen befolyásolást gyako-
roltak a testület szolgálati metodikájára, a személyi állomány létszámára és elfoglaltságá-
ra is. Mindezt — a háborús cenzúra keretei között — a magyar sajtóban megjelenő cikkek 
híven tükrözték.  
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A konferencia témakörével 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

kiadványaiban publikált alkotások. 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

HU-ISSN 1216-6774. 
1. SALAMON Iván: A pénzügyőri egyenruha történetéből 1868-1947.  

III.évf. (1993) 4.sz. 170-186.p. 
2. JOÓ Gábor: A pénzügyőrség háborús feladatai. 

IV.évf. (1994) 5.sz. 59-60.p. 
3. JOÓ Gábor: A vámhivatalok és a pénzügyőrség a két világháború között. 

V.évf. (1995) 6.sz. 39-47.p. 
4. DETTNÉ Légrády Ilona: A Vám- és Pénzügyőrség 1940-1945. 

VI.évf. (1996) 7.sz. 12-16.p. 
5. JOÓ Gábor: Emlékezés gróf LÓNYAY Menyhért pénzügyminiszterre. 

VIII.évf. (1998) 9.sz. 13-14.p. 
6. KISS István Géza: A Magyar Királyi Pénzügyőrség feladatai a gazdasági 

rendvédelemben a két világháború közötti időszakban. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 15-23.p. 

7. KISS István Géza: A vámhivatalok a két világháború közötti Magyar Király-
ságban. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 72-77.p. 

8. PARÁDI József: A dualizmuskori magyar pénzügyőrség és vámhivatalok. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 82-85.p. 

9. KISS István Géza: Szociális kérdések és azok megoldásai a Magyar Királyi 
Pénzügyőrségben. 
IX.évf. (1999) 10.sz. 66-70.p. 
    10. KISS István Géza: A határszéli Magyar Királyi Pénzügyőr szakaszok áttele-
pítése a területi visszacsatolások után. 
X.évf. (2000) 11.sz. 24-34.p. 
    11. KISS István Géza: A Magyar Királyi Pénzügyőrség helye és szerepe a kikö-
tői rendszabályok betartatásában, valamint a csempészet megakadályozásában. 
X.évf. (2000) 12.sz. 73-78.p. 
    12. HUDRA László: A budapesti Fiumei úti pénzügyőr laktanya. (Szemelvények 
az 1930-as és 1940-es évekből, különös tekintettel a Pénzügyőrség-történeti 
Múzeum történetére. 
XII.évf. (2007) 15.sz. 67-74.p. 
    13. KISS István Géza: A Magyar Királyi Pénzügyőrség lőkiképzése. 
XIII.évf. (2007) 16.sz. 71-76.p. 
    14. MAGASVÁRI Adrienn: Vám- és adószedők a magyar pénzügyi igazgatásban 
az államalapítástól a kiegyezésig. 
XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 39-46.p. 
    15. SZABÓ Andrea: A magyar pénzügyőr képzés intézményi kereteinek fejlő-
dése 1867-2011. 
XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 117-126.p. 
    16. ZSIGOVITS László: Vámosok és határőrök a határforgalom ellenőrzésében 
1945-2007. 
XXVI.évf. (2016) 51.sz. 109-140.p. 
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Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), 
HU-ISSN 1785-3257. 

 
    17. JUHÁSZ István Ábel: Egy pénzügyőr karrierje a dualista korban. 
XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 119-123.p. 
    18. PARÁDI József: Pénzügyőrség-történeti kutatások a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál. 
XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 149-155.p. 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
szellemi gondozásával pénzügyőrség-történeti témával publikált kötetek. 

 
    19. KÖPF László: Fejezetek a magyar vámigazgatás és pénzügyőrség történeté-
ből. Budapest, 2003, Tipico Design. 171 p. HU-ISBN 963 76 2334 5. 
    20. PARÁDI József: A dualista Magyarország pénzügyi szerveinek határőrizete 
1867-1914. Budapest, 1987, Határőrség. 123 p. HU-ISBN — 
    21. PARÁDI József: Pénzügyőrség és vámhivatalok a határőrizetben. Budapest, 
2003, Tipico Design. 219 p. HU-ISBN 963 76 2330 2. /Rendvédelem a határo-
kon a XIX-XX. században, 1./ HU-ISSN — 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 

Vám- és Pénzügyőr Tanszéke által publikált gyűjteményes kötet. 
 
    1. ZSÁMBOKINÉ Ficskovszki Ágnes (szerk.): Válogatott tanulmányok a Vám- és 

Pénzügyőr Tanszék fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Budapest, 2016, 

NKE-RTK-VPT — NAV. 196 p. HU-ISBN 978 615 50 5772 4. 
  - MAGASVÁRI Adrienn: Kivonat a pénzügyőrség személyi állományának történeté-
ből (1867-1919. 82-91.p. 

  - SUBA László: A pénzügyőrségi sajtó utóbbi hét évtizede. 113-121.p. 
  - SZLIFKA Gábor: Az első világháború hatása az adópolitikára és az adójogra. 148-

165.p. 

  - ZSÁMBOKINÉ Ficskovszky Ágnes: Az 1924-es Autonóm és Szerződéses Magyar 
Vámtarifa a korabeli hírek tükrében.176-195.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                    XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 

 

114 
 

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 periodika 

jegyzetapparátusával szembeni elvárásokkal nem mindenben harmonizáló és általában 
kisebb terjedelmű tanulmányok pedig a Rendvédelem-történeti Hirlevél (Nuntiotones 

Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikában jelenhetnek meg.  
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774 

Alapítva 1990-ben, 2016. év végéig publikálva XXVI évfolyam 52 számában 464 tanulmány. 
A periodikában - amely általában évente kétszer jelenik meg - a nemzeti rendvédelem-

történetünk témakörébe tartozó tartalmú és a tudományos közléssel szemben támasztott igények-
nek, valamint az első közlés feltételeinek megfelelő lektorált tanulmányok jelennek meg. 

Az egyetlen magyar nyelvű folyóirat, amely a nemzeti rendvédelem-történet témaköré-
ben készített tudományos alkotások publikálását tekinti hivatásának. 

A XV.évf. (2008) 18. számmal kezdődően a periodika – térítésmentesen letölthető formá-
ban – elérhető a világhálón a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság hon-lapján: 

http://www.szbmrtt.atw.hu 

vagy az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központjának Elektronikus 

Periodika Adatbázis és Archívum honlapján: 

http://www.epa.oszk.hu 

A periodikát a Magyar Tudományos Akadémia szakbizottsága 2008-ban a szakterület 
mérvadó folyóiratává nyilvánította. 

A Magyar Tudományos Akadémia által szerkesztett Magyar Tudományos Művek Tára a 

folyóiratot a törzsanyagába felvette. 
A periodika a XV.évf. (2008) 18. számmal kezdődően 8 indexel rendelkezik. Az indexek: 

Citációs index publikációk és kéziratok ; Citációs index periodikák ; Citációs index levél-, irat- és 
dokumentumtárak ; Citációs index jogszabályok ; Index nominum ; Index geographicus ; Index 

chronologicus ; Index organicus. 

Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 

Alapítva 1992-ben, 2016. végéig XXVI évfolyamban 52 száma publikálva. A periodika - amely 

évente két alkalommal, az utóbbi években összevont számok formájában jelenik meg - a ma-

gyar rendvédelem-történet művelése során létrejött operatív eseményekről (konferenciák, 
könyvbemutatók, tudományos- és oktatói fokozatvédések stb.) nyújt tájékoztatást, a „Műhely” 
rovat pedig kisebb tanulmányokat is közöl. 

A periodika 10 állandó - Társasági élet ; Figyelő ; Szemle ; Rendezvények ; Személyi hírek; 
Műhely (amely kisebb tanulmányokat fogad be) ; Edukáció ; Scientia ; Dokumentumok és 
munkásságok ; Emlékhelyek és tárgyak - és két ideiglenes - Pályázatok ; Fórum – rovattal 

rendelkezik. A Rendvédelem-történeti Hírlevél elérhetősége megegyezik a Rendvédelem-

történeti Füzetekével. Mindkét periodikát a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság adja ki. 

A Rendvédelem-történeti Hírlevél ugyancsak a 

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

honlapokon érhető el térítésmentesen letölthető formában. 
SZERKESZTŐSÉG 

H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
rtf@gmail.hu                                                                                         rth@gmail.hu 

(+36/06-1) 250-6199  
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Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

2018. évi soron következő rendezvényei 
 
 

a magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozat 

XVIII. rendezvényeként  
 

 

előreláthatóan 2 0 1 8 .  II .  1 6 – án (p é nte k e n)  

1 0 5 3  B u d a pe st ,  E gy e te m té r  1 - 3 .  szá m a la t t  
 

 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 

közös szervezésével fog létrejönni 
 
 

„ 1 0 0  év e  al ak u l t  át   

a magy ar  r e nd v é d e l mi  mo d e l l ?”  

 

témakörével,  
 

valamint  

 

a magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozat 

XXXIII. rendezvényeként 
 
 

előreláthatóan 2 0 1 8 .  XI .  9 – é n  v agy  16 -án  (p é nte k e n)  

v a ló szí nű le g  1 0 8 3  B u d a pe st ,  Lu d o v ik a  té r  2 .  szá m a la tt  
 

 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete 

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékével és a Felderítők Társaságával 

közös szervezésben fog létrejönni 
 
 

„ az  1 96 8 -as  cs e h sz l o v ák iai  b e v o nu l ás  é s a  magy ar  h ír s z e r -

z é s ”  

té ma k ö r é v e l .  

 

A szimpozionra, illetve a konferenciára előadással jelentkezni lehet 

a  r e nd e zv é ny  i d ő po ntj a  e lő tt i  1 /4 é v v e l  b ezá r ó la g .  
 

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

 

Az előadások időtartama 25 perc. 

 

PowerPoint szemléltető anyagok kivetítése biztosított. 

A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 

1216-6774 tudományos periodika befogadja azon előadások tanulmánnyá 
fejlesztett változatait, amelyek harmonizálnak a folyóirat közlési feltételeiben 
foglaltakkal.  
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nagylónyai és vásárosnaményi gróf LÓNYAY Menyhért 

  

 
 

        Forrás ! Magyar Tudományos Akadémia Történeti Adattárának képtára. 
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nagylónyai és vásárosnaményi gróf LÓNYAY Menyhért* 

(Nagylónya, 1822. I. 6. – Budapest, 1884. XI. 3.) 

 

Bölcsészdoktor, ellenzéki követ, később DEÁK Ferenc és gróf 
ANDRÁSSY Gyula pénzügyi tanácsadója, a Magyar Tudományos 
Akadémia alelnöke, majd elnöke.  
 

pénzügyminisztériumi tanácsos 

1848. IX. 5. – 1849. VIII. 11. 
 

megbízva államtitkári teendőkkel 
1849. V. 6. – 1849. VIII. 11. 

 

pénzügyminiszter 

1867. II. 20. – 1870. V. 21. 
 

közös pénzügyminiszter 

1870. V. 21. – 1871. XI. 14. 
 

miniszterelnök 

1871. XI. 14. – 1872. XII. 4. 
 

honvédelmi miniszter 

1871. XI. 14. – 1872. XII. 5. 
 

 

 

 

 

* BÖLÖNY József : Magyarország kormányai 1848-1975. 258.p. 

                                 Budapest, 1978, akadémia Kiadó. 328 p. 
                                 HU-ISBN 963 05 1755 8. 

 

A magyar pénzügyőrséget a kiegyezés utáni pénzügyi tárca élén 
álló LÓNYAY Menyhért alapította a polgári magyar állam kiépíté-
sének a kezdetén. 
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A z  1 8 6 7 - b e n  l é t e s í t e t t  

M a g y a r  K i r á l y i  P é n z ü g y ő r s é g  

e l s ő  s a p k a j e l v é n y e  
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V. 

SZEMÉLYI HÍREK 
(Rovatvezető: PARÁDI József)  

TAGSÁG 

PARÁDI József 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 

tagságában 2017-ben bekövetkezett változások 
 

„Homo non soli natus, sed patrie.” (Cicero) 
Az ember nem önmaga számára él, hanem a haza számára is. 

 

2017-ben megszűntetett tagságok: 
- dr. BEBESI Zoltán Ph.D. (101-185); 

- RÉTI Rezső (112-257); 

- SCHMIDT Rita Emese (214-266); 

- TEKNŐS László (114-265); 

- dr.jur. TIRTS Tibor (115-273); 

 
Tudományos társaságunk elnöksége általában azoknak a tagtársainknak a tagsági 
viszonyát szűnteti meg, akik: 

- tartózkodnak a tagdíjfizetéstől és ennek nem tudják elfogadható okát megjelöl-
ni; 

- 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 személyiségének le-
minősítését. Egyszerűen arról van szó, hogy aki nem vesz részt a magyar rendvéde-
lem-történet gondozásának a tevékenységében, illetve távol tartja magát társasá-
gunk rendezvényeitől, azok számára a tagsági viszony értelmét veszíti. Tudomá-
nyos társaságunk ebből fakadóan időnként áttekinti tagságunk helyzetét és a fenti 
szempontok szerint megszűnteti tagságát azoknak, akik közösségünk tevékenysé-
gében semmilyen formában sem vesznek részt a méltánylást érdemlő esetek — tar-
tós betegség, hosszas külföldi kiküldetés stb. — kivételével.  
 

2017-ben felvett tagtársaink: 
- LŐRINCZI Dénes 117-278 (kutatási területe: Háromszék vármegye dualizmusko-

ri rendvédelem-története). 

- ROZSOS László Tamás 117-277 (kutatási területe: a polgári magyar állam rendőr 
testületének biográfiája.) 
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NÉV: LŐRINCZI Dénes 
SZÜL. IDŐ: 1990 

È: (004-07) 4765-0812 

@: lorinczidenes@yahoo.com 

TAGSÁGI SZÁM: 117-278 

 

 

 

 
 

Tanulmányok 

Egyetem, történelem szak 
 

 

Szakmai tevékenység 

Középiskolai történelem oktatás 
 
 

Kutatási területe: 
- Háromszék vármegye XIX-XX. századi rendvédelem-története. 

 

Tudományos és oktatói fokozatok 

— 

 
 

Publikációk 
- http://itthon.transindex.ro/?cikk=24096  

- http://issuu.com/igentessek/docs/itk2014marcius_oldalsorrendben 

- http://vilag.transindex.ro/?cikk=20787 

- http://vilag.transindex.ro/?cikk=20073 

- http://www.magyartudat.com/vitez-molnar-zsolt-az-1848-49-es-sepsiszentgyorgyi-honved- 

emlekmu-hanyatott-sora/ 

-  

Kitűntetések  
— 

 
 

Tudományos tagságok és tisztségek  

— 

 
 

Nyelvismeret 

- Román 
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NÉV: ROZSOS László Tamás 
SZÜL. IDŐ: 1976 

È: (+36/06-30) 6420-456 

@: zalathna1848@freemail.hu 

TAGSÁGI SZÁM: 117-277 

 

 

 

 
 

Tanulmányok 

- Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Kar 2004; 

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar MA szka II. évfolyamos 
hallgatója 

 

Szakmai tevékenység 

- Budapesti Rendőrfőkapitányság állományában főnyomozó. 
-  
 

 

Kutatási területe: 
- A fővárosi rendőrségi személyi állománya 1881-1945. 

 

Tudományos és oktatói fokozatok 

— 

 
 

Publikációk 

- Az erdélyi örmény eredetű nemes Lukács család genealógiája. Budapest, 2012, 

ROZSOS Tamás László. 294 p. HU-ISBN 978 963 28 5205 9.  

 

 
 

Kitűntetések  
— 

 
 

Tudományos tagságok és tisztségek 

- A Magyar Családtörténet-Kutató Egyesület tagja. 
 

 

Nyelvismeret 

— 
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PARÁDI József 
NEKROLÓG 

In memoriam dr. ŐRY Károly docens 

(Mosonmagyaróvár, 1933. XII. 13. – Budapest, 2017. VIII. 29.) 

 

Szomorú szívvel tájékoztatom az olvasókat arról, hogy 2017. VIII. 29-én dr. ŐRY Ká-
roly életének 84. évében visszatért a teremtőjéhez.  

Barátom és tagtársunk mosonmagyaróvári születésű. Itt töltötte gyermekéveit és 
itt végezte gimnáziumi tanulmányait. Mindig nagy szeretettel emlékezett vissza szülő-
földjére, ahol szívesen töltötte szabadságát cseperedő gyermekeivel. Tanulmányait az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán 
folytatta. Egyetemi tanulmányai során az egész életére kiható végzetes trauma érte. Fi-
vére a DUDÁS László által vezényelt államvédelmi csoport sortüze következtében 1956-

ban — sok társával együtt — belehalt sérüléseibe. 
Diplomaszerzését követően a Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz került kutatói 

státuszba. Itt hozta létre a doktori disszertációját a magyarországi tanácsköztársaság 
rendvédelme témájával. A Rendőrtiszti Főiskola felállítása után — amelynek az eredeti 

hivatalos neve Rendvédelmi Főiskola volt — az oktatási intézményhez került, ahol a 
társadalomtudományi ismeretek tantárgycsoport keretei között a magyar rendvédelem 
történetét tanította. Meghatározó szerepe volt a tantárgy tananyagának kialakításában. 
A tananyag nemzeti szellemű interpretálása számára sok barátot is szerzett, illetve 
rosszakarót is generált. 

Tudományos társaságunkat Karcsi barátommal együtt hoztuk létre 1990-ben. 

1995-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ma-
gyar Jogtörténeti Tanszékén is tanított, amely annak idején a hozzá hasonló szellemisé-
gű oktatók és kutatók szellemi mentsvára volt a pártállami maradványokkal túlterhelt és 
a nemzeti szemléletmódtól távol álló szellemiségű néhai Rendőrtiszti Főiskolával 
szemben. 

1995 után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Jogtörténeti Tanszékén tanította a magyar ifjúságot a magyar nemzetállam fejlődéstör-
ténetére, azon belül is elsősorban a magyar rendvédelem történetére.  

Dr. ŐRY Károly lényegében a haláláig oktatott. A 2017/2018. tanév első szemesz-
terének az óráira készült, amikor agyvérzés következtében eszméletét vesztette és egy-
hetes öntudatlan állapot után végleg elhagyott bennünket. Karcsi barátom ízig-vérig ok-
tató volt a szó nemes értelmében. A hallgatók megérezték elhivatottságát, valamennyi 

felsőoktatási intézményben, ahol oktatóként megfordult szerették a diákjai. Az általa 
instruált hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon számos és ran-
gos helyezéseket értek el a magyar rendvédelem-történet témakörében készített dolgo-

zataikkal. 

Oktató-kutató munkája során, publikációiban nem volt hajlandó a különféle poli-
tikai prekoncepcióknak behódolni. Mindig a történelmi igazságot kereste és közvetítet-
te. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság szellemi 

alkotóműhelyei objektív történelemszemléleten nyugvó működésének, a politikai pre-
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koncepcióktól mentes állásfoglalásainak helyessége mellett számos esetben kiállt a té-
makört és a művelőit szőröstül-bőröstül lenyelni kívánó ideológiai irányzatok képvise-
lőivel szemben. Karcsi barátomnak ugyan sohasem adatott meg az, hogy hatalmat gya-
koroljon, nem is vágyott erre. A szellem fegyverével azonban eredményesen védte meg 
a szakterület függetlenségét, munkásságával pedig lényegesen hozzájárult nemzeti tör-
ténelmünk rendvédelmi szelete feltárásának és közkinccsé tételének gyarapításához, il-
letve kiterebélyesítéséhez.  

Kutató-oktató munkája példaértékű. Személyével olyan szellemi bajtársat veszí-
tettünk el, aki egyedülálló volt a maga nemében. Azonban nem hagyott teljesen el ben-

nünket, hiszen rendelkezésünkre áll a szellemi öröksége és etikus magatartásának a 
példája. 
 

Emlékét szeretettel fogjuk megőrizni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Non obiit abiit 

(Nem halt meg csak eltávozott) 
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KITŰNTETÉSEK 

PARÁDI József 
Rendvédelem-történetért elismerések 2017-ben 

„Honos honestum decoret inhonestum notat” 

(A méltó embert a kitűntetés díszíti, a méltatlant pedig megbélyegzi.) 
Publius Syrus kr.e. I.sz. 

BENCSIK Péter dr.Ph.D.         X a 2016. évi átadás helyett   (& 2001 ,  2004 , mag. 2009 , 

                                                                             2015) 
 

HODOS Gábor     & 

KERKAYNÉ Maczky Emese  & 

NAGY Ákos Péter dr.Ph.D.    a 2016. évi átadás helyett (& 2013 , X 2014 ,  2015) 

ŐRY Károly dr.univ. doc.     ¯   (& 1998 , X 2000 ,  2010 ,  2015) 

SZABÓ Andrea dr.Ph.D.doc.  & 

SZIGETVÁRI Oszkár             & 
VERBOVSZKI Sándor                 & 
 

A „Rendvédelem-történetért elismerések”-et jelölő piktogrammok oldását lásd a lapszám elején a szer-
zők bemutatását követően. 

 

Magisteri oklevélben részesültek 
         Magisteri címmel rendelkezők                               Disszertációjuk alapján 
 

  1. dr. BENCSIK Péter Ph.D. (2009)  1. dr. BERKI Imre Ph.D. (2016) 

  2.      BERTA Gyula (2007)   2. dr. KOVÁCS Tamás Ph.D. (2015) 
  3. dr. BODA József Ph.D. (2004)  3. dr. KOVÁCS Zoltán András Ph.D. (2008)* 
  4.      CSÓKA Ferenc (2008)   4. dr. NAGY Ákos Péter Ph.D. (2015) 
  5. dr.jur. ERNYES Mihály (2006)*  5. dr. PERÉNYI Roland Ph.D. (2010)* 

  6.      FAZAKAS László (2005)    
  7.      FORRÓ János (2005)   Nem részesültek az új magisteri oklevélben az 

  8. dr. GÁSPÁR László CSc (2005)*  elhunyt magisterek és azon magisterek, akiknek 

  9. dr. KAISER Ferenc Ph.D. (2005)  a tagsági viszonya egyéb okok miatt megszűnt. 
10. dr. LŐRINCZ József CSc (2015)*   

11. dr. MEZEY Barna DSc (2008)*  1. dr. BACSA Gábor CSc (1993) /V-2003/ 

12. dr. ŐRY Károly univ (1997)*  2. dr. BÖKÖNYI István CSs (1988) /V-2003/ 
13. dr. PARÁDI József CSc (2000)  3. dr. CSAPÓ Csaba CSs (1998) /K-2011/ 

14. dr. SALLAI János Ph.D. (2003)  4. dr. KÁLMÁN Zsolt Ph.D. (2008) /M-2016/ 

15.      SIMON F Nándor (2004)  5. dr. KESERŰ István CSc (1985) /V-2004/ 

16. dr. SUBA János Ph.D. (2005)  6. dr. NAGY György CSc (1993) /V-2013/ 

17. dr. SZAKÁLY Sándor DSc (2005)  7. dr. NAGY József Ph.D. (2000) /V-2005/ 

18.      ZEIDLER Sándor (2009)  8. dr. SZABÓ Gyula Ph.D. (1997) /M-2005/ 

      
      

* Az elismerés átadására későbbi időpontban fog sor kerülni. 
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A rendvédelem-történetért elismerésben részesültek 

2017. év végéig 

 
Személyek ELISMERÉSEK 

ÉÉ 
& 

EK-T 
X 

EK-M 

 

ÉR-T 
¯ 

ÉR-M 

 

Díj 

 

Mag EÉ 

 

Össz 

 

NT 

M- 105       59        28          1          8          0        11          0        30      137 

K-   13       11          4          0          0          0          0          0          0        15 

Ö- 118       70        32          1          8          0        11          0        30      152 

 

TAG 

M-   70       64        36        19        10          0          8        10        11      158 

K-     9         7          7          4          1          0          1          0          0        20 

Ö-   79       71        43        23        11          0          9        10        11      178 

 

TV 

M-   31       31        28        21        21          5        17        18        22      163 

K-     1         1          1          0          1          0          0          0          0          3 

Ö-   32       32        29        21        22          5        17        18        22      166 

 

MÖ 

M- 206     154        92        41        39          5        36        28        63      458 

K-   23       19        12          4          2          0          1          0          0        38 

Ö- 229     173      104        45        41          5        37        28        63      496 

 

 
Jelmagyarázat: 
 

NT = Nem tag 

TV = Tisztségviselő 

Ö = Összesen 

MÖ = Mindösszesen 

M = A trianoni határokon belüli Magyarországon él. 
K = Külföldön — ideértve az elcsatolt területeket is — él. 
ÉÉ = Érdemérem 

ÉK-T = Érdemkereszt támogató 

ÉK-M = Érdemkereszt művelő 

ÉR-T = Érdemrend támogató 

ÉR-M = Érdemrend művelő 

Mag. = Magister 

EÉ = Emlékérem 

 

Megjegyzés: 

- A tisztségviselőkhöz tartozóknak tekintettünk mindenkit, aki a tudományos társaság fennállása során valamilyen 
tisztséget betöltött.  

- Tagnak tekintettünk mindenkit, aki a tudományos társaság tagja volt. 
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NÉV  BENCSIK Péter dr. 
È: (+36/06-70) 504-7683 

 @: sziben@vnet.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 198-149 

 

 

X 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t é r t  

É r d e m k e r e s z t  

(önzetlen támogató fokozat) 
 

Sz.i.: 1971. 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: Adjunktus 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.: www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Tkf.: — 
 

 

K.: & 2001 ,  2004 , mag. 2009 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.: — 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  HODOS Gábor 

È: (+36/06-30) 312-8686 

 @: hodosg69@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 109-241 

 

 

& 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t é r t  

É r d e m é r e m  
 

 

Sz.i.: 1969. XII. 17. 
 

 

Iv.: Főiskola 
 

 

Nyt.: Angol 
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Tkf.:  
 

 

K.: — 
 

 

Ho.: 
 

 

W.:  
 

 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 

 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                                         XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 
 
 

130 

 

 

 
 

 

 

NÉV  KERKAYNÉ Maczky Emese 

È:  
 @: kerkay@verzion.net 

 TAGSÁGI SZÁM: Nem tag 

 

 

 
 

& 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t é r t  

É r d e m é r e m  
 

 

Sz.i.: 1940. XII. 11. 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Német, angol, spanyol, magyar. 
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: 99 év magyarul (A Passaici Magyar iskolák története). Passaic, 2006, Szent István Ma- 

       gyar Iskola. 143 p. USA-ISBN — 
 

T.:  History of the Hungarian Decorated egg. 
 

 

Tsz.: — 
 

 

Tkf.: — 
 

 

K.: KMCSSZ: TELEKI érem, Ex Libris díj (dr. GUBCSI Lajos alapítás) 
 

 

Ho.: Néprajz, történelem, 25 évig a Passaici Amerikai Magyar Múzeum gondnoka, a múze- 

          um kiállításainak szervezője, a múzeumi ismertetők szerkesztője és fordítója. 
 

 

W.:  
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  NAGY Ákos Péter dr. 

È: (+36/06-20) 234-5804 

 @: nagyakospeter@yahoo.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 110-253 

 

 

 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t é r t  

É r d e m k e r e s z t  

(kiváló művelő fokozat) 

Sz.i.: 1978. 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, német 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.: www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Tkf.: — 
 

 

K.:  2013 , X 2014 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.: — 
 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  ŐRY Károly dr.univ. 

  
   

 TAGSÁGI SZÁM: 190-003 

 

 

¯ 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t é r t  

É r d e m r e n d  

(önzetlen támogató fokozat) 
Sz.i.: 1933 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Francia, német, olasz 
 

 

Tf.: Bölcsészdoktor 
 

 

Of.: docens 
 

 

M.: nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel 
 

 

T.: nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel 
 

 

Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Tkf.: — 
 

 

K.:  & 1998 , X 2000 ,  2010 , mag 2009,   2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.: — 
 

 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  SZABÓ Andrea dr. 

È: (+36/06-30) 241-5838 

 @: szabo.andrea_2@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 215-271 

 

 
 

 

& 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t é r t  

É r d e m é r e m  

 

Sz.i.: 1969. 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, német 
 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: Docens 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság tagja; 
            - a Magyar Rendészettudományi Társaság tagja. 
 

 

Tkf.:       - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság Pénzügyőrség-történeti  
              Szakosztályának vezetője; 
           - 2008- 2010 Vám- és Pénzügyőrség Tudományos Tanácsának titkára;  
           - 2010. június Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozatá- 

             nak elnöke. 
 

 

K.:   — 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, 
személyes weboldala. 
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NÉV  VERBOVSZKI Sándor 

È: (+36/06-20) 365-6609 

 @: verbovszki@t-online.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: Nem tag 

 

 

& 
 

R e n d v é d e l e m - t ö r t é n e t é r t  

É r d e m é r e m  

Sz.i.: 1954 

Iv.: Egyetem 

Nyt.: Angol 

Tf.: — 

Of.: — 

M.:  
- https://searchworks.stanford.edu/view/10769847 ; 
- http://regi.oszk.hu/mnbwww/K/1908/S.HTML#3414 ,  
- http://corvina.monguz.hu:8080/WebPac.orlevdb/CorvinaWeb?action=onelong&showtype= 
longlong&recnum=83390&pos=1   
- http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=long&recnum= 
1112456&pos=1,  
- http://konyvtar.ksh.hu/cgi763?session=13909157&infile=details.glu&loid=1380646&rs= 
5396738&hitno=14, http://www.worldcat.org/title/kassa-arnyekaban-a-csatary-ugy-a-dokumentumok- 
tukreben/oclc/907517073,  
- http://soloprd.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&vid= 
OXVU1&vl(freeText0)=6155374112,  
- http://lms01.harvard.edu/F/KA1R9T7HP7CTL8FBAYDBS9LMDQ1GY47DDD7QP3D9HLAJAQK 
23M-05931?func=findb&find_code=kon&request=ocn907517073,  
- http://opac.lib.unimiskolc.hu/monguz/index.jsp;jsessionid=C789E0B21C5860ED1E9ED88AE6F70 
EEF?lang=hu&from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term 
=1308700,  
- https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum 
=981398&pos=1,  
- http://opac.mtak.hu/F/XXM1KTFUCPIPJ4CGIQ7IMAJX83YPFDMXJEA1AHXYL3PRHAL22T- 
02921?func=full-setset&set_number=201443&set_entry=000001&format=999 

T.:  Ugyanazon nyilvános adatbázisokban, mint a monográfiák. 

Tsz.:  

Tkf.:        

K.:   — 

Ho.:  

W.:   
MTMT  =  Magyar Tudományos Művek Tára  
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatási fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, 
személyes weboldala. 
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A Rendvédelem-történet Magistere 

kitűntető cím oklevele 
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NÉV  BENCSIK Péter dr. 
È: (+36/06-70) 504-7683 

 @: sziben@vnet.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 198-149 

 

 

 

 
 

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  
 

 

Sz.i.: 1971. 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: Adjunktus 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.: www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Tkf.: — 
 

 

K.: & 2001 ,  2004 , mag. 2009 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.: — 
 
 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  BERKI Imre  dr. 

È: (+36/06-20) 424-1691 

 @: berki.imre@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 108-233 

 

 

 

 
 

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  
 

 

Sz.i.: 1973 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság Katasztrófavédelem-történeti Szakosztályának titkára. 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   & 2010 ; X 2013 ;  2015 ;  2016 ; 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 

 
 

 
 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  BERTA Gyula 

È: (+36/06-30) 296-3063 

 @: — 

 TAGSÁGI SZÁM: 101-186 

 

 

 

 
 

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  
 

 

Sz.i.: 1944. 
 

 

Iv.: főiskola 
 

 

Nyt.:  
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.: Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   — 
 

 

Ho.:  
 

 

W.:   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  BODA József dr. 
È: — 

 @: — 

 TAGSÁGI SZÁM: 101-186 

 

 

 

 
 

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  
 

 

Sz.i.: 1953 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, orosz 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: egyetemi docens 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság elnökségi tagja, a Magyar Rendészettudományi Társaság tagja. 
 

 

Tkf.:      A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216- 

           6774 tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja. 

 
 

 

K.:   & 2002 ; X 2003 ;  2006 ; ¯ 2007 ;  2010 ;  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 

 
 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  CSÓKA Ferenc 

È: (+36/06-70) 506-0423 

 @: monedula.franciscus@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 195-098 

 

 

 

 
 

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  
 

 

Sz.i.: 1947 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, lengyel, német, olasz, orosz,  
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság elnökségi tagja; 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   & 2000 , X 2002 , ¯ 2006 ,  2010 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  ERNYES Mihály 

È: (+36/06-20) 326-7193 

 @: ermi_uiroda@freemail.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 191-020 

 

 

 

     
 

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  
 

 

Sz.i.: 1951 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: német  
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: címzetes főiskolai docens 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság tagja; 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   & 1999 , X 2001 ,  2002 , ¯ 2004 ,  2005 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás, természetjárás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  FAZAKAS László Károly 

È: (+36/06-30) 986-3997 

 @: fazakas.laszlokaroly@upcmail.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 192-047 

 

 

 

     
 

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  
 

 

Sz.i.: 1944 
 

 

Iv.: Főiskola 
 

 

Nyt.: — 
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság tagja. 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   & 1999 , X 2000 ,  2001 , ¯ 2004 ,  2002 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  FORRÓ János Vilmos 

È: (+36/06-20) 311-3966 

 @: forro.janos@hotmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 192-050 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1949 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol 
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság tagja. 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   &1999 , X 2000 , ¯2001 ,  2006 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás, kertművelés. 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  GÁSPÁR László dr. 
È: (+36/06-20) 370-2863 

 @: gaspar50@vipmail.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 190-008 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1945 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Német, angol 
 

 

Tf.: Cs.C. 
 

 

Of.: docens 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság tagja. 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   &1999 , X 2000 ,  2001 , ¯2004 ,  2006 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  KAISER Ferenc dr. 

È: (+36/06-30) 538-7720 

 @: kaiser.ferenc@uni-nke.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 195-105 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1971 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Német, angol 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: Egyetemi docens 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa- 

            ság tagja. 
 

 

Tkf.:        
 

 

K.:   &2001 ,  2002 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  LŐRINCZ József dr. 
È: (+36/06-20) 222-6545 

 @ : lowiz@t-online.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 195-028 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1944 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Német, orosz 
 

 

Tf.: Cs.C. 
 

 

Of.: Címzetes egyetemi tanár 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: - A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Társaság, a Magyar Rendészettudomá- 

             nyi Társaság és a Magyar Börtönügyi Társaság elnökségeinek tagja, az MTA Ren- 

             dészettudományi Bizottságának tagja 
 

Tkf.:        
 

 

K.:   &2000 , X 2002 ,  2009 , ¯2014 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  KOVÁCS Tamás dr. 

È: (+36/06-30) 589-4372 

 @ : kuznyecov.t@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 110-244 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1979 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, francia, latin, német 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Társaság  és a Magyar Rendészettud- 

           dományi Társaság tagja. 
 

 

Tkf.:         — 
 

 

K.:   &2010 , X 2012 ,  2014 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  KOVÁCS Zoltán András dr. 

È:  
 @ :  

 TAGSÁGI SZÁM: 110-245 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1979 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, latin, német, orosz 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

 

 

Tkf.:         — 
 

 

K.:   &2000 , X 2012 ,  2010 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 

 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  MEZEY Barna dr. 

È: (+36/06-30) 211-7384 

 @ : mbarna@ajk.elte.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 191-030 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1953 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, német, orosz 
 

 

Tf.: DSc.. 
 

 

Of.: Egyetemi tanár 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a Magyar Bör- 
            tönügyi Társaság elnökségeinek tagja. 
 

 

Tkf.:         Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Rendvédelem-történeti Füzetek (Ac- 

            ta Historiae Praesidii Ordinis),  HU-ISSN  1216-6774  tudományos  folyóirat   szerkesz- 
            tőbizottságának az elnöke. 
 

 

K.:   &1998 , X 2001 ,  2004 , ¯2006 ,  2011 ,  2010 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  NAGY Ákos Péter dr. 

È: (+36/06-20) 234-5804 

 @: nagyakospeter@yahoo.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 110-253 

 

 

 
  

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  
 

Sz.i.: 1978. 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, német 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.: www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Tkf.: — 
 

 

K.:  2013 , X 2014 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.: — 
 

 
 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  ŐRY Károly dr.univ. 

  
   

 TAGSÁGI SZÁM: 190-003 

 

 

 
 

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  
 

Sz.i.: 1933 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Francia, német, olasz 
 

 

Tf.: Bölcsészdoktor 
 

 

Of.: docens 
 

 

M.: nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel 
 

 

T.: nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel 
 

 

Tsz.: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 

Tkf.: — 
 

 

K.:  & 1998 , X 2000 ,  2010 , mag 2009,   2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.: — 
 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  PARÁDI József dr. 

È: (+36/06-70) 326-1151 

 @ : paradi.jozsef@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 190-001 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1950 
 

Iv.: Egyetem 
 

Nyt.: Német, orosz 
 

Tf.: Cs.C. 
 

Of.: Főiskolai tanár 
 

M.: www.mtmt.hu 
 

T.:  www.mtmt.hu 
 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke. 
 

 

Tkf.:         A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN  

           1216-6774, a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historae Praesidii Or- 
           dinis), HU-ISSN 1785-3257 tudományos periodikák főszerkesztője, valamint „A ma- 

           gyar rendvédelem-történet öröksége.” HU-ISSN 2062-8447, „A magyar rendvéde- 

           lem-történet hagyatéka.” HU-ISSN 2064-4728, a „Magyar Rendvédelem-történeti ta- 

           nulmányok.” HU-ISSN 2415-9875, „Salutem.” HU-ISSN 2416-2078, „Segédtudo- 
            mányok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában.” HU-ISSN 2064-5333 könyv- 

           sorozatok szerkesztője. 
 

 

K.:   &1998 , X 2001 ,  2004 , ¯2006 ,  2011 ,  2010 ,  2015 
 

 

Ho.:  Olvasás, természetjárás. 
 

 

W.:  — 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  PERÉNYI Roland dr. 

È: (+36/06-30) 398-7704 

 @ : perenyir@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 106-221 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1976 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Angol, német 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
 

 

Tkf.:         — 
 

 

K.:   &2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 
= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  SALLAI János dr. 

È: (+36/06-30) 988-6602 

 @ : sallai.janos@uni-nke.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 114-264 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1960 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Orosz 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: Egyetemi tanár 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a Magyar  
            Rendészettudományi Társaság tagja. 
 

 

Tkf.:         A Magyar Rendészet című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 
 

 

K.:   Szent György Érdemjel, Közszolgálatért érdemérem arany fokozata 
 

 

Ho.: Olvasás, természetjárás 
 

 

W.:  — 
 

 
 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  SIMON F Nándor 

È: (+36/06-20) 347-4602 

 @ : simon.f.nandor@gmail.com 

 TAGSÁGI SZÁM: 196-126 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1963 
 

 

Iv.: Főiskola 
 

 

Nyt.: Orosz 
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
 

 

Tkf.:         — 
 

 

K.:  &2000 , X 2001 ,  2002 , ¯2003 ,  2005 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 

 

 

W.:  — 
 

 
 

 

 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  SUBA János dr. 
È: (+36/06-30) 566-7120 

 @ : suba.janos@mail.militaria.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 196-034 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1958 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Német 
 

 

Tf.: Ph.D. 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
 

 

Tkf.:         — 
 

 

K.:  &2000 , X 2001 ,  2002 , ¯2007 ,  2003 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás, természetjárás 
 

 

W.:  — 
 

 
 

 

 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  SZAKÁLY Sándor dr. 
È: (+36/06-30) 790-3249 

 @ : sandor.szakaly@veritas.gov.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 190-017 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1955 
 

 

Iv.: Egyetem 
 

 

Nyt.: Német 
 

 

Tf.: DSc. 
 

 

Of.: Egyetemi tanár 
 

 

M.: www.mtmt.hu 
 

 

T.:  www.mtmt.hu 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
 

 

Tkf.:         A Veritas Történetkutató Intézet igazgatója, a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

            Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774 tudományos folyóirat szerkesztő- 

            bizottságának a tagja. 
 

 

K.:  &1999 , X 2002 ,  2006 , ¯2009 ,  2012 ,  2015 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás, természetjárás 
 

 

W.:  — 
 

 

 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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NÉV  ZEIDLER Sándor 

È: (+36/06-30) 961-9148 

 @ : zeidler@upcmail.hu 

 TAGSÁGI SZÁM: 191-039 

 

 

 

       
 

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  
 

 

Sz.i.: 1946 
 

 

Iv.: Főiskola 
 

 

Nyt.: Német 
 

 

Tf.: — 
 

 

Of.: — 
 

 

M.: Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

T.:  Publikációinak bibliográfiai adati nyilvános adatbázisban nem szerepelnek. 
 

 

Tsz.:  A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
 

 

Tkf.:         — 
 

 

K.:  &1998 , X 2000 ,  2003 , ¯2006 ,  2012 ,  2015 
 

 

Ho.: Olvasás 
 

 

W.:  — 
 

 
Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv feltünteté-
se);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függetlenül a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet nem diplomaszerzési eljárás ke-
retében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publikált monográfiák;   T. = Publikált tanul-
mány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. 

= saját, személyes weboldala. 
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PARÁDI József 
Állami kitűntetést kapott 

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja 
 

 

2017. III. 13-án. dr. ZÉTÉNYI Zsolt tagtársunk Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt 

Polgári Tagozat kitüntetést kapott, melyet az dr. TRÓCSÁNYI László igazságügymi-
niszter a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében adott át 75. életéve alkalmával a 
magyar jogállamiság, Történelmi Alkotmányunk és az ártatlanul meghurcoltak ér-
dekében végzett kitartó, megalkuvásmentes, áldozatos munkájáért.  
 

 

          
 

 

 

A kitüntetett életútja: 

 

Dr. ZÉTÉNYI Zsolt magyar jogász, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagja. 

1941. VIII. 9-én született Veszprémben. Édesanyja református tanítónő, édes-
apja törvényszéki bíró volt. Apai családja után katolikus vallású. 

1959-ben Rákospalotán érettségizet.  
1964-ben szerzett diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán. 
1967-1968 között a Legfelsőbb Bíróság tanácsjegyzője.  
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1968-ban bírói-ügyészi szakvizsgát tett, 1968-1969 között az Országos Krimi-
nalisztikai Intézet tudományos munkatársa, ezután évtizedekig jogtanácsos, 1994-

től gyakorló ügyvéd. 
1986-tól 2013. évi megszűnéséig a BAJCSY-ZSILISZKY Endre Baráti Társaság 

(1989-től BAJCSY-ZSILINSZKY Társaság) tagja, ügyvezető titkára, majd főtitkára. 
1989-ben az Ellenzéki Kerekasztalban képviseli a BAJCSY-ZSILINSZKY Társa-

ságot az MSZMP-vel folytatott tárgyalásokon, a kerekasztal és az állampárt meg-
egyezésének aláírója 1989. IX. 18-án. 

1990-1994-ben országgyűlési képviselő (MDF), az emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottság alelnöke, 1987-től 1995-ig MDF-tag, 1993-1994 között az Or-
szágos Elnökség tagja, 1992-től a Nemzeti Társaskör tagja, 1994-1998 között el-
nöke, 1998-tól tiszteletbeli elnöke. 

1997-től a Százak Tanácsa, 1994-től a Magyar Alkotók és Gondolkodók Szak-
értői Társaság és más egyesületek tagja, egyszemélyes Nemzeti Jogvédő irodát tar-
tott fenn 1994-től minden köztámogatás nélkül az önkényuralom (sortüzek) halálos 
áldozatai védelmében, 2004-től a Nemzeti Jogvédő Alapítvány, valamint 2015. évi 
megszűnéséig a Magyar Konzervatív Alapítvány kuratóriumának elnöke, 2008-tól 
2014-ig a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöke. 

2012-től a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. A társaság által gondozott szakterülettel releváns kutatási témája: 
Jogtörténet, népbírósági perek, a Magyar Királyi Csendőrség története. Tudomá-
nyos társaságunktól rendvédelem-történeti szellemi munkássága elismeréseként 
Rendvédelem-történetért Érdemérem, Rendvédelem-történetért Érdemkereszt tá-
mogató fokozat és Rendvédelem-történetért Érdemkereszt művelő fokozat elisme-

résben részesült.  
 

A kitűntetett alkotásainak válogatott jegyzéke: 

Monográfiák és kismonográfiák és hasonló jellegű kötetek: 
1 Mi a teendő a múlttal? Beszédek, cikkek, interjúk 1989-1994. Budapest – Salgó-

tarján, 1994, Magyar Egyeztető Testület – Salgótarjáni Nyomda. 543 p. HU-ISBN 

963 85 2041 8. 
2 A Szentkorona-eszme mai értelme. Budapest - Debrecen, 1997, Püski - Alföldi 

Nyomda. 299 p. HU-ISBN 963 90 4043 6. 
3 Magyarország Szent Koronája. Múlt, jelen, jövő. Szentendre - Győr, 2001, Ka-

irosz Kiadó – Text-Print. 229 p. HU-ISBN 963 94 0628 7. 
4 Milyen emlékmű álljon a Szabadság téren? Budapest, 2006, Masszi Kiadó. 117 

p. HU-ISBN 963 94 5474 5 
5 Magyar alkotmányossági kiskáté. Budapest, 2010, Magyarországért Kulturális 

Egyesület. 23 p. HU-ISBN 978 963 89 0040 1. 
6 A Szent Korona vonzásában. Budapest, 2011, Kairosz. 120 p. HU-ISBN 

978 963 66 2470 5. /Magyarnak lenni, 50./ HU-ISSN 1787-1735. 
7 A Képíró ügy. Tanulmány és dokumentumközlés. Budapest, 2013, Kairosz. 384 

p. HU-ISBN 978 963 66 2499 6. 
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8 Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. Budapest, 2015, Magyar Napló. 589 p. 
HU-ISBN 978 615 5465 44 4. 

9 Történeti alkotmányunk esélyei (részlet egy nagyobb tanulmányból). Keszthely, 

2015, Balaton Akadémia Kiadó. 82 p. HU-ISBN 978 615 51 7477 3. /Szent 

György könyvek./ HU-ISSN 1789-6819 
10 Történeti alkotmányunk vívmányai és a 2011. évi alaptörvény. Buda-pest, 

2015, Kairosz. 216 p. HU-ISBN 978 963 66 2817 8. 

Gyűjteményes kötetei: 
11 Több fényt. Budapest, 2007, TIMP Kiadó. 384 p. HU-ISBN 978 963 96 1433 8. 
12 et al. (szerk.): A történeti alkotmány - Magyarország ősi alkotmánya. Buda-

pest, 2009, Magyar-országért Kulturális Egyesület. 1139 p. HU-ISBN 978 963 06 

7033 3. 

Második kiadás: 

et al. (szerk.): A történeti alkotmány - Magyarország ősi alkotmánya. Budapest, 

20102, Magyar-országért Kulturális Egyesület. 1408 p. HU-ISBN 978 963 06 8703 4. 

Tanulmányok gyűjteményes kötetekben: 
13 Az alkotmány alapelveiről az államformáról, a nemzeti jelképekről. 32-37.p. In 

HAJDOK Zsolt – MÁTÉ Jánosné (szerk.): Az alkotmány alapelvei. Budapest - Pécs, 
1989, ÉGSZI-Exprint – Pécsi Szikra. 64 p. HU-ISBN 963 73 2547 6. 

/Alkotmányjogi füzetek, 1./ HU-ISSN 0865-1728. 
14 Néhány gondolat az alapvető jogokról. 72-77.p. In HAJDOK Zsolt – MÁTÉ Já-

nosné (szerk.): Emberi és állampolgári jogok. Budapest - Pécs, 1989, ÉGSZI-
Exprint – Pécsi Szikra. 78 p HU-ISBN 963 73 2546 8 /Alkotmányjogi füzetek, 2./ 

HU-ISSN 0865-1728. 
15 A legfelsőbb népképviseleti szerv és annak megválasztása. 65-72.p. In HAJ-

DOK Zsolt – MÁTÉ Jánosné (szerk.): Parlament, választás. 88 p. Budapest - Pécs, 
1989, ÉGSZI-Exprint – Pécsi Szikra. HU-ISBN 963 7325 49 2. /Alkotmányjogi 
füzetek, 4./ HU-ISSN 0865-1728. 

16 A kormányforma néhány kérdéséről, különös tekintettel az államfő és a kor-
mány viszonyára. 50-53.p. In HAJDOK Zsolt – MÁTÉ Jánosné (szerk.): Az államfő 

és a kormány. Az igazságszolgáltatás és az ügyészség. Budapest - Pécs, 1989, ÉG-
SZI-Exprint – Pécsi Szikra. 128 p. HU-ISBN 963 73 2557 3. /Alkotmányjogi füze-
tek, 5-6./ HU-ISSN 0865-1728. 

17 Az igazságszolgáltatás néhány elvi és gyakorlati kérdéséről. 108-112.p. In 

HAJDOK Zsolt – MÁTÉ Jánosné (szerk.): Az államfő és a kormány. 128 p. Budapest 

- Pécs, 1989, ÉGSZI-Exprint – Pécsi Szikra. HU-ISBN 963 73 2557 3. / Alkot-

mányjogi füzetek, 5-6./ HU-ISSN 0865-1728. 
18 Néhány gondolat az önkormányzatról. 56-63.p. In HAJDOK Zsolt – MÁTÉ Já-

nosné (szerk.): Helyi és szakmai önkormányzatok. Tulajdon-formák, állami pénz-

ügyek. Budapest - Pécs, 1989, ÉGSZI-Exprint - Pécsi Szikra. 128 p. HU-ISBN 963 

73 2552 2. /Alkotmányjogi füzetek, 7-8./ HU-ISSN 0865-1728. 
19 Magyar Formula az államhatárokról. 335-336.p. In MÓZSI Ferenc (szerk.): 

Gondolatok a nemzetért. Válogatás millecentenáriumi koncepciópályázat anyagá-
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ból. Budapest - Debrecen, 1997, Püski – Magyar Szellemi alapítvány – „Magyar 
Jövőért” Alapítvány. 438 p. HU-ISBN 963 90 4042 8. 

 

20 Magyarország Szent Koronája. 476-520 p. In TÓTH Zoltán József (szerk.): A 

Szent Korona-eszme időszerűsége. Budapest, 2004, Szent István Társulat. 528 p. 
HU-ISBN 963 36 1625 5. 

21 Gyökeres alkotmányreformra van szükség. In VARGA Domokos György (szerk.): 
Magyar Nemzetstratégia. I.köt. Budapest, 2008, Magyar Konzervatív Alapítvány - 

Püski. 775 p. HU-ISBN 978 963 06 6202 4. 
22 Magyarországon gyökeres alkotmányreform kell! 251-266.p. In MEDVIGY 

Endre (szerk.): Magyar Nemzetstratégia. II. kötet. Budapest, 2009, Magyar Kon-

zervatív Alapítvány – Püski. 616 p. HU-ISBN 978 963 30 2006 7. 

Tanulmányok konferencia kötetekben: 
23 A Szent Korona eszme időszerűsége. 26-36.p. In SIKLÓSI András et al. 

(szerk.): Kitörés a pokolból: az 1998-as budapesti Szittya Világtalálkozó nemzet-
védelmi és (ős)történelmi előadásai. Szeged – Dunaharaszti, 1999, Nap Alapítvány 
- Maczó J. 347 p. HU-ISBN 963 00 2265 6. A tanulmány korábbi változata 1998-

ban, Budapesten hangzott el a Szittya világtalálkozón. A publikált tanulmány az 
előadás javított bővített és átdolgozott változata. 

24 Státustörvény-é, vagy kettős állampolgárság. 75-83.p. In ZÁGON Norbert 

(szerk.): Számvetés keresztyén nézőpontból. A balatonszárszói népfőiskolai konfe-
rencián elhangzott előadások 2001. július 23-29. Budapest, 2001, Magyar Népfő-
iskolai Collegium - Ráday. 134 p. HU-ISBN 963 83 6050 X. /Népfőiskolai füzetek, 

9./ HU-ISSN 1586-5398. A tanulmány korábbi változata 2001 júliusában, Balatonszár-
szón a Népfő-iskolai Collegium által szervezett népfőiskolai konferencián hangzott el. 
A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

25 Gondolatok az 1956-os sortüzek miatt folyó perekről. 126-144.p. In SIKLÓSI 

András et al. (szerk.): Reményünk: a magyar feltámadás. A 2002-es budapesti 

Szittya Világtalálkozó nemzetvédelmi, (ős) történelmi és kulturális előadásai. Bu-

dapest, 2003, Nap Alapítvány. 400 p. HU-ISBN 963 86 3077 9. A tanulmány ko-
rábbi változata 2002-ben, Buda-pesten hangzott el a Szittya Világtalálkozón. A 
publikált tanulmány az előadás javított bővített és átdolgozott változata. 

26 Jogfolytonosság és alkotmány. 164-174.p. In FÁY Árpád (szerk.): Konferencia 

az alkotmányról az Európai Unió kapujában. Nyilatkozat alkotmányosságról és a 
jogfolytonosság helyreállításáról. Buda-pest - Debrecen, 2002, Püski - Alkotmá-
nyossági Műhely és Fórum. 362 p. HU-ISBN 963 93 3789 7. A tanulmány korábbi 
változata 2002. szeptember 13-án, Budapesten hangzott el az Alkotmányossági 
Műhely és Fórum által szervezett „Az alkotmányról az Európai Unió kapujában. 

Nyilatkozat alkotmányosságról és a jogfolytonosság helyreállításáról” című konfe-
rencián. A publikált tanulmány az előadás javított bővített és átdolgozott változata. 

27 A történeti alkotmány időszerűsége. A Szent Korona állameszme és tan. 499-

519.p. In SIMON János (szerk.): Húsz év szabadon Közép-Európában. Demokrácia, 
politika, jog. Budapest, 2011, Konrad Adenauer Alapítvány – Magyar Politológu-
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sok Egyesülete. 576 p. HU-ISBN 978 963 08 1694 6. A tanulmány korábbi válto-
zata 2010 novemberében, Budapesten hangzott el a Konrad Adenauer Alapítvány 
által szervezett társadalomtudományi konferencián. A publikált tanulmány az elő-
adás javított, bővített és átdolgozott változata. 
Tanulmány periodikában: 

28 Néhány adalék az „igazságtétel” kérdéséhez. Valóság, XLII.évf. (1999) 11.sz. 
59-78.p. HU-ISSN 0324-7228. 

29 A Kristóf-ügy (A dr. Ságvári Endre letartóztatása kapcsán koholt vád alapján 
elítélt Kristóf László ügye). Valóság, XLIX.évf. (2006) 12.sz. 92-114.p. HU-ISSN 

0324-7228. 

30 Alaptörvényre van szükség avagy az új alkotmány mítosza 1. Valóság, 

LIV.évf. (2011) 5.sz. 29-39.p. HU-ISSN 0324-7228. 
31 A Magyar Királyi Csendőrség és a csendőrök jogállás 1945-ben és azután. Egy 

elfelejtett szervezet és jelmondat: „Híven, becsülettel, vitézül!” Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XX.évf. (2011) 24.sz. 154-

165.p. HU-ISSN 1262-6774. A tanulmány korábbi változata 2010. december 6-án, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság által szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos 

konferencia-sorozatnak „A közbiztonság közös Kárpát-medencei örökségünk.” cí-
mű XXIV. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

32 István Király intelmei és az idegenpolitika. Hitel, XXVIII.évf. (2015) 12.sz. 3-

12.p. HU-ISSN 0238-9908. 
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VI. 

MŰHELY 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 

 

SZIGETVÁRI Oszkár 

A Magyar Királyi Csendőrség járásőrmesterei. 
 

 

Az 1885-ben1 életre hívott fővárosi detektívtestület sikerei példaként szolgáltak 
a társ rendvédelmi testületeknek hasonló szolgálatok megszervezésére. A Ma-

gyar Királyi Csendőrség felállításakor2 nem rendelkezett nyomozó egységek-
kel. A bűnözés eltérő sajátosságai ellenére, melyek a város és vidék vonatkozá-
sában mutatkoztak szükségessé vált a bűnügyi szolgálat megszervezése. A 
bűncselekmények és elkövetési módszerek változása, fejlődése a csendőrség 
esetében is szükségessé tette a nyomozói tevékenység kimunkálását. A testület 
elsősorban a vidéki területeken diszlokált, ahol a büntetendő cselekmények 
tekintetében erős eltérés mutatkozott a városi viszonyokhoz képest. A terület és 
a bűnesetek sajátosságai, az emberek közti szoros viszonyok, amik a falusi 
életre jellemzőek voltak, indokolttá tették, hogy az esetek nyomozását a csend-
őrség végezze. Ezen igényekre reagálva a dualizmus időszakában a fővárosi 
rendőrség mintájára, a detektívszolgálat meghatározó elemeit, gyakorlatban is 
működő fortélyait adaptálva, kerültek megszervezésre a járásonként felállított 
járásőrmesterségek. 

A járásőrmesterek esküvel kötelezett rangosztályba nem sorolt havidíjasok 

voltak. A csendőr törzsőrmester elé sorolták őket, velük egy állománycsoportot 
alkottak. Amennyiben külső szolgálatra vezényelték őket, akkor elöljárói voltak 
a nekik alárendelt őrsöknek, melyekkel együtt csendőrjárást alkottak. A járás-
őrmesterek székhelyüket tekintve a szakasz-parancsnokságok és közigazgatási 
járások székhelyein állomásoztak, elöljárói voltak a területükön lévő őrsöknek. 
Az állomáshelyeik meghatározásában a belügyminiszter foglalt állást a területi-
leg illetékes csendőr kerület-parancsnok javaslatára. Az járásőrmesterek lét-
számát a szükségesség függvényében a belügyi és honvédelmi miniszter közös 
beleegyezéssel határozta meg. Azok az őrmesterek voltak kinevezhetőek 
csendőr járásőrmesternek, akik csendőr járásőrmester jelöltként járásparancs-
noki tevékenységet egy évig kiválóan láttak el. A nyomozati munkát végző 
járásőrmesterek nem az őrsökhöz, hanem a szakasz-parancsnokok közvetlen 
irányítása alá tartoztak. 3 Feladatukat kettősség jellemezte, egyrészt ellenőrző 
tevékenységet láttak el a csendőr őrsök felett, másrészt bűnügyi munkát végez-



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                               XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 

 

166 

 

tek.4 Magyarországon 1913-ban nyolc csendőr kerületben mintegy 428 csendőr 
járásőrmester és 83 járásőrmester jelölt szolgált.5 1914-ben a járások száma 483 
volt. (I.sz. melléklet) 

Tevékenységüket a Magyar Királyi Csendőrség járásőrmesterei számára 
1903-ban kiadott utasítás részletesen szabályozta. Az utasítás három fejezetből, 
valamint a mellékletben szereplő különböző iratmintákból állt. Az első fejezet-
ben a járásőrmesterek szolgálati elnevezését, állomáshelyeiket, állományviszo-

nyukat és kinevezésük rendjét határozták meg. A fejezetben továbbá kitértek a 
járásőrmester jelöltek nyilvántartásba vételére, és a járásőrmesterek áthelyezé-
sének lehetőségére, melynek feltétele a kerületi parancsnokság javaslata, to-
vábbá a végrehajtásához a belügy- és honvédelmi miniszterek egyetértése volt 
szükséges. A 6. § rendelkezett az illeték, öltözet, fegyverzet és felszerelés vo-
natkozásában. Illetményük a vonatkozó csendőrségi szabályzat alapján került 
megállapításra. Öltözékük csupán a hajtókák és szegélyek világos buzér posztó-
ja tekintetében tért el a törzsőrmesterek egyenruhájától. Fegyverzet és felszere-
lés dolgában az eltérés a gyalogsági tiszti kard hüvelyén elhelyezett hordkamó-
ban nyilvánult meg. Gyalogos szolgálat ellátásakor a kardkötőszíj karikájába 
egy vékony acéllánc került egy hordkamóval, amibe menet közben a kardhü-
velyt beleakasztották annak felső karikájánál fogva. Továbbá felszerelésükhöz 
tartozott egy csendőrségi forgópisztoly is. Azonban szolgálat ellátására a két 
rendszeresített lőfegyver a karabély és a forgópisztoly közül csak az egyiket 
vihették magukkal. 

A személyi állományról anyakönyvi lapokat, minősítvényi táblázatokat ve-
zettek, melyben a rájuk vonatkozó utasításokat foglalták össze. Közvetlen tiszti 

elöljárójuknak voltak alárendelve. 6 Fenyítések tekintetében a testület szolgálati 
utasításának a vonatkozó pontjait kellett rájuk is alkalmazni.7 

Fegyelmi eljárással a csendőr járásőrmestereket nem lehetett lefokozni, 

rendfokozatukból és a csendőrségből elbocsájtani. Amennyiben fenyítésük 
sikertelen maradt, a további eljárás érdekében a honvédelmi miniszterhez ke-
rülhetett felterjesztésre az ügy. Szobafogsággal fenyített csendőr esetén rang és 
zsoldosztályra vonatkozó egyéb büntetés nem volt alkalmazható. Amennyiben 
büntető bíróság bűntett vagy vétség miatt olyan ítéletet hozott ellenük, amely az 

altiszt lefokozását eredményezte, az ítéletben nem lefokozásukat, hanem rend-

fokozatukból és a csendőrségtől való elbocsájtásuk került kihirdetésre. Ezen 
ítéletbe belefoglalható volt a csendőrségbe való belépést megelőzően a közös 
hadseregben vagy a honvédségben viselt rendfokozatuktól való megfosztásuk 
is.  
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A nősülésükre vonatkozó szabályozást változatlanul hagyták. Ezt továbbra 
is a „Nősülési szabályzat” és a csendőrségi szervezeti és szolgálati utasítás 
határozta meg.8 

Szabadságolás tekintetében a Magyar Királyi Csendőrség személyi állo-
mányára vonatkozó rendelkezések, nyugellátás tekintetében pedig a testület 
tagjainak nyugdíjellátásáról szóló jogszabályok voltak az irányadók.9 

Az öt év szolgálati kötelezettség letöltését követően, akár a csendőr altisz-
tek esetében a járásőrmesterek is további egy-egy év tartamára állományban 
történő maradásukat évről évre vállalhatták. A tovább szolgálni nem szándéko-
zó és nem védköteles, de szolgálati kötelezettségének eleget tett és népfelkelési 
kötelezettség alatt álló csendőr-járásőrmesterek a népfelkelési kötelezettség 
fenntartása mellett, ha ennek eleget tettek elbocsájthatók voltak. Amennyiben a 

közös hadseregbeli kötelezettség alatt álltak, őrmesterekként csapattestük tarta-
lékába kerültek visszahelyezésre. Akik a közös hadseregbeli szolgálati kötele-
zettség alatt álltak, de honvédségi szolgálati kötelezettségüket nem teljesítették 
szintén őrmesterként kerültek visszahelyezésre honvédségi csapattestükhöz. 
Ezen esetekben az érintett leszerelő a hivatásos csendőrségi ellátási igényét 
elvesztette. A leszerelők számára „Kilépti bizonyítvány”-t, „katonai” vagy 

„honvéd” ,illetve „népfelkelési igazolvány ,könyv”-et állítottak ki. Az állo-
mányváltozások tekintetében a honvédelmi miniszter rendelkezett. A saját 
kérelmükre kilépett járásőrmesterek a csendőrségbe való újbóli felvétele szin-
tén a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozott, amely kinevezési okirattal 
volt szentesíthető. A hadtörvényszék által hozott ítélet során rendfokozatból és 
csendőrségből elbocsátott járásőrmesterek számára „Elbocsátási igazolvány” 
került kiadásra.10 

Az utasítás második fejezete a szolgálattal kapcsolatos kötelmeket, azzal 
szemben támasztott elvárásokat és a hatáskörre vonatkozóan határozott meg 
irányelveket. Kiemelésre került a csendőrségi szolgálat alapos ismerete, mint a 
járásőrmester felelősségteljes szolgálatellátásának alapja. Hangsúlyozták a 

továbbképzés fontosságát és az egyéni példamutatást. A külsőre, ápolt megjele-
nésre, erkölcsös életmód folytatására különösen ügyelniük kellett.  

Tilalmazott volt a csendőri szolgálattal összefüggésben az ajándék elfoga-
dása, akár a családtagoknak adták, akár a csendőröknek maguknak. A szabály-
zat kiemelte az alárendeltekkel való bánásmód fontosságát, az alárendeltek 
megismerését a helyes bánásmód elengedhetetlen részének tekintették. A járás-
őrmester tekintélye megőrzése érdekében szükséges volt naprakész tudás, hogy 

kellően tájékoztathassa alárendeltjeit, számukra felvilágosítást, segítséget tud-
jon nyújtani. Elvárás volt az alárendeltek bajtársias, szigorú, de igazságos bá-
násmódban részesítése. A csendőr járásőrmestereknek járásuk közbiztonsági 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                               XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 

 

168 

 

helyzetét, az alárendelt őrsök tevékenységét, a közbiztonságra vonatkozó intéz-
kedéseket, a fennálló utasításokat és rendeleteket ismerniük kellett.  

A járásőrmestereknek a járási hatóság tisztviselőjét időnként tájékoztatni 
kellett a közbiztonsági helyzetről. Az utasítás ebben a fejezetben külön kitért a 

nyomozó szolgálatra, az azt szabályozó előírások betartására, betartatására. Ez 
az alárendeltek részére történő folyamatos oktatást, ellenőrzést jelentett a nyo-

mozó szolgálat eredményes működése érdekében. Az oktatás a korábban ered-
ményesen felderített nyomozások ismertetését is magába foglalta, amelyből 
közvetlen gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a csendőrök.  

A felelősségre vonás tekintetében ügyelni kellett az alárendeltek önérzeté-
re. A nem szándékosan elkövetett, nem súlyos mulasztásokért amennyiben 
lehetőség volt rá a fenyítést kerülni kellett. Ezekben az esetekben a figyelmez-

tetés, oktatás alkalmazását célravezetőbbnek tartották, azonban a tekintély 
megőrzése érdekében a helyreigazítást ilyen esetekben lehetőleg négyszemközt, 
a fiatalabb állomány jelenléte nélkül kellett megejteni.9 

Tehát a fegyelmi felelősségre vonás esetében is megfigyelhető egy arányos 
és fokozatos rendszer, amely megfelelő jóakarattól vezérelt pedagógiai elveket 
takart, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülendőek legyenek a hasonló 
hibák, tévedések.  

A csendőr járásőrmester rendelkezett az altiszt fenyítő jogával, amit azon-
ban bölcsen az elérni kívánt céloknak megfelelően arányosan kellett alkalmaz-
nia. Az általa kiszabott büntetések a szakasz-parancsnoknak bejelentendőek 
voltak, azokat a havi büntetési jegyzőkönyvbe kellett foglalni. Alapelvként a 
járásőrmesterekre is igaz volt, hogy elöljárójukat, szakasz-parancsnokukat a 

lehető legnagyobb mértékben támogatni voltak kötelesek. A szolgálati utasítás 
megfogalmazta továbbá, hogy a sok fenyítés sem a személyi állománynak sem 

pedig a parancsnoknak nem előnyös. Az elöljárók megfelelő oktatással, példa-
mutatással igyekeztek kiküszöbölni a kihágásokat. A súlyosabb kihágások és a 

fegyverhasználatok helyszínén a járásőrmester köteles volt haladéktalanul meg-
jelenni, helyszíni irányítást, intézkedéseket foganatosítani, továbbá szakasz-

parancsnokát haladéktalanul értesíteni.11 

A csendőrségi nyomozó szolgálat számára kiadott szabályzat második fe-
jezetében leírtak több esetben visszatükröződnek a mai rendőri szolgálatellátás 
etikai ajánlásaiban a szolgálatra vonatkozó törvényi szabályozókban. Gondol-
junk például az ajándék elfogadásának tilalmazására, a személyes példamuta-
tás, bajtársiasság, önképzés, erkölcsös életvitel folytatásának hangsúlyozására. 
Ezek az alapelvek tehát már jóval korábban kimunkálásra kerültek, függetlenül 
a korabeli eltérően strukturált társadalmi viszonyoktól.12 
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A csendőr járásőrmesterek szolgálati teendőivel kapcsolatos feladatok a já-
rásőrmesterek számára készített utasítás harmadik fejezetében kerültek megfo-
galmazásra. Ennek értelmében szolgálatuk külső, nyomozó cselekmények ellá-
tásával, saját őrsének vezetésével, irodai tevékenységgel, valamint őrsszemlé-
vel kapcsolatos teendőkből állt. A külső szolgálat lefedte a saját őrsében szol-
gálatot ellátó járőrök ellenőrzését, valamint a járásőrmester szolgálati utazásai 
során egyes külső őrsök járőreit is ellenőrizte. Az ellenőrzés magában foglalta a 
járőrök tényleges szolgálat ellátásának figyelemmel kísérését is. A járásőrmes-
ternek járása minden községében egy éven belül legalább egyszer meg kellett 
jelennie. Azokban a községekben, ahol a vállalatok jelenléte, illetve az infra-
struktúrával járó munkások létszáma indokolttá tette ennél gyakrabban volt 
köteles megjelenni, ellenőrzést végrehajtani. Az állomáshelyén kívüli községek 

látogatása esetén fel kellett vennie a kapcsolatot a község elöljárójával, illetve 
olyan személyekkel, akik érdemi információval rendelkeztek a közbiztonsági 
helyzettel kapcsolatban. Amennyiben járásában súlyosabb bűncselekmények, 
természeti csapások, balesetek következtek be, azok helyszínén a tudomására 
jutást követően köteles volt haladéktalanul megjelenni, foganatosítani az elsőd-
leges intézkedéseket, továbbá együttműködni a kirendelt hatósági közegekkel a 
rend helyreállítása érdekében. A megtett intézkedésekről, az esetleges átcsopor-
tosításról köteles volt továbbá a szakasz-parancsnokának jelentést tenni.13 

Az erők összpontosítása esetén, amennyiben szakasz-parancsnok vagy 

csendőr tiszt nem jelent meg a helyszínen a járásőrmesternek át kellett vennie a 

parancsnokságot az intézkedések koordinálása érdekében, melyről — az intéz-
kedést követően — a szakasz-parancsnokának köteles volt jelentést tenni. A 
nyomozások foganatosítása közben — azok sikerének érdekében — illetékes-
ségi területén vagy annak környezetében az igazságügyi hatóságokkal, járási 
rendőrhatósággal együttműködni volt köteles, velük szoros kapcsolatot kellett 

fenntartania. A bűncselekmények nyomozásakor a kötelezettségei közé tarto-
zott a közigazgatási hatóságoktól az ügyre vonatkozó információkat beszerez-
nie, amit közvetlenül kellett eljuttatnia a nyomozó csendőröknek, ezzel is bizto-
sítva, hogy a késedelmes információáramlás ne akadályozza a nyomozást.14 

A járásőrmester a nyomozás felügyeletén, ellenőrzésén kívül személyesen 
csak a bonyolultabb nyomozásokat vezette, irányította. 

A járásőrmester az állomáshelyén lévő csendőr őrs parancsnoka volt, ebből 
fakadóan őrs-parancsnoki hatáskör illette meg. Irodai tevékenysége egyrészt 
saját őrsirodájának vezetésére, másrészt a járás-parancsnokság irodájának veze-
tésére terjedt ki. Saját irodájának vezetését, amennyiben másodtiszt vagy he-
lyettes állt rendelkezésre, a helyettese vezette. A járás-parancsnokság irodájá-
nak vezetésekor irányelvként a szóbeliség volt jellemző. Tehát csak azon intéz-
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kedéseket volt szükséges írásba foglalni, ami szóbeli közlésben nem volt elin-
tézhető. Ezzel nagyban csökkentették a bürokrácia ügylassító mivoltát.15 

Szolgálati út tekintetében a járás-parancsnokság volt a lépcső legalsó foka. 
Ennek értelmében minden ügyiratot, amelyet a szakasz-parancsnoksághoz vagy 
felsőbb parancsnoksághoz címeztek, azt az őrsök a járás-parancsnokságukhoz 

küldték. Az őrsök részéről a szakasz-parancsnokságnak küldött iratok a csendőr 
járásparancsnokság láttamozását követően kerültek felterjesztésre a szakasz-

parancsnoksághoz. Amennyiben a járás-parancsnokság helyénvalónak találta a 
fogalmazványt, esetleges megjegyzéseit megtéve visszaadta az őrsnek ahonnan 
a dokumentum továbbításra került a szakasz-parancsnokhoz. A járásőrmester 
hosszas távolléte esetén annak helyettese megjegyzés nélkül továbbította a 
szakaszhoz a fogalmazványt. A szolgálati út visszafelé is működött, tehát az 
őrsöknek érkező intézkedések a járás-parancsnokság útján kerültek továbbítás-
ra. A járás-parancsnok irodájában vezetendő dokumentumok az iktatókönyv, az 
alárendeltek minősítési jegyzéke, kimutatás az évi portyatevékenységről, vala-

mint statisztikai kimutatások kerültek vezetésre.16 

A járás-parancsnokság és az őrs dokumentumait külön tárolták és kezelték. 
Ez azért is volt szükséges, hogy az azonos alakú és méretű dokumentumok 
összekeverése elkerülhető legyen. Továbbá az egyszerűbb kategorizálás érdek-
ében iktatószámok használata is előírásra került évfolyamonként. A minősítési 
jegyzékben követhetőek voltak az alárendeltek fenyítései és a beállt változások 
is. A minősítési jegyzéket minden év végén felterjesztették a szárny-

parancsnoksághoz, ezt követően kerültek vissza a járásőrmesterekhez. A köz-
biztonsági helyzettel kapcsolatos kimutatásokat az őrsök minden hónap végén a 
járásőrmesterekhez terjesztették fel, akik a beérkezett adatokat ellenőrizték, 

továbbá saját kimutatást készítettek, majd azt a szakaszhoz továbbították.17 

A járásőrmester kéthavonta az alárendelt őrsöt megszemlélte. Az őrsszem-

lék célja az őrsök működésének ellenőrzése, sajátosságainak megismerése, az 
állomány oktatása és fejlesztése volt. Irányelvként szolgált továbbá a szemle 
váratlan megtartása, annak érdekében, hogy a járásőrmester valódi képet kapjon 
az őrsök állapotáról. A járásőrmesternek szem előtt kellett továbbá tartania, 

hogy egyúttal saját őrsének is parancsnoka, mint őrs-parancsnok, ezért a külső 
őrsök szemléjét úgy volt köteles beosztani, hogy saját őrsétől legfeljebb 4-5 

napot maradjon távol. Egy őrs megszemlélése az utazási idő beszámítása nélkül 
24 óra időtartamú lehetett. Ennél hosszabb időt csak indokolt esetben tölthetett 
az őrsön, de a 48 órás tartózkodást jelenléte nem haladhatta meg. Az alárendelt 
őrsök szemléjét kéthavonta volt köteles megtartani. A megtartandó szemlékről, 
azonban szolgálati jegyen köteles volt tájékoztatni a szárny-parancsnokságot. 
Előírás volt továbbá, hogy alárendeltjeivel, őrseinek parancsnokaival, csend-



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                               XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 

 

171 

 

őrökkel gyakorta érintkezzen. Amennyiben a szemlénél valamely őrs-

parancsnok, illetve több csendőr szolgálati érdekből nem volt jelen, úgy a kö-
vetkező szemle előre bejelentett időpontban történt, hogy ekkor jelenlétük biz-
tosított legyen.18 

A csendőr őrsök a járásőrmestert minden fontosabb esetről, történésről ér-
tesíteni voltak kötelesek. Ekkor a járásőrmesterek kötelesek voltak — akár a 

folyamatban lévő cselekményeik megszakításával is — a megfelelő és szüksé-
ges intézkedéseket foganatosítani. A járásőrmester az ellenőrzések során bár-
mely őrsét, bármikor ellenőrizhette. Ez vonatkozott a járőrökre is. Ezt azon a 
területeken alkalmazták előszeretettel, ahol valamiféle szabálytalanságot, mu-
lasztást tapasztaltak.19 

A járásőrmesterek számára készített utasítás külön kitért az éjjeli ellenőr-
zésre is, amely esetében kerülni kellett a személyi állomány indokolatlan zava-
rását. Ekkor elsősorban a takarodó betartását, a szolgálatos állomány éberségét, 
körletrendet, a megfelelő irodavezetést kellett ellenőrizni. Az ellenőrzésről, 
jegyzőkönyvet kellett készíteni. Ebben rögzítették az ellenőrzés során tapasztalt 
körülményeket, a szolgálatban állók létszámát, az előírások betartását, a körlet-
rendre vonatkozó megállapításokat, az állomány magaviseletével kapcsolatos 
észrevételeket, az irodavezetésre vonatkozó szabályok betartását. A járásőrmes-
ter ellenőrzései során tapasztaltak a későbbiekben jelentés formájában a szárny-

parancsnoksághoz kerültek. Az ellenőrzések célja nem a felelősségre vonás, 
hanem az oktatás, útmutatás volt.20 

A járásőrmesteri utasítás a költségtérítés szabályait is lefektette. Ennek ér-
telmében a járásőrmesterek az utazásuk során felmerülő, a panaszos ügyek 
kivizsgálása alkalmával keletkező, az erőösszpontosítások során felmerülő, 
továbbá az ellenőrzések és a közbiztonságot veszélyeztető események bekövet-
keztekor a helyszínre való kivonulás költségeit számolhatták el. A térítés csak 
abban az esetben járt, ha a helyszín az állomáshelytől 20 km-nél távolabb esett. 
A gyalogos járásőrmestert nem korlátozták abban, hogy milyen közlekedési 
eszközt vehetett igénybe. A lovas járásőrmester közlekedési költséget nem 
számolhatott el. A járásőrmester járásán kívüli szolgálati utazással kapcsolatos 
költségeit megtérítették.21 

A járásőrmesteri utasítás utolsó része iratmintákat és mellékleteket tartal-
mazott. Ebben a kinevezéshez, kimutatáshoz szükséges nyomtatványok, kilépti 
bizonyítvány, elbocsátási igazolvány szerepeltek. Itt voltak találhatók továbbá a 
szemlék megtartásához szükséges iránymutató minták is.22 

Az egyes szolgálati teendőket és végrehajtásukat kiértékelve a mai rendvé-
delmi nyomozó szervek számos gyakorlatával fedezhetünk fel összefüggéseket. 

Gondoljunk akár a szolgálati útra vagy az adott területen történő érdemi infor-
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máció megszerzésére szolgáló bizalmi személy, esetleg más hatóság képviselő-
inek alkalmazásával. Továbbá már a korai nyomozás során is felismerték, hogy 
az időben szerzett információ a siker egyik fő záloga. Az információszerzés a 

nyomozással párhuzamosan történt, így a nyomozásban résztvevőket nem ter-

helték ezen információk beszerzésével kapcsolatos teendők. A járásőrmester a 
nyomozással párhuzamosan vette fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, bizalmi 
személyekkel, az így szerzett adatokat pedig továbbította a nyomozó csend-
őröknek. Ez napjainkra kivetítve azt jelenti, hogy a nyomozócsoporton belül a 

helyszínen végzett tevékenységgel egy időben valósul meg a nyilvántartások 
ellenőrzése, az illetékes hatóságok tájékoztatása, illetve az információszerzés is. 

Az I. világháború okozta csendőrhiány következtében a járásőrmestersége-
ket megszüntették, a csendőrségi nyomozó szolgálatok fejlődése a trianoni 

békediktátum után más úton folytatódott.23 

Összességében a csendőr járásőrmesteri poszt összetett és nagyfokú szak-
mai tudásra és tapasztalatokra épülő beosztás volt. A mai rendőrség esetében 
egy olyan szolgálati formát sem említhető, ami egymagában lefedné a járásőr-
mesteri tevékenység tudásanyagát. Mindenképpen felfedezhető benne az őrspa-
rancsnoki feladatkör, de egyben nyomozati tevékenység nagyfokú ismeretét, 
sőt nyomozások vezetését is magába foglalta. Ez még napjainkban is rendkívüli 
professziót feltételez, ami csak több évtizedes különböző bűnügyi és közrend-
védelmi területen szerzett tapasztalatok együttes megléte esetén valósulhat 
meg. 

A kornak megfelelően a mai elvárásokat túlszárnyaló beosztást tudhattak 
magukénak a csendőr járásőrmesterek. A csendőrség bűnügyi szolgálatának 
fejlődése során is figyelemre méltó, hogy a nyomozó munkát ellátó csendőrök 

esetében elengedhetetlen volt a több éves szakmai gyakorlat és rátermettség. A 
járásőrmesterek tekintetében a közterületi szolgálati gyakorlat alappillérként 
szolgált, ezt követően — a meghatározott szolgálati időkeretet kitöltve — ke-

rülhetett törzsőrmesteri, majd járásőrmester jelölti beosztásba a csendőr. Ez a 
fokozatosság és szakmai út napjainkban is a sikeres bűnügyi munka egyik zálo-
ga. 

Jelen rendvédelmünk képzési rendszere ezt némiképp aláássa, hiszen a kü-
lönböző beosztások betöltéséhez, majd előrelépéshez csupán a 2015-ben ha-

tályba lépett HSZT ír elő meghatározott szolgálati időt. Ugyanakkor a felsőok-
tatási képzés napjainkban is lehetőséget ad az érettségit szerzett fiatalok számá-
ra, hogy kellő tapasztalat és gyakorlati tudásanyag hiányában kerüljenek tiszti 
beosztásba. Ez a rendszer tekintélyelvűségét és működésének eredményességét 
áshatja alá. Ha kitekintünk számos más európai országban a megfelelő tiszthe-
lyettesi beosztásban eltöltött szolgálati idő kitöltését követően az elöljárók által 
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megállapított alkalmasság esetében, javaslatra kerülhet sor a leendő tisztek 
beiskolázására.  
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11 Loc.cit. 19.p. 
12 Loc.cit. II. fejezet 

13 Loc.cit. III. fejezet 

14 Loc.cit. 20. § 15.p. 

15 Loc.cit. 32. § 24-26.p. 

16 Loc.cit. 29. § 20-22.p. 

17 Loc.cit. 33. § 26-28.p. 

18 Loc.cit. 34-36. § 29-31.p. 

19 Loc.cit. 37. § 2432-33.p. 

20 Loc.cit. 36. § 31-32.p. 

21 Loc.cit. 39. § 35-36.p. 

22 Loc.cit. 39-45.p. 

23 PARÁDI: A Magyar Királyi Csendőrség. Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági 

őrtestület 1881-1945. 98-99.p.  ;  PRESZLY: 105-107.p. + 114-117.p. + 120-121.p. 134.p. + 140.p.  ;   

REKTOR: 204-209.p.  
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Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

MONOGRÁFIÁK, KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK 
 

BORBÉLY – KAPY 

(1.;) 

— BORBÉLY Zoltán – KAPY Rezső (szerk.): A 60 éves 
magyar rendőrség 1881-1941. Budapest, 1942, Ha-

lász Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat. I.köt. 1-299 p. 

II.köt. 300-600 p. 
 

KOZÁRI: A nyugdíjrendszer 

Magyarországon Mária Te-

réziától a II. Világháború-
ig. 

(9.;) 
 

— KOZÁRI Mónika: A nyugdíjrendszer Magyarorszá-
gon Mária Teréziától a II. Világháborúig. Budapest, 

2012, Gondolat. 366 p. HU-ISBN 978 963 69 3459 0. 

/Társadalombiztosítási könyvtár./ HU-ISSN 2063-

2479. 
 

PARÁDI: A Magyar Királyi 
Csendőrség. Az első ma-
gyar polgári, központosí-
tott, közbiztonsági őrtestü-
let 1881-1945. 

(4.;23.;) 
 

— PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség. Az 
első magyar polgári, központosított, közbiztonsági 
őrtestület 1881-1945. Budapest, 2012, Szemere 

Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 281 p. HU-ISBN 978 963 08 4794 0. /A 

magyar rendvédelem-történet öröksége, 2./ HU-ISSN 

2062-8447. 
 

PRESZLY 

(23.;) 
 

— PRESZLY Lóránd: A Magyar Királyi Csendőrség 
története 1881-1919. Budapest, 1920, Honvédelmi 
Sajtóvállalat. 142 p.  

 

REKTOR 

(23.;) 

 

— A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó történe-
te. Cleveland, Ohio, USA, 1980, Árpád Könyvkiadó 
Vállalat. 552 p. USA-ISBN 0 934214 01 8. 

 

TANULMÁNYOK 
 

KOZÁRI: A katonák nyugdíja 
az Osztrák-Magyar Monar-

chiában a magyar törvények 
alapján. 
(9.;) 
 

— KOZÁRI Mónika: A katonák nyugdíja az Osztrák-

Magyar Monarchiában a magyar törvények alapján. 
221-233.p. In HÁDA Béla et al. (szerk.): Két világ 
kutatója. Urbán Aladár 80 éves. Budapest, 2009, 

ELTE-BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti 
Tanszék. 467 p. HU-ISBN 978 963 28 4085 7. 

 

PARÁDI: A Magyar Királyi 
Csendőrség nyugellátása. 
(9.;) 
 

— PARÁDI: A Magyar Királyi Csendőrség nyugellátá-
sa. 193-206.p. In BODA József — PARÁDI József et 
al. (szerk.): Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar 
állam rendvédelem-történetéből. Budapest, 2015, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság. 244 p. HU-ISBN 978 615 55 2746 3. /Magyar 

rendvédelem-történeti tanulmányok, 2./ HU-ISSN 

2415-9875. 
 

ZSEBKÖNYVEK 

A Magyar Királyi Csend-
őrség zsebkönyve. 
(5.;) 

 
 

— A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve. Buda-

pest, 1913, Csendőrségi Lapok Szerkesztősége. 375 p. 
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JOGSZABÁLYMAGYARÁZATOK 
 

GERŐ Gyula (SZerk.): A 

magy. kir. honvéd- és csen-

dőrtisztek nősülési ügyei 
körüli eljárás. 1905. 

(8.;) 
 

— GERŐ Gyula (SZerk.): A magy. kir. honvéd- és 
csendőrtisztek nősülési ügyei körüli eljárás. Buda-

pest, 19053, Grill Károly cs. és kir. udvari könyvke-
reskedés. 126 p. 

 

GERŐ (SZerk.): A Magyar 

Királyi Honvéd- és Csend-
őrtisztek nősülési ügyei kö-

rül való eljárás. 1909. 

(8.;) 
 

— GERŐ Gyula (SZerk.): A Magyar Királyi Honvéd- 

és Csendőrtisztek nősülési ügyei körül való eljárás. 
Budapest, 19094, Benkő Gyula m. kir. udvari könyv-
kereskedés. 125 p. 

Nősülési szabályzat a Ma-

gyar Királyi Honvédség és 
a Magyar Királyi Csendőr-
ség számára. 

(8.;) 
 

— Nősülési szabályzat a Magyar Királyi Honvédség 
és a Magyar Királyi Csendőrség számára. Tervezet. 

Budapest, 1908, Pallas. 26 p. + 5 p. 

Nősülési szabályzat a magy. 
kir. honvédség és csendőr-
ség számára. 

(8.;) 
 

— Nősülési szabályzat a magy. kir. honvédség és 
csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 56 p. 

 

   

SZABÁLYZATOK 
 

Szabályzat a magyar kirá-

lyi és a magyar királyi hor-

vát-slavon csendőrségi tiszt-
helyettes és őrmestertől le-

felé számító egyéneinek sza-

badságolására nézve. 
(9.;) 
 

— Szabályzat a magyar királyi és a magyar királyi 
horvát-slavon csendőrségi tiszthelyettes és őrmester-
től lefelé számító egyéneinek szabadságolására 
nézve. Budapest, 1882, s.n. 15 p. 

 

SZUT-1888. 

(43.;) 
 

— Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. 
Budapest, 1888, 1898, Pesti Könyv-nyomda. 224 p. 

 

Utasítás a Magyar Királyi 
csendőr-járásőrmesterek 

számára. 
(3.;6.;10.;11.;12.;13.;14.; 

15.;16.;17.;18.;19.;20.;21.; 

22.;) 
 

— Utasítás a Magyar Királyi csendőr-járásőrmeste-

rek számára. Budapest, 1903, Magyar Királyi Hon-
védelmi Minisztérium szabályzatszerkesztő osztálya. 
46 p. 

 

SZUT-1912. 

(7.;) 

— Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. 

Budapest, 1912, Várnay és Fia „Municipia” Kiadóhi-
vatala. 360 p. és 384 p. 

JOGSZABÁLYOK 

1881/II.tc. 

(2.;) 

— 1881/II.tc. a csendőrség legénységi állomá-
nyának a kiegészítéséről. 

1881/III.tc. 

(3.;) 

— 1881/III.tc. a közbiztonsági szolgálat szerve-
zéséről. 
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I.sz. melléklet 
 

A történelmi Magyarország csendőr járásőrmestereinek névjegyzéke, 

nevük előtt a kerületek, amelyhez tartoztak. 

 

Csendőr járásőrmesterek:  
VII. GRÓSZ Frigyes, VI. BABCSÁK István, VI. HEVESI Béla, IV. BAUM József,  III. HAYN János, 
III. MARSCHALL Frigyes III. SOMOGYI Lajos, VII. KAUFMES Mihály, III. FÉNYES Bertalan, III. 

VIOLA Márton, II. BENE Lajos, V. BAUER Antal II. NÉMETH József, VII. HALÁSZ Mihály, VII. 
NAGY Miklós, III. NAGY Mihály Lajos, VIII. NAGY Géza, II. EHRMANN Mátyás, V. RECKERT 

János, VI. SZILVA György, VI. SZŐCS Mihály, IV. HOLLÓSI Ignácz, VI. KARDOS Géza János, VII. 
SZOTYORI Lajos, VI. NÉMETH Dávid, I. BACZONI György, VIII. VIDI János, 'VI. GÁBRIEL Alajos, 

III. DARÓCZI Endre, I. POPICZKA Kelemen, Vll. KIBÉDI Sándor, VI. BOGNÁR Jakab, VII. ILLYÉS 

János, VII. KOVÁCS Kornél, VII. LŐRINCZI Ferencz, VI. PREIDT Mihály, III. BARTA Mór, III. 
LEPÁRT József, Vll. SIPOS János, I. PORUMBA József, V. MACSEK István, lll. SZÉKELY Hermann, 

VIII. PÉTER Lajos, IV. HOLICS Lajos, II. KIEFER Péter, VI. TÓTH Ferencz II. ,VII. KOVÁCS Albert, 

I. TÓTH Imre, VI. NÉMETH István I., IV. GARAMSZÖGI László, Ill. PÁL Péter, V. RHEIN János, III. 
ZINGAI Gyula, VIII. BALLÁCS József, VIII. KÁLLAY Fülöp, V. FAZEKAS Lajos, I. KRECZA László, 
II. KOVÁCS Buna József, III. HEGEDÜS János, VIII. KERESZTESI Mihály, III. LAMOS Árpád, V. 
JUHÁSZ András, IV. SÁROSI László, VIll. SCHWARCZ Mátyás, III. NAVRATILL László, Ill. SZO-

BOCZKI József, V. BAKOS Ferencz, II. TÁBOROSI Sándor, II. PAP Miklós, VII. KOVÁCS Bálint, IV. 
TÓTH János, II. OLÁH Mihály, IV. KUPECZ G. Márton, VI. ÁGOSTON József, VI. BAUMHOLCZER 

Dávid, IV. KÁZMÉR Benjamin, III. SZLATKI Pál, IV. VANKÓ Lajos, III. SCHNEIDER Gáspár, VIII. 
SCHMIDT Henrik, ll. RUSZ Lipót, IV. LUDÁNYI József, VIII. LÉNÁRT József, VII. KOZMA Dénes, 
III. UNOKA Pál, V. TÁBORSZKY István, IV. RÁCZ Péter, VI. MÉSZÁROS József, VIII. ÁCS Géza, IV. 
SZABÓ Ferencz, IV. PAPP Antal, V. PACHMAYER Róbert, IV. MISKI Zsigmond, II. BRATEÁN Fe-

rencz, VI. SZEKÉR József, IV. NYUSÁL Ambrus, VI. JAKAB Máté, VI. VLASITS János, IV. SZABÓ 

Mihály, III. MATUZ György, VIII. MARTON Gyula, IV. CZUCZOR András, IV. MAGYAR László, IV. 
TERNAI Miklós, IV. BÁTORI Ferencz, VIII. LÁNG Lajos, IV. SCHREINER Ambrus, I. JÁKÓ János, 
VII. FEKETE György, I. GOMBÁS Dániel, I. TÖVISSI György, VII. KOVÁCS Gyula, I. KÓSA Ignátz, 
VII. PATAKFALVI Mihály, I. VASS István, I. HORVÁTH József, VIII. SZABÓ Lajos I., VII. NÉMETH 

Ferencz, VIII. BLEIER Rezső, I. MENTŐ Ferencz, VII. TAMÁS Elek, II. DIÓSI Vazul, III.. FORRÓ 

Sándor, VI. BERÉNYI Dénes, VIII. BERECZKI Sándor, II. SOMOGYI Antal I. ,V. BALLER Miksa 

(v.i.sz.), IV. MARIÁN Miklós, I. GYŐRFFY András, VII. BOKOR Jakab, I. CSIKI Antal, I. RANCZ 

Lajos, III. FAZEKAS Ferencz, VI. MOHÁCSI Ferencz, VI. BÉRES Ferencz, VI. ANTALFI József, ll. 
SZÁNTHÓ József, II. JESKÓ István, II. DESPODT István, VI. WOLF Mózes, VIII. BOROS Kálmán, VI. 
BAIER József, VI. SZAUTNER János, VI. VARGA István I. ,II. PAPP Lehel, VI. NIESZL István, VI. 
NÉMETH Albert (V. i. sz.) ,ll. BAKOs András I., III. BIRÓ József, II. GÁL Lajos ,V. HEGYI Jakab, V. 

ZÁDORI Mihály, II.  SCHERER Ede, VI. SÜTŐ Jakab, VI. NAGY Lajos I., V. RACHEL Pál, V. PAULIK 

János, V. BANOS György, V. PEKALA Mihály, V. SZABÓ Lajos, VIII. GARGYA Gergely, VI. HOR-

VÁTH József II. ,VI. OLÁH Ferencz, VI. TOMPEK József, VI. VÁRADI Ferencz, V. STOCK János, V. 
ERDŐFI Ferencz, V. FÜKŐ Pál, VII. SOÓS György, VI. HORVÁTH József, I. II. BURBACH Jakab, II. 

SZŐCS Antal, I. KERESZTESI György, III. TÓTH József II. ,VIII. ZILLES János, VI. MARTON Gyula, 

V. VARGA Dániel, VIII. CSORDÁS Ferencz, III. ERDŐS Mihály, VI. NÉMETH István IV., IV. NEMES 

Károly, VI. HORVÁTH Ferencz I. ,II. JESZENSZKY András, VIII. ANIK János, II. KICSI János, V. 

GRIGELY Antal, VIII. KOVÁCS Ferencz, IV. CSENGERI András, IV. LÉNÁRD Sándor, V. TÓTH 

György, I. HERLITSKA Venzel, V. PALATINUSZ János, V. NAGY Sándor, VI. MOLNÁR Géza, II. 
SZŰCS János I., III. HERBSZT József, VIII. GÁL Ignácz, IV. BENCZE János, IV. ILLYÉS Mihály, IV. 
SIMON Lajos, IV. MARKSTEIN Bertalan, V. BONGÁR János, V. KOLLÁR Mihály, V. LADICZKY 
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János, V. RADVÁNYI Mihály, IV. CSORBA Alajos, IV. KÚRCSMÁROS Mihály, IV. ISTÓK Mihály, 
III. FEJES István, IV. NAGY Pál, VIII. BODNÁR András, VII. SZABÓ József, IV. VARGA Ferencz, 

VI. UGRAY Lőrincz, V. PÁLKA János, III. NOVÁK István, II. AMBRUS Béla, I. FARKAS János, IV. 
BARNA Sándor, IV. SARKADI N. Lajos, VI. NAGY István, VI. ALBERT János, II. BIRTALAN József, 
V. HIDEGH József, V. SZÉLYES Mózes, V. ROM Mihály, VI. MISZLAI István I., V. JUHÁSZ István I., 
II. TAMÁS András, I. GRÓSZ Gusztáv, I. BÁLINT Fel'encz, I. SZOLGA Albert, IV. VIRÁG András, I. 
KERESZTES József, II. KARA Mihály, VIII. MÁTÉ Kálmán, VIII. OLÁH János, VI. HILDECZ János, 
VIII. FAJT Jakab, IV. GÖŐZ József, III. KECZ Péter, VII. NAGY István (V.i.sz.), VII. ARUS József, 
VI. KAJSZA Ferencz, VIII. VARGA János II., VII. NAGY József, II. SIPOS Antal, V. FARKAS József 
III. (V. i. sz.) ,VI. JENEI Károly, VI. SZABÓ János I. ,V. KOVÁCS Sándor, VI. SOMOGYI István, I. 
IMRE Dénes, I. PÉTER József, II. WALTHEr Győző, VI. KOVÁCS Sándor II., V. PATAKI András, VI. 
RÉTI Salamon, VI. VINCZE József, II. KELEMEN Ferencz, IV. SZÉPLAKI János, VIII. LŐRINCZ 

István, VIII. MÓRA József ,V. LOSONCZI Márton, IV. DOLÁK M. József, III. FEHÉR Ignácz, V. 
SINDLER Imre, VI. VINCZE János, V. CSÉFAI Géza, IV. VEISZER János, V. MODRÓDSZKI Károly, 
VII. BOKOR György, II. EHLEITER Ferencz, III. BOZSODI Zsigmond, II. DÉNES István, III. KISS 

József, II. BARDÓCZ Salamon, VI. NÉMETH István V. ,V. BALÁZS Pál, V. HUNYADI József, V. 
BARÁTH István, V. SZITÁL András L., V. RAVASZ Ferencz ,V. MÉSZÁROS Márton, VI. SÁMSON 

László, IV. PAPP Gergely (V. i. sz.), VI. RAFFAI Ferencz, III. KUPÁS Márton, IV. TÓTH István, IV. 
SZTREZSENYICZKY L., III. ZALAVÁRI István, VI. STEINER Pál, IV. LÁSZLÓ János, III. GÁLFI Illés, 
VII. KACSÓ József, III. DEÁKY Ignácz, II. VARGA Gusztáv, II. METZNER Károly, VI. MAGASI 

Antal, I. NAGY Sándor II. ,VII. LŐRINCZ István, V. THURZÓ Vilmos, IV. FODOR Fülöp, V. PALÓCZI 

Mihály, VIII. HARIS József, II. BRUCKNER Gyula, Ill. Cs. TÓTH Sándor, VIII. SÍPOS Károly, V. 
MEZEI Péter, VII. HORVÁTH Sámuel, VIII. SZALAY János, II. PALKÓ Sándor, VII. VARGYAS Már-
ton (V. i. sz.). ,II. APÁTHY Domokos, V. NAGY István I. ,VIII. GÁBOSI Benjámin, VIII. SZIGETI 

József ,VI. FÁBOS Mihály, VII. HARCSA Imre, V. ROSENTHAL Ignácz, I. DÁVID Ferencz, IV. JU-

HÁSZ Mihály, III. PESTI Ferencz, VII. DEBRECZI József, VIII. ZEKE Lajos, II. JAKABOS István, VIII. 
PÉCSI Imre, VIII. MAROSI József (V. i. sz.), IV. KOVÁCS Mihály, VI. HORVÁTH Ferencz II., I. RÁCZ 

Miklós, VI. MÉSZÁROS János L., IV. GÖNDÖR György, VIll. BORSIK Pál, VIII. BAJKÓ Jónás, VII. 
ELEKES Mihály, VIII. KISS József L., V. NAGY György, III. KOVÁCS Mátyás, III. DÉKÁNY Bened., 

II. BOROS Károly, VII. SAS Ignácz, V. V1ÁD Szilárd, II. SIMON Lajos, VIII. HORVÁTH Mihály, III. 
STOLCZ József, III. P. TÓTH Imre, II. KRISTEL György, VI. KISS József ll. ,VII. KÉNESI Gergely, 

VII. BENDE Lajos, I. MIHÁLY István, VII. HORVÁTH Vincze, I. BERTALAN Sándor, I. KÓSZA 

József, III. GÖMÖRI Mátyás, IV. ZAMBÓ Pál, V. SZABÓ Gábor, VI. KATONA László, IV. SZALAI 

Sándor I., VIII. DURKÓ Gábor, VIII. SZAKONYI Dániel, I BENEDEK Péter, III. SZURGYI Ferencz, I. 

LŐRINCZ István, VII. BAJKA Sándor, III. ZILLICH Pál, VI. NAGY Ferencz, II. ILYÉS István, III. 
HORVÁTH F. I., V. STADLER József, I. FERENCZ András, VIII. RÖSSLER Ede, I. KERTÉSZ Ignácz, II. 
BÁTHORI János, V. ÉLIÁS Ferencz, VII. KONCSAG János, VIII. SZABÓ Ferencz, VIII. LÁZÁR Kál-
mán, VII. BOGDÁN István, VIII. CSICSAI János, VII. VIDA Albert, III. SZENTKERESZTI Gy., VII. 

RÁCZ Károly, III. VAJDA Gyula, VII. GÁSPÁR János I, II. SOÓS Imre, V. KALINA János, II. SZUDAL 

Marin, VIII. GYŐREI István, VII. CZIFRA János L ,IV. BARTH Károly, II. ONET Károly, VIII. JAN-

KÓ Mór, VIII. ASZTALOS Sándor, IV. SCBNOBEL István, V. KLÉGA Pál, II. NYIRI Sándor, IV. 
FODOR Imre, I. HULPUJ György, VI. PERÉNYI György, VI. GÁLOS János, IV. VOLF János, VIII. 
MOJSZA György, II. SZABÓ István, I BARTHA Ferencz, I. AnTAL Imre, III. HÁZY János, V. KÁZ-

MÉR Ferencz, I. CSOMAFÁI László, V. KINN János, II. KEREKES Sándor, III. POLGÁR György, VIII. 
SZALINKA Pál, II. HEGYI József, VII. SZÖCS Tivadar, VI. TREMMEL János, V. CSÖLLE András, IV. 
VANDRA Károly, I. BORDOS Ferencz, IV. SEBESTYÉN Sándor, VI. BARANYI András, V. PÉTERVÁRI 

István, I. MEDGYÉSTALVI József, VII. ANTAL Lajos 
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Csendőr járásőrmester jelöltek: II. SZILÁGYI János őrm., I. MAGYAROSI Imre őrm., I. OROVITZ 

Imre, VI. PATKÓ János, I. GYÜMÖLCSÖS J., III. SIMON József, VII. BARDÓCZ Áron, VII. BIRÓ 

János, VII. BARTÓK Fer. ,VII. ERŐS Antal, III. GYÓI László, VIII. ÁGOSTON János, IV. BRÁTH 

Dezső, IV. LIGACS István, IV. MAJERCSIK István, III. JÁRDÁNHÁZI G., II. KISSIMON M., VII. 

SZALAI István, VII. NAGY Pál, VII. KACSÓ János, VII. ZÖLDE Mihály, II. KOMLÓSI Károly, VIII. 
GYARMATI Károly, IV. TÓTH Dániel, V. VARGA István, VI. RÉTI József, VIII. TÖRŐ Sándor, IV. 
BOHULA Péter, IV. KOVÁCS György, II. ANTALLI Ján., I. NAGY Imre, VIII. HORVÁTH J. II., III. 

HATALA Mihály, VI. KAPRONCZAI Pá1, I. KISS János I., VII. KOVÁCS Fer. II., IV. HORVÁTH Mih. 

,V. BERKES József, IV. HUNYADI János őrm. ,VIII. VIGVÁRI Imre, IV. FEHÉR Márton, VIII. STEI-

NER Ottó, I. TÖRÖK Imre, VI. PÁLMAI Ant., II. RÉTI János, VII. HUNYADI Istv. ,I. GÁL Sándor I., 
VII. HUBER János, VII. ÁDÁM József, VI. KUMI József, III. GÉMES Márton, VI. RENDESI János, VI. 
PAP István, V. BORISZ István, II. MAROSI Ferencz,  II. KISS Sándor I., VII. ALBERT János, VII. 
BOÉR Miklós, VII. ILLYÉS János II., VI. KÖNYE Gábor, VI. BARASICS Kálm., II. FARKAS János 
őrm., VII. TOMPA Fer., VIII. ESZÉNYI Lajos, VII. AMBRUS Péter, III. VARGA Istv. I., VI. NÉMETH 

Istv. VI., I. ORBÁN Elek, VI. NOVÁK István, VII. HORVÁTH Istv.II., VII. KOMANICS Ján., II. LUK-

ÁCS Fer., IV. LÁSZLÓ Antal, II. FILLMANN Laj., VII. LUKÁCS János, IV. OBERBÜCHLER F., III. 

FARKAS Józs. II., VII. MORÉ Ágoston, III. SZALAI Pál, VI. SOÓS Gyula, I. CAMPEÁN Gy., I. SIMON 

András, V. PÁL István 
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TURI Zsolt 

A komáromi pénzügyőr laktanya és adóhivatal múltja és jelene. 
 

A mai Komáromi Klapka György Múzeum épülete a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal kiemelt emléke, hiszen 1927-1928-ban pénzügyőri laktanyának és adóhi-
vatalnak épült.1 A múzeum a Kelemen László — egykor Zichy, később Kossuth 
Lajos — utcában található. Az emeletes pénzügyőri laktanyáról és a földszintes 
adóhivatalról az első ismert fotó már az építkezés befejező szakaszában készült. 
(I.sz. melléklet) 

A Zichy utca 18. szám alatti pénzügyőrségi épület, valamint a Zichy utca 
20. szám alatti adóhivatal lakhatási engedélyét 1927. VIII. 5-én, az épülethasz-
nálati engedélyt 1928-ban adták ki. Építésükre Komárom északi részének I. 
világháború utáni elcsatolása miatt volt szükség, ugyanis a hivatal eredeti épü-
letei a Duna bal partján álltak. 

Az 1928 végén kiadott 1929-es Pénzügyi Évkönyvben olvasható pénzügy-
őrök lehettek a laktanya első lakói is. A komáromi pénzügyigazgatóság alá több 
pénzügyőr biztosi kerület tartozott, köztük a komáromi pénzügyőr biztosi kerü-
let. A komáromi pénzügyőr biztosi kerület több pénzügyőr szakaszt irányított. 
A pénzügyőr szakaszok közül az egyik a 22 fős komáromi pénzügyőr szakasz 
volt. 2 Emléküket őrzi a laktanya udvarán készült csoportkép az 1930-as évekből, 
melyen a komáromi szakasz tagjai is szerepelnek (II.sz. melléklet), valamint az élénk 
laktanyai életet bizonyító disznóvágás egy pillanata. (III.sz. melléklet). 

1936-ban az épület előtt kovácsoltvas csövekből álló, 4,5 méter hosszú korlá-
tot állítottak fel, a pénzügyőrség személyzete és ügyfelei kerékpárjai részére. 

A komáromi pénzügyőr laktanya a pártállam időszakában is a testület ke-
zelésében maradt elhelyezést biztosítva a komáromi pénzügyőrök számára. A 
Pénzügyőrök Lapja-ban „Kettős dicsőség” címmel tudósítás is megjelent 1952 
augusztusában a komáromi pénzügyőr laktanyáról.3 (IV.sz. melléklet) 

A komáromi pénzügyőr közösségben a testületnél nemzedékek óta szolgá-
latot teljesítő pénzügyőrök is tevékenykedtek. Az ő visszaemlékezéseik alapján 
idézhető fel, hogy a II. világháború alatt és az azt követő időszak során milyen 
életet éltek a pénzügyőrök és családjuk.4 

1956-ban az épület földszintjének udvari bal szárnyán átalakítást végez-
tek, melynek eredményeként 2 szobából, konyhából és mellékhelyiségekből 
álló lakás jött létre. 

SZABÓ Gyuláné Szili Mária visszaemlékezése szerint sógora OLASZ Gyu-
láról szolgálati évei kezdetén a komáromi pénzügyőri laktanya legénységi ré-
szén lakott, 1962-ben őrnagyként, mint a Komárom Megyei Pénzügyőrség 
parancsnoka ment nyugdíjba: „A balszárny pincerészén hatalmas mosókonyha 
is volt kazánnal és beépített üsttel, a jobb szárnyon pedig szenes, fás pincék. Az 
udvari szárnyon három család számára építettek ki lakásokat.”5 
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A Pénzügyőrök Lapja a magyar pártállam puha diktatúra időszakában is 
több cikket közölt a komáromi pénzügyőr laktanya életéről.6 Az 1960-as évek-
től a laktanyafejlesztés keretében a bővítések mellett egyre több gondot fordí-
tottak az épület komfortosítására is.7 (V-VI.sz. melléklet) 

A komáromi pénzügyőr laktanya otthont nyújtott kilenc pénzügyőr családnak, 
valamint a területileg illetékes pénzügyőr szakasz- és kerület-parancsnokság irodái-
nak, raktárainak 1928-tól 1972-ig. A 43 év során az épületet több ízben felújították, 
komfortosították, központi fűtéssel látták el. Az ott lakó családok veteményes kert-
jei, baromfiudvarai jól összefértek a testület hivatalos helységeiben folyó pénzügy-
őri munkával. (VII-VIII-IX-X.sz. melléklet) 

A pénzügyőri hivatal épülethasználati engedélye a háborúban elveszett, 
ezért 1961. XII. 18-án a tatabányai székhelyű komárom megyei pénzügyőr 
parancsnokság levelében kérte Komárom Városi Tanács Végrehajtó Bizottsá-
gának igazgatási osztályától, hogy a komáromi Kossuth Lajos utca 18. szám 
(44.hrsz.) alatti épületet és a hozzá tartozó 280 négyszögöl telket (udvart) a 
pénzügyőrség szolgálati elhelyezésére (irodák, nőtlen elhelyezés, szolgálati 
lakás és mellékhelyiségeket) kiutalni szíveskedjenek. A városi tanács határo-
zatban a pénzügyőri laktanya helyiségeit és az ott lévő lakásokat nyilvántartás-
ba vette és szolgálati lakásokká nyilvánította.8 

A Vám-és Pénzügyőrség Komáromi Pénzügyőri Szakasza 1971-ben megszűnt.9 

A pénzügyőrség komáromi szakaszának felszámolása után, a Kossuth La-
jos utca 20. szám alatti hivatali helyiségeit 1972-ben lakásokká alakították át. 
Az épületben három komfortos szolgálati lakás és egy egyhálószobás legény-
szálló létesült. Két lakás a bejárati folyosóról, kettő az udvarról nyílt. 

Az átalakítást a Komárom Megyei Tanácsi Tervező Iroda készítette, a ki-
vitelezést Komáromi Építő Szövetkezet végezte.10 

Az építkezést megelőzően az épületben ekkor — már fürdőszobával, vízvezeték-
kel és csatornahálózattal ellátott — négy lakás volt (három egyszobás és egy kétszobás). 

Az adóhivatal földszintes épülete utcai homlokzatát egyenes záródású, 
boltíves bejáratú kapu kötötte össze a pénzügyőrséggel. Falai között a II. világ-
háború után a komáromi középiskolai fiúkollégiumot helyezték el, majd 1979-
től a Komáromi Gép- és Gyorsíró Iskola kapott benne otthont. Ekkor építették 
be a kapuzat mögötti területet, amely az iskola aulája lett. Az iskola 1992-1993-
as tanévtől átköltözött — az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet 
hadsereg alakulatai által használt (orosz) — Frigyes-laktanya felszabadult, 
iskolai célra átalakított épületébe, amely 1997-től Kultsár István Szakközépis-
kola és Szakiskola néven működik. 

1995-ben kezdődött meg az egykori adóhivatal és a vele összefüggő pénz-
ügyőri laktanya földszinti bejáratig tartó részének (hajdani irodák) átalakítása, 
amelyben a Komáromi Klapka György Múzeum főépülete kapott helyett. Az 
épület ünnepélyes átadására 1996. IV. 28-án, a komáromi napok keretében 
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került sor, a „Római kóri freskók és tárgyi leletek Brigetióból” című állandó 
kiállítással. A múzeum főépületében évente több időszaki kiállítás is nyílik, 
helytörténeti, néprajzi, képző- és iparművészeti és a Szőny vásártéri feltárások 
leletanyagait bemutató régészeti anyagokból. (XI-XII.sz. melléklet) 

2011 áprilisában a komáromi vámőrség és pénzügyőrség története került 
bemutatásra egy időszaki kiállítás keretében, ennek köszönhetően egy kis időre 
a pénzügyőri élet visszaköltözött az épület falai közé. A kiállítás megnyitóját a 
volt adóhivatal udvarán rendezték, magát a kiállítást pedig az egykori pénzügy-
őri irodák helyén. A tárlatot 2011. IV. 27-én a Vám- és Pénzügyőrség néhai 
országos parancsnoka, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri 
szakmai elnökhelyettese nyitotta meg.11 (XIII-XIV-XV.sz. melléklet) Ekkor 
került bemutatásra „A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története” című 
kötet is.12 (XVI.sz. melléklet) 

Napjainkban az épület továbbra is a Komáromi Klapka György Múzeum 
főépülete és az állandó kiállítások mellett számos időszaki kiállításnak, rendez-
vénynek is helyt ad. (XVII.sz. melléklet) 
 
 
 
 

Jegyzetek: 
 

1 BALASKA — KISS: 137.p. 
2 A komáromi pénzügyigazgatóság felügyelete alá tartozó pénzügyőrség parancsnoka akkor BEN-

DEKOVICS András felügyelő volt. Több kerület tartozott irányítása alá, így a komáromi biztosi 
kerület is melynek vezetője BÓKA József biztos volt. Az ő irányítása alá pedig több szakasz tarto-
zott. A komáromi szakasz tagjai, szakaszvezető: CSUPOR József szemlész, beosztott szemlész: vitéz 
LENGYEL István, fővigyázó: CSAPLÁR István, CSELÉDES József, DUBÓCZKY István, HEGEDŰS 

Lajos, HORVÁTH Lajos, LECK Illés, MÁRKOS Lajos, PÓNYA Sándor, SIMON László, I. osztályú 
vigyázó: GERGELY János, PFEIFER Simon, II. osztályú vigyázó: BEREGSZÁSZY Pál, BICZÓ László, 
HEGEDÜS László, KELEMEN Sándor, MITTUCH Pál, SZŐCZEI László, VARGA Ferenc és VASS István. 
KLESZKY — KERÉKFFY 

3 „A komáromi Pénzügyőr Egyesület kultúrtermében szép ünnepség keretében, melyen a járási, 
városi pártbizottság, fegyveres testületek, tanácsszervek kiküldöttei is jelen voltak, hozták nyilvá-
nosságra és ünnepelték meg a komáromi pénzügyőri szakasz kettős győzelmét, melyet a munka 
frontján ért el. Az elmúlt félévi munka értékelése után a komáromi szakasz elnyerte a megyei ván-
dorzászlót az esztergomi szakasztól és ezzel a »Megye legjobb szakasza« lett. Ugyanekkor a komá-
romi szakasz parancsnoka, Sándor László alhadnagy elvtárs »A megye legjobb szakaszparancsno-

ka« büszke címet és az ezzel járó vándorzászlót nyerte el a kisbéri szakaszparancsnoktól. 
A megyei politikai helyettes elvtárs beszéd kíséretében adta át a zászlókat a szakasz tagjainak, 

illetve a boldog parancsnoknak. 

A zászlókat sok nehéz óra, nap és éjszaka árán, becsületes, mindenkor a dolgozó nép érdekét 
szolgáló munka alapján szereztük meg. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy azokat továbbra is 
megtartsuk s így egyben méltók maradunk a dolgozó nép bizalmára is mondotta válaszában Sándor 
alhadnagy elvtárs. 
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Bánkúti Béla párttitkár elvtárs megköszönte a szakasz dolgozóinak a becsületes munkát és továb-
bi jó munkára hívta fel az elvtársakat. 

A komáromi szakasz kettős dicsőségét jól sikerült kultúrműsorral ünnepelték meg elvtársaink, 
melyen hozzátartozók és vendégek szép számmal vettek részt.” 

Kettős dicsőség. 
4 „1954 őszén kerültünk Komáromba, ahol később egy háromszobás földszinti lakást kaptunk. A 

lakásunk a lépcsőháztól balra nyílt, vele szemben az irodahelyiségek helyezkedtek el. Szüleimmel és 
testvéreimmel 11 évet éltem a komáromi pénzügyőr laktanyában, ott töltöttem gyerekkorom leg-

szebb éveit, itt nőttünk fel testvéremmel sok más gyerek társaságában. A szomszéd épületben fiú 
kollégium volt, ott is lakott egy osztálytársam, mindkét épület zegzugára emlékszem, a pincétől a 
padlásig. A szovjet csapatok bevonulását Komáromba a laktanya pincéjében éltük át. Amikor 
odaköltöztünk, az udvarról balra nyíló lakás még nem lakásként működött. 

Ott egy kultúrterem volt, a közepén egy ping-pong asztallal. A laktanyában nem volt egy lakás-
ban sem fürdőszoba. Az udvaron hátul bal oldalt egy alacsonyabb épületben volt egy mosókonyha 
és egy közös fürdőszoba. A kulcsot az irodából kellett elhozni. 

Az udvar hátsó sarkában volt egy mély, falazott szemétgödör és egy kapu. Amikor a szemétgödör 
megtelt, akkor a szomszéd udvarán keresztül behajtott egy lovas kocsi a József Attila utca felől a 

laktanya udvarára, és fellapátolták a szemetet a lovas kocsira. 
A lépcsőházi ablakkal szemben lévő oldalon a kerítés előtt veteményeskertek voltak, minden csa-

lád oda ültetett valamilyen zöldséget. 
Az udvar jobb oldalán a kollégium épületének fala előtt egy elkerített baromfiudvar volt. Ott a 

lakók tyúkokat, libákat és sertéseket tartottak. 
Telente aztán az udvaron több disznóvágásra is sor került. A sertésfeldolgozásra a mosókonyha 

adott helyett. Mi is vágtunk egyszer-kétszer disznót az udvaron. Egyszer aztán higiéniai szempon-
tokból betiltották az állattartást a szomszéd diákkollégium miatt. Persze ezt nem értettük, ugyanis a 
kollégium hátsó, leválasztott udvarán továbbra is lehetett sertést hizlalni. 

A laktanyában pincéjében volt egy iroda. Néha, amikor mi gyerekek bekukucskálhattunk a nyitott 

ajtón, mindenféle edényeket, rézcsöveket és kannákat látunk ott. Ezeket a pénzügyőrök kobozták el a 
boros gazdáktól, akik titokban pálinkát is főztek.” 

TURI — SZÁMADÓ: 162-163 p. 
5 Loc.cit. 31.p. 
6 „A pénzügyőri laktanya aránylag zárt létesítmény volt. Elöl a hivatalnak két irodája működött, 

a háború előtti időszakban külön fogda is volt itt, ezekből lett kialakítva a múzeum irodája és 
időszaki kiállító terme. Külön konyha is volt a földszint bal első lakás területén. Az egész laktanyá-
hoz államilag fizetett takarító személyzet is tartozott. Általánosságban rend és fegyelem volt itt! A 
kincstár felügyelte és tartotta karban az épületet, de a pénzügyőrök is sokat tettek a rendért. A 
földszinten bal oldalon egy kultúrterem volt ( ma ez lakás ), itt ünnepségeket is tartottak, volt egy 
időszak, amikor nőtlen pénzügyőrök laktak ebben a teremben, később az itt lakók összejöveteleket, 
kis szilveszteri bulikat rendeztek benne. Lehetett az udvaron ping-pongozni is, röplabda meccseket 
is tartottak. Volt vagy 16-18 gyerek is, úgyhogy volt itt élet” 

Loc.cit. 102.p. 
7 BÁNKUTI: 18.p. 
8 A kérelmet OLASZ Gyula pü.szds. — mint a komárom megyei pénzügyőrség parancsnoka — 

nyújtotta be, Tatabánya részéről pedig az engedélyt PAPP Endre igazgatási osztályvezető állította ki 

1961 végén, illetve 1962 elején. 
9 Az 1971-ben megszűnt komáromi pénzügyőr szakasz parancsnoka BADICS Imre pü.szds. volt. 
10 A komáromi pénzügyőr laktanya 1942. évi átalakítását megvalósító Komáromi Építőipari Szö-

vetkezet vezetője JÁDY János, az építésvezető pedig KISS László volt. 
11 A tárlat megnyitója ARNOLD Mihály nyá. pü.altbgy. volt.  
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ARNOLD Mihály (Bakonypéterd, 1945. III. 12. – Ipolyvece, 2013. VI. 23.) Az államigazgatási 
Főiskola elvégzése után a Budapesti minőségi Cipőgyár kereskedelmi főosztályán dolgozott. Sorka-
tonaként résztvett Csehszlovákia 1968. évi megszállásában. A pénzügyőrséghez 1972-ben lépett be. 
Pénzügyőri szolgálatát a pécsi vám- és pénzügyőr szakasznál őrvezetőként kezdte el, ahol változa-
tos beosztásokban és szolgálati helyeken tevékenykedett, mígnem a 1992-ben országos parancs-
nokká nevezték ki. E tisztséget betöltve 2003-ig irányította a Vám- és Pénzügyőrséget, majd 2011-

től haláláig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám-és pénzügyőri szakmai helyetteseként dolgozott. 
12 TURI — SZÁMADÓ  

 

 

Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

MONOGRÁFIÁK, KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK 
 

TURI  — SZÁMADÓ 

(4.;5.;6.;12.;) 

— TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese (szerk.): A komáromi vámőr-
ség és pénzügyőrség története. Komárom, 2011, Komárom 
Város Önkormányzata. 180.p.  
 

CIKKEK 
 

BÁNKUTI 

(7.;) 
 

— BÁNKUTI Béla: Komáromi laktanya. Pénzügyőrök Lapja, 
XVII.évf. (1961) 7.sz. 22.p. 

 

Kettős dicsőség. 
(3.;) 
 

— Kettős dicsőség (szerkesztői közlemény). Pénzügyőrök 
Lapja, VIII.évf. (1952) 8.sz. 22.p. 

 

EMLÉKALBUM, ÉVKÖNYV 
 

BALASKA — KISS  

(1.;) 
 

— BALASKA Andrea — KISS Attila (szerk.): A 140 éves 
Vám- és Pénzügyőrség emlékalbuma 1867-2007. Budapest, 

2007, Vivamedia Holding. 139 p. HU-ISBN 978 963 76 

1975 5. 
 

KLESZKY — KERÉKFFY 

(2.;) 
 

— KLESZKY Gyula — KERÉKFFY Gilbert (szerk.): Pénzügyi 
évkönyv 1929. Budapest, 1928, s.n. 474.p. 

 

 

 

 

Mellékletek jegyzéke: 

I.sz. melléklet. 
A komáromi pénzügyőri hivatal és adóhivatal építése 1927-1928. 

II.sz. melléklet. 
Pénzügyőrök a komáromi pénzügyőr laktanya udvarán az 1930-as években.  

III.sz. melléklet. 
Disznóvágás a komáromi pénzügyőr laktanya udvarán az 1930-as években. 

IV.sz. melléklet. 
A „Megye legjobb szakasza” vándorzászló átvétele 1952-ben a komáromi pénzügyőr laktanya udvarán. 

V.sz. melléklet. 
A komáromi pénzügyőr laktanya 1961-ben az utca felől. 

VI.sz. melléklet. 
A komáromi pénzügyőr laktanya belső udvari képe 1961-ben. 

VII.sz. melléklet. 
Gazdasági ólak a komáromi pénzügyőr laktanya udvarán az 1950-es évek végén. 
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VIII.sz. melléklet. 
Hóember építés a komáromi pénzügyőr laktanya udvarán az 1960-as évek végén. 

IX.sz. melléklet. 
Pingpong asztal a komáromi pénzügyőr laktanya udvarán az 1960-as években. 

X.sz. melléklet. 
A veteményeskert öntözése a komáromi pénzügyőr laktanya udvarán az 1960-as években. 

XI.sz. melléklet. 
A Komáromi Klapka György Múzeum főépületének ünnepélyes átadása, a beépített bejárati rész, 1996. IV. 28-án. 

XII.sz. melléklet 
A Komáromi Klapka György Múzeum főépületének ünnepélyes átadásakor a római kóri freskók bemutatása, 
1996. IV. 28-án. 

XIII.sz. melléklet 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története kiállítást megnyitó személyek az adóhivatal udvarán, 2011. IV. 27-én.  
XIV.sz. melléklet 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története kiállítás megnyitása az adóhivatal udvarán, 2011. IV. 27. 

XV.sz. melléklet 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története kiállítás a volt pénzügyőri laktanya iroda részén. 
XVI.sz. melléklet 

„A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története” című kötet borítója. 

XVII.sz. melléklet 
Az egykori komáromi pénzügyőr laktanya és adóhivatal, napjainkban a Komáromi Klapka György Múzeum épülete. 
 

 

I sz. melléklet 
 

A komáromi  pénzügyőri hivatal és adóhivatal 

építése 1927-1928 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese (szerk.): 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története. 
30 p. Komárom, 2011, Komárom Város Ön-
kormányzata. 180.p. HU-ISBN 978 963 89 

2940 2. 

 

 

 

 II.sz. melléklet 
 

Pénzügyőrök a komáromi pénzügyőr lakta-

nya udvarán az 1930-as években 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese 

(szerk.): A komáromi vámőrség és pénzügyőrség 
története.       36 p. Komárom, 2011, Komárom 
Város Ön-kormányzata. 180.p. HU-ISBN 

978 963 89  2940 2. 
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III.sz.melléklet 
 

Disznóvágás a komáromi pénzügyőr laktanya 

udvarán az 1930-as években. 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese (szerk.): 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története. 
163 p. Komárom, 2011, Komárom Város Ön-

kormányzata. 180.p. HU-ISBN 978 963 89 

2940 2. 

 

 

 IV. sz. melléklet 
 

A „Megye legjobb szakasza” vándorzászló 

átvétele 1952-ben a komáromi pénzügyőr 

laktanya udvarán. 
 

 

 
Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese (szerk.):  

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség története. 
78 p. Komárom, 2011, Komárom Város 
Önkormányzata. 180.p. HU-ISBN 978 963 89  
2940 2. 

 

                                                 V.sz. melléklet 
 

A komáromi pénzügyőr laktanya 

1961-ben az utca felől. 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese (szerk.): 

A  komáromi vámőrség és pénzügyőrség története. 
51 p. Komárom, 2011, Komárom Város Önkor- 
mányzata. 180.p. HU-ISBN 978 963 89 2940 2. 

 

VI.sz. melléklet 
 

A komáromi pénzügyőr laktanya 

belső udvari képe 1961-ben. 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese 

(szerk.): A komáromi vámőrség és pénz-
ügyőrség története. 51 p. Komárom, 2011, 
Komárom Város Önkormányzata. 180.p. 
HU-ISBN 978 963 89  2940 2. 
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VII.sz. melléklet 
 

Gazdasági ólak a komáromi pénzügyőr lakta-

nya udvarán az 1950-es évek végén. 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese (szerk.): 

A  komáromi vámőrség és pénzügyőrség története. 
103 p. Komárom, 2011, Komárom Város Önkor- 
mányzata. 180.p. HU-ISBN 978 963 89 2940 2. 

 

 

VIII.sz. melléklet 
 

Hóemberépítés a komáromi pénzügyőr 

laktanya udvarán 1960-as évek. 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese (szerk.): 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség történe-
te. 103 p. Komárom, 2011, Komárom Város 
Önkormányzata. 180.p. HU-ISBN 978 963 

89 2940 2. 

 

 

IX.sz. melléklet. 
 

Pingpong asztal a komáromi pénzügyőr 

laktanya udvarán az 1960-as években. 

 

 
 

Forrás! A szerző magángyűjteménye. 
 

 X.sz. melléklet. 
 

A veteményeskert öntözése a komáromi 

pénzügyőr laktanya udvarán az 1960-as években. 

 

 
 

Forrás! A szerző magángyűjteménye 

 

XI.sz. melléklet 
 

 

 

 XII.sz. melléklet 
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A Komáromi Klapka György Múzeum 

főépületének ünnepélyes átadása, 

a beépített bejárati rész,1996. IV. 28-án. 

 

 
 

Forrás! Komáromi Klapka György Mú-

zeum fotógyűjteménye 

 

A Komáromi Klapka György Múzeum főépületé-

nek ünnepélyes átadásakor a római kóri freskók 

bemutatása, 1996. IV. 28-án. 

 

 
 

Forrás! Komáromi Klapka György Múzeum 
fotógyűjteménye 

 

 
 

XIII. sz. melléklet 
 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség 

története kiállítást megnyitó személyek az 

adóhivatal udvarán, 2011. IV. 27-én.  

 

 
 

Megjegyzés: A képen láthatók balról jobbra 
SZÁMADÓ Emese, TURI Zsolt, ARNOLD Mi-

hály. 

 

Forrás! A szerző magángyűjteménye 

 XIV.sz. melléklet 
 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség 

története kiállítás megnyitása az adóhivatal 

udvarán, 2011. IV. 27. 

 

 
 

Forrás! A szerző magángyűjteménye. 
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XV.sz. melléklet 
 

A komáromi vámőrség és pénzügyőrség 

története kiállítás a volt pénzügyőri lakta-

nya iroda részén 

 

 
 

Forrás! TURI Zsolt — SZÁMADÓ Emese 

(szerk.): A komáromi vámőrség és pénzügyőr-
ség története. 179 p.  Komárom, 2011, Komá-
rom Város Önkormányzata. 180.p. HU-ISBN 

978 963 89 2940 2. 

 

 XVI. sz. melléklet 
 

„A komáromi vámőrség és pénzügyőrség 

története” című kötet borítója 

 

 
 

Forrás! A szerző magángyűjteménye. 
 

 

XVII.sz. melléklet 
Az egykori komáromi pénzügyőr laktanya és adóhivatal, 

napjainkban a Komáromi Klapka György Múzeum épülete. 

 

 
 

Forrás! A szerző magángyűjteménye. 
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VII. 

EDUKÁCIÓ 
(Rovatvezető: PARÁDI József) 

 

PARÁDI József: 
Dr.  SZ A B Ó Szi lárd Ph.D.  adjunktusi  kinevezése  

 

dr .  SZA BÓ  Szilárd Ph.D.  tagtársunkat adjunktussá nevezték ki 
2017. V. 1-vel  a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara  

Politikatudományi és Szociológiai Intézetének 

Politikatudományi Tanszékére. 
 

  
 

Dr. SZABÓ Szilárd a legifjabb oktatói fokozattal rendelkező tagtársunk. 2001-ben a 

Kossuth Lajos Tudományegyetem tanári szakán jeles rendű diplomát, majd 2003-

ban a Debreceni Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász diplo-
mát szerzett. Diplomamunkáiban és az Országos Diákköri Konferenciára benyúj-
tott dolgozatában is Bosznia-Hercegovina 1908-as annexióját több aspektusból 
vizsgálva járult hozzá a téma történelmi ismereteinek gyarapításához. 

2003-tól a Miskolci Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Iskolájának nappali tagozatos doktorandusz hall-
gatója volt, ahol 2006-ban védte meg Ph.D. disszertációját Bosznia-Hercegovina 

közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878-1918 témában, melyet 
könyv formájában a Debreceni University Press Kiadó gondozásában 2011-ben 

publikált. Tanulmányai során alkalma nyílt arra, hogy a Bécsi Állami Levéltárban 
tanulmányozhassa az Osztrák-Magyar Monarchia fel nem osztható levéltári irat-

Tudománymetriai adatok: 

Szerzőségével készült 

tudományos alkotások 

- könyvek                                                  1 

- könyvrészek                                           2 

- tanulmányok                              19 

- egyéb közlemények         11 

- független idézetek       17 

- Hirsch-index                                         2 

 

A tudománymetriai adatok a Ma-
gyar Tudományos Művek Tárában 
2017. V. 24-én közöltekkel azono-
sak. 
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anyagát. 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. 2015-től a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  

 

Tudományos társaságunk kiadványaiban megjelent alkotásai: 
- Egy horvát az Osztrák-Magyar Monarchia katonai titkosszolgálata élén: Oskar 

Hranilovic von CZVETASSIN (1867-1933) katonai pályafutása. 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXIV-

XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 275-280.p. HU-ISSN 1785-3257. 

- Az Evidenzbüro. Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő szervezete.  
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXV.évf. 
(2015) 43-44-45-46.sz. 127-170.p. HU-ISSN 1216-6774. 

- Az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat tehermentesítése: a kémelhárítás he-
lyi intézményrendszerének és szervezetének kiépítése. 115-132.p. 

In PARÁDI József et al. (szerk.): Ünnepi parergák ERNYES Mihály 65. születésnapja 
tiszteletére. Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság. 193 p. HU-ISBN 978 615 80 3091 5. /Salutem, 3./ HU-ISSN 

2416-2078. 
 

Tagtársunk munkássága alkotásainak egyszerűsített bibliográfiai leírását a Magyar 
Tudományos Akadémia által működtetett és a világhálón elérhető Magyar Tudo-
mányos Művek Tára tartalmazza: 
 

https://vm.mtmt.hu/www/index.php# 
 
 

 

A Debreceni Egyetem főépülete 
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PARÁDI József: 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság  

pedagógus nap alkalmából köszönti 
az oktató tevékenységet folytató tagtársainkat 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság alapsza-
bályzatában rögzített hivatásának tekinti nemzeti rendvédelem-történetünk művelését 
és a feltárt eredmények közkinccsé tételét. 

Az új kutatási eredmények közkinccsé tételének egyik lehetséges útja azoknak az 
oktatásban való megjelenítése. Ezért arra bíztatjuk tudományos társaságunk tagjait, 
hogy objektív történelemszemléleten nyugvó módon oktatómunkájuk során igyekezze-
nek ismertetni a magyar rendvédelem-történet feltárásainak gyümölcseit. 

Ebben fontos szerepet kaphatnak azon tagtársaink, akik a felsőoktatásban oktató-
ként tevékenykednek. Oktatói fokozattal rendelkező tagtársaink — az érdeklődési kö-
rükből fakadóan — döntő többsége a humán tudományágak körében tevékenykedik a 
magyar felsőoktatásban. Különösen fontosnak tartjuk a rendvédelmi tisztképzésben ok-
tatói tevékenységet kifejtők munkáját, valamint azoknak az oktató tevékenységét, akik 
a jövő ifjúságának a képzését megvalósítók felkészítésében vesznek részt.  

Tudományos társaságunkban megkülönböztetett tisztelet övezi azokat a tagtársa-
inkat, akik munkásságukat a felsőoktatási intézményekben oktatóként fejtették ki. Bi-
zakodva tekintünk azokra az ifjú tagtársainkra, akik tudományos pályájuk kezdetén áll-
nak még ugyan, azonban biztató a kezdeti tevékenységük is.  

Álláspontunk szerint — elsősorban a felsőoktatási képzés tekintetében — az okta-

tók feladata nem világnézetek közvetítése, illetve a valós eseményeknek egyes elvi 
szempontokhoz igazítása, hanem a történelmi események hű közvetítése a nemzeti ér-
dekek érvényesülésének, illetve csorbulásának a bemutatása. Ismereteink szerint a ma-

gyar rendvédelem-történet témakörének kutatási eredményeit felsőoktatási intézmé-
nyeknél oktatómunkájukban hasznosító tagtársaink ezen az úton járnak, bár ez nem 
mindig a legkönnyebb út.  

Leendő, aktív és nyugalmazott oktató tagtársaink eddig kifejtett és feltehetően ez-
után is megvalósításra kerülő oktatótevékenységéért tudományos társaságunk nevében 
ezúton is köszönetet mondok. Az ifjabb tagtársaink közül néhányan az idősebb tagtár-
saink tudományos irányításával ismerkedtek meg nemzeti rendvédelem-történetünk 
eseményeivel, majd annak művelése során — maguk is tudományos, majd oktatói fo-
kozatot szerezve — ma már az objektív történelemszemléleten nyugvó oktatást a gya-
korlatban megvalósítva járulnak hozzá a jövő magyar értelmiségének a felkészítéséhez. 
Ehhez a nemes munkájukhoz kívánok tudományos társaságunk nevében további ered-
ményeket.  
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

oktatói fokozattal rendelkező tagjai 

 
 

S. 

Név, tudományos fokozat 
állományviszony, doktoranduszság 

Oktatói fokozatok 

tanársegéd adjunktus docens tanár 
F E F E F E F E 

1.  dr. BENCSIK Péter Ph.D.                    A    X     

2.  dr. BODA József vPh.D.                     A      X   

3.  dr. jur. BÓI László                          D.A  X       

4.  dr. jur. DEÁK József                       D.A  X       

5.  dr. FÓRIZS Sándor CSc.                  NY        X 

6.  dr. GÁSPÁR László CSc.                 NY      X   

7.         GIRHINY Kornél                        D.A  X       

8.  dr. KABÓDI Csaba CSc.                     A      X   

9.  dr. KAISER Ferenc Ph.D.                   A      X   

10.  dr. KOVÁCS Tamás Ph.D.                  A    X     

11.  dr. LŐRINCZ József CSc.                 NY        X 

12.  dr. MEZEY Barna DSc.                      A        X 

13.  dr. jur. NYITRAI Endre                   D.A  X       

14.  dr. PAPP Antal CSc.                           A       X  

15.  dr. PARÁDI József CSc.                   NY       X  

16.  dr. SÁNDOR Vilmos CSc.                NY        X 

17.  dr. SZABÓ Andrea Ph.D.                    A      X   

18.  dr. SZABÓ Csaba Ph.D.                      A  X       

19.  dr. SZABÓ Szilárd Ph.D.                     A    X     

20.  dr. SZAKÁLY Sándor DSc.                 A        X 

21.  dr. jur. SZÉKELY Zoltán                  D.A  X       

22.  dr. ZSIGOVITS László Ph.D.            NY      X   

összesen           A = 16  ;  D = 5  ;  NY = 6 — 6 — 3 — 6 2 5 

 
Jelmagyarázat:   A = aktív  ;  D = doktorandusz  ;  E = egyetemi  ;  F = főiskolai  ;  NY = nyugalmazott 
 

Tisztelt olvasó! Tudományos társaságunk tagjainak oktatói fokozatait nem tartottuk számon. A fenti táblázat 
ez első ilyen tartalmú összesítés. Arra kérek mindenkit, hogy az esetlegesen hiányzó adatokat, illetve a téves 
információkat szíveskedjék a szerkesztőség tudomására hozni.  
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VIII. 

SCIENTIA 
(Rovatvezető: PARÁDI József) 

 

PARÁDI Ákos 

Doktoranduszi tevékenység a nemzeti rendvédelem-történetünk 

feltárása szolgálatában 

 

A 2016/2017. tanévben vették fel SZIGETVÁRI Oszkárt a Rendészettudományi 
Doktori Iskola hallgatói közé a magyarországi detektívtestület története feltárá-
sának a témájával. 

A doktorandusz témavezető oktatója dr. PARÁDI József Cs.C. nyugalma-
zott főiskolai tanár nyá.r.ezds. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kara Hadtudományi és a Rendészettudományi Kara Ren-
dészettudományi Doktori Iskolájának témavezető oktatója, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia köztestületi tagja, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság elnöke.  
SZIGETVÁRI Oszkár r.szds. a Budapesti Rendőrfőkapitányság nyomozója. 

A harmincas évei közepén járó fiatal rendőrtiszt hivatását szereti. Ezért válasz-
totta a leendő disszertációja témájául a detektívtestület történetét. Nem titkolt 
célja, hogy a hivatástörténeti tapasztalatok feltárásával szeretne hozzájárulni a 

XXI. századi nyomozómunka segítéséhez. 
A disszertáns nem csupán a szakterület szűk metodikájának történelmi fej-

lődését szeretné feltárni, hanem a korabeli rendvédelmi modell elemzését, a kor-
társ külföldi rokon szervezetekre való kitekintést, a vizsgált időszak magyar jog-
rendjének vonatkozó szabályozásait, a korabeli statisztikai adatokat, a detektívek 
képzési rendszerét és humán viszonyait is vizsgálni, elemezni szeretné. Sajnála-
tos, hogy a magyar rendvédelem történetének a témakörével csupán néhány 
doktorandusz foglalkozik a Rendészettudományi Doktori Iskolán.1 

SZIGETVÁRI Oszkár — a nyomozói tevékenység leterheltségi vonzatát fi-
gyelembe véve — embert próbáló feladatot igyekszik teljesíteni, a jelek szerint 
eredményesen. A doktori iskola első tanévének valamennyi vizsgáját eredmé-
nyesen letette.2 

Felvették a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagjai sorába, ami azért fontos, mivel e társaság az egyetlen tudomá-
nyos szervezet Magyarországon, amely a nemzeti rendvédelem-történet gondo-

zását és a feltárt eredmények közkinccsé tételét tekinti fő hivatásának. Ebből fa-
kadóan pedig a tagság soraiban találhatók meg szinte kivétel nélkül a magyar 
rendvédelem-történet kutatói. Ez a közeg minden bizonnyal szellemi inspirációt 
fog nyújtani a doktorandusznak választott témája színvonalas kimunkálásához. 
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A disszertáns bekapcsolódott a tudományszervező munkába is, hiszen a 
2017. évvel kezdődően szervezőbizottsági tagként részt vesz a „Magyar közbiz-
tonság-történeti” szimpozion-sorozat és a „Magyar rendvédelem-történeti konfe-
rencia-sorozat” éves rendezvényeinek a szervezésében.3 

A hallgató úr nem csupán a tudományszervezési munkában aktivizálta ma-

gát, hanem elérte, hogy leendő disszertációja választott témája egy-egy részterü-
letének a kutatási eredményeit is bemutathassa a magyar rendvédelem-történeti 
és a magyar közbiztonság-történeti tudományos konferencia-sorozat, illetve 

szimpozion-sorozat rendezvényein.4 
Belátható időn belül tanulmányai publikációira fog sor kerülni a Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774 

és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), 

HU-ISSN 1785-3257 hasábjain5  

Tudományos társaságunk nevében a doktorandusznak további eredménye-
ket kívánok! Ezúton hívom fel a figyelmét mindenkinek aki tudományos foko-

zat megszerzésére törekszik, hogy a nemzeti rendvédelem-történetünk szinte ki-
meríthetetlen kincsesbánya amelynek a disszertációkénti feldolgozása a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság doktori iskolá-
kon témavezetői oktatói tevékenységet végző tagjainak az irányításával minden 
bizonnyal a siker reményében valósítható meg. Az utóbbi fél évtized során csu-
pán a Hadtudományi Doktori Iskolán három rendvédelem-történeti témájú disz-
szertáció eredményes védésére került sor, amelyekben valamilyen formákban 
részt vettek a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság arra érdemes tagjai.  
 
 
 
Jegyzetek: 

1 A mindössze második tanévében járó doktori iskola 2017/2018-as tan-
évére felvételt 13 hallgató közül egyetlen jelentkező ANDROVICZ Gábor „A 

magyar rendőrség humán viszonyai 1873-1944” című disszertációterveze-

tével választott rendvédelem-történeti témát.  
2 Tantárgyak: 
- A polgári magyar állam határőrizete; 
- A rendészet általános elmélete; 
- A polgári magyar állam közrendvédelme; 
- Kriminálföldrajz; 
- A polgári magyar állam rendvédelmi testületei; 
- A XXI. század új típusú kihívásai; 
- Alternatív rendészet; 
- Rendészettudományi ismeretek; 
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- A tudományos munka alapjai, elmélete és módszertana I. II.; 
- Tudományetika és kutatásetika; 
- Könyvtárhasználati szkillek. 
3 Szervezőbizottsági tagként közreműködött: 
- „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek és a polgári fegyveres őr-

testületek a XIX-XX. századi magyar állam haárőrizetében” című XXXI. 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia; 
- „A katonaliag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XVII. magyar közbiztonság-
történeti tudományos szimpozion;< 

- „A magyar pénzügyőrség története”  című XXXII. magyar rendvédelem-
történeti tudományos konferencia szervezésében. 

4 Előadást tartott: 
- 2016. X. 28-án „Detektívtestület a polgári magyar állam rendvédelmi 

szervezetében” 

- 2017. II. 17-én „A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó szolgálata” 
- 2017. X. 27-én „A Magyar Királyi Pénzügyőrség nyomozó tevékenysége” 

címmel az ELTE-ÁJK, az NKE-RTK — régi épületegyüttesében a Far-
kasvölgyi út 12. szám alatt — , valamint az NKE-nek a volt Ludovika 
Akadémia felújított épületében.  

5 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 szerkesztőségei befogadták SZIGETVÁRI Oszkár doktorandusz írásait 
„Nyomozótevékenység a Magyar Királyi Pénzügyőrségnél” és „A járásőrmesterek” 
címmel. Emellett publikálás előtt áll az „Utasítás a magyar királyi csendőr járásőrmeste-
rek számára 1903. Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozó alakulatai számára 

1930.” című kötetben megjelenő tanulmánya. A kötet ugyan két szabályzatot tartalmaz 
— amely „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” könyvsorozat második köteteként 
fog megjelenni, azonban emellett várhatóan négy tanulmányt is tartalmazni fog dr. SZA-

KÁLY Sándor, dr. PARÁDI József, SZIGETVÁRI Oszkár és dr. ZÉTÉNYI Zsolt szerzőségével, 
melynek címei „A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1945”, „A polgári magyar állam 
fegyveres rendvédelmi testületei”, „A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó-alakulatai”, 
„Ártatlanul, jeltelen sírban.”.  
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IX. 

DOKUMENTUMOK ÉS 

MUNKÁSSÁGOK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 

 

PARÁDI József 
Csendőrség a történelmi Magyarország határőrizetében 

 

A Magyar Királyi Csendőrséget a határőrizeti feladatok ellátásába 1891-ben 

vonták be. Azt megelőzően is feladata volt ugyan az útlevélköteles határsza-
kasszal rendelkező csendőr őrsöknek a határvonal őrzése, azonban 1891-ben 

erre vonatkozóan külön utasítás is keletkezett. A csendőrség határőrizetbe 
való bevonásának alapvetően két oka volt. 

A magyar-román határegyezmény nyomán — mindkét fél megelégedé-
sével pontosított és kitűzött határvonal megfelelő őrzése miatt — szükséges-
sé vált a korábbiaknál hatékonyabb szervezet bevonása a magyar határőri-
zetbe. 

A korábban nem kellően őrzött útlevélköteles határokon a hiányosan 
felügyelt határforgalom következtében az idegenajkú lakosság körében ro-
hamosan terjedt a határ túloldaláról propaganda irodalommal is támogatott, a 
magyar állam egysége ellen irányuló agitáció. 

Ez a helyzet szükségessé tette, hogy a korábban részben önkormányza-
tok, részben pedig a központi államhatalom szervezeteiből álló magyar ha-
tárőrizetbe a magyar állam legeredményesebb rendvédelmi szervezetét a 
Magyar Királyi Csendőrséget is bevonják. A csendőrség határőrizetbe való 
bevonását megelőzően a határvonal őrzését alapvetően a Magyar Királyi 
Pénzügyőrség vámhatárvonallal rendelkező szakaszai látták el az egyéb 
pénzügyőrségi kötelezettségeik mellett. A határkapuknál (határátkelőhelyek-
nél) a határforgalom ellenőrzését a legközelebbi városok rendőri szervezete-
iből kikülönített csoportok végezték. A határrend betartatását pedig az útle-
vélköteles határszakaszokkal rendelkező járásokban létrehozott határmenti 
szolgabírói kirendeltségek végezték. 

Ebbe a rendszerbe vonták be a központi államhatalomnak a belügyi tár-
ca irányítása által közvetlenül alárendelt katonailag szervezett fegyveres őr-
testületet a Magyar Királyi Csendőrséget.  

Ezáltal a korábbinál jelentősebb számú fegyveres vehetett részt a határ-
vonal őrzésében és a központi államhatalom súlya is gyarapodott a határőri-
zeti feladatok teljesítésében.  
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„Az 1888/XIV.tc.-kel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény 

alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában”  című szabályozás volt a 
polgári magyar állam időszakában az első önálló határőrizeti szabályzat. A 
Magyar Királyi Pénzügyőrség szolgálati szabályzata ugyan már korábban is 
foglalkozott a határőrizet témájával, azonban még nem önálló kiadványként, 
hanem a testületi szolgálati szabályzatba szerkesztett formában. 

A két tárca vezetője által jóváhagyott szabályozás tehát a modern ma-

gyar határőrizet első szabályzata. 
A dualizmus időszakában a Magyar Királyi Csendőrség 36 éven át vett 

részt a magyar határőrizetben az útlevélköteles határszakaszok őrzése és a 
kishatárforgalom ellenőrzésében való részvétele által. Ezen időszak alatt a 
határszéli szolgálatot is ellátó csendőrök száma jelentősen gyarapodott, hi-
szen az utolsó békeévben a testület személyi állományának mintegy 1/10-e 

látott el — a csendőrségi általános szolgálati teendőinek teljesítése mellett 
— határőrizeti teendőket is. A határszéli csendőrség szervezeti felépítése is 
módosult ezen időszakban. Olyan új szervezeti elemeket vezetett be a testü-
let vezetése — a szakszolgálati ág jelleggel működő határszéli csendőrség-
nél, bár ezt a kifejezést a kortársak még nem használták — amely eredmé-
nyesen elősegítette a határőrizeti tevékenység színvonalas teljesítését.  

A katonai határőrizetre való áttérés felkészülése során a határszéli 
csendőrségből a magyar határőrizet vezető testülete vált. A társ határőrizeti 
szervek feletti irányítást, illetve a határvonal menti hatóságok határőrizeti 
koordinációját átvette a határszéli csendőrség a Magyar Királyi Határrendőr-
ségtől a katonai határőrizetre való áttérés időszakában.  

A határszéli csendőrség nem volt ugyan önálló testület hiszen — a Ma-

gyar Királyi Csendőrség integráns részét alkotta — azonban a magyar határ-
őrizetben a vizsgált időszakban nélkülözhetetlen szerepet töltött be, tevé-
kenysége példamutató volt a két világháború közötti Magyar Királyság új 
határőrizeti rendszerének a kialakításában is.  

A szabályzatot elsőként feltáró kutató több alkotásában foglalkozott a 
határszéli csendőrség témájával, amelyekben értelemszerűen a határőrizeti 
utasítás valamilyen formában szerepelt. E művekben foglaltakhoz képest az 
újabb keletű publikációk érdemi újdonságot nem tartalmaznak. 
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X. 

EMLÉKHELYEK 

ÉS TÁRGYAK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos)  

 

PARÁDI József 
Magyar csendőrség-történeti kiállító- és emlékhelyek. 

 

 

A csendőrség az európai kontinens egyik legnagyobb múltra vissza-
tekintő rendvédelmi testülete. A francia indíttatású szervezetet a 
francia kutatók a XIV. századig vezetik vissza. Ekkor a testületet 
még Maréchaussée-nek hívták és a francia haderőn belül a rend fenn-
tartásáért felelős íjjász alakulat volt. A testület hatáskörét fokozato-
san — a polgári lakosság kérésére, évszázadok alatt — terjesztették 
ki a polgári lakosságra a hadműveleti területeken túli térségekre is. A 
csendőrség működési területe a vidékre terjedt ki, felügyelő hatósága 

pedig kezdetben a hadügyi, majd megosztottan a honvédelmi és a 
rendvédelmi szakterületekért felelős minisztériumok voltak. XVI. La-

jos keresztelte Maréchaussée-ról Gendarmerie-re a testületet a 
XVIII. században. A „nagy francia forradalom” időszakában a 
csendőrséget ugyan — más szervezetekhez hasonlóan — feloszlat-

ták, azonban rövid időn belül kiderült, hogy a szervezetre szükség 
van, így azt visszaállították.1 

A testületet BUONAPARTE Napóleon modernizálta és — a Fran-

cia Császárság vazallus államaiba exportált a francia államigazgatási 
modell részeként — juttatta el Európa államaiba. BUONAPARTE Na-

póleon bukását követően pedig — mivel a testület kiváló hatásfokkal 
működött — a csendőrséget általában megtartották. Ez a folyamat 

zajlott le Lombardiában is. Az Észak-Itália-i tartomány hagyomá-
nyosan a HABSBURG-birodalomhoz tartozott. BUONAPARTE Napóle-
on tündöklése időszakában azonban a Francia Császárság vonzáskö-
rébe került, majd a franciák Waterloo-i veresége után ismét a HABS-

BURG-birodalom részévé vált. A HABSBURG-birodalom vezetése pe-
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dig a lombardiai csendőr ezredet — annak kiváló eredményeire való 
tekintettel — nem szűntette meg, hanem tovább működtette. Az 

1848-1849-es magyar forradalmat és szabadságharcot cári segédlet-
tel leverő HABSBURG-hatalom a HABSBURG-birodalom egészére ki-
terjedően kiépülő neoabszolutista rendszer részévé tette a csendőrsé-
get. A létrehozásra kerülő birodalmi csendőrség számára pedig a 
mintát a lombardiai csendőr ezred jelentette.2 

A császári csendőrséget azonban — annak ellenére, hogy a 
közrendet jó hatásfokkal tartotta fenn — a magyar nemzet ellenszen-

ve kísérte, mivel a magyarság elnyomásának eszközeként is műkö-
dött. A neoabszolutizmus időszakában a császári csendőrség — a 

császári rendőrséggel karöltve — nem csupán a nyomtatott kiadvá-
nyok cenzúrázását segítette elő és a véleménynyilvánítás szabadságát 
korlátozta, hanem a lakosság öltözködését is figyelemmel kísérte. A 
magyaros szakálviseletet és a nemzeti jellegű öltözetet bűntették. A 
testület magyarellenes tevékenysége következtében a szervezetet a 
magyar nemzet tagjai elutasították és a passzív rezisztencia korlátai 
között igyekeztek a szervezet tevékenységét akadályozni. A császári 
csendőrség az elnémetesítési politika egyik végrehajtó szervezete 
volt. 

A HABSBURG-hatalom ugyanis az úgynevezett „Verwir-
kungstheorie” (jogeljátszás elmélet) keretében fogalmazta meg állás-
pontját. Herceg Félix Ludwig Johann Fürst zu SCHWARZENBERG — 

aki az 1852-ben bekövetkezett haláláig Ferenc József miniszterelnö-
ke volt — nevéhez fűződik ezen teória, mely szerint a magyar nem-
zetnek ugyan voltak jogai ezeket azonban az uralkodója elleni láza-
dásával elveszítette. E hazug elmélet képezte az elvi alapját a neoab-
szolutista rendszernek, amely lényegében az állami terrorizmus sajá-
tos formájaként működött. A jogeljátszás elmélet mindenképp hazug 
volt, hiszen a Magyar Királyságban a királynak a koronára, az ország 
törvényeire kellett esküt tennie. Így tehát nem a királynak volt koro-
nája, hanem a koronának királya. A „Verwirkungstheorie” mögött 
pedig az a hatalmi vágy állt, hogy a nagynémet egység HABSBURG 

vezetésével valósuljon meg. Ehhez pedig az alapot a HABSBURG-

birodalom nemzeteinek elnémetesítése során kialakított német               
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ajkú tömeg alkotta volna. Ennek érdekében szűntették meg a magyar 
államiságot, az ország területét pedig tartományokra szabdalva a 
HABSBURG Császárságba olvasztották, ahol hivatalos nyelvvé a ném-
tet tették, a magyar törvényeket pedig osztrákokkal helyettesítették.3 

A császári csendőrség működési területe, a vidéket foglalta ma-
gába a teljes HABSBURG-birodalomra kiterjedően, így a Magyar Ki-
rályság államiságtól megfosztott és tartományokra szabdalt területén 
a Kárpát-medencében is. A városokban pedig — ugyancsak a teljes 

HABSBURG-birodalomra kiterjedően — a rend védelmét a császári 
rendőrség látta el. E rendvédelmi modell jogi alapját az olmützi al-
kotmány képezte, amelynek 36. §-a kinyilvánította, hogy „A biroda-
lom belső biztonságának őrzése birodalmi ügy.” Az olmützi alkot-
mány ugyan nem hatályosult, az uralkodó azonban magáévá tette a 
rendvédelem „birodalmi ügy” gondolatát, így a neoabszolutizmus 
rendszerét ennek szellemében építették ki. A császári csendőrség és a 
császári rendőrség fölé pedig az uralkodó — a közvetlen felügyelete 
alá helyezett — „Legfelsőbb Rendőrhatóság”-ot helyezte 1852-ben a 

két szervezet irányítása és tevékenysége összehangolása érdekében.4 

A császári csendőrség tehát — bár a Kárpát-medencében is 
működött — a legkevésbé sem tekinthető magyar szervezetnek. Ki-

egyezéskor a magyar fél — az uralkodó környezetének a felvetése 
ellenére — nem volt hajlandó átvenni sem a császári csendőrség, 
sem pedig a császári rendőrség Kárpát-medencében állomásozó ala-
kulatait, ellentétben az Osztrák Császársággal, ahol a birodalmi 

csendőrség és rendőrség alakulatai a kiegyezés után változatlanul 
folytatták a tevékenységüket. A Magyar Királyságban a császári 
csendőrség intézménye így a kiegyezéssel megszűnt. Erdélyben és 
Horvátországban azonban fennmaradt egy-egy csendőr ezred a közös 
hadsereg kötelékében. Mivel azonban ez a helyzet ellentétes volt a 
kiegyezésben foglaltakkal, ezért az ellenzék kedvelt témájává vált a 
politikai csatározások során. TISZA Kálmán pedig — látva, hogy az 
önkormányzati rendvédelmi modell megbukott Magyarországon — a 

közös haderőtől átvette a két csendőr ezredet, majd 1881-ben felállí-
totta a Magyar Királyi Csendőrséget, amely már a magyar kormány 
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alárendeltségében működő, a magyar érdekeket szolgáló, magyar 
rendvédelmi szervezet volt.5 

Magyarországon csendőri testület létrehozására irányuló kez-
deményezésre 1881-ben harmadízben került sor. Már a XIX. század 
első felében felmerült csendőr testület létrehozásának a gondolata a 
magyar felsőházban. Az uralkodó egyetértésével azonban akkor nem 
találkozott az a gondolat, hogy a Magyar Királyságban olyan fegyve-

res testület jöjjön létre, amely nem a HABSBURG-ház befolyása alatt 
áll. Ezért az ötlet elhalt, annak ellenére, hogy a főrendek gyűjtést is 
indítottak a felállítási költségekhez való hozzájárulás céljából.6 

A csendőrség magyarországi létrehozására irányuló első kísér-
letet tehát nem koronázta siker. A neoabszolutizmus keretében meg-
valósuló második kezdeményezés ugyan sikeres volt, azonban ez a 
szervezet nem bizonyult hosszú életűnek, mivel 1849-től 1867-ig 

működött a Kárpát-medencében. A Magyar Királyi Csendőrséget 
megelőző csendőr testület, illetve felállítási szándék a testületnek a 
nemzethez fűződő viszonya miatt akadt el, illetve került felszámolás-
ra. Végül 1881-ben sikerült a magyar nemzeti csendőr testületet lét-
rehozni Magyar Királyi Csendőrség elnevezéssel.7 

A XIX. század a csendőrség diadal százada volt, mivel — a 

Brit-szigetek kivételével — egész Európában bevezették a csendőr-
ség intézményét. Még Vatikán államban is létrehoztak csendőrséget, 

amely egyébként napjainkban is működik. 
A Magyar Királyi Csendőrség — a magyarországi tanácsköz-

társaság okozta 133 napos megszakítással — 65 évig működött. Ez 
alatt az idő alatt kiválóan teljesítette rendvédelmi teendőit.8 

A Magyar Királyi Csendőrséget két ízben szűntették meg 1919-

ben és 1945-ben. Mindkét alkalommal deklaráltan politikai okokból, 
amelyeknek semmi közük sem volt a testület működésének szakmai 
színvonalához a magyar közbiztonság terén betöltött pozitív szere-
péhez. A valódi ok mindkét alkalommal a polgári magyar állam fel-
számolása volt. 1919-ben azonban a polgári magyar állam helyreállí-
tásának a részeként a Magyar Királyi Csendőrséget is reorganizálták. 
1945-ben pedig az úgynevezett „szalámi-taktika” első áldozata volt a 
Magyar Királyi Csendőrség. A 40 éves pártállami uralom után hely-
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reállított polgári magyar állam keretei között azonban a csendőrséget 
nem szervezték újjá, éppen annak a pártállami hamis propagandának 
a következményeként, amely a testületre terhelte a magyar zsidóság 
deportálásának minden felelősségét.9 

A Magyar Királyi Csendőrség 90 % körüli bűnfelderítési muta-
tóit napjainkig nem sikerült túlszárnyalnia az utódtestületeinek. A 

korabeli magyar csendőrség és a magyar rendőrség feladatait végző 
mai magyar rendőrség a XXI. század tízes éveiben mintegy 47 000 

fővel látja el a teendőit, kevésbé eredményesen mint a polgári ma-
gyar állam időszakában a trianoni határok között testületenként 
12 000 fős létszámmal működő Magyar Királyi Csendőrség és Ma-
gyar Királyi Rendőrség. 

A magyar csendőrség fennállása alatt a kortársak elismerően 
nyilatkoztak a testületről. A negatív megítélés a pártállam szülötte. 
Ekkor formálták bűnbak szervezetté a testületet, ráterhelve a magyar 
zsidóság deportálásával kapcsolatos valamennyi cselekményt a 
csendőrségre. A huzamos ideig tartó pártállami diktatúra komplex 
propagandájának és a napjaink politikai prekoncepciókon nyugvó 
félremagyarázásainak következtében, sokan még ma is bűnös szer-
vezetnek hiszik a testületet.  

A testület történeti megítélése politikai csatározásoktól terhelt. 
Ezért nem képes az objektív történelemszemléleten nyugvó álláspont 
az őt megillető helyet elfoglalni a köztudatban. Ez az áldatlan állapot 
pedig nyilvánvalóan visszahat a testület kiállító- és emlékhelyeire is.  

A kortársak által a magyar rendvédelem büszkeségének tartott 
szervezet történetét bemutató múzeum ma még nincsen Magyaror-
szágon, pedig a trianoni határok között számos múzeum működik a 
patikamúzeumtól kezdve a börtönmúzeumokon keresztül a kenyér 
múzeumáig. Ezen a méltatlan helyzeten változtatott az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark, amikor — a Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Közösség és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság segítségével — csendőrség-történeti 
emlékszobát alakított ki egy korabeli őrs-parancsnoki iroda berende-

zésével. 
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Az emlékszoba átadására 2016. VIII. 18-án került sor. Az em-
lékszobát a magyar vidék államigazgatás-történetét bemutató épület-
ben helyezték el a jegyzői iroda és a posta szomszédságában. Mivel 

az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark szerves része a sza-
badtéri néprajzi kiállítóhely, ezért a vidéki környezetbe — ahol a 

csendőrség a szolgálatát teljesítette — jól illeszkedik a csendőr em-
lékszoba.10 

A csendőrség-történeti állandó kiállítóhely — az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark részeként — megtekinthető tavasztól 
őszig. 

 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE) 
elérhetőségei: 

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. 
(+36/06-62) 275-133 

www.opusztaszer.hu 

 

Az állandó kiállítóhely mellett öt csendőrség-történeti emlékhely is 
található a trianoni határok között.  

1992-ben emléktáblát avatott föl a Magyar Ellenállók Szövet-
sége KUDAR Lajos cső. ezds. emléke előtt tisztelegve a Budai Várban 
a néhai belügyminisztérium épületegyüttesének az Országház utca 
28. szám alatti falán. Az épületegyüttes használója jelenleg a Magyar 
Tudományos Akadémia azonban tervezik, hogy ismét a belügyi tár-
cának fog otthont nyújtani az épületcsoport.  

KUDAR Lajos (1895. XI. 19. Vinga, [Temes vármegye] – 1945. 

II. 11. Budapest) cső. ezds. — aki hivatásos katonaként 1916-ban 

kezdte el a katonai pályafutását a Magyar Királyi Honvédségnél 
hadnagyi rangban — 1921-ben lépett be a Magyar Királyi Csendőr-
séghez. 1942-től az Államvédelmi Központ helyettes vezetőjeként 
teljesített szolgálatot. Ő szervezte meg a három fős (FARAGHÓ Gábor 
altbgy., gr. TELEKI Géza és SZENTIVÁNYI Domokos) fegyverszüneti 
delegáció útját 1944 őszén Szlovákián keresztül Moszkvába. A ma-
gyar fegyverszüneti delegáció léte azonban a németek tudomására 
jutott, így a Magyarországot megszálló német erők biztonsági szol-
gálata 1944. XII. 5-én KUDAR Lajost letartóztatta. Kezdetben a Mar-
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git kőrúti honvéd fogházban, majd a Pestvidéki Törvényszék Fő ut-
cai börtönében, végül pedig a belügyminisztérium épületében a Bu-
dai Várban tartották fogva, ahol 1945. II. 11-én kivégezték több száz 
társával együtt. A holttesteket a minisztérium udvarán földelték el. A 
harcok elvonulása után a holttesteket exhumálták ugyan, azonban — 

mivel a hozzátartozók döntő többségének a kiértesíthetősége gyakor-
latilag kivitelezhetetlen volt — újabb tömegsírban temették el a ki-
végzetteket. Ebből fakadóan ma már nem lehet egzakt módon megál-
lapítani KUDAR Lajos néhai cső.ezds. végső nyughelyét. Mivel KU-

DAR Lajos lakását a Vörös Hadsereg fosztogató katonái felgyújtották, 
így csupán egyetlen rossz minőségű fénykép maradt utána.11 

 

 
                      KUDAR Lajos cső.ezds.                                        KUDAR Lajos cső.ezds. emléktáblája 

 

    
 

Forrás !  
Világhálón: 

http://www.csendor.com/konyvtar/biografia/egyenek/Kudar%20Lajos%20ezredes%20

posztumusz%20altbgy.pdf  

 

1999-ben avatta fel a Magyar Királyi Csendőrs Bajtársi Közös-
ség (MKCsBK) és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT), valamint a házigazda 
intézmény a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) közreműködés-
ével a Magyar Királyi Csendőrség I. és II. világháború honvédő 
harcai során hősi halált halt tagjai emléke előtt tisztelgő táblát a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán, ahol számos fegyvernem 
hősi halottjainak emléket állító tábla található.  
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A Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) 
elérhetőségei: 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. 

(+36/06-1) 325-1600 

www.militaria.hu 

Az emléktáblát február 14-én — a magyar csendőrség napján — 

minden évben megkoszorúzzák.  
Az emléktábla avatása alkalmából a Magyar Királyi Csendőr 

Bajtársi Közösség Csendőr Érdemérmet alapított az emléktábla ava-
tásának évében, mely érdemérem első példányait az emléktáblaava-
tás kapcsán kimagasló tevékenységet megvalósítók számára adomá-
nyozta.12 

 

 

A csendőr emléktábla 
 

 

 

 

 

  

 

Forrás !  
- KŐRÖSSY Zoltán et al. (szerk.): Magyar csendőrség-történetért el-

ismerések. Budapest, 2014, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közös-
ség – Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 85 p. HU-ISBN 978 963 89 8287 2. 

- Világhálón: http://www.csendor.com/site/MKCsBK-m.pdf  

 

2011-ben leplezte le a XII. kerületi Hegyvidéki-Önkormányzat 
a mártírhalált halt csendőr tisztek emléktábláját az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara budapesti KISS János 
altbgy. utcai épületének a falán.  
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Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara 
(ELTE-TOK) 

1126 Budapest, KISS János altbgy. u. 40. 
(+36/06-1) 487-8100                                     https://www.tok.elte.hu/ 
Az utcát 1875-től 1921-ig eredetileg Mozdony utcának nevezték, 
majd — a mártírhalált halt csendőr tisztek emléke előtt tisztelegve — 
FERY Oszkár utcára keresztelték. 1945-ben pedig az utcát ismét átke-
resztelték KISS János altbgy. utcára, amely azóta is ezt a nevet viseli. 
A jelenlegi emléktábla épületének a falán eredetileg is emléktábla 
emlékezett meg a mártírhalált halt csendőrtisztekről. Ez azonban — 
túlélve a II. világháború harcait — 1945-ben rejtelmes módon eltűnt.  

1919 júliusában a magyarországi tanácsköztársaság terrorszer-
vezetének a tagjai elhurcolták FERY Oszkár cső. altbgy., BORHY 

Sándor és MENKINA János cső. alez-eket és addig kínozták őket az 
akkori Mozdony utcai tanítóképző intézet pincéjében — ahol a ter-
rorszervezet a bázisát létrehozta — amíg a kínzások következtében a 
harmadik napon a csendőr tisztek meghaltak. A holttesteket a terror-
szervezet tagjai hajnalban a műegyetem rakpartjáról a Dunába dob-
ták. A tisztekkel szemben bírósági eljárás nem indult, a „bűnük” az 
volt, hogy csendőr tisztek voltak. A kommün bukása után a fővárosi 
rendőrség detektívjei az ügyet felderítették, a bűnösöket kinyomoz-
ták és elfogták, akiket a bíróság elítélt. Amíg az eredeti emléktábla a 
helyén volt a hozzátartozók és bajtársak miniden évben megkoszo-
rúzták. Mivel FERY Oszkár holttestét nem találták meg számára jel-
képes síremléket állítottak a Farkasréti temetőben.13 

 

Csendőr mártír tisztek emléktáblája 
 
 

         

 FERY Oszkár cső.altbgy. 
 
 

 

 
 

(Gömör-Kishont vármegye, Rimaszécs 1860. I. 10. 
- Budapest, 1919. VII. 21.) 

BORHY Sándor és MENKINA János cső.alez.-ekről nem maradt fenn fénykép 

Forrás ! - Világhálón: 
http://www.csendor.com/muzeum/keptar/Ismert-tisztek/index.html 

- http://tortenelemportal.hu/2011/07/emlektabla-orzi-a-martir-csendorok-emleket/  
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2015-ben leplezték le — az első felavatása után 84 évvel ké-
sőbb — ismét a bűnözők által szolgálatteljesítés közben meggyilkolt 
RÉTI Flórián cső.thtts. emlékére 1931-ben állított emlékoszlopot 
Zamárdiban. A helyi lakosok spontán kezdeményezése nyomán az 
Egyesület Zamárdiért társadalmi szervezet közadakozásból állította 
helyre az emlékoszlopot, miután gondos helyszíni kutatómunkával 
sikerült a talpazatot feltárni és az utolsó pillanatban a ledöntött osz-
lopot is megmenteni.14 

 
 

Zamárdi város önkormányzata 

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. 
(+36/06-84) 348-400 

onkormanyzat.zamardi.hu 

 
                                    Eredeti emlékoszlop                                              Felújított emlékoszlop 

 

       
 

Forrás ! PARÁDI József: Régi-új rendvédelem-történeti emlékhely. 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordi-

nis), XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 256-259.p. HU-ISSN 1785-3257. 
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2017-ben leplezte le a település önkormányzata KRISTÓF 

László cső.alti. emléktábláját szülőfalujában Verőcén, annak a ház-
nak a falán, ahol gyermekéveit töltötte.  

Verőce város önkormányzata 

(+36/06-27) 350-033                                                    www.veroce.hu  

Az emléktábla helye: 2621 Verőce, Zombori u. 9. 
KRISTÓF László SÁGVÁRI Endre letartóztatásában vett részt. Az akcióba 
bevont fegyvertelen csendőrt SÁGVÁRI Endre életveszélyesen megsebe-
sítette. Hosszan elhúzódó ápolás következtében KRISTÓF László felépült 
sérüléséből. A „SÁGVÁRI-ügyet” a pártállam biztonsági szolgálatai az 
1956-os forradalom és szabadságharc után vették ismét elő, hogy alátá-
masszák az állampárt azon állítását, mely szerint külföldi ügynökök és 
az 1949 előtti rezsim tisztségviselői idézték elő — a korabeli hivatalos 

szóhasználat szerint — az ellenforradalmat. Az 1956-os témában ugyan 
nem sikerült KRISTÓF László ellen érdemi anyagot felszínre hozniuk, 
azonban felmelegítették a SÁGVÁRI ügyet. Ebből végül is koncepciós 
vizsgálat majd vádemelés jött létre, melyet a „megfelelő” bíróság ítélete 
zárt le. Így végezték ki KRISTÓF Lászlót 2006-ban a magyar bíróság 
felmentette, posztumusz rehabilitálta. Sajnálatos, hogy a KRISTÓF Lász-
lóéhoz hasonló ügyek koncepciós ítéletei nem a törvény által válnak 
semmissé, hanem a koncepciós per áldozatának a képviseletében eljáró-
nak kell bizonyítania azt, hogy nem a jogállam körülményeinek megfe-
lelően jött létre az ítélet a pártállamban.15 

 

                                    KRISTÓF László emléktáblája                       KRISTÓF László cső.alti. 
 

     
 

Forrás ! PARÁDI József: Emléktábla avatás Verőcén. Rendvédelem-

történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. 
(2017) 53-54.sz. HU-ISSN 1785-3257. 
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A néhai Magyar Királyi Csendőrség témájában tartósan fenntartott 
politikai tartalmú vélemény terrort figyelembe véve a magyar társadalom 
szép teljesítménye, hogy a rendszerváltás után eltelt 1/4 évszázad alatt a 
semmiből spontán módon létrehozott egy kiállítóhelyet és öt emlékhelyet. 
Ez nem kis teljesítmény, hiszen 1945 és 1990 között a testülettel kapcsola-
tos emlékeket valósággal üldözte a pártállam, a csendőrség emlékét pedig 
változatos és komplex módon igyekeztek befeketíteni. Ennek az egyik kö-
vetkezménye az, hogy a szervezetre vonatkozó dokumentumok ma már 
szétszórtan és minimális példányszámban lelhetők fel a magyarországi 
közgyűjteményekben. 

E szisztematikus csendőr ellenes magatartás következtében nem 
csupán a halálra kínozott csendőr tisztek emléktáblája tűnt el, illetve a ró-
luk elkeresztelt utca neve változott meg. A Hadtörténeti Múzeumnak gaz-
dag csendőrség-történeti gyűjteménye volt 1945 előtt. Hasonlóan gazdag 
csendőrség-történeti gyűjteménnyel rendelkezett a Szombathelyi Csendőr 
Örs-parancsnok Képző Iskola is. Ezen gyűjtemények rejtélyes körülmé-
nyek között tűntek el. Ma már a leltáruk sem lelhető fel. A korabeli újsá-
gok híradásaiból csupán csökevényesen állapíthatók meg ezen gyűjtemé-
nyek kiállítási anyagai. Még így is ennek az elveszett emlékanyagnak az 
értéke szerény becslések szerint több százmillió forint értéket képviselhet-
ne ha megvolna.  

Az eltűnt emlékanyagoknak azonban nem csupán financiális vonza-
ta van. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületében, nem a csendőrség-

történeti gyűjtemény részeként — jól behatárolható helyen — márvány 
dombormű állított emléket a Magyar Királyi Csendőrség hősi halottjai-
nak.16 A dombormű még éppen átvészelte a Budai Vár ostromát, ezt köve-
tően azonban 1945-ben máig ismeretlen körülmények között eltűnt.  

 

A Hadimúzeumban leleplezett csendőrhősök dombormű. 
 

 
 

Forrás ! Csendőrségi Lapok, XXIV. évf. (1934) 4.sz. 101.p. 
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Hasonló sorsa jutott — a jelenlegi rendeltetése szerint Nemzet-
közi Oktatási Központ, eredetileg azonban a dualizmus idejében 
csendőrségi objektumnak épített — Böszörményi úti épületegyüttes-
nek az udvarán a csendőr mártírok emléke előtt tisztelgő és a trianoni 
békediktátum által megcsonkított Magyarországnak emléket állító 
kőszobor is melyet PÁSZTOR János szobrászművész faragott és 1928. 
V. 20-án lepleztek le.17 

Ennek a szobornak a talpazatára vésték fel a magyarországi ta-
nácsköztársaság működése okán bizonyítottan mártírhalált halt 
csendőrök neveit.18 

 

A csendőr mártírok szobra 
 

 
 

Forrás ! LIBER Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest, 1934, Budapest 

Székesfőváros. 494 p. /Statisztikai közlemények, 69./ 

 

A háború során a haza védelmében, vagy békeidőszakban a 
rend védelmében számos csendőr vesztette életét. Erre -vonatkozóan 
nem készült egzakt biográfiai felmérés. Pontos névsorral rendelke-
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zünk azonban arról, hogy a magyarországi tanácsköztársaság terror 
különítményei bizonyítottan 28 csendőrt gyilkoltak meg.19 

Hogyan lehetséges az, hogy a néhai csendőrök meggyötört leszár-
mazottjainak — akik még mindig hajlandók kitartani felmenőik igazsá-
ga mellett — bizonyítaniuk kell szüleik, nagyszüleik ártatlanságát. A 
magyar állam nehezen vagy egyáltalán nem pótólható tulajdonát képező 
csendőrség-történeti relikviákat elherdáló intézményeket, illetve vezető-
iket viszont soha senki nem vonta mulasztásukért kérdőre.  

Miért hanyagolhatja el a belügyi tárca a rendszerváltás után 
több mint 1/4 évszázaddal az 1945 előtti rendvédelmi szervezetek — 

köztük a Magyar Királyi Csendőrség — hősi halottjai emlékeinek az 
ápolását? Vajon mi legalizálhatja a halálra kínzott, vagy mártírhalált 
haltak emlékéről tudomást nem vevő magatartást? Miközben Ma-
gyarország képviselői a nemzetközi fórumokon küzdenek a „kettős 
mérce” alkalmazása ellen, hogy tűrhetjük el a magyar rendvédelmi 
testületekkel és hősi halottjaikkal szemben alkalmazott megkülön-
böztetést? 

Nyilvánvaló, hogy a belügyi tárcánál — ideértve a regnáló 
rendvédelmi testületek személyi állományát is — sokféle világnézetű 
ember teljesít szolgálatot, hiszen a tárca személyi állománya tükrözi 
a magyar társadalom összetételét. Az is nyilvánvaló — bár nem 
szimpatikus — , hogy a személyi állomány egy része oly erősen kar-
rier orientált, hogy az elődei története csupán akkor érdekli, ha az 
azzal való foglalkozás a karrierjét elősegíti. Ez a személyi kör azon-
ban leplezni igyekszik ellenszenvét vagy közönyét, ezért látszatérve-
ket hangoztat a nemzeti rendvédelem-történet gondozása témaköré-
ben. Ilyen látszatérv, hogy a témakörre nem jut pénz, vagy a szakte-
rület történetével való foglalkozás nem feladata a szervezetnek stb. 

Olyanok is vannak akik a gúnyolódástól sem riadnak vissza. 
Ezek és ehhez hasonló jelenségek kétség kívül léteznek. A kér-

dés azonban az, hogy mi nyom többet a latban. A mérleg másik ser-
penyőjében ugyanis a magyar társadalom azon nem csekély számú 
része található, akik vagy rokonsági érintettség miatt, vagy egyszerű-
en nemzeti érzésből fakadóan helytelenítik a rendvédelem 1945 előtti 
hősi és mártírhalált halt tagjai emléke ápolásának a mellőzését. Ben-
nük csalódottságot, szomorúságot és félelmet is kelt ez a helyzet. E 

társadalmi réteg tagjai nehezményezik, hogy míg a kormány külön-
böző vallási és egyéb csoportok számára komoly financiális forráso-
kat szabadít fel addig a magyar nemzet, a magyar állam érdekében 
életüket áldozókkal — a Magyar Királyi Csendőrség személyi állo-
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mányának hősi és mártírhalált halt tagjaival egészen biztosan — nem 

foglalkozik a magyar állam képviseletében az illetékes tárca.  
Szemet szúró a honvédelmi és a belügyi tárca közötti különb-

ség. Mindkét minisztérium alárendeltségében működnek fegyveres 

testületek, amelyek személyi állománya körében békében és háború-
ban egyaránt haltak hősi, illetve mártír halált a testületi tagok. A 

honvédelmi tárca közel 365 milliárd forintos költségvetéséből — 

amely a magyar állam éves költségvetésének 1,91 század %-a — 

mintegy 100 fős intézményt a Hadtörténeti Intézetet és Múzeumot 
tartja fenn. Emellett pedig a hősi halottak gondozása érdekében több 
programot dolgoztak ki, illetve speciális szakszolgálati ágat hoztak 
létre a hadisírgondozó szervezet működtetése által. Ezzel szemben a 

belügyi tárca — amelynek valamivel több mint 655 milliárd forint a 

költségvetése amely a magyar állam éves költségvetésének 3,44 szá-
zad %-a — döntően csupán a rendszerválás utáni hősi halottakkal 
foglalkozik. Csupán paródiaszámba vehető úgynevezett rendőrség-

történeti múzeummal rendelkezik. A helyfoglaló részletes ismertetés 
helyett ehelyütt elég csupán annyit megjegyezni, hogy a belügyi tár-
cánál jóformán minden hiányzik, amely a honvédségi tárcánál ren-
delkezésre áll.20 

Ebben a helyzetben jelen sorok írója, aki — a magyar rendvéd-
elem-történet művelése kapcsán — egyaránt találkozik a témakör ki-
gúnyolóival és a halottak emléke differenciált ápolásának kettős 
mércéje miatt csalódott emberekkel, egyet tehet csupán. A lelkiisme-
retére hallgatva a nyilvánosság elé tárja a helyzetet és bizakodik ab-
ban, hogy — talán belátható időn belül — a helyzet javulni fog. 

 

 
Jegyzetek: 

 1 ŐRY : 75-76.p. 
 2 PRESZLY : 17-29.p. 
 3 GALÁNTAI: 40-45.p.  ;  ZÉTÉNYI: A Szent Korona eszme mai értelme.  ;  Idem: 

Magyarország Szent Koronája. Múlt, jelen, jövő.  ;  Idem: A Szent Korona eszme idő-
szerűsége.  ;  Idem: Magyarország Szent Koronája. 

 4  ZACHAR: Tradíció és folyamatosság az osztrák rendvédelmi szerveknél. 69.p.  ;  
Idem: Fejezetek az osztrák csendőrség történetéből 1849-1918. 105-106.p. 

Nr.150/1849.  ;  Nr.272/1849. 
 5 CSAPÓ: 13-19.p.   ;   1881/III.tc. 
 6 REKTOR: 85-86.p. 
 7 1881/III.tc. op.cit. 
 8 SZAKÁLY: Néhány gondolat a volt Magyar Királyi Csendőrségről.  ;  Idem: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség az első központosított magyar közbiztonsági őrtestület.  ;  
Idem: A Magyar Királyi Csendőrség 1919-1941. 
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 9 A pártállami propaganda szerint a testületet feloszlató rendelet a megszűntetés oka 
gyanánt a magyar zsidók deportálását tűntette fel. A valóságban azonban a rendelet-

ben erről szó sem esik. Valójában ROSENFELD (RÁKOSI) Mátyás által vezetett Kom-
munisták Magyarországi Pártjának, majd Magyar Kommunisták Pártájának azért esett 
a megszűntetés tekintetében a választása a Magyar Királyi Csendőrségre, mert e szer-
vezetet tartották a legkevésbé beilleszthetőnek az általuk kialakítani kívánt magyaror-
szági pártállam államszerkezetébe. 
1/1919 (III. 26.) BN.r.  ;  1690/1945 (V. 7.).ME.r. 

10 PARÁDI: Csendőr Őrs-parancsnoki Iroda Állandó Kiállítóhely nyílt Ópusztaszeren. 
11 A csendor.com honlap szerkesztősége: KUDAR Lajos, vitéz, csendőr ezredes, 

posztumusz altábornagy. 
12 KŐRÖSSY: 43-45.p.   ;   A csendor.com honlap szerkesztősége: Magyar Királyi Csen-

dőr Bajtársi Közösség. 
13 REKTOR: 160-161.p. 
14 PARÁDI József: Régi-új rendvédelem-történeti emlékhely. 
15 PARÁDI József: Emléktábla avatás verőcén. 
16 A csendőrök nagy napja. Leleplezzük a csendőr hősök emlékét. Csendőrnap : 

1934. 
17 LIBER: 342-344.p. 
18 PARÁDI: Elpusztított emlékhelyek.  
19 A testület hősi halottjai közül bizonyítottan és dokumentáltan a magyarországi tanácsköz-

társaság terror különítményei 28 csendőrt gyilkoltak meg: 

   I. csendőr tisztek       II. csendőr legénység 

  1. BORHY Sándor csendőr alezredes   1. BAKONYI András csendőr járásőrmester 
  2. FERY Oszkár csendőr altábornagy,   2. BERECZKY Dávid csendőr őrmester 
  3. KAMUTY Lajos csendőr főhadnagy   3. BORBÉLY Károly csendőr őrmester 
  4. MENKINA János csendőr alezredes    4. CSALA Bálint csendőr őrmester 
  5. PONGRÁCZ Aladár csendőr százados    5. DÉKÁNY Benedek csendőr tiszthelyettes 

  6. DOMONKOS Imre csendőr őrmester 
  7. FERENC András csendőr járásőrmester 
  8. GÖLLÉN József csendőr őrmester 
  9. JAKAB Pál csendőr őrmester 
10.KÖRMENDI Elek csendőr őrsparancsnok 

11. MÁRTON György csendőr tiszthelyettes 

12. MEGYERY Antal csendőr őrmester 
13. OSBÁTH Gyula csendőr őrmester 
14. PINTÉR Pál csendőr járásőrmester 
15. RÁKOSI Simon csendőr 
16. SIPOS András csendőr őrmester 
17. SÜTŐ Mihály csendőr 
18. SZTANKOVICS Sándor csendőr tiszthelyettes 
19. TORDAY Lajos csendőr őrmester 
20. TÓTH Ferenc csendőr járásőrmester 
21. TRUŐPOLAI János csendőr őrmester 
22. UZSVAI László csendőr őrmester 
23. VÉN András erdélyi csendőr felügyelő 

 

REKTOR 449-454.p.   ;   VÁRY 
20 2016/XC.tv. 
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Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

MONOGRÁFIÁK, KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK 
 

CSAPÓ 

(5.;) 
 

— 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. 
 

GALÁNTAI 

(3.;) 
 

— GALÁNTAI József: A Habsburg-monarchia alkonya. 

Osztrák-magyar dualizmus 1867-1918. Budapest, 1985, Kossuth. 

387 p. HU-ISBN 963 09 2589 3. 
 

KŐRÖSSY 

(12.;) 
 

— KŐRÖSSY Zoltán et al. (szerk.): Magyar csendőrség-

történetért elismerések. Budapest, 2014, Magyar Királyi 
Csendőr Bajtársi Közösség – Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 85 p. HU-

ISBN 978 963 89 8287 2. 
 

LIBER 

(17.;) 
 

— LIBER Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest, 

1934, Budapest Székesfőváros. 494 p. /Statisztikai közle-
mények, 69./ 

 

PRESZLY 

(2.;) 

— PRESZLY Lóránd: A Magyar Királyi Csend-őrség törté-

nete 1881-1919. Budapest, 1920, Honvédelmi Sajtóvállalat. 
142 p.  
 

REKTOR 

(6.;13.;19.;) 
 

— REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó 

története. Cleveland, Ohio, USA, 1980, Árpád Könyvkiadó 
Vállalat. 552 p. USA-ISBN 0 934214 01 8. 

 

VÁRY 

(19.;) 
 

— VÁRY Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarorszá-

gon. Budapest - Vác, 1922, Váci Fegyintézet Nyomdája. 
172 p. 

ZÉTÉNYI: A Szent 

Korona eszme mai 

értelme. 
(3.;) 
 

— ZÉTÉNYI Zsolt: A Szent Korona eszme mai értelme. Bu-

dapest - Debrecen, 1997, Püski - Alföldi Nyomda. 229 p. 
HU-ISBN 963 90 4043 6. 

 

ZÉTÉNYI: Magyar-

ország Szent Koro-

nája. Múlt, jelen, 

jövő. 

(3.;) 
 

— ZÉTÉNYI Zsolt: Magyarország Szent Koronája. Múlt, je-

len, jövő. Szentendre – Győr, Kairosz Kiadó – Text Print. 

299 p. HU-ISBN 963 94 0628 7. 
 

TANULMÁNYOK 

ŐRY 

(1.;) 

— ŐRY Károly: A Maréchaussée-tól a Gendarmerie Natio-
nale-ig. (A francia csendőrség történeti előzményei). Rend-
védelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-
nis), VII.évf. (1997) 8.sz. 75-77.p. HU-ISSN 1216-6774. A 
tanulmány korábbi változata 1996. október 29-én, Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett magyar 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak 
„A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól — Itá-
lián és Ausztrián keresztül — Budapestig.” című VIII. kon-
ferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-
vített és átdolgozott változata. 
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PARÁDI: Elpusz-

tított emlékhe-
lyek. 

(18.;) 
 

— PARÁDI József: Elpusztított emlékhelyek. 349-362.p. In 
PARÁDI József et al. (szerk.): Magyar csendőrség-történeti 
tanulmányok. Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Közösség – Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság. 401 p. HU-ISBN 
978 963 89 8288 9. /Magyar rendvédelem-történeti tanul-
mányok, 1./ HU-ISSN 2415-9875. 

 

SZAKÁLY: Né-
hány gondolat a 
volt Magyar Ki-

rályi Csendőr-
ségről.  
(8.;) 

 

— SZAKÁLY Sándor: Néhány gondolat a volt Magyar Kirá-
lyi Csendőrségről. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis), I.évf. (1991) 1.sz. 38-44.p. 
HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 1990. 
április 24.-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia-
sorozatnak „A magyar rendvédelmi testületek és az önkor-
mányzati szervek kapcsolata 1848-1945” című I. konferen-
ciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

 

SZAKÁLY: A Ma-

gyar Királyi Csen-

dőrség az első köz-

pontosított magyar 
közbiztonsági őr-
testület. 
(8.;) 
 

— SZAKÁLY Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség az első 
központosított magyar közbiztonsági őrtestület. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), III.évf. 
(1993) 4.sz. 51-58.p. A tanulmány korábbi változata 1992. szept-
ember 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által rendezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „A 
dualista Magyarország rendvédelme.” Című IV. konferenciáján. 
A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 

 

SZAKÁLY: A Ma-

gyar Királyi Csen-

dőrség 1919-1941. 

(8.;) 
 

— SZAKÁLY Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség 1919-
1941. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiea 
Preasidii Ordinis), V.évf. (1995) 6.sz. 122-129.p. HU-
ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 1994 ok-
tóberében Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferencia-
sorozatnak „A két világháború közötti Magyar Királyság 
rendvédelme” című VI. konferenciáján. A publikált tanul-
mány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ZACHAR: Tradíció 
és folyamatosság az 
osztrák rendvédelmi 
szerveknél. 
(4.;) 

— ZACHAR József: Tradíció és folyamatosság az osztrák 
rendvédelmi szerveknél. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. 
II.évf. (1992) 3.sz. 65-74.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-
nulmány korábbi változata 1991. november 19-én Budapes-
ten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéde-
lem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „Tradíció 
és korszerűség” című III. konferenciáján. A publikált ta-
nulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változa-
ta. 
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ZACHAR: Fejezetek 

az osztrák csendőr-
ség történetéből 
1849-1918. 

(4.;) 

— ZACHAR József: Fejezetek az osztrák csendőrség történe-
téből 1849-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Praesidii Ordinis VII.évf. (1997) 8.sz. 105-109.p. HU-
ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 1996. októ-
ber 29-én, hangzott el, Budapesten a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-
sorozatnak „A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól 
— Itálián és Ausztrián keresztül — Budapestig” című VIII. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bőví-
tett és átdolgozott változata. 

 

ZÉTÉNYI: A Szent 

Korona eszme idő-
szerűsége.  
(3.;) 
 

— ZÉTÉNYI Zsolt: A Szent Korona eszme időszerűsége. 26-

36.p. In SIKLÓSI András et al. (szerk.): Kitörés a pokolból: 

az 1998-as budapesti Szittya Világtalálkozó nemzetvédelmi 

és (ős)történeti előadási. Szeged – Dunaharaszti, 1999, 

Nap alapítvány – Maczó J. 347 p. HU-ISBN 963 00 2265 

6. A tanulmány korábbi változata 1998-ban, Budapesten 

hangzott el a Szittya Világtalálkozón. A publikált tanul-
mány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ZÉTÉNYI: Magyar-

ország Szent Koro-
nája. 
(3.;) 
 

— ZÉTÉNYI Zsolt: Magyarország Szent Koronája. 476-

520.p. In TÓTH Zoltán József (szerk.): A Szent Korona-

eszme időszerűsége. Budapest, 2004, Szent István Társulat. 528 

p. HU-ISBN 963 36 1625 5. 

CIKKEK 
 

A csendőrök nagy 
napja. Leleplezzük a 
csendőr hősök em-
lékét. Csendőrnap : 
1934. 

(16.;) 
 

— A csendőrök nagy napja. Leleplezzük a csendőr hősök 
emlékét. Csendőrnap : 1934. Csendőrségi Lapok, 

XXIV.évf. (1934) 4.sz. 97-105.p. 
 

PARÁDI: Régi-új rend--

édelem-történeti em- 

lékhely. 
(14.;) 
 

— PARÁDI József: Régi-új rendvédelem-történeti emlékhely. 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 256-259.p. HU-

ISSN 1785-3257. 
 

PARÁDI: Csendőr 

Őrs-parancsnoki 

Iroda Állandó Ki- 

állítóhely nyílt Ó- 

pusztaszeren. 

(10.;) 
 

— PARÁDI József: Csendőr Őrs-parancsnoki Iroda Állandó 
Kiállítóhely nyílt Ópusztaszeren. Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 260-274.p. HU-ISSN 1785-

3257. 

PARÁDI: Emlék-
tábla avatás Ve-
rőcén. 
(15.;) 

 

 

 
 

— PARÁDI József: Emléktábla avatás Verőcén. Rendvéde-

lem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordi-

nis), XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. HU-ISSN 1785-3257. 
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JOGSZABÁLYOK 
 

Nr.150/1849. 

(4.;) 

— Nr.150/1849. Kaiserliches Patent, vom 4. marz 1849, 

[Császári pátens, 1849. III. 4.] Kaiserliches Patent, die Re-

ichsverfassung für das Kaiserthum Österreich enthaltend. 
[Császári pátens, a birodalmi alkotmány az Osztrák Biroda-
lom és részei számára.] 
Reich- Gesetz- und Regierungsblatt, [Birodalmi törvény- és 
kormánylap] II.évf. (1850) 151-165.p. 
 

Nr.272/1849. 

(4.;) 

— Nr.272/1849. Kaiserliche Verordnung, vommit die Er-

richtung einer Gendarmerie im ganzen Umfange des öster-
reichischen Kaiserthums nach den angetragenen Grund-

zügen genehmigt wird. [Császári rendelet, az Osztrák Biro-
dalom egészére kiterjedő hatáskörű csendőrség felállításá-
ról és annak feladatai tárgyában.] 
Reich- Gesetz- und Regierungsblatt, [Birodalmi törvény- és 
kormánylap] II.évf. (1850) 297-300.p. 

 

1881/III.tc. 

(5.;7.;) 
 

— 1881/III.tc. a közbiztonsági szolgálat szervezéséről. 
 

2016/XC.tv. 

(20.;) 
 

— 2016/XC.tv. Magyarország 2017. évi központi költség-
vetéséről. 

1/1919 (III.26.) 

BN.r. 

(9.;) 
 

— 1/1919 (III.26.) BN.r. a Vörös Őrség felállításáról. 
Belügyi Közlöny, XXIV.évf. (1919) 18.sz. 719-720.p. 

 

1690/1945.(V. 7.) 

ME.r. 

(9.;) 
 

— 1690/1945. (V. 7.) ME.r. a csendőrség feloszlatásáról és 
az államrendőrség megszervezéséről. 
Magyarországi Rendeletek Tára, LXXIX.évf. (1945) I-VI. füzet 
131-133.p. 
 

VILÁGHÁLÓS HIVATKOZÁSOK 
 

A csendor.com hon-

lap szerkesztősége: 

KUDAR Lajos, vitéz, 
csendőr ezredes, 

posztumusz altábor-
nagy. 

(11.;) 
 

— A csendor.com honlap szerkesztősége: KUDAR Lajos, vi-

téz, csendőr ezredes, posztumusz altábornagy. 
Világhálón: 

http://www.csendor.com/konyvtar/biografia/egyenek/Kudar 

%20Lajos%20ezredes%20posztumusz%20altbgy.pdf 

A csendor.com hon- 

lap szerkesztősége: 

Magyar Királyi Csen- 

dőr Bajtársi Közös- 
ség. 
(12.;) 
 

— A csendor.com honlap szerkesztősége: Magyar Királyi 
Csendőr Bajtársi Közösség. 
Világhálón: 

http://www.csendor.com/site/MKCsBK-m.pdf 
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XI. 

ŰRLAPOK 
(Rovatvezető: SOM Krisztián)  

 

TÁJÉKOZTATÓ  

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság  

tagfelvételi eljárásáról 
Új tagok felvételére — az alapszabályzatban rögzítettek szerint — az elnök-
ség jogosult, amely a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt a felvételek 
ügyében.  

Az elnökség számára az új tagok felvételi kérelmét a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság bármely tagja előter-
jesztheti. 

Az elnökség évente két alkalommal a tavaszi és az őszi elnökségi ülé-
seken tárgyalja a felvételi kérelmeket. 

A felvétel során az elnökség arról tájékozódik, hogy a jelentkező kíván-

é a magyar rendvédelem történetével foglalkozni, illetve érdeklődést mutat-é 
a szakterület iránt. Arra törekszünk, hogy az úgynevezett „karrierépítőket” a 
felvételi eljárás során elutasítsuk. Nincs szükség tudományos társaságunk 
tagjai körében olyan személyekre, akiket nemzeti rendvédelmünk története 
nem érdekel, képességeiket — legyenek azok bármilyen kiválóak — nem 

kívánják a szakterület művelése érdekében kamatoztatni. Csupán arra vágy-
nak, hogy tudományos társaságunk tagságával eldicsekdhessenek, illetve a 
szellemi alkotómunka végzése helyett a társaságon belül valamilyen tisztség-
re törekednek. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a szakterület művelésé-
re irányuló munkásság a felvétel előfeltétele volna. A témakör iránt érdeklő-
dőket is szívesen fogadjuk tagjaink között, hiszen az érdeklődést a művelés 
előszobájának tartjuk. 

Az elnökség döntéséről a felvételről, illetve az elutasításról írásban — 

általában e-mail levél formájában — értesíti a tagfelvételi kérelmet benyújtó 
személyt.  

Az elnökség abban az esetben tárgyalja a felvételi kérelmet, ha az elő-
terjesztő számára a felvételét kérelmező személy biztosította a: 

- kitöltött, aláírt és az arcképfotójával ellátott „Belépési Nyilatkozat”-ot, 

valamint a hozzá rendelt publikációs jegyzéket, vagy annak a nyilvános 
adatbázisnak a honlapcímét, amelyben a kérelmező alkotásainak egyszerűsí-
tett bibliográfiai leírását tartalmazó jegyzék szerepel. (olyan arcképfotót vá-
runk, amelyen az urak fehér ingben, nyakkendővel és zakóban, a hölgyek 
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pedig kosztüm jellegű öltözékben, illetve egyenruhások esetében társasági 
öltözékben láthatók).; 

- kitöltött életrajzi űrlapot. 
Az életrajzi űrlap a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Histo-

riae Praesidii Ordinis),  HU-ISSN 1785-3257. periodika „Személyi Hírek” 
rovatában fog megjelenni, mivel így tájékoztatjuk tagságunkat az új tagok-
ról. 

Inkognitó tagság nem létezik. Az új tagoknak vállalniuk kell a Rendvé-

delem-történeti Hírlevélben az életrajzi űrlapjuk közlése által megvalósuló 
bemutatásukat, illetve az elérhetőségi adataik — mobiltelefon és e-mail cím 
közzétételét. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság egyébként tagjai személyes adatait külső személynek, illetve 

intézménynek nem adja át, azokat a társaságon belüli kommunikáció érdek-
ében használja.  

A tagsági viszonnyal tagdíjfizetési kötelezettség keletkezik. A tagdíj 
összege 5000 ft / fő / év, melyet a tárgyév első 1/4 évében kell befizetni. A 
tagfelvétel évében még nem, csupán azt követő tárgyévvel keletkezik tagdíj-
fizetési kötelezettség.  

Az új tagok tagsági kártyáikat és jelvényüket — ünnepélyes keretek 
között — a tagfelvételi döntést hozó elnökségi üléshez legközelebbi konfe-
rencián kapják meg. 

A tagsági kártya és jelvény átvételére ugyanazon elvárási szempontok 
érvényesek, mint a rendvédelem-történeti elismerések átvételére. [Lásd az 
elnökségnek a magyar rendvédelem-történetért elismerések átadása tárgyá-
ban hozott 2016/2.sz. határozatát, amely megtalálható a társasági honlapon a 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis),  

HU-ISSN 1785-3257. XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. „Személyi Hírek” rovatá-
ban.] 

Ebből fakadóan a tagsági kártyát és jelvényt — a rendvédelem-

történetért kitűntetésekhez hasonlóan — kizárólag rendkívüli körülmények 
esetében, például hosszan tartó kórházi ápolás stb. okán adunk át más kö-
rülmények között és semmiképpen sem postázunk.  

Azok az új tagok, akik nem találják meg a lehetőségét annak, hogy 
személyesen vagy megbízottjuk által a felvételüket követő év végéig vala-
mely társasági rendezvényen (évente legalább egy szimpoziont és egy konfe-
renciát tart a tudományos társaság) átvegyék a társasági kártyáikat és jelvé-
nyüket, kizárják magukat a társaság tagjai sorából. A felvételüket követő 
naptári év leteltével az elnökség tagsági viszonyukat megszűnteti, melyről 
írásos (e-mail) értesítést küld az érintettnek. A tagsági viszony megszűnteté-
se továbbá szerepelni fog a Rendvédelem-történeti Hírlevél legközelebbi 
számában.  
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saságon belül minden tevékenységet társadalmi munkában végzünk. Honorá-
riumot, illetve költségtérítést senki sem kap. A társaságon belül nincsen a ta-
gok számára kötelezően előírt kutatási téma. Minden tagtársunk az érdeklő-
désének megfelelő területet gondozza, olyan mértékben és mélységben aho-
gyan azt a körülményei lehetővé teszik. A kutatási eredmények bemutatásá-
ra, megvitatására pedig konferenciákon és szimpozionokon kerül sor.  

Tudományos társaságunk minden tagja szabadon dönti el, hogy csatla-
kozik-é a társaságon belüli valamelyik szakosztályhoz — amelyek nem ad-

minisztratív szervezeti egységek, hanem szellemi alkotóműhelyek — vagy 

pedig önállóan végez szellemi alkotómunkát. A tagsági viszonynak azonban 
a kutatómunka végzése nem feltétele.  

Elvárás továbbá a tagokkal szemben, hogy a társasági rendezvényein-
ken — konferenciáinkon és szimpozionjainkon — lehetőleg megjelenjenek. 

Ezen alkalmak teszik lehetővé, hogy tagjaink személyesen is találkozhassa-
nak egymással. Az évente megrendezésre kerülő közgyűlésünket is a konfe-
renciáinkhoz társítjuk. Konferenciáinkat és szimpozionjainkat többnyire 
pénteki napokra szervezzük, évente általában februárban és októberben. A 

pontos időpontokról a tagságot a rendezvény előtt mintegy 1/4 évvel értesít-
jük. 

Tudományos társaságunk tagjai előny éveznek a tagsággal nem rendel-
kező szerzőkkel szemben a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság által kiadott periodikákban, illetve könyvso-
rozatokban a publikálás tekintetében, amennyiben alkotásaik összhangban 
állnak a közlési feltételekben foglaltakkal. Bővebb felvilágosítás a társaság 
elnökétől kérhető.  
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              BELÉPÉSI NYILATKOZAT* 

Felvételemet kérem a „Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság”-ba (SZBMRTT). A Társaság alapszabályzatát, va-
lamint Szervezeti és Működési Szabályzatát ismerem és magamra nézve 
kötelezőnek tartom. Kutatói, publikációs és előadói tevékenységemmel 
hozzá kívánok járulni a magyar rendvédelmi szervezetek történetének feltá-
rásához 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 honlap-

címét 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:  
È:  

@:  

TAGSÁGI SZÁM:  
 

 

 

 

Tanulmányok 

 

 
 

Szakmai tevékenység 
 

 

 

Kutatási területe: 
 

 

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 adatpon-
tosító lap értelemszerű kitöltésével a társaság e-mail címére elküldeni a kap-

csolattartás zökkenőmentes megvalósítása érdekében. Nem indokolt minden 
egyes adat változása esetén az összes rovat kitöltése, elégséges csupán a ne-

vet és a megváltozott adatot kitölteni. 
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 
 

KITÜNTETETTEK ADATLAPJA 
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NÉV 

È:  
 @:  

 TAGSÁGI SZÁM:  

 

 

   

 

 

 

 

Sz.i.:  
 

Iv.:  
 

Nyt.:  
 

Tf.:  
 

Of.:  
 

M.:  
 

T.:   
 

Tsz.:  
 

Tkf.:  
 

K.:  
 

Ho.: 
 

W.:  
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv 
feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függet-
lenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet 

nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publi-

kált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti 
tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 
 

A rendvédelem-történetért elismerést elfogadom. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon sze-

replő adataim publikálásra kerüljenek. 
 

 
……………...……………. 

aláírás 
S Z E R Z Ő I  Ű R L A P  

 

 

 

Arcképfotó 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) kitöl-
tött és e-mail-en továbbított szerzői űrlapot, valamint digitalizált arcképfotót kér a rendezvénye-
in előadóktól és a periodikáiban alkotásaikat publikálni kívánó szerzőktől (férfiak esetében fe-
hér ingben, nyakkendőben és zakóban vagy zubbonyan, hölgyek esetében pedig hasonló jellegű 
öltözékben látható fényképet várunk). Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára 
irányul, az SZBMRTT azokat harmadik személynek nem adja át, azon tudományos adatbázisok 
kivételével, amelyekbe az alkotás bekerül.  

A szerzői űrlap hármas célt szolgál. Egyrészt arra hivatott, hogy zökkenőmentes kapcsolat 
alakulhasson ki a szerzőkkel, illetve előadókkal. Másrészt — a későbbi esetleges jogviták meg-
előzése céljából — tisztázza a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-
nis) HU-ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii 
Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikában publikálásra kerülő alkotások jogi helyzetét. Végül 
pedig megfelelő információt biztosítson a szerzői ismertetők, illetve a DOI, az MTMT és a kap-
csolódó adatbázisok számára.  

Annak ellenére, hogy a rendvédelem-történeti konferenciákon elhangzott előadások tanul-
mánnyá fejlesztett változatai nem automatikusan kerülnek fel a rendvédelem-történeti periodi-
kák hasábjaira, hanem csak akkor, ha a közlési feltételekben foglaltaknak megfelelnek, célszerű 
minden előadónak és szerzőnek ugyanazon űrlapot kitölteni és fényképet küldeni.  

Az űrlap tartalma és a fotó: 
- előadók esetében a konferenciát ismertető előzetes tájékoztatóban és — amennyiben az al-

kotás tartalma harmonizál a periodika közlési feltételeiben foglaltakkal — a Rendvédelem-
történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél számainak 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 hagyományos 
papír alapú formában korlátozott példányszámban kerül előállításra. Emellett azonban mindkét 
periodika megjelenik a világhálón a  

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

az Országos Széchényi Könyvtár, Elektronikus Dokumentum Központja, 
Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumának a honlapján 

http://www.epa.oszk.hu 
a szerző neve, e-mail címe, alkotása címe és művének fontosabb nyilvántartási adatai, valamint 
a fő szöveg bekerül a DOI, az MTMT és a csatlakozó tudományos adatbázisok adattárába is 

https://www.doi.org/ 
https://www.mtmt.hu/ 

 

A kapcsolattartás és az adatbázisokban való feltűntetés érdekében kérjük* 

Szerző:  ……...……………………………ORCID azonosító  …………………………………. 
Tanulmány címe magyarul és angolul :…………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Postacím  :………………………………………………………………………………………… 

Telefon  :………….……………….………Fax  :………………………………………………... 
Mobil  :………..…………………………..E-mail  :……………………………………………... 
Intézmény(ek) neve**  :…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 

  * Azoknak a rovatoknak a kitöltése indokolt, amelyek tartalma eltér a korábban már kitöltött 
űrlapon közöltektől. 
** Itt az intézményi kötődéseket kell feltűntetni, amely szellemi alkotóműhelyhez — oktatási 
intézmény, közgyűjtemény, szerkesztőség, tudományos társaság — kapcsolódóan szellemi alko-
tómunkát végez. Nem feltétlenül munkaviszonyt kell jelölni, hanem az(oka)t a szellemi mű-
hely(eke)t, amely(ek)nek a vonzáskörében tevékenykedik. 

    

 

 

          SZERZŐI ISMERTETŐ*** 
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Tanulmány / előadás címe 

szerző / előadó neve 

- tudományos fokozat 
 

 

- oktatói fokozat 
 

 

- kutatási terület 
 

 

 

 

Arcképfotó 

Az alkotó / előadó szerzőségé-

vel publikált, a tudományos 
közléssel szemben támasztott 

igényeknek megfelelő 

 

- könyvek: 
- könyvrészek: 
- tanulmányok: 
- egyéb tudományos közlemé- 

   nyek: 

- független idézetek: 
- Hirsch index: 

A publikációinak, illetve alkotásai citációinak bibliográfiai adatait tartalmazó nyilvános 
adatbázis elérhetőségének a világhálós 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- és állatorvosi, 
valamint gyógyszerés és a jogi stb. 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 a Hisrsch-

index számát nem feltétlenül kell rögzítenie. A szerzőkről fehér ingben nyakkendővel, zakóban 
vagy zubbonyban készült felvételt várunk a hölgyektől pedig hasonló öltözetű fényképet ké-
rünk. 
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Tanulmány / előadás ismertetője és öt kulcsszó 

(600 – 1000 közötti karakter terjedelemben — a szóközökkel együtt — 

magyar és angol nyelven) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkotásom közlését, illetve az űrlapon feltüntetetteket térítésmentesen biztosítom a Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 és / vagy a 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 

periodikák számára. Engedélyem a magyar nyelvű kiadásra vonatkozik, amely a periodikákban 
vagy az ahhoz kapcsolódó kiadványokban — több ízben — is megjelenhet, ezen publikációk 
szerzői hono-ráriumáról véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok. Az adatok kitöltésével és 
megküldésével hozzájárulok azok Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság általi kezeléséhez. Egyben engedélyezem, hogy azon adatbázisokban is szerepel-
jen a művem, amelyekbe a periodika belép. 

Engedélyem végleges és visszavonhatatlan. 
 

Dátum 

 

 

        

     …………………………………… 

        

          aláírás 

FELHÍVÁS  
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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 Historiae 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 rendvéde-

lem-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 feldol-
gozását tesszük közzé.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság honlapján megtalálhatók a tudományos társaságról szóló lényeges in-
formációk, egyben pedig a kiadványaink többsége is fellelhető a társasági 
honlapon: 
 

http://www.szbmrtt.atw.hu  
 

A társasági honlapon szereplő kiadványok elérhetők az Országos Széchényi 
Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Elektronikus Periodika Adat-
bázis és Archívum, 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 tanul-

mány 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 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 
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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 fej-
lesztett változatait — amennyiben azok megfelelnek a periodika közlési fel-
tételeiben 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 kitölte-
ni!) 

Kézbesítési cím: 
Név:  
Irányítószám  
Település:  
Utca, tér, stb.:  
Házszám, emelet / ajtó:  
Kelt:  , 20  

 

  

 

 aláírás 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság által publikált Rendvédelem-történeti Füzetek, illetve Rendvédelem-

történeti Hírlevél jelölt számait, a feltűntetett példányszámban megren-

delem. 

Levelemhez mellékelten küldöm az árlistán szereplőknek megfelelő 
összegű és az alábbi számlaszámra, illetve postacímre átutalt / elküldött bi-
zonylat másolatát. 

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRt-nél. 
1036 Budapest, Bécsi út 136. 

10918001 – 00000022 – 69100002 

IBAN COD: HU – 51 – 10918001 – 00000022 – 69100002 

BANK SWIFT COD: BACXHUHB  

 

 

*: H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
 

Szóban és levélben érdeklődni lehet: 
': (+36/06-1) 250-6199           È: (+36/06-70) 326-1151 

@: paradi.jozsef@gmail.com 
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Árlista 

 

Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

 Rendvédelem-történeti Hírlevél 

(Nuntiotones Historiae 

Preasidii Ordinis) 

 

16 € vagy 4 000 Ft/példány  8 € vagy 2 000 Ft/példány 

 

továbbá, mindkét esetben az alábbi expediálási díj 

(amely magában foglalja a postaköltségeket is): 
 

Magyarországra: 
8 € vagy 2 000 Ft/példány  4 € vagy  1 000 Ft/példány 

 

Európai Unióba: 
12 € vagy 3 000 Ft/példány  8 € vagy 2 000 Ft/példány 

 

Európai Unión kívülre, az Európai kontinensen: 
16 € vagy 4 000 Ft/példány  12 € vagy 3 000 Ft/példány 

 

Más kontinensre: 

20 € vagy 5 000 Ft/példány  16 € vagy 4 000 Ft/példány 

 

Az ismertetett expediálási költségek példányonként értendők, a tarifa az ön-
költségi árat tartalmazza. 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetek számainak és azok tanulmányainak jegyzéke 

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
hivatalos honlapján olvasható a „KIADVÁNYAINK” menüpont alatt: 

 

http://www.szbmrtt.atw.hu/Kiadvanyaink.html 
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XII. 

INFORMÁCIÓS OLDALAK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos)  

 

 

 

PARÁDI Ákos 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

kiadványai 
és a társasági tagok rendvédelem-történeti témájú publikációi 

 

P E R I O D I K Á I N K  

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774 
„Condita decrescit,  vulgata scientia crescit.”  

 (Az elrejtett tudás csökken, a másokkal megosztott ellenben gyarap-
szik.) 

Megjelent  2017-ig XXVII. évfolyam 54 számában , évente két alkalommal 
         133 szerző tollából                                         479 tanulmány 
A magyar rendvédelem-történet körébe tartozó — a tudományos közléssel 
szemben támasztott igényeknek megfelelő — első kiadású, lektorált tanul-
mányok jelennek meg a periodikában, amely a 2008. évvel kezdődően 8 
indexet is tartalmaz, 

- a hivatkozásokra vonatkozóan: Citációs index publikációk és kéziratok, 
Citációs index periodikák, Citációs index levél- irat- és dokumentumtárak, 
Citációs index jogszabályok, 

- a szövegre vonatkozóan: Index nominum, Index geographicus, Index 

chronologicus, Index organicus. 

Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 
„Grat ius ex ipso bibuntur aquae.”  

 (A forrásból szívesebben isznak az emberek.) 
Megjelent 2017-ig XXVI. évfolyam 52 számában , évente két alkalommal, 
az utóbbi években évente egy összevont szám formájában.  

- 12 állandó rovat: I. Társasági élet, II. Figyelő, III. Szemle, IV. Rendez-
vények, V. Személyi hírek,  VI. Műhely,  VII. Edukáció,  VIII. Scientia, IX. 
Dokumentumok és munkásságok, X. Emlékhelyek és tárgyak, XI. Ürlapok, 
XII. Információs oldalak. 

- 2 ideiglenes rovat: XIII. Pályázatok és XIV. Fórum. 
A magyar rendvédelem-történet művelése operatív eseményeiről (tudományos 
fokozat védése, könyvbemutató stb.) nyújt tájékoztatást, de van — „Műhely” 
címmel — kisebb tanulmányokat közlő rovata is. 
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Tanulmányok 

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

összesített tartalomjegyzéke 
A magyar rendvédelmi testü-  

letek és az önkormányzati 
szervezetek kapcsolata 

1848-1945 

I.évf.(1991) 1.sz. 
 

0001 URBÁN Aladár: Az 

1848/49-es szabadságharc rend-

védelmi testületei…………….. 
 

0002 ZACHAR József: Az 

Osztrák-Magyar Monarchia ö-

rökös tartományinak rendvé-

delmi testületei………..……. 
 

0003 PARÁDI József: A du-

alista Magyarország rendvé-

delmi testületei és az önkor-
mányzatok kapcsolata……… 
 

0004 SZAKÁLY Sándor: Né-

hány gondolat a volt Magyar 
Királyi Csendőrségről……… 
 

0005 MOKÁNY József: Elmé-

leti és tudományos igényű te-
vékenység a magyar rendvé-

delmi szerveknél 1867-1945.. 

A rendvédelem-történet 
kutatásának, feldolgozásá-

nak és oktatásának idő-

szerű kérdései 

I.évf.(1991) 2.sz. 
 

0006 KIRÁLY Béla: A had-
történelmi oktatás beveze-

tése az Egyesült Államok-

ban és az amerikai hadtör-
ténelem néhány kiemelkedő 
eseménye…………………. 

 

 

 

 
 

 
 

 

7.p. 
 

 

 

 

17.p. 
 

 
 

 
30.p. 

 

 

 
38.p. 

 

 
 

 

 
45-54.p. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

7.p. 

0007 SZABÓ Miklós: A 

hadtörténelem oktatásának 

helyzete és feladatai a ma-

gyar honvédség katonai 
tanntézeteinél…………… 
 

0008 KESERŰ István: A 

Szemere Bertalan Rendvé-
delem-történeti Társaság és a 
rendvédelem-történeti oktatás 
 

0009 PARÁDI József: A 
rendvédelem-történeti tan-

tárgy a Rendőrtiszti Főis-

kola oktatási rendszerében 
és a rendvédelem-történeti 
kutatás jövőbeni feladatai 
 

0010 ŐRY Károly: A he-

lyes magyarság- és nem-
zettudat kialakításának le-

hetőségei a rendőrtiszti kép-

zésben…………………… 
 

0011 TÓTH Tihamér: A 

rendvédelem intézményrend-

szerének kialakulása és 
fejlődése………………… 

Tradíció és korszerűség 

II.évf.(1992) 3.sz. 
 

0012 URBÁN Aladár: Ter-

vek és eredmények az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc idején az ön-
álló magyar rendvédelmi szer-
vek létrehozására…………. 

 

 

 

 
21.p. 

 

 

 
 

25.p. 
 

 
 

 

 

 
29.p. 

 

 

 
 

 

37.p. 
 

 

 

 

41-44.p. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

11.p. 
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0013 PARÁDI József: A dua-

lizmus közrendvédelmi szer-
veinek jellemzői és tevékeny-

ségük tapasztalatai………… 
 

0014 SZAKÁLY Sándor: A 

két világháború közötti rend-

védelmi szervek tevékenysé-
gének néhány jellemzője……. 
 

0015 KESERŰ István: A rend-

védelmi szervek a második 
világháború idején és az azt 
követő években…………… 
 

0016 BOBÁK Artúr: A 
rendőrség és a határőrség 
testületi napjainak alterna-

tívái………………………... 
 

0017 KORINEK László: A 

korszerűség kérdése rendvé-

delmi szerveink fejlesztésé-

ben………………………… 
 

0018 CSEREI Attila: Gon-

dolatok a rendvédelmi tes-

tületek etikai hagyománya-
iról (1867-1945)…………... 
 

0019 ZACHAR József: Tra-

díció és folyamatosság az 
osztrák rendvédelmi szer-

veknél……………………... 
 

0020 HEGEDŰS Antal: Dél-
magyarországi falurendészet 
1848 előtt………………….. 
 

0021 ŐRY Károly: Rendvé-

delem-történeti oktatás a Rend-

őrtiszti Főiskolán………….. 
 

0022 SÁNDOR Vilmos: Tör-
ténelmi szemlélet a jövendő 
határőrtiszti nemzedék fel-
sőfokú képzésében………... 
 

 

 

 

21.p. 
 

 

 

 
29.p. 

 

 

 
 

35.p. 
 

 
 

 

43.p. 
 

 

 

 

49.p. 
 

 

 

 
57.p. 

 

 

 
 

65.p. 
 

 
 

 

 

 
75.p. 

 

 

 

81.p. 
 

 

 

 

87.p. 

0023 MOCSÁRI Sándor: 
Hagyományok és tapasz-

talatok felhasználása a rend-

őrtiszthelyettes képzésben 

A dualista Magyarország 
rendvédelme 

III.évf.(1993) 4.sz. 
 

0024 KESERŰ István: 
Történelmi hűséggel. Tár-

saságunk hároméves útja.. 
 

0025 ZACHAR József: A 

politikai irányzatok rend-

védelmi koncepciói a dua-

lizmus korában………….. 
 

0026 PARÁDI József: A 

magyar királyi határrend-

őrség, a magyar határőrizet 
szakmai vezető testülete…. 
 

0027 SZAKÁLY Sándor: A 

magyar királyi csendőr-
ség, az első központosított 
magyar közbiztonsági őr-
testület………………….. 
 

0028 BOTOS János: A bel-

ügyi tárca szerepe a ma-

gyar rendvédelem irányí-
tásában………………….. 
 

0029 MEZEY Barna: A 

modern magyar polgári 
börtönügy alapjainak kia-
lakítása a dualizmus első 
éveiben………………….. 
 

0030 SUBA János: A dua-
lista Magyarország állam-

határának változása 1868-

1918 között……………… 
 

0031 BENCZE László: Oszt-

rák rendteremtés a forrada-

lom leverése után……….. 
 
 

 

 

 

  91-95. p. 

 
 

 

 
 

 

3.p. 
 

 

 
 

8.p. 
 

 
 

 

21.p. 
 

 

 

 

 
51.p. 

 

 

 
 

59.p. 
 

 
 

 

 

70.p. 
 

 

 

 
87.p. 

 

 

 
102.p. 
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0032 KESERŰ István: A 

rendvédelmi szervek tiszti 

utánpótlása és tisztképzése a 
dualizmus időszakában…. 
 

0033 BORSI József: „A köz-

szolgálati ágak legterheseb-

bike…” Rendőrségkép a 
századforduló magyar sajtó-

jában……………………… 
 

0034 FORRÓ János: A csend-

őrség története. A csendőr 
őrs………………………… 
 

0035 LUGOSI József: A 

rendvédelmi testületek fegy-

verei 1868-1918………….. 
 

0036 SÁGVÁRI György: 
Csendőr és rendőr egyenru-

hák a dualizmus kori Ma-

gyarországon……………… 
 

0037 SALAMON Iván: A 

pénzügyőri egyenruha törté-

netéből 1868-1947……….. 
 

0038 SZIKINGER István: A 

rendvédelem jogi szabályo-

zása a dualizmus korában… 

Háború, forradalom, trianon 

IV.évf.(1994) 5.sz. 
0039 MEZEY Barna: A ki-

vételes hatalom…………… 
 

0040 ZACHAR József: Az 
osztrák-magyar haderő rend-

fenntartó szerepe az első vi-
lágháború idején………….. 
 

0041 PARÁDI József: Átté-

rés a háborús határőrizetre 
az első világháború előtt…. 
 

0042 HESZTERA, Franz: 

Die Kommandostrukturen der 

Gendarmerie von 1850 bis 

1993………………………... 

 

 

 
109.p. 

 

 

 

 

 

126.p. 
 

 

 

132.p. 
 

 

 

152.p. 
 

 

 

 

161.p. 
 

 

 

170.p. 
 

 

 

    187-198.p. 
 

 

 

 
 
 

 
 

4.p. 

 
 

 

7.p. 
 

 

 

13.p. 

 
 

 

 

18.p. 

0043 HESZTERA, Franz: A 

csendőrség parancsnok-

lási rendszere 1850 és 
1993 között……………… 
 

0044 TÓTH László: A 

Képviselőházi Őrség szü-

letésének története……… 
 

0045 ŐRY Károly: A rend-

védelmi szervek az első 
világháború, az őszirózsás 
forradalom és a proletár-
diktatúra időszakában... 
 

0046 SZAKÁLY Sándor: 
Az Osztrák-Magyar Mo-

narchia hadseregének tá-

bori csendőrsége………… 
 

0047 JOÓ Gábor: A pénz-

ügyőrség háborús feladatai 
 

0048 SUBA János: A tri-

anoni országhatárok kitű-

zésének politikai és tech-

nikai kérdései…………… 
 

0049 BACSA Gábor: A 

magyar-jugoszláv (S.H.S.) 
határmegállapító bizottság 
működése 1921-1924…… 
 

0050 ZSIGA Tibor: A tria-

noni békeszerződés revíziója 
Nyugat-Magyarországon….. 
 

0051 ERNYES Mihály: A 

közrend és a közbiztonság 
helyzete Baranya megyé-

ben a szerb megszállás i-
dején…………………….. 

 

0052 HEGEDŰS Róbert: A 

magyar biztonságpolitika 
1912-1925………………. 
 

0053 BOTOS János: A 

Belügyminisztérium tevé-

kenységének főbb jellem-

zői 1912 és 1926 között.... 

 
 
 

 

 

 

 

28.p. 
 

 
 

36.p. 

 

 

 
 

42.p. 
 

 

 
 

55.p. 
 

 
59.p. 

 

 

 

 

61.p. 
 

 

 

 

65.p. 
 

 

 

71.p. 
 

 

 

 
 

74.p. 
 

 
 

76.p. 
 

 
 

 

80.p. 
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0054 KESERŰ István: A 
rendvédelmi szervek újjá-

szervezése és tevékenysége 
az első világháború és a 
forradalmak után (1919-
1924)……………………… 
 

0055 KOMÁROMI Gábor: A 

Magyar Királyi Csendőrség 
szervezeti változásai 1919 
és 1925 között…………….. 
 

0056 SZAKÁLY Sándor: Egy 
életút vázlata Osváth László. 
 

A két világháború közötti 
Magyar Királyság rendvéd-

elme 

V.évf.(1995) 6.sz. 
 

0057 BACSA Gábor: Határ-
rend és határforgalom Ma-

gyarország déli határán (1921-

1941)……………………….. 
 

0058 BONHARDT Attila: 

Egy rendvédelmi szerv mö-

gé rejtett honvédségi ala-

kulat rövid története (A M. 
Kir. Államrendőrség köz-

ponti újonciskolája)………. 
 

0059 BOTOS János: A Ma-
gyar Királyi Belügyminiszté-

rium és egy klasszikus belügy-

miniszter a két világháború 
között……………………... 
 

0060 FAZAKAS László: A 

Magyar Királyi Testőrség, a 
Magyar Királyi Koronaőr-
ség és a Magyar Királyi 
Képviselőházi Őrség a két 
világháború között……….. 
 

0061 JOÓ Gábor: A vámhi-
vatalok és a pénzügyőrség a 
két világháború között……. 

 
 

 

 

 
83.p. 

 

 

 
 

90.p. 
 

 
92-95.p. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

5.p. 
 

 

 
 

 

 

12.p. 
 

 

 

 
 

16.p. 
 

 

 

 

 

 
27.p. 

 

 

 
39.p. 

0062 KEDVES Gyula: Pa-
raszti fegyverből díszjel-
vény (a testőr- illetve ko-

ronaőr-alabárd kialakulá-

sának története)………… 
 

0063 KISS István Géza: A 

déli határőrizet kialakulása 
és sajátosságai Trianon 
után……………………… 
 

0064 LUGOSI József: A 

rendvédelmi testületek fegy-
verei 1868-1918…………. 
 

0065 MEZEY Barna: Rend-

védelmi jog a két világ-
háború között……………. 
 

0066 PARÁDI József: A 

magyar állam határőrizete 
a két világháború között… 
 

0067 RÁCZ Lajos: A fő-

városi rendőrség működé-
se a két világháború között 
 

0068 RAVASZ István: A 

Magyar Királyi Honvéd-
ség karhatalmi jogosultsá-

gai……………………….. 
 

0069 SÁGVÁRI György: A 
rendvédelmi testületek egyen-

ruházata a két világháború 
között Magyarországon…. 
 

0070 SOMORJAI Béla: A 

Magyar Királyi Koronaőr-
ség helytállása a korona és 
a koronázási ékszerek meg-

őrzésében (1944-1945)…. 
 

0071 SUBA János: A terü-

let-visszacsatolások határki-
jelölő munkálatai 1938 és 
1941 között……………… 
 

0072 SZAKÁCS Gábor: A 
rendőrképzés helyzete a 
két világháború között….. 

 
 

 

 

48.p. 
 

 

 

 
51.p. 

 

 

 
56.p. 

 

 

 
61.p. 

 

 

 
64.p. 

 

 

 
76.p. 

 

 

 
 

81.p. 
 

 
 

 

89.p. 
 

 

 

 

 

94.p. 
 

 

 
 

98.p. 
 

 
 

104.p. 
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0073 SZAKÁLY Sándor: A 

Magyar Királyi Csendőrség 
1919-1941………………… 

Háborúból diktatúrába 

VI.évf.(1996) 7.sz. 
 

0074 BACSA Gábor: Határ-
őrizet a Dráva mentén a 
Muraköz megszállása után.. 
 

0075 DETTNÉ LÉGRÁDY Ilo-

na: A Vám- és Pénzügy-

őrség 1940 és 45 között….. 
 

0076 ERNYES Mihály: A 

rendőrség újjászervezése 
Pécs-Baranyában 1944-1946 
 

0077 FAZAKAS László: A 

Nemzetgyűlési Őrség és a 
köztársasági elnök testőrsé-

ge, szervezete és tevékeny-

sége 1945-1950 között……. 
 

0078 GÁSPÁR László: A 

határőrizet szervezeti válto-

zásai 1945 és 1950 között… 
 

0079 KESERŰ István: Rend-

őrség és csendőrség Ma-
gyarország hadba lépésétől a 
hadműveletek befejezéséig 
 

0080 KISS István Géza: A 
magyar rendvédelem-törté-

net hagyományai, muzeális 
emléktárgyainak gyűjtése, 
feldolgozása, bemutatása 
egy leendő magyar rvt. Mú-

zeumban………………….. 
 

0081 LŐRINCZ József: Bün-
tetőpolitika és börtönügy a 
koalíciós korszakban (1945-

1949)……………………… 
 

0082 MEZEY Barna: Tör-
vényesség és rendvédelem 

Magyarországon (1945-1949) 

 

 

122-129.p. 
 
 

 

 

 
 

 

6.p. 
 

 

 

12.p. 

 
 

17.p. 
 

 
 

 

 

24.p. 

 
 

29.p. 

 
 

 

35.p. 
 

 

 
 
 

 

46.p. 
 

 

 

 

52.p. 
 

 
63.p. 

 

0083 NAGY György: A 

határforgalom és ellenőr-

zése 1945-1950 között….. 
 

0084 PARÁDI József: A 

magyar rendvédelem sajá-

tosságai és fejlődési perió-

dusai a második világhá-
ború előtt és után……….. 
 

0085 RAVASZ István: A 

Kárpát-medence hadászati 
jelentősége a II. világhá-

ború végéig……………… 
 

0086 SUBA János: Ma-
gyarország határainak ki-
jelölése az 1947. évi pári-
zsi békeszerződés alapján.. 

A napóleoni közbiztonsá-
gi őrtestület útja Párizs-

tól — Itálián és Ausztrián 
keresztül — Budapestig 

VII.évf.(1997) 8.sz. 
 

0087 BACSA Gábor: A 

csendőrség részvétele Zala 
megye határőrizetében….. 
 

0088 CSAPÓ Csaba: A 

Magyar Királyi Csendőr-

ség fegyverhasználati jo-
gáról 1881-1914………… 
 

0089 CSÓKA Ferenc: Csend-

őrség és hírszerzés 1930-
1945……………………... 
 

0090 DOMOKOS Sándor: 
A Kanadai Királyi Lovas 
Csendőrség……………… 
 

0091 ERNYES Mihály: 
Pandúrság helyett csend-
őrség Baranyában……….. 
 

 

 

68.p. 
 

 

 

 

 

80.p. 
 

 
 

 

90.p. 
 

 

 

 

98-107.p. 
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27.p. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                      XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 
 

267 

 

0092 FAZEKAS Csaba: A 
csendőrség és a történelmi 
egyházak kapcsolatai a 
HORTHY-korszakban az el 

nem ismert felekezetek ke-
zelése tükrében…………… 
 

0093 FORRÓ János: A 

csendőrkerület rendvédelmi 
tevékenységének értékelése 
 

0094 KAISER Ferenc: Az 

őrs mindennapi élete……… 
 

0095 KESERŰ István: A 

Magyar Királyi Csendőrség 
a második világháború had-
műveleteiben……………… 
 

0096 KISS Gábor: Csend-

őrök az emigrációban…….. 
 

0097 KISS István Géza: A 

Magyar Királyi Csendőrség 
hagyományai, muzeális em-
lékanyagainak őrzési helyei 
hazánkban és külföldön….. 
 

0098 KOVÁCS Jenő: Hadi-
fogságom éveiről…………. 
 

0099 LUGOSI József: A 

Wrendl fegyverek………… 
 

0100 ŐRY Károly: Maré-

chaussée-tól a Gendarmerie 
Nationale-ig (A francia csend-
őrség történeti előzményei) 
 

0101 PARÁDI József: A 

Magyar Királyi Csendőrség 
megalakulása és működése 
1881-1918………………… 
 

0102 RAVASZ István: Csend-
őrpuccs vagy zászlószente-

lés? A budapesti deportálá-

sok leállítása……………… 
 

0103 SALLAI János: A ha-

társzéli csendőrség fegyver-

használata…………………. 

 
 

 

 

 
34.p. 

 

 

 
41.p. 

 

 

46.p. 
 

 
 

 

57.p. 
 

 

60.p. 
 

 

 

 
 

62.p. 
 

 

68.p. 
 

 
73.p. 

 

 

 
 

75.p. 
 

 
 

 

78.p. 
 

 

 

 

84.p. 

 
 

  88.p. 

0104 SUBA János: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség 
szerepe az északi demar-
kációs vonalon 1919-1923 
 

0105 SZAKÁLY Sándor: A 

Magyar Királyi Csend-

őrség 1919-1941………… 
 

0106 SZELEI József: Ka-

tonából csendőr, csendőr-
ből járőrvezető………….. 
 

0107 ZACHAR József: Fe-

jezetek az osztrák csend-

őrség történetéből……….. 
 

0108 ZEIDLER Sándor: A 

m. kir. Csendőrség rend-

fokozati rendszere és jel-

vényei………………….... 
 

Gazdasági rendvédel-
münk a 

XIX-XX. században. 
VIII.évf.(1998) 9.sz. 

 

0109 JOÓ Gábor: Emlé-

kezés gróf LÓNYAI Meny-
hért pénzügyminiszterre… 
 

0110 KISS István Géza: A 

Magyar Királyi Pénzügy-
őrség feladatai a gazdasági 
rendvédelemben a két vi-

lágháború közötti időszak-

ban………………………. 
 

0111 KÖVESI László: Rend-

őri nyugdíjpénztárak teg-

nap és ma, szociális gond-
oskodás………………….. 
 

0112 PARÁDI József: A 

magyar határőrizet teen-
dői a nemzetgazdaság vé-

delme terén az Osztrák-

Magyar Monarchiában és 
a két világháború közötti 
Magyar Királyságban….. 

 
 

 

91.p. 
 

 

 

95.p. 
 

 

 

103.p. 
 

 

 

105.p. 
 

 

 

 

110-112.p. 
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0113 FORRÓ János: A szé-
kesfehérvári csendőrkerület 
teendői a vagyon elleni bűn-

cselekmények megelőzésé-

ben és felderítésében……… 
 

0114 KAISER Ferenc: A 

csendőr őrs gazdaságvéde-

lemmel kapcsolatos felada-
tai a két világháború között. 
 

0115 SIMON Ferenc: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség szol-
gálati teendői a vagyonbiz-
tonság ellen irányuló bűncse-

lekmények megelőzésében és 
felderítésében……………… 
 

0116 SUBA János: A m. kir. 

Honvédség és az rv. szervek 

feladatai a Magyarországon 
átmenő német vasúti szállít-
mányok szabotázs elleni vé-

delmében a II. vh. alatt……… 
 

0117 SZABÓ József János: 
Egy vádalku tanulságai a 

XIX. század magyar bűnül-
dözésében………………… 
 

0118 SZIKINGER István: A 

gazdaság védelmének ta-

pasztalatai Németországban 
 

0119 KISS István Géza: A 

vámhivatalok a két világhá-

ború közötti Magyar Király-

ságban…………………….. 
 

0120 ŐRY Károly: A Vörös 
Őrség gazdaságvédelmi fe-

ladatai…………………….. 
 

0121 PARÁDI József: A du-

alizmus kori magyar pénz-

ügyőrség és vámhivatalok.. 
 

0122 SALAMON Iván: Egyen-

ruha, kényelem, demokrácia 
és gazdasági kihatásai 1868-
1993………………………... 

 
 

 

 

32.p. 
 

 

 
 

39.p. 
 

 

 

 

 
 
 

 
45.p. 

 

 

 

 

 
 

49.p. 
 

 
 

 

61.p. 
 

 

 

64.p. 
 

 

 

 

72.p. 
 

 

 

78.p. 
 

 

 
82.p. 

 

 

 
 

   86.p. 

0123 BACSA Gábor: Gaz-
daságvédelem az 1920-as 

években a déli határ mentén 
 

0124 KESERŰ István: A 
határőrség szerepe az or-

szág gazdaságának védel-
mében…………………… 
 

0125 KOVÁCS Gyula: A 
magyar határőrség aktuális 

gazdaságvédelmi feladatai 
a határforgalom ellenőrzé-

sében……………………. 
 

0126 NAGY György: A 

magyar határőrizet (kie-

melten a hforg. ell.) szer-
vek gazdasági rendvédel-mi 

feladatainak jellemző sajá-
tosságai a '40-es évek 

második felétől………….. 
 

0127 SALLAI János: A 

Magyar Királyi Vámőrség 
gazdaságvédelmi feladata-
inak tükröződése a kora-

beli szabályzatokban……. 

A nyugati rendvédelem 
hatása a xix-xx. század 

magyar rendvédelmére 

IX.évf.(1999) 10.sz. 
 

0128 BACSA Gábor: A 
tájékoztató ("T") szervek és 
a Magyar Királyi Vám-

őrség……………………... 
 

0129 TAMÁSKA Endre: 

Egy csendőr őrs országos te-

kintélye…………………… 
 

0130 BOBÁK Artúr: A 

magánnyomozás története 
 

0131 BOTOS János: Sze-

mere Bertalan, az első fe-

lelős magyar kormány bel-
ügyminisztere……………. 

 
 

92.p. 
 
 

 

 

 

100.p. 
 

 

 

 

 
103.p. 

 

 

 
 

 

 
 

107.p. 
 

 

 

 
 

111-112.p. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

5.p. 
 

 
 

 

12.p. 
 

 
 

19.p. 
 

 

 
 

33.p. 
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0132 CSAPÓ Csaba: Gr. 

RÁDAY Gedeon és a szegedi 

királyi biztosság…………... 

0133 DAVOLA József: A 
katonai rendőrség bemuta-

tása……………………… 
 

0134 DOMOKOS Sándor: A 
polgári rendőrség korszerű 
alapelvei………………….. 
 

0135 FAZAKAS László: 
Szemere Bertalan ifjú évei... 
 

0136 GEBHARDT, Helmut: 

Die Österreichische Gen-
darmerie in der XX. Jahr-

hundert…[Az osztrák csen-

dőrség a XX. században.]… 
 

0137 KESERŰ István: A 

rendvédelmi szervek újjá-

szervezése 1919 és 1924 
között……………………... 
 

0138 KISS István Géza: 
Szociális kérdések és azok 
megoldásai a Magyar Kirá-

lyi Pénzügyőrségben……… 
 

0139 KÓSA László: Rend-

őrség Budán, Pesten és Bu-

dapesten 1849 és 1882 kö-
zött………………………. 
 

0140 KÓSA László: A köz-

úti közlekedés rendjének 
szabályozása 1872-től nap-

jainkig, különös tekintettel 
Budapestre……………….. 
 

0141 KÖVESI László: Szo-

ciálpolitikai érzékenység a 
rendőri és a BM szerveknél 
1990-től napjainkig………. 
 

0142 LŐRINCZ József: Sze-

mere Bertalan és a börtön-

ügy………………………... 
 

 

 

37.p. 

 
 

40.p. 
 

 
 

45.p. 
 

 
48.p. 

 

 

 
 

53.p. 
 

 

 

 
 

59.p. 

 

 
 
 

66.p. 

 
 

 
 

71.p. 
 

 
 

 

 

77.p. 
 

 

 

 
 

88.p. 

 
 

95.p. 

 

0143 PARÁDI József: A 

Magyar Királyság rendvé-

delme (1867-1919)……… 

 
0144 RAVASZ István: A 

nyilas rendvédelmi testü-

letek……………………... 
 

0145 SALLAI János: Fran-

cia, osztrák, magyar csend-

őrség fegyverhasználata a 
XIX. században…………. 
 

0146 SIMON Ferenc: Egy 

kiérdemelt emlékbélyeg és 
egy nem érdemelt megbé-
lyegzés története………… 
 

0147 SIMON Sándor: Ceg-

léd város rendvédelme a 
XVIII-XIX. században….. 
 

0148 SUBA János: A ha-

társzéli forgalom szabá-
lyozása Magyarországon a 
XIX.-XX. században……. 
 

0149 SZIKINGER István: 
Az angolszász rendvéde-

lem fejlődésének tenden-

ciái a XIX. századtól nap-

jainkig…………………… 
 

0150 SZŰCS János: A fran-

cia csendőrség helye, fe-

ladatai napjainkban……... 
 

0151 VASS Ferenc: A ma-

gyar útlevélrendészet tör-
ténetének változási folya-

matai és fejlődésének ten-

denciái 1903-tól napjain-

kig……………………….. 
 

0152 ZACHAR József: Az 
osztrák rendvédelmi mo-

dell történelmi gyökerei… 

 

 
 

98.p. 
 

 

 

148.p. 
 

 

 

 
154.p. 

 
 

 
 

160.p. 

 
 

 

164.p. 

 

 
 
 

167.p. 

 
 

 

 
 

174.p. 

 
 

 
189.p. 

 

 

 
 

 

 

192.p. 
 
 

 

202-206.p. 
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Szabad mozgás 

a Kárpát-medencében 

X.évf.(2000) 11.sz. 
 

0153 BACSA Gábor: Ma-
gyar és jugoszláv optánsok 
határátlépése……………… 
 

0154 BENCSIK Péter: Az 
útlevélügy jogi szabályozá-

sának változásai és hatásuk 
a határforgalomra 1903-1941 
 

0155 CSAPÓ Csaba: Utazási 
okmányok az 1880-as években. 
 

0156 DAVOLA József: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség ha-

tárőrizeti feladatai 1912-ben 
 

0157 KISS István Géza: A ha-
társzéli Magyar Királyi Pénz-

ügyőr szakaszok áttelepítése a 
területi visszacsatolások után... 
 

0158 NAGY György: A ha-

tárforgalom változásai és az 
azt meghatározó főbb té-

nyezők a nyolcvanas évektől 
napjainkig. A határforgalom... 
 

0159 PARÁDI József: Határ-
őrizet és kishatárforgalom a 
dualizmus alatt és a két vi-
lágháború között………….. 
 

0160 RAVASZ Dezső: A 
magyar-román határ hivata-

los és nem hivatalos átjárha-

tósága…………………….. 
 

0161 SUBA János: Utazási 
okmányok az I. és a II. vi-

lágháborúban……………... 
 

0162 SUBA János: A buda-

pesti folyamat története….. 
 

0163 ZINNER Tibor: Az 
embertelen kollektivitás di-
adala: A magyarországi né-

metek 1945 utáni kitelepítése.... 

 
 

 

 

 
 

10.p. 
 

 

 
 

15.p. 
 

 
19.p. 

 

 

 
21.p. 

 

 

 
 

24.p. 
 

 
 

 

 

35.p. 
 

 

 

 
42.p. 

 

 

 
 

54.p. 
 

 

 

57.p. 
 

 
68.p. 

 

 

 
 

72-87.p 

A közigazgatás, 
a véderő és a rendvédelem 

kapcsolatának változásai 
a polgári magyar állam 

időszakában 
X.évf.(2000) 12.sz. 

 

0164 DÁNOS Valér: Rend-

őrség és szociológia avagy 
rendőrszociológia………. 
 

0165 FINSZTER Géza: Hon-

védelem – rendvédelem… 
 

0166 NAGY György: Kap-

csolatkeresés a rendészet, a 

rendvédelem és a határ-
rendészet között………… 
 

0167 PARÁDI József: A 

rendvédelmi diszciplína Ma-
gyarországon…………… 
 

0168 SUBA JÁNOS: A kar-

tográfia és a rendvédelem 
 

0169 ZACHAR József: Rend-

védelem és történelemtudo-

mány……………………… 
 

0170 BACSA Gábor: A ha-

tárőrizeti szervek együtt-
működése a lakossággal, a 
rendvédelmi szervekkel és 
a hatóságokkal 1920-1940 

között (Szemelvények Za-

lából)…………………… 
 

0171 CSAPÓ Csaba: A 

Csendőrség és a városok 
(1881-1914)…………….. 
 

0172 DAVOLA József: A 

tábori csendőrség, mint a 
Katonai Rendőrség elődje 
 

0173 ERNYES Mihály: A 

véderő alkalmazása rend-

védelmi feladatokra a dua-

lizmus időszakában Pé-
csett…………………….. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
5.p. 

 

 

8.p. 
 

 

 

 
15.p. 

 

 

 
23.p. 

 

 

26.p. 
 

 

 

34.p. 
 

 

 

 
 

 

 
38.p. 
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49.p. 

 
 

 
 

 

55.p. 
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0174 FORRÓ János: A szé-
kesfehérvári csendőrkerület 
kapcsolata a közigazgatás-

sal………………………… 
 

0175 GEBHARDT, Helmut: 

Die militärische Organisa-

tion der österreichischen 
Gendarmerie von 1849 bis 
1918………………………. 
 

0176 KÁLMÁN Zsolt — 

KÓSA László: A rendőrség 
és az önkormányzatok kap-

csolata a rendszerváltás utá-

ni években………………… 
 

0177 KESERŰ István: Egy-

üttműködés a Határőrség és 
egyéb szervek között (1945-

1949)……………………… 
 

0178 KISS István Géza: A 

Magyar Királyi Pénzügyőrség 
helye és szerepe a kikötői 
rendszabályok betartásában 
valamint a csempészet mega-

kadályozásában…………….. 
 

0179 PARÁDI József: A 

rendvédelem, közigazgatás 
és a véderő kapcsolata a ki-
egyezéstől a második világ-
háborúig………………….. 
 

0180 RAVASZ István: A né-

met szövetségi rendszer a II. 
világháború időszakában 
 

0181 SIMON Sándor: Ceg-

léd városában: a helyi köz-

igazgatás és a rendvédelem 
kapcsolata a neoabszolutiz-

mus és a dualizmus idősza-

kában……………………… 
 

0182 STEIB György: Az 

1956-os Nemzetőrség és a 
közhatalom kapcsolata Bony-
hádon……………………... 

 
 

 

58.p. 
 

 

 

 

 
62.p. 

 

 

 
 

 

65.p. 
 

 

 
 

68.p. 
 

 
 

 
 

 

73.p. 
 

 

 

 
 

79.p. 
 

 
 

88.p. 
 

 
 

 

 

 
95.p. 

 

 

 
 

98.p. 

0183 SUBA János: A pol-
gári Magyarország közi-

gazgatási beosztásának a-

lakulása, a határváltozások 
tükrében 1867 és 1941 kö-
zött……………………… 

A közbiztonság közös 
európai örökségünk 

XI.évf.(2005) 13.sz. 
 

0184 BEBESI Zoltán: A kábí-
tószer fogyasztás Ma-

gyarországon……………. 
 

0185 BENCSIK Péter: A 

határforgalom szabályozá-

sa hazánkban és a környe-
ző államokban 1903-1941 
 

0186 BODA József: A ma-

gyar rendvédelmi erők 
szerepe a békefenntartás-

ban……………………… 
 

0187 BOTOS János: A 
belügyi tárca szerepe a 
magyar rendvédelem irá-

nyításában………………. 
 

0188 FAZAKAS László: 
Testőrségek, koronaőrsé-

gek, képviselőházi őrség 
1867-1945………………. 
 

0189 GÁSPÁR László: A 

határőrség szervezeti vál-
tozásai 1945-1956………. 
 

0190 KÓSA László – GOM-

BÁR Noémi: A bűnözés te-

rületi megoszlása a Kapos-
vári Rendőrkapitányság te-

rületén…………………… 
 

0191 NAGY György: A 
magyar állami határrend-

őrség 1945-1946. évi újjá-

szervezése……………… 

 
 

 

 

 
102-107.p. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

5.p. 

 

 
 

 

15.p. 
 

 

 
 

27.p. 
 

 

 

 
31.p. 

 

 

 
 

36.p. 
 

 
 

50.p. 
 

 

 

 

 

55.p. 
 

 

 

 
64.p 
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0192 NAGY József: A BM 
Határőrség helye, szerepe, 
szervezetének változásai a 
szocialista államhatalomban 

1957-től az 1980-as évek 
végéig…………………….. 
 

0193 PARÁDI József: A 

magyarországi rendvédelem 
fejlődési tendenciái 1867-

1950………………………. 
 

0194 PARÁDI József: Az 
Osztrák-Magyar Monarchia 

Magyarországi rendőrségei 
1867-1919………………… 
 

0195 PARÁDI József: A 

Magyar Királyság rendőrsé-

gei 1920-1945……………. 
 

0196 SUBA János: Felvidék 
határa 1938-1944…………. 
 

0197 SUBA János: Magyar-
horvát határszéli forgalom 
1941-1945………………… 
 

0198 SUBA János: A szo-
cialista határőrizet egyik 
eszköze, az aknazár………. 
 

0199 TEKE András: Őrzés 
mint tevékenység a rendészet, 

rendvédelem rendszerében…. 
 

Az ezeréves magyar 

rendvédelem 

XI.évf.(2005) 14.sz. 
 

0200 BODA József: Trans-

formation-Coordination of 

Police In The Security Sec-
tor Reform Context. [A Rend-

őrség átalakítása-vezetése a 

biztonsági szektor reformjá-

nak tükrében]…………….. 
 

0201 BOTOS János: Szemere 

Bertalan az első felelős magyar 
kormány belügyminisztere…... 

 
 

 

 

 
78.p. 

 

 
 

 

84.p. 

 
 

 
 

97.p. 

 
 
 

105.p. 

 
114.p. 

 
 

127.p. 

 
 

 

139.p. 

 

 
144-149.p. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

5.p. 

 
 
 

15.p. 

0202 CSAPÓ Csaba: RÁ-
DAY Gedeon és a szegedi 
várbörtön foglyai………... 
 

0203 ERNYES Mihály: E-
zer éves rendvédelem a rend-

őrségek államosítása tük-

rében…………………….. 
 

0204 FAZAKAS László: A 

korona őrzése, a korona 
őrök, a koronaőrség…….. 
 

0205 FORRÓ János: A 

Kádár rendszer Belügymi-
nisztériuma……………… 
 

0206 GÁSPÁR László: A 

magyar határőrizet fejlő-

dési tendenciái 1945-1949 
 

0207 GEBHARDT Helmut: 

Die Sicherheitsorganisati-

on von 1918 bis 1938 [Biz- 

tonsági szervezet 1918-1938.] 
 

0208 LŐRINCZ József: A 

hazai büntetés-végrehajtás 
fejlődése a kiegyezéstől 
napjainkig………………... 
 

0209 Maximilian EDEL-

BACHER – Harald SEYRL: 

Die Wiener Polizei von der 

Österreichisch-Ungarischen 

Monarchie zur Republik. 

[Bécs rendőrség az Oszt-
rák-Magyar Monarchiától a 
köztársaságig.]…………. 
 

0210 NAGY György: Egy 

történelmi kuriózum, gróf 
SZÉCHENYI István 1834. évi 
egyik utazásának doku-

mentuma………………… 
 

0211 NAGY József: A ma-

gyar határőrség tevékeny-

sége a csehszlovákiai be-

vonulás időszakában…….. 
 

 
 

19.p. 
 

 
 

 

23.p. 
 

 

 

34.p. 
 

 

 

47.p. 
 

 

 

50.p. 
 

 

 

 

54.p. 
 

 

 

 
57.p. 

 

 

 
 

 

 

 
 

69.p. 
 

 

 
 

 

77.p. 

 
 

 
 

79.p. 
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0212 PARÁDI József: Az 
európai rendvédelem törté-

nete……………………….. 
 

0213 PARÁDI József: A ha-
társzéli csendőrség állam-

biztonsági feladatai……….. 
 

0214 PARÁDI József: A 
Kárpát-medencét érintő Ma-

gyarországon kívüli határ-
őrizeti formák a német-oszt-

rák modell kivételével……. 
 

0215 SUBA János: A törté-

nelmi Magyarország állam-

határáról szóló törvények… 
 

0216 SUBA János: Az ál-
lamhatár és határjelei…..... 
 

0217 SUBA János: Állam-

határ elméletek a XIX.-XX. 

századi szakirodalomban…. 
 

0218 SUBA János: A hon-

védelmi határsáv Magyar-

országon 1939-1945 között 
 

0219 SZABÓ József János: 
Határvadász alakulatok sze-

repe az Árpád-vonal védel-
mében…………………….. 
 

0220 ZACHAR József: A 

Habsburg-hatalom és a ma-

gyar rendvédelem………… 
 

REPERTÓRIUM 

1990-2000, 1-12. szám 

XI.évf. (2006) 1. különszám 
 

Előszó…………………….. 
 

Bemutatkozik a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Tár-
saság……………………… 
 

A periodika szerkesztői…... 
 

A repertórium felépítése….. 

 
 

85.p. 

 
 

 

91.p. 

 
 
 

 

 

95.p. 
 
 

 
102.p. 

 
 

120.p. 

 
 

 

127.p. 

 
 
 

133.p. 

 

 
 

 

140.p. 
 

 
 

146-149.p. 

 

 
 

 
5.p. 

 

 
 

 

8.p. 
 

13.p. 
 

15.p. 

Tanulmányok megjelenés sze- 
rint………………………… 
 

Tanulmányok szerzők sze-

rint………………………. 
 

Tanulmányok cím szerint.. 
 

Tanulmányok kronológia 
szerint…………………… 
 

Tanulmányok téma szerint 
 

Recenziók……………….. 
 

Az európai és a magyar 
rendvédelem 

a XIX-XX. században 

XII.évf.(2007) 15.sz. 
 

0221 BACSA Gábor: 
Rendőrség Nagykanizsán 
1920-ig, az államosításig.. 
 

0222 BENCSIK Péter: A 

kivándorlás jogi szabályo-

zása 1903 és 1914 között 
 

0223 ERNYES Mihály: A 

magyar rendőri szakiroda-

lom kezdetei…………….. 
 

0224 FAZAKAS László: A 

magyar Szent Korona őr-

zésének története 1945-től 
2000-ig…………………. 
 

0225 HEGEDŰS Ernő: A 

koronaőrzés történetének 
egyházi és bizalmi korsza-
ka (1000-1464)…………. 
 

0226 HUDRA László: A bu-

dapesti Fiumei úti pénz-

ügyőr laktanya. (Szemel-
vények az 1930-as és 
1940-es évekből, különös 
tekintettel a Pénzügyőr-
ségi Múzeum történetére) 
 

 

 
18.p. 

 

 

27.p. 
 

41.p. 
 

 
50.p. 

 

60.p. 
 

79.p. 

 

 

 
 

 

 

 
 

6.p. 
 

 
 

13.p. 
 

 

 

32.p. 
 

 

 

 

45.p. 
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0227 LŐRINCZ József: Har-
monizációs törekvések és 
problémák a magyar bör-
tönügyben a rendszerválto-

zás időszakában…………... 
 

0228 NAGY György: A ha-

tárrendészet, mint szervezet 
helyének keresése az állam-
szervezet rendszerében…… 
 

0229 NAGY József: Határ-
őrizetünkkel szembeni kihí-
vások az 1990-es években.. 
 

0230 PARÁDI József: A ma-

gyar határőrizet tere a ki-
egyezéstől a II. vh-ig…….. 
 

0231 PARÁDI József: Ma-

gyar Királyi Határrendőrség 
 

0232 PARÁDI József: Az út-
levelek és útlevél ellenőrző 
szervek a két világháború 
közötti Magyar Királyság-

ban……………………….. 
 

0233 SIMON F. Nándor: 
Villantás egy témára: séta 
egy útlevél körül………….. 
 

0234 SIMON Sándor: Ceg-
léd város rendvédelmi szer-
veinek dualizmuskori átala-

kítása és fejlesztése………. 
 

0235 SUBA János: Határ-
csendőr zászlóaljak 1919-

1921. Áttérés a katonai ha-

tárőrizetre………………… 
 

0236 SUBA János: A tria-

noni határ határjeleinek fe-

lülvizsgálata a magyar-jug-
szláv határszakaszon 1931-

ben……………………….. 
 

 

 
 

 

 

75.p. 
 

 

 

 
81.p. 

 

 

 
104.p. 

 

 

 
125.p. 

 

 

139.p. 
 

 

 

 
 

160.p. 
 

 
 

170.p. 
 

 
 

 

176.p. 
 

 

 

 

182.p. 
 

 

 

 
 

192.p. 

 

 
 

 

 
0237 SUBA János: A tria-

noni határ határjeleinek fe-

lülvizsgálata a magyar-ro-

mán határszakaszon 1937-
ben……………………… 
 

0238 SUBA János: Határva-
dászok az ezeréves határo-
kon. a magyar-román határ-
vonal Kárpátokban lévő 
szakaszának felülvizsgálata 
1941-ben………………….. 

 

0239 VARRÓ István. Rá-

dióközvetítés az ungvári 
csendőriskolából: „Székely 
fiúkból nevelik a fiatal ma-

gyar csendőröket” – közve-

títés az ungvári csendőris-

kolából………………….... 

A rendvédelmi szakkép-
zés története 

XIII.évf.(2007) 16.sz. 
 

0240 BACSA Gábor: A 

rendőrképzés 1945-1950.. 
 

0241 BENCSIK Péter: A 
kisebb határszéli forgalom 
Magyarország és a szom-

szédos államok közt, 1898-

1941……………………… 
 

0242 BERKI Imre: Az 

1956-57 évi sortüzek rövid 
története…………………... 
 

0243 BODA József: A 

nemzetközi oktatás és 
képzés története a magyar 
rendvédelmi szerveknél…. 
 

0244 BODA József: A ter-

rorizmus rövid története…... 
 

 
 

 

 

 
200.p. 

 

 

 
 

 

 

205.p. 
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33.p. 
 

 
46.p. 
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0245 BOTOS János: A Bel-
ügyminisztérium tevékeny-

ségének főbb jellemzői 1912-

1926 között…………………. 
 

0246 ERNYES Mihály: A 

rendvédelmi szakkifejezé-

sek múltja………………… 
 

0247 GÁSPÁR László: A 

határőrség képzési rendsze-

rének változásai 1945-1956 
 

0248 KISS István Géza: A 

Magyar királyi Pénzügyőr-

ség lőkiképzése…………… 
 

0249 NAGY Ákos Péter: A 

budapesti Rendőrtiszti Főis-

kola……………………….. 
 

0250 NAGY György: A 

rendvédelem és a tudomány 
 

0251 PARÁDI József: Rend-

védelmünk képzési és ké-

pesítései rendszere 1867-

1945………………………. 
 

0252 PARÁDI József: A 

magyar rendőrtisztképzés 
tradíciói 1867-1945………. 
 

0253 PARÁDI József: A csend-

őrtisztképzés és a fizetési 
osztályba sorolt állami alkalma-

zottak szakvizsgarendszere…... 
 

0254 ifj. PERJÉSI György: 
A Magyar Királyi Csend-

őrség létszámalakulása 1938-
1945………………………... 
 

0255 SÁGI Zoltán: Egyen-

ruha, mint tradíció a magyar 
rendőrségnél……………… 
 

0256 SUBA János: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség lét-
számának tervezett feleme-

lése 1918-ban…………….. 

 
 

 

52.p. 
 

 

 

56.p. 
 

 

 

65.p. 
 

 

 

71.p. 
 

 

 

77.p. 
 

 

85.p. 
 

 

 

 

90.p. 

 
 

 

94.p. 
 

 

 

 
100.p 

 

 

 
 

105.p 
 

 
 

107.p 
 

 
 

 

113.p 

0257 SUBA János: A ma-
gyar katonai vezetés el-
képzelése a határbiztosító 
csapatok megszervezésére 
1918-ban……………….. 
 

0258 SUBA János: Honvé-

delmi határszolgálat……. 
 

0259 VARRÓ István Ta-

más: Hatvan éves a Ma-

gyar Királyi Csendőrség… 

 
A rendvédelem humán 

viszonyai 

XIV.évf. (2008) 17.sz. 
 

0260 GÁSPÁR László: A 

kommunista párt káderpo-

litikájának érvényesítése a 
határőrségnél 1945-1956.. 
 

0261 ILLÉSFALVI Péter: A 
németek által megszállt Bán-

ság helyzete 1941-ben, a Ma-
gyar Királyi Csendőrség Köz-

ponti Nyomozó Parancsnok-

ságának jelentései alapján…. 
 

0262 KÁLMÁN Zsolt: A 

Magyar Királyi Csendőr-

ség tevékenysége Somogy 
vármegyében a megalaku-
lástól 1903-ig…………….. 
 

0263 NAGY György: A 

Határrendőrség humán vi-
szonyai 1945-1946……… 
 

0264 PARÁDI József: Vi-

szontválasz FINSZTER Gé-

za: „Honvédelem Rendvé-

delem” válaszcikkére…… 
 

0265 PARÁDI József: A 
magyar rendvédelem szemé-

lyi állományának szociális 
viszonyai 1867-1945… 

 
 

 

 

121.p. 
 

 

128.p. 

 
 

140-146.p. 

 

 
 

 

 

 
 
 

13.p. 

 

 

 
 
 

 

19.p. 

 
 

 

 
 

26.p. 

 

 
 

37.p. 

 

 

 
 

51.p. 

 
 

 
 

57.p. 
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0266 SÁGI Zoltán: A rend-
őrség egyenruházata a II. 
világháború befejezésétől a 
rendszerváltásig………….. 
 

0267 SUBA János: A határ-
kijelölés humán faktora a 
XIX-XX. században…….. 
 

0268 SUBA János: A ma-

gyar katonai közigazgatás 
elvei és szervezete a vissza-

tért területeken 1938-1941.. 
 

0269 TURCSÁNYI Károly - 

HEGEDŰS Ernő: Légide-

szant alakulatok alkalmazá-
sának történelmi előzmé-

nyei a terrorizmus és a szer-
vezett bűnözés elleni harcban 
 

0270 VEDÓ Attila: Magyar-

ország államhatárának jelö-

lése 1867-1918…………… 
 

0271 ZEIDLER Sándor: A 

magyar rendőri rangok fej-
lődéstörténete a kiegyezés-

től az ezredfordulóig……… 
 

Karhatalmi feladatok a 
bűnmegelőzés és a béke-
fenntartás szolgálatában 
Európában a XIX-XX. 

században 

XV.évf. (2008) 18.sz. 
0272 BALLA Tibor: A 

Magyar Királyi Honvéd Lo-
vasság karhatalmi célú al-
kalmazása a dualizmusban.. 
 

0273 FAZAKAS László: 
Karhatalmi feladatok az 

Országház épületében és 
közvetlen környezetében…. 
 

0274 HEGEDŰS Ernő: Azo-
nos típusú repülőeszközök 
alkalmazása rendvédelmi és 
honvédelmi célokra……… 

 
 

 

65.p. 
 

 

 

74.p. 
 

 

 

 

84.p. 
 

 

 

 
 

 

97.p. 
 

 

 

105.p 
 
 

 

 
 
 

 
 

116-137.p. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

13.p. 

 

 
 
 

16.p. 

 
 
 

20.p. 

0275 OLASZ György — PA-

RÁDI József — ZEIDLER 

Sándor: A magyar állami 
rendvédelmi testületek kato-

nai rendfokozati rendszerei a 
kiegyezéstől az ezredfordu-

lóig……………………….. 
 

0276 PARÁDI Ákos: A 
magyar rendvédelem civil 
szerveződései 1867-1945 
 

0277 PARÁDI József: 
Rendőrség a magyar határ-
őrizetben…………………. 
 

0278 PARÁDI József: A 
magyar rendvédelem fej-
lesztési reformjai a XIX. 
század második felétől a 

XX. század közepéig…… 
 

0279 PERÉNYI Roland: Az 

utca rendje. Rendőri térfi-
gyelés a századfordu-lós 
Budapesten………….. 
 

0280 SIMON F. Nándor: A 

Munkásőrség karhatalmi 
feladatai............................. 
 

0281 SUBA János: Karha-

talmi formációk Magyar-
országon 1918-1920……. 
 

0282 SUBA János: A kato-

nai rendőrség felállítása a 
hátországban 1917-ben…. 
 

0283 VEDÓ Attila: Ma-

gyarország államhatárai-
nak megjelölése 1918-1947 

 

Másfél évtized nemzeti 
rendvédelem-történetünk 
kutatásának szolgálatában 

XVI.évf. (2009) 19.sz. 
 

0284 BALLA Tibor: Katonai 
alakulatok karhatalmi bevetései 
Magyarországon 1918-ban….. 

 
 

 

 

 
 

29.p. 
 

 
 

64.p. 
 

 
 

88.p 
 

 
 

 

 

98.p. 
 

 

 

 
113.p. 

 

 

 
125.p. 

 

 

 
131.p. 

 

 

 
143.p. 

 

 
 

156-166.p. 

 

 
 

 

 

 

 
13.p. 
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0285 ERNYES Mihály: 
Szerb impérium Baranyá-

ban 1918-1921……………. 
 

0286 FORRÓ János — HI-

BÁCSKÓ Ferenc: Adalékok 
a karhatalom történetéhez.. 
 

0287 KÁLMÁN Zsolt: So-
mogy vármegye bűnüldözé-

si tapasztalatai a kiegye-

zéstől az I. vh-ig………….. 
 

0288 PARÁDI József: A 

csendőrség magyarországi 
története………………….. 
 

0289 PARÁDI József: A 

rendvédelem védelmében… 
 

0290 SOM Krisztián: A 
Magyar Királyi Folyamőr-
ség (határ) átléptető bélyeg-

zői………………………… 
 

0291 SUBA János: Magyar-

ország területi integritásá-

nak helyreállítása 1919-1920.. 
 

0292 SUBA János: Magyar-

ország trianoni határainak 
térképei 1920-1925………. 
 

0293 TURCSÁNYI Károly 

— HEGEDŰS Ernő: Légi-
deszant alakulatok rendvé-

delmi szerepkörben………. 
 

0294 Károly TURCSÁNYI 

— Ernő HEGEDŰS: Air-

borne troops in the context 
of public security…………. 
 

0295 VEDÓ Attila: Magyar-

ország államhatárának meg-
jelölése 1947-től napjainkig 

 

 
 

18.p. 
 

 
 

51.p. 
 

 
 

 

60.p. 
 

 

 

64.p. 
 

 

89.p. 
 

 
 

 

100.p. 
 

 

 

105.p. 
 

 

 

114.p. 
 

 

 

 

123.p. 
 

 

 

 
130.p. 

 

 

 
137-152.p. 

A XIX-XX. századi ma-

gyar forradalmak hatása 
a nemzeti rendvédelmi 

rendszerünkre 

XVII.évf. (2009) 20.sz. 
 

0296 BENCSIK Péter: A 

határforgalom főbb sta-

tisztikai jellemzői Ma-
gyarországon 1901-1915.. 

 

0297 FORRÓ János: Csen-

dőrségtörténeti kutatásaim 
tapasztalatai…………….. 
 

0298 JAKUS János: Az 

államhatár biztosításának 
problémái az ötvenes évek 
elején…………………… 
 

0299 KÓSA László: A 
rendőrség és a határőrség 
együttműködése csapaterő 
alkalmazásával Somogy 

megyében………………. 
 

0300 NAGY György: A 

magyar határforgalom el-

lenőrzésének sajátosságai 
1945-2005……………… 
 

0301 NAGY László: A 

magyar Rendőrség-törté-
neti Múzeum története…. 
 

0302 PARÁDI József: Té-

nyek és érzelmek egy haj-
dani magyar rendvédelmi 
testület története kapcsán.. 
 

0303 PARÁDI József: A 
XIX-XX. századi magyar 
forradalmak rendvédelme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
13.p. 

 

 

 
38.p. 

 

 

 
 

44.p. 
 

 
 

 

 

54.p. 
 

 

 

 
58.p. 

 

 

 
79.p. 

 

 

 
 

 

93.p. 
 

 

 

100.p 

 

 
 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                      XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 
 

278 

 

 
0304 SUBA János: A magyar 

- román határ ”pontosítása….. 
 

0305 SUBA János: Magyar-
ország határán létesített 
műszaki zárak felszámolása 
1956-ban…………………. 
 

0306 TURCSÁNYI Károly 
— HEGEDŰS Ernő: A ma-

gyar és a szovjet légideszant- 
és légiszállító csapatok tevé-
kenysége az 1956-os forrada-

lomban…………………... 
 

0307 VEDÓ Attila: A ’90-es 
évek politikai változásainak 

hatása határmegjelölésünkre 
és határjeleinkre………….. 

 

A rendvédelem fejlődése 

a XIX-XX. században 

XVIII.évf. (2010) 21.sz. 
 

0308 BODA József: A ma-

gyar rendvédelmi békefenn-

tartás humán története…… 
 

0309 FORRÓ János: Ci-

gányság és közbiztonság Szé-

kesfehérvárott 1867-1945… 
 

0310 GÁSPÁR László: A 

magyar határőrizet változásai 
1945-1956………………… 
 

0311 HEGEDŰS Ernő: Kato-

nai erők rendvédelmi sze-

rep-körben. Légidesszant a-

lakulatok a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés elleni 
harcban…………………… 
 

0312 KÖVESI László: Az 
Első Rendőri Kiegészítő 
Nyugdíjpénztár elődszerve-

zetei………………………. 
 

0313 Nagy György: Határ-
őrség 1957-2007………….. 

 

108.p 

 

 
 
 

115.p 

 
 

 

 

 
 

120.p 
 

 
 

 

  129-137.p. 
 

 

 

 
 

 

13.p. 

 
 

 

24.p. 

 
 
 

27.p. 

 
 

 

 
 

 

43.p. 

 

 
 

 

54.p. 

 
 

57.p. 

0314 PARÁDI József: A 

dualizmus kori magyar 

rendvédelem…………….. 
 

0315 PARÁDI József: A 

két világháború közötti 
Magyar Királyság rendvé-

delme…………………… 
 

0316 PARÁDI József: A 

Magyar Királyság határ-

rendőrsége……………… 
 

0317 SIMON F. Nándor: A 

Munkásőrség létrehozása…... 
 

0318 SUBA János: Az Or-

szágos Hadigondozó Hivatal 
 

0319 SUBA JÁNOS: A Véd-
hírszerzőszolgálat kiépítése.. 

 

Másfél évszázad rend-

szerváltozásainak hatásai a 
nemzeti rendvédelmünkre 

XIX.évf. (2010) 22.sz. 
 

0320 BENCSIK Péter: A 

határszéli gazdasági (kettős-

birtokos) forgalom megszű-

nése 1945-1950…………… 
 

0321 CHVOJKA Michael 

(ford.: ARTNER Ramo-

na): Ahogyan a Habsburg-

birodalom örökös tartomá-
nyaiban gróf Joseph SEDL-

NITZKY rendőrfőnök irányí-
tásával az államrendőrség az 
egyetemi hallgatók egylete-

ivel foglalkozott…………… 
 

0322 CHVOJKA Michael: 

Die Betrachtung- und Vor-
gangsweise des Polizei-

präsidenten SEDLNITZKY 

gegenüber den Burschen-

schaften…………………. 
 

 

 

66.p. 

 
 
 

 

85.p. 

 

 
101.p 

 
 

117.p 

 
 

123.p 

 
 

140-147.p. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

13.p. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

20.p. 

 
 

 

 

 
25.p. 
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0323 FORRÓ János: Milyen 
legyen a jövő rendőrsége? 
 

0324 FORRÓ János: A 

polgári magyar állam közpon-
tosított közbiztonsági őrtestü-

letének közrendvédelmi szol-
gálata……………………….. 
 

0325 HEGEDŰS Ernő: Ter-

rorelhárító erők szervezése a 
rendvédelmi szervezeteknél és 
a légideszant csapatoknál…… 
 

0326 PARÁDI József: A pol-

gári magyar rendvédelem a 
XIX-XX. században……… 
 

0327 PARÁDI József: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség ha-

tárőrizeti szolgálata………. 
 

0328 PARÁDI József: A pol-

gári magyar állam rendvé-

delmi testületeinek humán 
viszonyai 1867-1945…….. 
 

0329 SUBA János: Határkije-

lölés, határkitűzés 1867-1945 
 

0330 SUBA János: A határ-
kiigazítás feltételeinek meg-

teremtése a dualista Ma-
gyarországon……………… 
 

0331 TAKÁCS Gyula: Le-

szerelés és hadseregszervezés 
Magyarországon 1918 novem-

berében……………………. 
 

A kiegyezéstől az ezredfor-
dulóig felszámolt országos 
hatáskörű magyar rendvé-

delmi testületek 

XX.évf. (2011) 23.sz. 
 

0332 CSIHA Gábor: A szol-

gálati viszonyt és a rendfo-

kozatot érintő mellékbünte-
tések Magyarországon a 
XIX-XX. században……… 

 
30.p. 

 

 

 
 

 

46.p. 
 

 

 

 

55.p. 
 

 

 

60.p. 
 

 

 

77.p. 
 

 

 

 
92.p. 

 

 

115.p. 
 

 

 

 
125.p. 

 

 

 
 

 

 

 
 

135-139.p. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

13.p. 

0333 DAVOLA József: Ma-
gyar rendfenntartók a világban 
 

0334 FORRÓ János: A 

Kádár-rendszer rendvédelmi 
szervezetei a BM. Karhata-

lom és a Készenléti Rendőr 
Ezred…………………….. 
 

0335 FORRÓ János: A ma-

gyar rendvédelem 1867-

1968…………………… 
 

0336 LŐRINCZ József: 
Börtönügyünk a hanyatló 
Kádár-korszakban………. 
 

0337 LŐRINCZ József: 
Börtönügyünk a rendszer-
változás időszakában……. 
 

0338 PARÁDI József: 
Kontinuitás és újrakezdés 
a XIX-XX. századi ma-

gyar rendvédelemben…… 
 

0339 PARÁDI József: 
Rendvédelem-karhatalom 

1867-1945………………. 
 

0340 PARÁDI József: A 

polgári magyar állam 
rendőrségei 1867-1945…. 
 

0341 SUBA János: A tri-

anoni határ északi határsza-

kaszának határjellegétől való 
megfosztása 1938-ban…….. 
 

0342 SUBA János: Ma-

gyarország északi határ-
szakaszának redemarkációs 
munkálatai 1947-1953……. 
 

0343 SZABÓ József János: 
Határvadász zászlóaljak a 
Keleti-Kárpátok védelmi 
rendszerében 1940-1941... 

 

 
27.p. 

 

 

 
 

 

36.p. 
 

 

 

60.p. 
 

 

 

78.p. 

 
 

 

91.p 
 

 
 

 
99.p 

 

 
 

111.p 
 

 
124.p 

 

 

 

 

144.p 
 

 

 

 

155.p 
 

 
 

 

165-177.p. 
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Csendőrség  Ausztria-Ma-

gyarországon, illetve Ausz-

triában és Magyarországon 
1849-2005. 

XXI.évf. (2011) 24.sz. 
0344 BODA József: Az 

európai csendőri erő, avagy 
egy új békefenntartó alaku-

lat születése……………….. 
 

0345 DAVOLA József: 
Fényképezés a Magyar Ki-

rályi Csendőrségnél………. 
 

0346 FORRÓ János: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
és a fejér vármegyei zsidó 
deportálás……………….. 
 

0347 FORRÓ János: A 

székesfehérvári csendőr ke-

rület küzdelme Fejér vár-
megye közbiztonságáért 
1884-1945……………….. 
 

0348 MARKÓ György: 
Csendőrtisztek a Magyar 
Királyi Honvéd Vezérkar 
főnökének bírósága előtt….. 
 

0349 PARÁDI József: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
szervezete………………… 
 

0350 PARÁDI József: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
szolgálati tevékenységei….. 
 

0351 PARÁDI József: A 
csendőrség teendői az Oszt-

rák-Magyar Monarchia 

Magyar Királysága külső 
határainak őrizetében…….. 
 

0352 SUBA János: 1918 

forró nyara és a Magyar 
Királyi Csendőrség……….. 
 

0353 SUBA János: A Magyar 

Királyi Csendőrség és a 
vasútbiztonság 1917-1918…. 

 
 

 

 

 
 

 

 

13.p. 
 

 

 
18.p. 

 

 

 
 

23.p. 
 

 
 

 

 

32.p. 
 

 

 

 
73.p. 

 

 

 

80.p. 
 

 

 

91.p. 
 

 

 

 

 
100.p 

 

 

 
119.p 

 
 

126.p. 

0354 SZAKÁLY Sándor: 
Akik a Magyar Királyi 
Csendőrséget — 1938 és 
1945 között — vezették. 
 

0355 ZÉTÉNYI Zsolt: A 

Magyar Királyi Csendőrség 
és a csendőrök jogállása 
1945-ben és azután. (Egy 
elfelejtett szervezet és jel-
mondat: „Híven, becsülettel, 
vitézül!”)………………….. 

 

A közbiztonság 

közös Kárpát-medencei 

örökségünk 

XXII.évf. (2012) 25.sz. 
 

0356 BERKI Imre: A 

magyar határőrizet újjászer-
vezése 1946-ban………… 
 

0357 CSAPÓ Csaba: Er-

dély csendőrsége az át-
menet éveiben 1867-1881 
 

0358 GÁSPÁR László: A 

második világháború utáni 
magyar határőrizet válto-
zásai…………………….. 
 

0359 NAGY Ákos Péter: 
Quies custodiet ipsos custo-
des, azaz ki őrzi az őrzőket? 
 

0360 NAGY Ákos Péter: 
A Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálat mega-

lakulása és tevékenységé-

nek kialakítása a rendszer-
váltás folyamatában…….. 
 

0361 NAGY József: A ma-

gyar határőrség szervezete, 

létszáma és területi elhe-
lyezkedése 1958-1990…… 
 

0362 PARÁDI József: Ma-

gyar rendvédelem 1867-
1914…………………….. 

 
 

 

136.p 

 
 

 

 

 
 

 
155-165.p. 

 

 

 
 

 
 

 

 
13.p. 

 

 
 

27.p. 
 

 

 
 

32.p. 
 

 
 

 

53.p. 

 
 

 

 
 

 

58.p. 

 

 

 
 

67.p. 

 
 

 

80.p. 
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0363 PARÁDI József: A 
magyar állami rendőrség 
fejlődéstörténeti tapasztala-

tai 1867-1945……………... 
 

0364 PARÁDI József: A 

XIX-XX. századi magyar 
rendszerváltozások és a 
csendőrség……………….. 
 

0365 SOM Krisztián: Rend-

védelem-történet a numiz-

matikában………………… 
 

0366 SUBA János: A csá-

szári csendőrség tiszti kara 

1849-1868……………….. 
 

0367 SUBA János: Karhata-

lom szervezése a Magyar 

Királyi Honvédségben 1918-
ban…………………………. 
 

Militarizmus és demilita-

rizmus a XIX-XX. századi 
magyar állam rendvé-

delmében 

XXII.évf. (2012) 26.sz. 
 

0368 ARTNER Ramona: 

Egy közbiztonsági őrtestület 
útja Párizstól — Itálián és 
Ausztrián keresztül — 
Budapestig……………….. 
 

0369 ARTNER Ramona: 

Hírszerzés a dualizmuskori 
Magyar Királyságban……. 
 

0370 CSAPÓ Csaba — 

PARÁDI József: Az államfő 
magyarországi védelme az 
Osztrák-Magyar Monarchi-

ában………………………. 
 

0371 FORRÓ János: Rend-

védelmi szervezetek sajátos 
tevékenysége háborús hely-

zetben Fejér vármegyében 
1944 őszétől 1945 tavaszáig 
 

 
 

 

85.p. 

 
 

 
 

104.p 
 

 
 

111.p 

 

 
 

116.p 
 

 

 
 

129-136.p. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

13.p. 
 

 
 

19.p. 
 

 
 

 

 

27.p. 
 

 

 

 
 

35.p. 

0372 NAGY Ákos Péter: 
A magyar rendvédelem 
belbiztonsági szolgálata 
1945-1990………………. 
 

0373 NAGY Ákos Péter: 
A Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálata 2000-

2010……………………... 
 

0374 PARÁDI József: A 

dualista Magyarország ha-

tárőrizete a migráció tük-
rében……………………. 
 

0375 PARÁDI József: Az 

Osztrák-Magyar Monar-
chia Magyar Királyságá-

nak határszéli csendőr-
sége…………………… 
 

0376 PARÁDI József: Az 

egységes állami fizetési 
rendszer és a szakterületi 
rendfokozati rendszerek a 
polgári magyar állam 
rendvédelmében………… 
 

0377 SUBA János: Szov-
jetunió és Magyarország 
közötti határvonal kitűzése 
1947-1949……………….. 
 

0378 SZIKINGER István: 

A magyar rendvédelmi jog 
alapjai……………………. 
 

0379 SZIKINGER István: 
Rendvédelmi jog a dualiz-

mus korszakában……….. 
 
A XIX-XX. századi ma-

gyar állam nemzetbiz-

tonsági szervezetei 
XXIII.évf. (2013) 
27-28-29-30.sz. 

 

0380 ARTNER Ramona: 

A Magyar Királyi Csendőr-
ség és a városok…………. 

 
 

 

44.p. 
 

 

 

 

59.p. 
 

 

 

 
66.p. 

 

 

 
 

 
 

81.p. 
 

 

 

 

 
 

105.p. 
 

 
 

 

120.p. 
 

 

 

133.p. 
 

 

 
141-157.p. 

 

 

 
 

 

 

 

 
13.p. 
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0381 ARTNER Ramona — 

PARÁDI József — ZEIDLER 

Sándor A Magyar Királyi 

Csendőrség légi, vízi, vasúti 
és közúti szakszolgálati ágai  
 

0382 BODA József: A kato-

nai rang és függelmi rend-
szer a Nemzetbizton-sági 
Szakszolgálatnál…….. 
 

0383 FÓRIZS Sándor: 
Rendvédelmi elvárások tük-
röződése négy ország rend-

őrtisztképzésében………… 
 

0384 FORRÓ János: Fejér 
vármegye közbiztonság-tör-
ténete 1688-1884………… 
 

0385 HEGEDŰS Ernő: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
harc- és gépjárművei……… 
 

0386 JAKUS János A ma-
gyar rádió-és rádióelek-

tronikai felderítés szervezeti 
változásai 1990-ig………… 
 

0387 KESERŰ István: A 

magyar pártállam határőri-
zete 1945-1956 ………….. 
 

0388 NAGY Ákos Péter: 
Adalékok a Rendvédelmi Szer-
vek Védelmi Szolgálata nem-

zetközi tevékenységének törté-
netéhez…………………….. 
 

0389 PARÁDI József: Nem-

zeti határőrizetünk polgári 
szakasza………………….. 
 

0390 PARÁDI József: Az 

államfő testőrségei az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában.. 
 

0391 SOM Krisztián: A 

német gyarmatok rendvé-

delmi erői………………… 
 

 
 

 

 

23.p. 
 
 

 

 
41.p. 

 
 
 

 
 

65.p. 
 

 
 

 
 

77.p. 
 

 

 

89.p. 
 

 

 

 

101.p. 
 
 
 

111.p. 

 
 

 
 

 
129.p. 

 

 
 

 

141.p. 

 
 

 

155.p. 
 
 

 

161.p. 

0392 SUBA János: „Csen-
dőralakulások” a Magyar 
Nemzeti Hadseregben, majd 

Magyar Királyi Nemzeti 
Hadseregben 1919-1921….. 
 

0393 SZÉKELY Zoltán: 
Repülők és határok régen 
és ma…………………… 
 

0394 SZIKINGER István: 
A magyar rendvédelmi jog 
1919-1944………………. 
 

A magyar rendvédelem, 
légiközlekedés, felderítés 

a XIX-XX. században 

XXXIII.évf. (2013) 31-32-

33-34.sz. 
 

0395 BALOGH Péter : A 
magyar katonai rádiófel-

derítés története…………. 
 

0396 BODA József : A 
magyar katonai ejtőernyő-

zés 75 éve………………. 
 

0397 BOTZ László : A 
Magyar Néphadsereg sze-

repvállalása a dél-vietnámi 
Nemzetközi Felügyelő és 
Ellenőrző Bizottság mun-
kájában 1973-1975……… 
 

0398 FÓRIZS Sándor : 
Határprovokációk a ma-
gyar-jugoszláv államhatá-

ron 1950-1951………….. 
 

0399 HEGEDŰS Ernő - 

FRÖCHLICH Dávid : 
Katonai erők rendvédelmi 
szerepkörben…………… 
 

0400 KESERŰ István A ma-

gyar határőrizet 1945-1990... 
 

 
 

 

 

169.p. 
 
 

 

179.p. 

 
 
 

     187-198.p. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
15.p. 

 

 

 
27.p. 

 

 
 

 

 

 
41.p. 

 

 
 

 

47.p. 
 

 
 

 

 
 

55.p. 
 

 
63.p. 
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0401 NAGY György : Az első 
magyar határrendőrség……. 
 

0402 NAGY József : A ma-

gyar határőrizet változásai 
1958-1990……………….. 
 

0403 OLASZ Lajos : A légi 
csendőrség Magyarorszá-

gon……………………….. 
 

0404 PARÁDI József : 
Rendvédelmi testületek a 
polgári magyar állam idő-
szakában 1867-1919……. 
 

0405 PERÉNYI Roland : A 

fővárosi rendőrség tagjainak 
II. világháború alatti tevé-

kenysége az igazoló bizott-

sági iratok tükrében………… 

 

0406 SZIKINGER István : A 

magyar rendvédelmi jog 
1945-1989………………… 
 

0407 TÖMÖSVÁRY Zsig-

mond : Egy kevésbé ismert 

katonai attasé: NÉMETH De-

zső vezérkari ezredes……. 
 

0408 VEDÓ Attila : A Ma-

gyar Királyi Csendőrség 
karhatalmi tevékenységének 
szabályozása a dualizmus 

idején……………………. 
 

0409 VEDÓ Attila : A Fran-
cia Nemzeti Csendőrség a 
két világháború között……. 
 

A tűzoltóság története 

XXIV.évf. (2014) 35-36-

37-38.sz. 
 

0410 BERKI Imre : A ma-
gyar polgári védelem törté-

neti áttekintése…………… 
 
 

 

87.p. 
 

 

 

97.p. 
 

 

 
105.p. 

 

 
 

 
121.p. 

 
 

 
 

147.p. 

 

 
 

153.p. 
 

 
 

165.p. 

 
 

 
 

171.p. 

 

 
 

185-197.p. 

 
 

 

 

 
 

 

15.p 

0411 BERKI Imre : A ma-

gyar Katasztrófavédelem 
Központi Múzeumának tör-
ténete és kiállításai……… 
 

0412 GÖRBE Márk : Tűz-

vész és bányalég. Sorstra-

gédiák megjelenítése FESZ-
TY Árpád művészetében… 
 

0413 HADNAGY Imre 

József : A magyar tűzoltó 
szervezetek története…… 
 

0414 KISS András : Cse-

pel gépjárművek a tűzoltó-

ság szolgálatában……….. 
 

0415 LINDNER Gyula : 

Megjegyzések a Római 
Birodalom tűzvédelméhez 
 

0416 OLASZ Lajos : A 
magyar légoltalom meg-

szervezése az 1930-as évek-

ben………………………. 
 

0417 PARÁDI Ákos : Tűz 
elleni védekezés a polgári 
magyar államban 1867-

1945……………………. 
 

0418 RÉTI Rezső : József 
főherceg a Magyar Or-
szágos Tűzoltó Szövetség 
védnöke………………… 
 

0419 SCHIMPF Gerard : 

A bécsi tűzoltóság 1683-

1948…………………….. 
 

0420 TÁTRAI Zsuzsanna : 

Szent Flórián ünnepe és a 
tűz szerepe a magyar nép-

hagyományban…………. 

 

 

 

25.p. 
 

 
 

 

35.p. 
 

 
 

43.p. 

 
 
 

51.p. 

 

 
 

67.p. 

 
 

 
 

75.p. 
 

 

 

85.p. 
 

 

 
 

111.p. 
 

 
 

119.p. 

 

 

 
 

125-130.p. 

 
 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                      XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 
 

284 

 

A magyar rendvédelem 

a kivételes hatalom idő-
szakában 

XXIV.évf. (2014) 
39-40-41-42.sz. 

 

0421 ARTNER Ramona : Az 

osztrák csendőrség 1848-1938. 
 

0422 ARTNER Ramona : A 

bajor csendőrség a XX. század  

húszas éveiben………………. 
 

0423 FORRÓ János : A ma-

gyar csendőrség Kelet-Du-

nántúl román megszállásakor 
 

0424 FRÖCHLICH Dávid — 

HEGEDŰS Ernő : Forgópisz- 

tolyok a honvéd lovasságnál és 
a Magyar Királyi Csendőrség 
lovas szervezeti elemeinél….. 
 

0425 PARÁDI Ákos : Ludovi-

kai indítvány a magyar csen- 
dőrség létrehozására………. 
 

0426 PARÁDI Ákos  : Hiva-

tás-történet gondozás a Ma-
gyar Királyi Csendőrségnél 
 

0427 PARÁDI József : A Csá-

szári Királyi Csendőrség Ma-
gyarországon……………… 
 

0428 PARÁDI József : A ma-

gyar határőrizet 1867-1945.. 
 

0429 PARÁDI József : A Ma-

gyar Királyi Vámőrség a pol-
gári magyar állam rendvédel-
mi testülete………………… 
 

0430 PARÁDI József : Határ-
őrség, rendőrség, humán viszo-
nyok a polgári magyar állam két 
világháború közötti időszakában 
 

0431 SUBA János: A Magyar 
Királyi Csendőrség és a terü-

letvisszacsatolások…………. 

 
 

 

 

 
 
 

15.p. 
 

 
 

23.p. 

 

 
 

31.p. 

 

 

 
 

 
43.p. 

 
 

51.p. 

 
 

55.p. 

 
 

61.p. 
 
 

71.p. 
 

 

 
 

81.p. 

 

 
 
 

99.p. 

 
 

119.p 

0432 VEDÓ Attila : Rádió a 
Magyar Királyi Csendőrség 

szolgálatában…………….. 
 

0433 VEDÓ Attila : A Ma-
gyar Királyi Csendőrség 
karhatalmi fellépésének gya-

korlata……………………. 
 

0434 VEDÓ Attila : A had-

erő karhatalmi tevékeny-

sége 1867-1918…………. 
 

25 év 

a magyar rendvédelem-

történet szolgálatában 

XXV.évf. (2015) 
43-44-45-46.sz. 

 

0435 ERNYES Mihály: Rend- 

védelem, rendvédelem-tör-té
net (fogalmi és tartalmi meg- 

közelítés)………………….. 
 

0436 MAGASVÁRI Adrienn: 

Vám-és adószedők a magyar  
pénzügyi igazgatásban az  
államalapítástól a kiegyezé- 

sig………………………… 
 

0437 NYITRAI Endre: A  

szervezett bűnözés története... 
 

0438 OLASZ Lajos: Légi szu- 

verenitás és légi ellenőrző  
szolgálat a HORTHY-korszak- 

ban…………………………. 
 

0439 PARÁDI József: A ka- 

tonailag szervezett őrtestü- 

let és a polgári őrtestület….. 
 

0440 SOM Krisztián: Az  
1937 M magyar útlevél és  
nemzetközi összehasonlí- 
tása………………………... 
 

0441 B STENGE Csaba:A 

munkácsi rendőrség def- 
fenzív és offenzív harcá- 

szati alkalmazása Kárpát- 
alján 1939-ben…………... 

 
 

131.p. 
 

 

 
 

143.p. 
 

 

 
    155-165.p. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

                   15.p. 

 

 

 
 

                    39.p. 
 

                    47.p. 

                    63.p. 

 
 

                    77.p. 

                    85.p. 

 
 

 
 

           109.p. 
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0442 SZABÓ Andrea: A ma- 

gyar pénzügyőrképzés intéz- 

ményi kereteinek fejlődése  
1867-2011………………….. 
 

0443 SZABÓ Szilárd: Az  

Evidenzbüro. Az Osztrák-Ma- 

gyar felderítő szervezete  
1850-1919………………….. 
 

0444 VEDÓ Attila: A Magyar 

Királyi Csendőrség közbiz-
tonsági tevékenységének meg-

szervezése 1881-1918…….. 
 

Rendvédelem-történet 
  a rendvédelem szolgálatában 

XXV.évf. (2015) 
47-48-49-50.sz. 

 

0445 BENCSIK Péter: Ren- 

dőrség, politikai rendőrség  

Hódmezővásárhelyen 1945  
után…………………………. 
 

0446 ERNYES Mihály: Nyo- 
mozás, vizsgálat, vizsgálóbíró… 
 

0447 PARÁDI Ákos: Bosznia- 

Hercegovina csendőrsége az 
Osztrák-Magyar Monarchia 

időszakában………………… 
 

0448 RAVASZ István: A Ma-
gyar Királyi Honvédség kar-
hatalmi alkalmazásának sza-

bályozása a HORTHY-korban, 

császári és királyi előzmé-
nyekkel…………………….. 
 

0449 SIMON F Nándor: A 

Belügyminisztérium szolgá-

lati igazolványai 1953-1995.. 
 

0450 VEDÓ Attila: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség köz-
lekedési szolgálati ágának ki- 
alakulása és fejlődése…….… 
 

 

 

 

 

117.p. 
 

 

 
 
 

127.p. 

 
 

 
171-190.p. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

15.p. 

 
21.p. 

 

 

 
 

45.p. 
 

 

 

 

 
51.p. 

 
 

 
 
 

69.p. 

 

 

 
81.p. 

0451 ZEIDLER Sándor: Test- 

őrségi rendfokozatok a pol- 
gári magyar állam időszaká- 

ban………………………… 
 

Magyar határőrizet a 
XIX-XX. században 

XXVI.évf. (2016) 51.sz. 
 

0452   BERKI Imre: A Határ-
őrség Közvetlen Híradó Zász-

lóalja az 1956-os forradalom és  
szabadságharc sodrásában…… 
 

0453   PARÁDI József: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség a  
dualizmuskori Magyar Ki- 

rályság határőrizetében…… 
 

0454   PARÁDI József: Határ-
rendőrség a történelmi magyar- 
országon 1906-1918……… 
 

0455   SOM Krisztián: A ma-

gyar 1922 M útlevél 1922-1937 
 

0456   SUBA János: Erdély 
határvédelme 1940-1944…. 
 

0457   VEDÓ Attila: Csend-

őrök a dualista Magyarország  
kishatárforgalmának ellen-
őrzésében………………….. 
 

0458   ZSIGOVITS László: 
Vámosok és határőrök a ha-

tárforgalom ellenőrzésében 
1945-2007…………………. 
 

Magyar rendvédelem 

a XIX-XX. században 

XXVI.évf. (2016) 52.sz. 
 

0459   HEGEDŰS Ernő: Mo- 
torizáció a XX. századi ma- 

gyar határőrizetben………… 

 

 

 

 

95-100.p. 
 

 

 

 
 

 

 
        15.p. 

 
 

 
        25.p. 

 

 
        43.p. 

 
        57.p. 

 
 
 

        75.p. 

 

 

 
        87.p. 

 

 

 
109-138.p. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

15.p. 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                      XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 
 

286 

 

0460   LŐRINCZI Dénes: 
A háromszéki közbiztoság  
megszilárdítása a HABSBURG 

neoabszolutizmus időszaká- 

ban………………………….. 
 

0461   PARÁDI Ákos: A CSER- 

BA. (Csendőrlegénységi El- 
látásban Részesülők Betegsegé- 

lyezési Alapja)……………… 
 

0462   PARÁDI József: Az Evi- 

denzbüro és a magyar határ- 
őrizet……………………….. 
 

0463   PARÁDI József: Karha- 

talom a polgári magyar rend- 

védelemben………………… 
 

0464   SOM Krisztián: A ma- 

gyarországi határforgalom elle- 
nőrzésének végrehajtása az I. vi- 
lágháború idején 1914-1918……. 
 

0465   VEDÓ Attila: A Ma- 

gyar Királyi Csendőrség te- 

endői a külföldiek ellenőrzé- 
sének szabály- és szervezet- 
rendszerében 1881-1938…… 

 

Rendvédelmi testületek 

és szabályozások 

a polgári magyar állam 
rendvédelmi modelljében 

XXVII.évf. (2017) 53.sz. 
 

0466   ESTÓK József A pol- 
gári magyar állam büntetés-

végrehajtásának egyenruhá-

zata és rangrendszere 1867-

1945………………………. 
 

0467   PARÁDI József: A ma- 
gyar rendvédelem 1867-1918... 
 

0468   PARÁDI József: Hír-
szerzés és határőrizet az 
Osztrák-Magyar Monarchia 

Magyar Királyságában…… 
 

0469   SZIGETVÁRI Oszkár 

A fővárosi rendőrség detek- 

tívtestülete…………………. 

 
 

 
 

 
 

 

          47.p. 

 
 

 
          55.p. 
 
 

 

 
          65.p. 
 

 
          77.p. 
 

 

 
          89.p. 

 

 

 

 
 

 

133-173.p. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

        15.p. 
 
 

 

   

       33.p. 

 

 

 
 

 

 

       53.p. 
 

 
 

 
 

      85.p. 

0470   VERBOVSZKI Sándor 

Az eljárás lezárult — ítélet 
nélkül. A dr. CSATÁRY László 
Lajos ügy jogi és krimina-

lisztikai anomáliái a doku-
mentumok tükrében………. 
 

0471   VOLCSÁNYI Nikolett 

Személyi állomány életét je-

lentősen befolyásoló és a XXI. 
század kezdetén szokatlan sza-
bályozások a Magyar Királyi 
Csendőrségnél………………. 
 

0472 ZÉTÉNYI Zsolt: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség fegy-

verhasználati szabályai a Ma-
gyar Rendőrség jelenlegi fegy-

verhasználati szabályai tükrében 

 

Magyar rendvédelem 

a XIX-XX. században 

XXVII.évf. (2017) 54.sz. 

0473 ERDŐS Ákos: A Vám és 
Pénzügyőrség kábítószerelle-
nes tevékenysége a rendszer-

váltást követő első évtizedben 
 

0474  MÉSZÁROS Balázs: A 

Magyar Királyi Pénzügyőr-
ség egyenruházata és felsze-
relése 1919-1944…………... 
 

0475  PARÁDI Ákos: A Ma-

gyar Királyi Pénzügyőrség te-

endői a katonai határőrizetre 
való áttérés időszakában……... 
 

0476  PARÁDI József: A ma-
gyar rendvédelem 1919-1941 
 

0777  PARÁDI József: Pénz-
ügy a dualizmuskori magyar 
békehatárőrizetben……….... 
 

0778  SZABÓ Andrea: A Ma-

gyar Királyi Pénzügyőrség 
rangrendszere 1867-1947…. 
 

0779 SZIGETVÁRI Oszkár: 
Nyomozó tevékenység a Ma-

gyar Királyi Pénzügyőrségnél 

          
 

 

 

 
      97.p. 

 

 

 
 

 
 

 
 

      145.p. 

 

 
 

 
 

 
 

161-180.p. 

 

 
 

 

 

 
 

        15.p. 
 

 

 

 
        25.p. 

 

 

 
        45.p. 
 
 

        59.p. 

 

 
 

        93.p. 

 
 
   

      107.p. 
 

 
127-140.p. 
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Parergák 
a Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 

„Műhely” rovatában 
(A rovatban 2008-ig a szellemi alkotóműhelyeket bemutató írások 
jelentek meg. 2009-el kezdődően helyet kaptak — a tudományos 
közléssel szemben támasztott igényeknek megfelelő — rendvédelem-

történeti témájú parergák [kisebb terjedelmű tanulmányok] is.) 

2009-2016 

1. – August FEYERER: Traditionspflege in der österreichischen Gen-

darmerie. [Hagyományápolás az osztrák csendőrségben.] Ford.: LA-

KATOS Roland. 

XIII.évf. (2009) 31-32.sz. 143-155.p. 
 

2. – PARÁDI József: Csendőrség-történeti kutatások a Szemere Ber-

talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál. 
XIII.évf. (2009) 31-32.sz. 156-168.p. 

 

3. – PARÁDI József: Rendőrség-történeti kutatások a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál. 
XIII.évf. (2009) 31-32.sz. 169-181.p. 

 

4. – KÓSA László: Taxis-blokád a parlamenti felszólalások tükré-

ben. 

XIII.évf. (2009) 31-32.sz. 181-186.p. 
 

5. – BODA József: A Közép-Európai Rendőr Akadémia megalaku-

lása és működése. 
XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 115-118.p. 

 

6. – JUHÁSZ István Ábel: Egy pénzügyőr karrierje a dualista kor-
ban. 

XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 119-123.p. 
 

7. – KÁLMÁN Zsolt: A fegyverhasználat szabályozása régen és ma. 
XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 123-130.p. 

 

8. – PARÁDI József: Pénzügyőrség-történeti kutatások a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál. 
XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 149-155.p. 

 

9. – PARÁDI József: Határőrizet-történeti kutatások a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                      XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 
 

288 

 

XX.évf. (2011) 35-36.sz. 129-144.p. 
 

  10. – SOM Krisztián: Az afrikai német védnökség rendőri erői. 
XX.évf. (2011) 35-36.sz. 144-145.p. 

 

  11. – BODOKI Gábor Bálint: A Magyar Királyi Vámőrség. 
XX.évf. (2011) 35-36.sz. 145-154.p. 

 

  12. – BIMBÓ Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség képzése és oktat-

ása. 
XX.évf. (2011) 35-36.sz. 154-161.p. 

 

  13. – ARTNER Ramona: A Magyar Királyi Államvasútakat, a Ma-

gyar Királyi Csendőrséget és a Magyar Királyi Rendőrséget érintő ha-

tásköri szabályozás. 
XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 182-187.p. 

 

  14. – PARÁDI Ákos: Polgárőrség a polgári magyar állam rendvédel-
mében. 
XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 194-199.p. 
 

  15. – PARÁDI József: A polgári magyar állam közrendvédelem-törté-

netének bemutatása a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-

neti Tudományos Társaságnál.  
XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 200-211.p. 
 

  16. – PÁLMAI Adrián: A Magyar Királyi Koronaőrség 1944-1945. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 211-212.p. 
 

  17. – PÉK Edina Csilla: A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőr-
ség személyi állományának képzése. 
XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 222-241.p. 
 

  18. – PÉK Edina Csilla: A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőr-
ség tábori csendőrségének fegyverzete és felszerelése. 
XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 241-255.p. 
 

  19. – BEBESI Zoltán: A balatoni vízi csendőrség. 
XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz. 193-197.p. 
 

  20. – BODA József: A Török Nemzeti Csendőrség (Umum Jandarma 
Merkeziyesi). 

XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz. 198-205.p. 
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  21. – CSIHA Gábor: A honvéd ügyészség létrejötte és átalakulása 
1946-1953. 

XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz. 206-212.p. 
 

  22. – OLASZ György József: Rendvédelmi kifejezések készülő ter-
minológiai szókincstára. 
XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz. 213-220.p. 
 

  23. – ARTNER Ramona: A csendőr(ség) szó eredete és tartalma. 
XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 192-197.p. 
 

  24. – FARKAS Jenő: Csendőrök a Szent László Hadosztályban. 
XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 200-220.p. 
 

  25. – SOM Krisztián: Rendvédelem-történet a filatéliában. 
XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 221-233.p. 
 

  26. – PARÁDI József: 25 év a magyar rendvédelem-történet művelé-

se szolgálatában. 
XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 263-274.p. 
 

  27. – SZABÓ Szilárd: Egy horvát az Osztrák-Magyar Monarchia ka-

tonai titkosszolgálata élén. Oskar HRANILOVIC von Czvetassin (1867-

1933) katonai pályafutása. 
XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 275-280.p. 
 

  28. – BERKI Imre: „Ecce ego christianus sum” (én is keresztény va-

gyok.) Szent Flórián vértanú, a védőszent. 
XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 281-286.p. 
 

  29. – PARÁDI József: Az igazolványos altisztek. 
XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 191-197.p. 
 

  30. – SZABÓ Szilárd: Az Evidenzbüro és az Osztrák-Magyar Monar-

chia közös külügyminisztériumának kapcsolata. 
XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 198-204.p. 
 

31. – ZEIDLER Sándor: A zászlós rendfokozat kacskaringós útja a 
kiegyezéstől napjainkig. 

XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 205-208.p. 
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NEM KÖNYVSOROZATBAN 

KIADOTT KÖTETEK 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság 

nem könyvsorozat keretében kiadott  kötetei 
 

 
PARÁDI Ákos — PARÁDI József – SIMON F Nándor: 

A magyar rendvédelem-történetért elismerések 
Budapest, 2014, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 95 p. 

HU-ISBN 978 963 89 8286 5. 
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KÖNYVSOROZATAINK 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság 

könyvsorozatainak kötetei 
 

A kötetek a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek 
megfelelő alkotásokat közölnek. 

1 .  
 

A magyar rendvédelem-történet öröksége. 

HU-ISSN 2062-8447 

Cél: Nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy részének a bemutatása. 
 

„Omnia quae disco fur nequae latro .”  
(Amit tudok attól sem tolvaj sem rabló nem foszthat meg.) 

 
PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség. 

Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület. 
Budapest, 2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

281 p.  HU-ISBN 978 963 08 4794 0. 

 

PARÁDI József - SUBA János - VEDO Attila: 

A magyar-román határ és őrzése 1867-1918. 
Budapest, 20142 Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

172 p.  HU-ISBN 978 963 89 8285 8. 
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2 .  
 

A magyar rendvédelem-történet hagyatéka. 

HU-ISSN 2064-4728 
 

Cél: Nemzeti rendvédelem-történetünk során használt, ma már azon-

ban nehezen elérhető szabályzatok, tankönyvek és hasonló kiadvá-

nyok reprint jellegű publikálása. 
 

„Ver itas nunquam perit .” /Seneca/  
(Az igazság sosem vész el.) 

 
BODA József - PARÁDI József - REGÉNYI Kund Miklós: 

1872 Felderítő-szolgálati utasítás. Anleitung zum Kundschaftsdienste. 
Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság. 441 p.  HU-ISBN 978 963 89 8284 1. 
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3 .  
 

Magyar Rendvédelem-történeti tanulmányok. 

HU-ISSN 2415-9875 
 

Cél: Gyűjteményes kötetek formájában egy-egy rendvédelmi részte-

rületet feltáró, illetve egy-egy szerző munkásságának részterületét 
reprezentáló tanulmányok közkinccsé tétele.  
 

„Homo non sibi sol i  natus,  sed patriae .” /Cicero/  
(Az ember nem önmaga számára él, hanem a haza számára is.) 

 
PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar csendőrség-történeti tanulmányok.. 

Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség - Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 401 p. HU-ISBN 978 963 89 

8288 9. 

 

BODA József - PARÁDI József (szerk.): 
Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar állam rendvédelem-történetéből. 

Budapest, 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Szemere Bertalan Magyar Rend-

védelem-történeti Tudományos Társaság. 244 p. HU-ISBN 978 615 55 2746 3. 
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. 4  
 

Salutem. 

HU-ISSN 2416-2078 
 

Cél: Rendvédelem-történeti témájú tanulmányokat tartalmazó gyűjte-

ményes kötetek általi tisztelgés a magyar rendvédelem-történetet mű-

velő azon 65. életévüket betöltő kutatók előtt, akiknek a munkássága 
példaértékű és kimagasló, valamint a személyük körül szellemi alko-

tóműhely alakult ki. 
 

„Vectigal quaddam speculantes .”  
(Tisztelgés a tudós előtt.) 

 

PARÁDI József (szerk.):  

Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 65. születésnapja tiszteletére. 
Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

154 p.  
HU-ISBN 978 615 80 3090 8. 

 

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

Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 
218 p.  

HU-ISBN 978 963 89 8289 6. 
 

PARÁDI József (szerk.):  

Ünnepi tanulmányok ERNYES Mihály 65. születésnapja tiszteletére. 
Budapest, 2016, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 193 p.  

HU-ISBN 978 615 80 3091 5. 
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5 .  
 

Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában. 

HU-ISSN 2064-5333 

 

Cél: A történelmi segédtudományoknak a nemzeti rendvédelem-

történet érdekében alkalmazottak során keletkezett eredményei köz-

kinccsé tétele. 
 

„Veritas est viaticum vitae certissimus. ”  
(Az igazság az életben a legjobb útravaló.) 

 
SOM Krisztián: 

A magyar úti okmányok 1848-2012. 

Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat –  
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 337 p. 

HU-ISBN 978 963 89 8283 4. 
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Gyűjteményes köteteink tanulmányai 
 

PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar csendőrség-történeti tanulmányok. 
Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség - Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 401 p. HU-ISBN 978 963 89 

8288 9. 

/Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, 1./ HU-ISSN 2415-9875. 
 

ARTNER Ramona 

Egy közbiztonsági őrtestület útja Párizstól — Itálián és Ausztrián keresz- 

tül — Budapestig………..……………………………………………………………………………35 

ARTNER Ramona — PARÁDI József — ZEIDLER Sándor 

A Magyar Királyi Csendőrség légi, vízi, vasúti és közúti szakszolgálati ágai ..45 

CSAPÓ Csaba 

A csendőrség és a városok 1881-1914 ………………………...…………………………...67 

ERNYES Mihály 

Pandúrság helyett csendőrség Baranyában ..................................................................79 

FORRÓ János 

A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestületének köz- 

rendvédelmi szolgálata …………………………………………………………….………………89 

HEGEDŰS Ernő 

A Magyar Királyi Csendőrség harc- és gépjárművei ….………………………….….…99 

KAISER Ferenc 

A csendőr őrs mindennapi élete ….……………………………………………..…………..115 

OLASZ Lajos 

A légi csendőrség Magyarországon ….……………………..………………..…………….137 

PARÁDI József 
A csendőrség magyarországi története ……………………………….………….…..…..161 

PARÁDI József 
Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csendőr- 

sége …………………………………………………………………………………….………………...201 

SZAKÁLY Sándor 

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének tábori csendőrsége …….……...237 

SZAKÁLY Sándor 

Akik a Magyar Királyi Csendőrséget — 1938 és 1945 között — vezették …243 

VEDÓ Attila 

A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenységének szabályozása a 

dualizmus idején ………………..……………………………..……………………………….…..267 

ZEIDLER Sándor 

A Magyar Királyi Csendőrség rendfokozati rendszere és jelvényei …………..287 

ZÉTÉNYI Zsolt 

A Magyar Királyi Csendőrség és a csendőrök jogállása 1945 előtt és után …297-328 
 

(A gyűjteményes kötetben közölt tanulmányok a Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 periodikában már megje-

lentek.) 

A borítóhoz. PARÁDI József : Elpusztított emlékhelyek ……………….....349-362 
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BODA József - PARÁDI József (szerk.): 
Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar állam rendvédelem-történetéből. 

Budapest, 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Szemere Bertalan Magyar Rend-

védelem-történeti Tudományos Társaság. 244 p. HU-ISBN 978 615 55 2746 3. 

/Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, 2./ HU-ISSN 2415-9875. 

 

PARÁDI József 
Előszó – 25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában….......................7 

Artner Ramona 

A Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának nősülése......................11 

BENCSIK Péter 

Úti okmányok a cseh, szlovák és magyar területeken (1939–1953)………...21 

BODA József 
A polgári magyar állam „nemzetbiztonsági” szervezetei, 1867–1945…..….29 

BOTOS János 

A Magyar Királyi Belügyminisztérium helye, szerepe a polgári magyar állam  

rendvédelmi rendszerében, 1867–1944…………………………………………………53 

ERNYES Mihály 

A rendvédelem jogi szabályozása a dualizmusban…………………………...……..73 

LŐRINCZ József 
A honi börtönügy a két világháború között……………………………………..……107 

MEZEY Barna 

A kora újkor tömlőce………………………………………………………………………..…131 

OLASZ Lajos 

Ballonháború. A rendvédelmi szervezetek közreműködése az ellenséges ka- 

tonai léggömbök leküzdésében, 1941–1944……………………………………..…143 

ŐRY Károly 

Rendvédelem – felsőoktatás………………………………………………………….……163 

PARÁDI József: 
Magyar Királyi Csendőrség nyugellátása…………………………………………….193 

SUBA János 

A dualista magyar állam határkiigazításának költségei…………………….…207 

VEDÓ Attila 

A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenységének szabályozása a 

két világháború között…………………………………………………………….…..223-236 
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PARÁDI József (szerk.):  
Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 65. születésnapja tiszteletére. 

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

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

 

SÁNDOR Vilmos 

Laudatio ………………………………………………………………………………………....15 

BENCSIK Péter 

Úti okmányok és határátkelés a cseh, szlovák és magyar terüle- 

teken1939-1953 ……...…………………………………………………………………..…19 

BODA József 
A román csendőrség története…………………………………………………...........31 

DEÁK József 

A Belügyi Szemle és az ideológiai háború a helsinki konferenci- 

áig 1953-1975 ………………………………………………………………………………..57 

ERNYES Mihály 

Pillantás  az  1950-es  évek bűnüldözésébe. Baranyai  életelleni 
bűnügyek ……………………………………………………………………………………….71 

LŐRINCZ József 
Hazai börtönügyünk a sztálini büntetőpolitika jármában …………….......87 

SOM Krisztián 

A magyar határforgalom ellenőrzésének végrehajtás és  a  kül- 

földre utazás jellemzői az Árpád-házi királyok idején, 1000-1301 …....103 

SUBA János 

A Magyar Királyság és az Osztrák Császárság közötti vitás határ- 

szakaszok dualizmsukori rendezése …………………………………………….121 

VEDÓ Attila 

A Magyar Királyi Csendőrség tevékenysége a hírszerzés és kém- 

elhárítás területén ………………………………………………………………….143-154 
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PARÁDI Ákos (szerk.): 

Ünnepi tanulmányok PARÁDI  József 65. születésnapja tiszteletére. 
Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 218 p.  

HU-ISBN 978 963 89 8289 6. 
/Salutem, 2./ HU-ISSN 2416-2078 
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PARÁDI József (szerk.):  

Ünnepi tanulmányok 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 

 

ŐRY Károly 

Laudatio ....................................................................................…………………………………..........15 
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A könyvsorozatok köteteiben összesen 26 szerző — közülük 23 a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja — 58 rendvédelem-történeti tartalmú alkotása 
jelent meg, beleszámolva a gyűjteményes kötetek tanulmányait is. 
A szerzők közül két fő a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 

három fő kandidátus, hét fő Ph.D. doktor, két fő pedig — nem a 

diplomaszerzési eljárás során szerzett — egyetemi doktori címet, 
három fő jogászdoktor, továbbá három fő doktorandusz. A szer-

zők közül kilenc fő oktatói fokozattal is rendelkezik az adjunk-

tustól az egyetemi tanárig terjedően.  
A szerzők a saját kutatási eredményeiket publikálták, amelye-

ket szinte kivétel nélkül tudományos fórumokon már megvédtek. 
A kötetek alkotóival szemben nem volt előfeltétel a társasági 

tagság. Azon szerzők rendvédelem-történeti témájú alkotásainak 
megjelenését segítette elő a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-

delem-történeti Tudományos Társaság, akik műveiket a tudomá-

nyos közléssel szemben támasztott igényeknek megfelelően hoz-
ták létre. A szerkesztők — a Szemere Bertalan Magyar Rend-

védelem-történeti Tudományos Társaság kiadványaiban már 
megszokott — magas színvonalú, a nemzeti hagyományokat elő-

térbe helyező jegyzetapparátus kialakítását valósítottak meg a 

szerzőkkel szorosan együttműködve. Ennek során azonban tiszte-

letben tartották a szerzők véleménynyilvánítási szabadságát.  
A könyvsorozatok közül három sorozat köteteit a Szemere 

Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
más intézménnyel — az USA bejegyzésű Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Közösséggel, illetve a Nemzetbiztonsági Szak-szolgálattal, 
továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel — közösen adta ki. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-

mányos Társaság — a kialakult gyakorlatának megfelelően — a 

továbbiakban sem kíván hallgatni azokra a „szirén hangokra” 
amelyek meg szeretnék mondani, hogy mit kutassunk és milyen 
eredményre jussunk. A társaságunk minden tagja szabadon vá-
lasztja meg és műveli kutatási területét. Konklúziókat nem politi-
kai prekoncepciók és klikk érdekek, hanem a kutatásokból követ-
kező eredmények motiválják. A Szemere Bertalan Magyar Rend-



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                      XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 
 

302 

 

védelem-történeti Tudományos Társaság figyelemmel kíséri to-

vábbá a nemzeti rendvédelem-történetünk feltárására irányuló, 

— nem a társaság tagjai által megvalósított — kutatásokat és 

amennyiben a szerzők igénylik a segítséget, lehetőségeink függ-

vényében elősegítjük műveik publikálását, ha alkotásaik megfe-

lelnek a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek. 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság: 
- által kiadott periodikákat a lovas Szent György, 
- a könyvsorozatokat pedig a gyalog Szent György ábrázolás jelöli. 
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A Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
tervezett könyvsorozatai 

 
1. Magyar rendvédelem-történeti értekezések. 

 

2. Magyar rendvédelem-történet forrásai. 

 

3. Magyar rendvédelem-történeti bibliográfiák. 

 

4. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

törté-neti Tudományos Társaság székfoglalói. 

 

5. A magyar rendvédelem-történeti folyóiratok 

re-pertóriumai. 

 
A publikált periodikák és könyvsorozatok kötetei papír alapon megta-

lálhatók: 

 

- az Országos Széchényi Könyvtárban 

- a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 

- az Országgyűlési Könyvtárban 

- a Hadtörténelmi könyvtárban 

 
Emellett a periodikák elérhetők az Országos Széchényi Könyvtár és a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság honlapján: 

 
http://www.epa.oszk.hu 

 

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

ság 
és tagjainak szerzőségével publikált 

a tudományos közléssel szemben támasztott elvárásokkal harmonizáló 
magyar rendvédelem-történeti tartalmú kötetek 

1990-2016 

 
1.BACSA Gábor (V - 2003) : A magyar–jugoszláv (S.H.S) határ megállapítá-

sa és kitűzése a trianoni szerződés szerint 1921-1924. Budapest, 1998, 

Püski. 224 p. HU-ISBN 963 90 4095 9. 
 

2.BACZONI Tamás — LÓRÁNT Csaba — TÓTH László et al.: A Magyar Királyi 
Honvédség egyenruhái 1926-1945. Budapest, 2007, TÓTH László. 239 p. 
HU-ISBN 978 963 06 7550 5. /HUNIFORM.1/ HU-ISSN — 
 

3.BENCSIK Péter: A magyar utiokmányok története 1867-1945. Budapest, 

2003, Tipico Design. 179 p. HU-ISBN 963 76 2333 7. 
 

4.BENCSIK Péter — NAGY György (2013 V): A magyar utiokmányok története 
1945-1990. Budapest, 2005, Tipico Design. 273 p. HU-ISBN 963 76 3335 3. 
 

5.BERTA Gyula: Somogyország pandúrjainak története 1766-1884. Marcali, 

2000, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum. 318 p. HU-ISBN 963 00 3131 

0. 
 

6.BERTA Gyula: Kaposvár rendőrségének története. Kaposvár, 2001, Ka-
posvár Város Közbiztonságáért Alapítvány. 196 p. HU-ISBN 963 00 8098 

2. 
 

7.BERTA Gyula: Betyárok, hóhérok, börtönök Somogyban. Kaposvár, 2002, 
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. 408 p. HU-ISBN 963 20 6040 

7. 
 

8.BERTA Gyula: Börtön, börtön, börtön. A Somogy megyei büntetés-

végrehajtási intézet története. Kaposvár, 2005, Powerpoint Kiadó. 212 p. 
HU-ISBN 963 21 8674 5. 
 

9.BODA József et al. (szerk.): Legendák és titkok katonái. A mélységi felderí-
tés története. Budapest, 2012, Zrínyi. 311 p. HU-ISBN 978 963 32 7537 5. 

/Katonák békében és misszióban, 2./ HU-ISSN 2063-3106. 
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10.BODA József et al. (szerk.): Levegőből harcba. A magyar katonai ejtőer-
nyőzés története és változó feladatrendszere. Budapest, 2012, Zrínyi. 186 
p. HU-ISBN 978 963 32 7636 8. /Katonák békében és misszióban, 3./ HU-

ISSN 2063-3106. 
 

11.BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): A XIX-XX. századi magyar 
állam nemzetbiztonsági szervezetei. Budapest, 20142, Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat — Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság. 399 p. HU-ISBN 978 963 89 8280 3. 
 

12.BODA József — PARÁDI József — REGÉNYI Kund Miklós (szerk.): 1872 

Felderítő-szolgálati utasítás. Anleitung zum Kundscahftsdienste. Buda-

pest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat — Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 441 p. HU-ISBN 978 963 

89 8284 1. /A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, 1./ HU-ISSN 

2064-4728. 

 

13.BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): Tanulmányok a XIX-XX. 

századi magyar állam rendvédelem-történetéből. Budapest, 2015, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. HU-ISBN 978 615 55 2746 3. /Magyar rendvéde-
lem-történeti tanulmányok, 2./ HU-ISSN 2415-9875. 
 

14.BODROGI Péter – MOLNÁR József – ZEIDLER Sándor: Nagy magyar kitün-
tetéskönyv. A magyar állam rendjelei és kitűntetései. A Szent György-

Rendtől a Nagy Imre-Érdemrendig. Budapest, 2005, Rubicon. 280 p., 600 

ábra. HU-ISBN 963 86 7211 0. /Rubicon könyvek./ HU-ISSN — 
 

15.CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. Pécs, 
1999, Pro Pannónia Alapítvány. 186 p. HU-ISBN 963 90 7940 5. 

/Pannónia könyvek./ HU-ISSN 0237-4277. 
 

16.CSAPÓ Csaba: RÁDAY Gedeon és a szegedi királyi biztosság. A „betyárvi-
lág” felszámolása. Pécs, 2007, Pro Pannónia Alapítvány. 207 p. HU-ISBN 

978 963 94 9887 7. 
 

17.CSÓKA Ferenc (szerk.): Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmá-
nyok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából (1785–2011). Budapest, 

2012, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. 497 p. HU-ISBN 978 963 08 6211 

3. 
 

18.ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből. Pécs, 1994, Betűcenter. 
267 p. HU-ISBN — /Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
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19.ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 1944-

ig. Pécs, 1995, Police Press. 321 p. HU-ISBN 963 85 1923 1. /Pandúr 
könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 

 

20.ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 1952-

ig. Pécs, 1996, Police Press. 273 p. HU-ISBN 963 85 1921 5. /Pandúr 
könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

21.ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 1958-

ig. Újjászervezés, megtorlás. Pécs, 1998, Police Press. 323 p. HU-ISBN 

963 85 1924 X. /Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

22.ERNYES Mihály: A nemzetközi és a magyar rendvédelemtörténet alapjai. I. 
A rendőrségről. Budapest, 1999, Prevent Contact. 143 p. HU-ISBN —   

 

23.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége az államosításig. Pécs, 1999, 
James és James Bt. 322 p. HU-ISBN 963 03 8038 2. 
 

24.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége. Az államosítás. Pécs, 2000. 
James és James Bt. 301 p. 963 03 8038 2.   

 

25.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége 1956 őszéig. Pécs, 2001, James és 
James Bt. 340 p. HU-ISBN 963 03 8037 4.  

 

26.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége 1963-ig. Pécs, 2002, James és 
James Bt. 371 p. HU-ISBN 963 03 8037 4.  

 

27.ERNYES Mihály: A magyar rendőrség története. I. köt. Budapest, 2002, 
BM. Kiadó. 342 p. HU-ISBN 963 92 0813 2.  

 

28.ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége. Az önkormányzati rendőrség tör-
ténete. Pécs, 2003, Teromo Bt. 283 p. HU-ISBN 963 21 2139 2.  

 

29.ERNYES Mihály: Baranyai rendőrségek. A vármegyei és a közösségi rendőr-
ségek története. Pécs, 2004, Teromo Bt. 296 p. HU-ISBN 963 21 4444 9  

 

30.FAZAKAS László — HEGEDŰS Ernő — HENNEL Sándor: A Szent Korona 

őrzése. A koronaőrség, a koronaőrök. Budapest, 2002, Heraldika. 286 p. 

HU-ISBN 963 92 0402 1.  

 

31.KABODI Csaba — LŐRINCZ József — MEZEY Barna: Büntetéstani alapfo-
galmak. Budapest, 2005, Rejtjel. 223 p. HU-ISBN 963 72 5511 7.  

 

32.KABODI Csaba – LŐRINCZ József – MEZEY Barna: Fejezetek a büntetések 
és végrehajtásuk történetéből. Budapest, 2002, ELTE-ÁJK. Be. és Bv. 
tanszék. 136 p. 

 

33.KABODI Csaba – LŐRINCZ József – MEZEY Barna: A büntetéstan elmélete és 
történeti alapjai. Budapest, 2003, ELTE-ÁJK. Be. és Bv. tanszék. 223 p.  
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34.KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború 
között. Pécs 2002, Pro Prannónia Alapítvány. 175 p. Hu-ISBN 963 90 

7982 0. /Pannónia könyvek./ HU-ISSN 0237-4277.  

 

35.KOCSIS Tibor – ifj. KOCSIS Tibor Krisztián (V - 2012): A magyar királyi 
csendőrség és a szombathelyi III. csendőrkerület igaz története 1867–
1945. Szombathely, 2012, DOC Hungary Kft. 544 p. HU-ISBN 978 963 

08 6046 8 

 

36.KÖPF László: Fejezetek a magyar vámigazgatás és pénzügyőrség történetéből. 
Budapest, 2003, Tipico Design, 171 p. HU-ISBN 963 76 2334 5. 

 

37.KOVÁCS Tamás: Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-

Schweinitzer József rendőr-főkapitány helyettes feljegyzése a szélsőjobb-

oldali mozgalmakról 1932-1943. Budapest, 2009, Gondolat Kiadó. 157 p. 

HU-ISBN 978 963 69 3167 4 /Pártok és politika./ HU-ISSN 1589-911X. 

 

38. KOVÁCS Zoltán András: A Szálasi-kormány belügyminisztériuma. Rend-
védelem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban. Gödöllő-

Máriabesenyő, 2009, Attraktor. 373 p. HU-ISBN 978 963 98 5733 9. 

/Studia militaria hungarica, 5./ HU-ISSN 1787-6796. 

 

39. LŐRINCZ József: Büntetőpolitika és börtönügy. Budapest, 2009, Rejtjel 

Kiadó. 223 p. HU-ISBN 978 963 72 5559 5. 

 

40. LŐRINCZ József: Emlékkönyv a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet fennállásának 125. évfordulójára. Győr, 2011, Össze-

fogás a Börtönügyért Egyesület. 159 p. HU-ISBN 978 963 08 2366 1. 
 

41.MEZEY Barna: A magyar polgári börtönügy kezdetei. Budapest, 1995, Osi-

ris - Századvég. 229 p. HU-ISBN 963 83 8488 3. /Jogtörténet./ HU-ISSN 

1218-3814. /Jogtörténeti értekezések./ HU-ISSN 0134-0026. 

 

42. MEZEY Barna et al. (szerk.): Magyar jogtörténet. Budapest, 20074, Osiris. 515 

p. HU-ISBN 978 963 38 9901 4. /Osiris tankönyvek./ HU-ISSN 1218-9855. 

 

43. MEZEY Barna: Régi idők tömlőcei. Büntetések, börtönök, bakók. Budapest, 

2010, Rubicon-Ház Bt. 175 p. HU-ISBN 978 963 98 3906 9. /Rubicon-

könyvek./  

 

44. MEZEY Barna: A fenyítőházak forradalma. A modern büntetés-végrehajtás 
alapvetése Európában. Budapest, 2013, Gondolat Kiadó. 540 p. HU-ISBN 

978 963 69 3438 5 

 

45. NAGY Pál: Képes krónika a magyar utilevelek, útlevelek három évszáza-
dos múltjából (1661-2000). Debrecen, 2006, Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tár. 176 p. HU-ISBN 963 72 3832 8. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
közleményei, 29./ HU-ISSN 0133-8676. 
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46. PARÁDI Ákos (szerk.): Ünnepi tanulmányok PARÁDI József 65. születés-
napja tiszteletére. Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság. 218 p. HU-ISBN 978 963 98 8289 6. 

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

 

47. PARÁDI Ákos – PARÁDI József: Rendvédelmünk 1867-1945. Budapest, 

2006, Rendőrtiszti Főiskola, 82 p. HU-ISBN 963 06 0281 4. 
 

48. PARÁDI József: A határszéli csendőrség 1891-1914. Budapest, 1984, Ha-

tárőrség. 91 p. HU-ISBN — 
 

49. PARÁDI József: A dualista Magyarország pénzügyi szerveinek határőrize-
te 1867-1914. Budapest, 1987, Határőrség. 123 p., ill. HU-ISBN — 
 

50. PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 
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