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Azok a jogtörténeti kutatások, amelyek napjainkban a honvédelem kérdésének polgári 

előzményeit vizsgálják, meglátásom szerint azzal a felismeréssel szembesülnek, hogy a 

korabeli szakirodalom feltárása mellett alapvető fontosságú a különböző primer források 

körének azonosítása. E körben egyrészről a vonatkozó törvények1, másrészről az 1867 és 

1944 közötti első tartósan polgári időszak tekintetében alapvető fontosságú lehet a 

honvédelem ügyének megjelenése a kormányzati döntéshozatalban. Az ezzel kapcsolatos 

további kutatások támogatása érdekében az alábbi válogatással kívánom szemléltetni a 

honvédelem ügyének megjelenését az 1867 és 1944 közötti minisztertanácsi üléseken. 

Ez a válogatás természetesen nem teljes, de annak kiteljesítése folyamatban van. A 

jelen közlés azokat a szerencsére már online elérhető napirendeket tartalmazza, amelyek a 

honvédelem közjogi vonatkozásainak jelentősebbként megítélt tárgyköreit érinti, vagyis nem 

terjed ki a személyi, valamint a szoros költségvetési kapcsolódású – például hitelezési és 

póthitelezési – ügyletekre. 

A jelen válogatást abban a reményben adom közre eddigi kutatásaim egyik 

eredményeként, hogy az segítségére lehet azoknak, akik a honvédelem hazai jogtörténetével 

kívánnak foglalkozni akár a rendszerszemlélet, akár az egyes részkérdésekre fókuszáló 

különös kutatások igényével. 

 

VÁLOGATÁS A MINISZTERTANÁCS 1867 ÉS 1944 KÖZTI 

JEGYZŐKÖNYVEIBŐL A HONVÉDELMI ÉS KATONAI TÁRGYÚ 

NAPIRENDEKRŐL (A SZEMÉLYI ÉS A SZOROS KÖLTSÉGVETÉSI 

KAPCSOLÓDÁSÚ ÜGYEK MELLŐZÉSÉVEL)2 

(1) 1867.04.01. 
(6. ülés) 3. A magyar katonai határőrvidék képviselete a magyar 

országgyűlésen 

(2) 1867.04.28. 
(18. ülés) 4. A főispánok felszólítása a honvéd korporációk fokozott 

megfigyelésére (BM)  

(3) 1867.05.09. 
(23. ülés) 4. A katonai határőrvidék képviselete az országgyűlésen 

[német nyelvű]  

(4) 1867.06.12. (28. ülés) 3. A honvédszervezetek részesedése [német nyelvű]  

(5) 1867.06.13. 
(29. ülés) 2. A honvédek részére folyósított királyi adomány 

felhasználása  

(6) 1867.06.14. 
(30. ülés) 3. A honvédeknek szánt királyi adomány szétosztásának 

szabályozása  

(7) 1867.07.05. 
(37. ülés) 3. A volt honvédtisztek összeírása tárgyában készült 

miniszteri rendelet ismertetése  

(8) 1867.07.17. 
(42. ülés) 2. A honvédsegélyezési alap kezelésével megbízott 

bizottság munkájának megkezdése, javaslat a tagok  

                                                           
1 E tekintetben lásd: Farkas Ádám – Kelemen Roland (2017 szerk.): Corpus Juris Militaris Hungarici II. Magyar 

Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. Farkas Ádám (2016 szerk.): Corpus Juris Militaris Hungarici I. 

Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. Farkas Ádám (2015): A fegyveres – és különösen a 

katonai – védelem jogának kikülönbözése a magyar jogfejlődésben. In MTA Law Working Papers 2015/26. 

(http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_26_Farkas.pdf) 
2 A kimutatás forrása a Magyar Országos Levéltár Archívumának „Adatbázisokonline” adatparkja. 

(http://adatbazisokonline.hu/) 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57686
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57692
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57697
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57702
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57703
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57704
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57711
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57716
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_26_Farkas.pdf
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(9) 1867.07.17. 
(42. ülés) 2. A honvédsegélyezési alap kezelésével megbízott 

bizottság munkájának megkezdése, javaslat a tagok személyére  

(10) 1867.07.17. 

(42. ülés) 5. Előlegek kiadása a honvédsegélyező alapból a rászoruló 

árváknak, özvegyeknek, rokkantaknak (BM) [német nyelvű 

fordítással]  

(11) 1867.08.06. 

(45. ülés) 5. A honvédsegélyező bizottság működésének 

megkezdése, a pénzügyminiszter megbízása a bizottságba korábban a 

pénzügyminisztérium által delegált...  

(12) 1867.08.26. 

(47. ülés) 5. A belügyminiszter megbízása a vármegyék számára 

utasítás kidolgozására a honvédségi alapból részesítendő személyek 

összeírása tárgyában  

(13) 1867.09.13-

14. 
(49. ülés) 3. Az aradi országos honvédgyűlés betiltása (BM)  

(14) 1867.09.28. 
(50. ülés) 3. A honvédsegélyezési egyletek alapszabályainak 

módosítása (BM)  

(15) 1867.10.02. 
(52. ülés) 1. A honvédsegélyezési alap kezelésének meghatározása; a 

segélyre jogosultak meghatározása és összeírása  

(16) 1867.10.18. 
(58. ülés) 2. A Buda-Pesti Honvédsegélyző Egylet alapszabálya és az 

egylet átalakítására vonatkozó javaslat (BM)  

(17) 1867.12.29. 

(72. ülés) 1. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 

megbízása a horvát-szlavón katonai őrvidék posta- és telegráf 

hivatalainak átvételére [német nyelvű] 

(18) 1868.01.03. 

(1. ülés) 1. A honvédsegélyezési alap alapszabály tervezetének 

tárgyalása; a törvényhatóságok tájékoztatása az alapszabály 

tartalmáról  

(19) 1868.06.12. (25. ülés) 1. Honvédségről szóló törvényjavaslat (ME)  

(20) 1868.08.13. 
(35. ülés) 4. A katonai ménesintézetek elosztása gr. Rozwadowsky és 

br. Bánffy Albert javaslata alapján (FIK)  

(21) 1868.08.13. 
(35. ülés) 6. A katonai kincstár tulajdonában lévő ingatlanok 

telekkönyvvezetése egy kolozsvári ingatlan kapcsán (IM)  

(22) 1868.09.29. 
(40. ülés) 1. A katonai méneseknek és méntelepeknek átvételével 

kapcsolatos bizottsági tárgyalások eredménye (FIK)  

(23) 1868.10.06. 
(41. ülés) 4. A katonai kincstár által használt ingatlanok tulajdonjoga 

(PM)  

(24) 1868.11.12. 

(50. ülés) 8. Az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi 

Minisztérium közt, a katonai bíróságok hatáskörének szabályozása 

kapcsán felmerült nézetkülönbség  

(25) 1868.11.12. (50. ülés) 2. A katonai bíráskodásról szóló törvényjavaslat (IM)  

(26) 1868.11.12. 

(50. ülés) 8. Az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi 

Minisztérium közt, a katonai bíróságok hatáskörének szabályozása 

kapcsán felmerült nézetkülönbség  

(27) 1868.12.13. (56. ülés) 3. A honvédsegélyezési alap kiosztása (BM)  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57716
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57716
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57719
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57721
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57722
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57722
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57723
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57725
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57730
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58417
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57745
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57769
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57778
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57778
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57783
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57784
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57793
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57793
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57793
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57799
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(28) 1869.03.01. 
(12. ülés) 7. A katonai törvényhatóság szabályozására vonatkozó 

törvényjavaslat (IM)  

(29) 1869.03.07. 
(13. ülés) 3. Katonai segítség a választások rendes menetének 

biztosítására (BM)  

(30) 1869.03.19. 
(17. ülés) 2. A pozsonyi, kassai és temesvári katonai 

csapatparancsnokságok hivatalos kapcsolattartása (HM)  

(31) 1869.03.19. (17. ülés) 4. A katonai ösztöndíjasok szolgálati kötelezettsége (HM)  

(32) 1869.03.19. (17. ülés) 3. Tárgyalások a katonai élelmezésről (HM)  

(33) 1869.03.19. (17. ülés) 9. A honvédtiszti eskü szövegének jóváhagyása (HM)  

(34) 1869.03.27. (19. ülés) 4. Katonai bírósági törvényjavaslat (IM)  

(35) 1869.04.05. 
(21. ülés) 2. A honvéd főparancsnokság számára fenntartott Teleki-

féle épület átépítési költségei (PM)  

(36) 1869.04.07. 
(22. ülés) 4. A honvédsegélyezési bizottság működésének befejezése 

(BM)  

(37) 1869.04.18. 

(26. ülés) 4. A honvéd főparancsnokság telkének növelése Budán a 

Telek-féle ház bástya felőli részének hosszában álló puszta telekkel 

(PM)  

(38) 1869.09.12. 
(49. ülés) 1. A honvéd-főparancsnokság épületének építési költségei 

(PM)  

(39) 1869.11.07. 
(59. ülés) 4. A közös katonai ménes és ménesjószágok szétosztása 

(FIK)  

(40) 1869.12.17. 
(71. ülés) 2. A katonai és polgári igazságszolgáltatás hatáskörének 

megállapítása [német nyelvű]  

(41) 1869.12.17. 
(71. ülés) 9. A katonai határőrvidék kvótája és a Szent-Péter-Fiume 

vasút [német nyelvű]  

(42) 1870.01.23. 

(6. ülés) 10. A cs. kir. honvédelmi és közbiztonsági minisztérium 

átirata a dalmáciai fegyverszállítási tilalom megszüntetése tárgyában 

(ME)  

(43) 1870.02.08. 
(12. ülés) 2. A honvéd főparancsnokság épületének helyreállítása 

(HM)  

(44) 1870.09.05. 
(66. ülés) 1. Javaslat a megszökött honvédek és a sorozás elől szökött 

újoncok kézre kerítésére kitűzendő jutalmak tárgyában (BM)  

(45) 1870.11.04. 

(77. ülés) 3. A hadügyi minisztérium katonai térképeinek 

lemásoltatása, a vasútépítések, folyamszabályozások céljaira 

(KöKöM)  

(46) 1870.12.11. 
(82. ülés) 12. A magyar korona országai honvédkerületeinek 

megváltoztatása (HM)  

(47) 1871.01.26. 
(2. ülés) 2. A pesti Új épület nevű kaszárnya és más katonai épületek 

lebontása (PM)  

(48) 1871.04.03. (11. ülés) 1. A honvéd fegyverszállítási szerződésről (ME)  

(49) 1871.07.12. 
(32. ülés) 6. A hadsereg és a honvédség lószükségletének fedezése 

(ME)  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57812
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57813
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58685
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58685
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58685
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58685
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57816
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57818
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58686
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57821
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57834
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58699
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57847
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57847
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58706
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58708
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58725
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57890
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57892
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58732
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58735
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57911
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(50) 1871.07.24. (33. ülés) 5. A katonai büntető eljárás módosítása (IM)  

(51) 1871.11.17. (53. ülés) 3. Törvényjavaslatok a honvédelmi tárca érdekköréből 

(52) 1871.11.27. (56. ülés) 4. Törvényjavaslatok a honvédelmi tárca érdekköréből 

(53) 1871.12.22. 
(62. ülés) 8. A sürgősebb törvényjavaslatok országgyűlési 

megtárgyalása (határvidék) 

(54) 1872.02.06. 
(11. ülés) 8. A honvéd segélyezési egylet alapszabályainak 

módosítása (PM)  

(55) 1872.02.06. 

(11. ülés) 15. Ghyczy Béla honvédezredes és honvédelmi 

minisztériumi szakosztályvezető tájékoztatása a Ludoviceum 

felállítása tárgyában  

(56) 1872.02.06. 
(11. ülés) 14. Hollán Ernő honvédelmi miniszteri államtitkár 

tájékoztatása az altisztek közszolgálati alkalmazásáról (HM)  

(57) 1872.02.06. (11. ülés) 12. Új honvéd lovasszázadok felállítása (ME)  

(58) 1872.02.22. 

(15. ülés) 1. Tájékoztatás br. Scudier altábornagy, temesvári katonai 

főparancsnoknak a bánáti határvidék területén szervezendő szerezsán 

csapatok kapcsán 

(59) 1872.03.15. 
(23. ülés) 1. Javaslat Trnski ezredes m. kir. honvédelmi miniszteri 

osztálytanácsosi kinevezése tárgyában (ME)  

(60) 1872.03.29. 
(27. ülés) 1. Katonai beszállásolás tárgyalása az uralkodó 

részvételével [német nyelvű]  

(61) 1872.04.05. (29. ülés) 2. A katonai beszállásolás költségei (ME)  

(62) 1872.06.25. 
(54. ülés) 1. A magyar honvédség szervezése tárgyában készült 

felterjesztés ismertetése (HM)  

(63) 1872.09.18. 

(78. ülés) 2. Hollán Ernő államtitkár javaslata a horvát 

honvédzászlóaljak elnevezését érintő vita és a törvényhatóságok 

felterjesztéseiben használt...  

(64) 1872.09.24. 

(80. ülés) 1. Br. Scudier altábornagy, temesvári katonai parancsnok 

előterjesztése a magyar határőrvidék közigazgatási módosításai 

tárgyában  

(65) 1872.11.03. 
(85. ülés) 1. Katonai gőzmosoda építése Pesten, a Duna parton lévő 

hajóhivatali telken (PM)  

(66) 1872.11.07. 

(86/a ülés) 1. Törvényjavaslatok a határőrvidék polgárosítására, az 

uralkodó, és Beck lovag katonai kancellária főnök jelenlétében 

[német nyelvű]  

(67) 1873.02.16. 
(12. ülés) 7. Költségcsökkentés a Honvédelmi Minisztériumban 

(HM)  

(68) 1873.06.01. 
(29. ülés) 7. A 19. m. kir. honvéd dandár kirendelése katonai 

gyakorlatra a brucki táborba az 1868: XLI. tc. alapján (HM)  

(69) 1873.06.01. 
(29. ülés) 7. A 19. m. kir. honvéd dandár kirendelése katonai 

gyakorlatra a brucki táborba az 1868: XLI. tc. alapján (HM)  

(70) 1873.06.08. 
(30. ülés) 4. Egyes önkéntes katonai csapatoknál töltött hadjárati 

évek kétszeres beszámításáról (ME)  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58742
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58748
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58749
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57927
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58756
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58756
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58756
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58756
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57937
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57941
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57943
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57945
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57963
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57986
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57988
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57993
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57994
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58015
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58032
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58032
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58033
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(71) 1873.06.27. (34. ülés) 2. A honvédcsapatok részvétele a brucki táborban (HM)  

(72) 1873.08.21. (43. ülés) 1. A katonai beszállásolás ügyében (HM)  

(73) 1873.08.24. 

(44. ülés) 2. A Magyar Államvasutak Gép- és Kocsigyárának a 

Honvédelmi Minisztérium és az osztrák fegyvergyár társulat 

ellenében fennálló igényéről 

(74) 1873.09.13. 

(46. ülés) 2. Az 1868. évi 40. tc. 12§-a és az 1868. évi 41. tc. 6§-a 

módosítása: törvényjavaslat a honvédzászlóaljak szakosításáról 

(HM)  

(75) 1873.09.17. 
(47. ülés) 6. A Katonai Közlöny nyomdai költségeinek fedezéséről 

(HM)  

(76) 1873.10.06. 

(49. ülés) 5. A karhatalmi katonai csapatok fegyverzetének és 

ruházatának rongálódásáért igényelt kártérítésről, a napipótlék és az 

átalány kérdése (BM)  

(77) 1873.11.05. 

(52. ülés) 1. A magyar korona országaira eső hadjutaléknak a 

határőrvidék polgárosítása kapcsán szükségessé vált újbóli 

megállapítása 

(78) 1873.11.09. 

(53. ülés) 1. A volt magyar katonai határőrvidéken folyó agitációban 

résztvevő nyugdíjas katonatisztekre vonatkozó rendszabályok 

megvitatása 

(79) 1874.01.11. 
(62. ülés) 7. Katonai célokra szolgáló találmányok 

szabadalmaztatásáról (FIK)  

(80) 1874.02.22. 
(7. ülés) 3. A hadsereg, a hadi tengerészet és a honvédség egyéneinek 

katonai ellátásáról szóló törvényjavaslatról (HM)  

(81) 1874.02.22. 
(7. ülés) 3. A hadsereg, a hadi tengerészet és a honvédség egyéneinek 

katonai ellátásáról szóló törvényjavaslatról (HM)  

(82) 1874.02.22. 
(7. ülés) 4. Honvédelmi miniszteri palota építéséről a budavári Szent 

György téren (HM)  

(83) 1874.08.08. 

(33. ülés) 7. A honvédelmi miniszter és a honvéd főparancsnokság 

közt felmerült nézetkülönbségről a honvédség szolgálati és 

gyakorlati szabályai, a honvéd esküminta és a honvédség létszámára 

vonatkozó szabályzat tárgyában az 1868. évi XL. tc. 50. §-a és az 

1868. évi XLI. tc. 18. §-a értelmében (HM) 

(84) 1874.09.28. 
(41. ülés) 7. A katonai díjakra vonatkozó törvényjavaslatról a 

véderőről szóló 1868. évi XL. tc.56. §-a értelmében (HM)  

(85) 1874.11.18. 

(50. ülés) 2. Különböző, a hadügyminisztériumot érintő, a magyar 

minisztérium által intézés alatt álló ügyek tárgyalása az uralkodó 

részvételével 

(86) 1875.07.01. 

(44. ülés) 1. Javaslat és engedély kérése két honvéd zászlóalj 

kirendelése Bécsbe Ferdinánd császár temetésére az 1868. évi XLI. 

tc. 3. §.-a értelmében (HM)  

(87) 1875.07.30. (48. ülés) 3. A nélkülözhetővé vált katonai épületekről (PM)  

(88) 1875.07.30. 
(48. ülés) 4. Az 1876. évi államköltségvetés keretén belül a 

honvédelemügyi minisztérium, a földművelés-, ipar-, és 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58037
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58046
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58047
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58049
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58050
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58052
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58055
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58056
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58067
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58072
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58072
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58072
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58769
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58772
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58100
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58795
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58135
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58135
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kereskedelemügyi minisztérium...  

(89) 1875.08.14. 

(54. ülés) 1. Az országgyűlés első ülésszakán előterjesztendő 

törvényjavaslatok jegyzéke: a közös hadsereg haditengerészet és 

honvédség egyéneinek katonai ellátásáról, a magyar sorhadcsapatokhoz 

és a tengerészethez 1876. évre szükséges újonc és póttartaléki 

jutalékokról a honvédelmi minisztérium részéről 

(90) 1875.08.30. 
(58. ülés) 5. A borosjenői honvédlaktanya megvásárlása tárgyában 

(HM)  

(91) 1875.08.30. 
(58. ülés) 4. A honvéd fegyverszállításra vonatkozó szerződés 

felbontása a Bécsi Osztrák Fegyvergyár Társulattal (HM)  

(92) 1875.09.20. (63. ülés) 1. A borosjenői honvédlaktanya megvételének kérdése  

(93) 1875.10.18. (64. ülés) 3. Törvényjavaslat a katonai nyugdíjtörvényről (HM)  

(94) 1875.10.27. (66. ülés) 13. A sziszeki katonai veterán egylet zászlója (HSzDM)  

(95) 1875.10.27. (66. ülés) 1. A honvéd fegyverszállítási szerződés felbontása (HM)  

(96) 1875.11.02. 

(67. ülés) 1. A törvényhozás elé terjesztendő törvényjavaslatok: a 

honvédelmi minisztérium részéről az 1876. évi újoncjutalék kiállításáról, a 

közös hadsereg és honvédség tagjainak katonai ellátásáról, az Osztrák 

Fegyvergyár Társulattal kötött szerződés felbontása folytán felmerült 

költségekről. 

(97) 1875.11.09. 
(69. ülés) 1. Az állami számvevőszék észrevételei a honvédelmi 

minisztérium hitelügyével kapcsolatban  

(98) 1875.11.09. 

(69. ülés) 2. Az állami számvevőszék észrevétele a honvédelmi 

minisztérium által a költségvetésben a gyalogos honvédség 

ruházkodására megszavazott tétel kapcsán. 

(99) 1875.11.16. 
(70. ülés) 4. Az állami számvevőszék észrevétele a honvédelmi 

minisztérium központi igazgatásánál alkalmazott gyakorlat kapcsán. 

(100) 1876.01.10. 
(1. ülés) 2. Katonai ill honvédségi karhatalomnak a polgári 

hatóságok részéről történő igénybevételének szabályozása (HM)  

(101) 1876.01.10. 
(1. ülés) 2. Katonai ill honvédségi karhatalomnak a polgári 

hatóságok részéről történő igénybevételének szabályozása (HM)  

(102) 1876.02.06. (7. ülés) 13. A honvédségi hadikészletek beszerzése (HM)  

(103) 1876.02.23. 
(10. ülés) 2. Katonai nyugdíjtörvény kedvezményeinek kiterjesztése 

(HM)  

(104) 1876.03.30. (17. ülés) 10. A katonai beszállásolási törvényjavaslat (HM)  

(105) 1876.05.27. 

(23. ülés) 7. A szerbiai katonai események, Wrede belgrádi közös 

osztrák-magyar konzul jelentése Pancsova és Újvidék helyzetéről, és 

a haderőt érintő tárgyakról. 

(106) 1876.07.14. 

(29. ülés) 14. Hatásköri összeütközés az M. Kir. Állami 

Számvevőszék és a honvédelmi minisztérium között a számvevőszék 

helyszíni hivatalvizsgálatai kapcsán. 

(107) 1876.07.14. 
(29. ülés) 14. Hatásköri összeütközés az M. Kir. Állami 

Számvevőszék és a honvédelmi minisztérium között a számvevőszék 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58139
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58800
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58800
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58802
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58145
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58803
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58803
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58147
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58148
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58148
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58149
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58156
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58156
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58811
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58812
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58166
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58817
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58173
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58173
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helyszíni hivatalvizsgálatai kapcsán. 

(108) 1876.07.14. 
(29. ülés) 7. Honvédelmi érdekek érvényesítése a határőrvidéki 

vasutak kiépítésénél (KöKöM)  

(109) 1876.07.25. (31. ülés) 7. A katonai gyakorlóterek biztosítása (HM)  

(110) 1876.09.16. 

(37. ülés) 3. A Miletics per, az országgyűlés újra megnyitása, 

kiegyezési kérdések és a katonai beszállásolási törvény megvitatása 

az uralkodó részvételével  

(111) 1876.09.22. 
(39. ülés) 1. A katonai határőrvidéki vasútvonalak kiépítésének 

megvitatása  

(112) 1876.09.27. (40. ülés) 11. A honvédelmi minisztériumi palota építése (HM)  

(113) 1876.10.18. 

(42. ülés) 1. Véleménykülönbség a horvát-szlavón bán és az m. kir. 

honvédelmi miniszter között a horvát csendőrség újjászervezése 

tárgyában 

(114) 1876.10.20. 
(44. ülés) 14. A honvédorvosok szervezéséről szóló törvényjavaslat 

(HM)  

(115) 1876.10.29. 

(45. ülés) 4. Javaslat a mozgósítás esetén állomásaikon meghagyandó 

katonaköteles tisztviselők évenkénti kimutatásáról szóló 

szabályrendelet módosítása kapcsán. 

(116) 1876.11.20. 

(48. ülés) 8. Véleménykülönbség az M. Kir. Honvédelmi 

Minisztérium és a közös hadügyminiszter között a katonai díjakról 

szóló törvényjavaslat körül (HM)  

(117) 1876.11.20. 

(48. ülés) 24. A közös hadügyi miniszter sürgetése a katonai 

bíróságokról szóló törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztése 

tárgyában (IM)  

(118) 1876.11.20. 
(48. ülés) 6. A honvédorvosok szervezéséről szóló törvényjavaslat 

(HM)  

(119) 1876.11.20. 

(48. ülés) 8. Véleménykülönbség az M. Kir. Honvédelmi 

Minisztérium és a közös hadügyminiszter között a katonai díjakról 

szóló törvényjavaslat körül (HM)  

(120) 1876.12.10. 
(49. ülés) 19. Javaslat a hiányzó honvédségi felszerelések 

beszerzésére kért póthitel összegének csökkentése tárgyában (PM)  

(121) 1877.05.02. (20. ülés) 20. A honvédorvosok szervezése (HM)  

(122) 1877.12.23. 

(47. ülés) 43. Javaslat gr. Kulmer Frigyes volt tábornok és zágrábi 

kerületi honvédparancsnok özvegye, született gr. Erdődy Alexandra 

kegydíj engedélyezése...  

(123) 1878.03.25. 
(8. ülés) 15. A katonai behívóparancs iránti engedetlenségre való 

csábítás megtorlására vonatkozó törvényjavaslat  

(124) 1878.05.17. 

(13. ülés) 1. Az erdélyi szorosok katonai védelme miatt végzendő 

erődítési munkálatokhoz szükséges földterületek megszerzése 

tárgyában (ME)  

(125) 1878.06.27. 
(17. ülés) 4. A katonai határőrvidéken szolgált és utóbb polgári 

államszolgálatba helyezett hivatalnokok és szolgák nyugdíja (ME)  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58173
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58820
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58822
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58179
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58823
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58181
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58824
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58182
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58184
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58184
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58184
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58184
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58826
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58834
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56885
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56892
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56897
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56901
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(126) 1878.07.17. 

(20. ülés) 1. Az uralkodó katonai irodájának főnöke utasítása a 

Bosznia és Hercegovina megszállására kirendelt csapatok 

élelmezésének biztosítása érdekében 

(127) 1878.08.09. 
(21. ülés) 4. A honvédség állományához tartozó személyek 

illetményeire vonatkozó díjlevonások (HM)  

(128) 1878.08.09. 
(21. ülés) 9. A csendőrség és a honvédség szervezeti hovatartozása 

(HM)  

(129) 1878.08.21. 
(22. ülés) 1. A 83. honvédgyalogsági dandár egyes csapatainak az 

ország határain kívüli alkalmazása (ME)  

(130) 1878.12.27. 
(42. ülés) 7. Honvédelmi minisztérium számára épület építése 

tárgyában (HM)  

(131) 1879.10.06. 

(47. ülés) 5. A cs. kir. osztrák honvédelmi miniszter és a cs. kir. 

pénzügyminiszter budapesti tárgyalásai a védelmi adóról, katona 

díjakról és másokról. 

(132) 1880.02.20. (9. ülés) 11. Törvényjavaslat a katonai büntető bíróságokról (IM)  

(133) 1880.05.09. 
(23. ülés) 2. A magyar katonai alapítványi helyek ügye [német 

nyelvű]  

(134) 1880.06.15. 
(29. ülés) 13. A véderőtörvény módosítása kapcsán nézeteltérés a 

közös hadügyminiszter és a honvédelmi miniszter között 

(135) 1880.11.19. 
(48. ülés) 17. A honvédségi legénység élelmezésének feljavításából 

adódó többletköltségek engedélyezése (HM)  

(136) 1880.12.18. 

(52. ülés) 1. A horvát-szlavón katonai határőrvidék bekebelezésével 

kapcsolatos egyes intézkedések és a horvát bánnal folytatott 

tárgyalások ismertetése [német nyelvű] 

(137) 1881.07.03. (33. ülés) 17. A katonai büntető bíráskodásról szóló törvényjavaslat  

(138) 1881.11.20. (51. ülés) 6. A honvéd menház átvétele a kormány kezelésébe  

(139) 1882.03.14. 
(13. ülés) 1. A Dalmáciában emelendő katonai építmények 

költségeinek fedezése  

(140) 1882.06.13. (24. ülés) 1. A katonai büntető eljárásról szóló törvényjavaslat  

(141) 1882.10.22. 
(41. ülés) 1. A katonai özvegyek és árvák ellátásáról szóló 

törvényjavaslat  

(142) 1882.11.07. (43. ülés) 6. Jelentés a honvédség állományáról  

(143) 1882.11.07. (43. ülés) 7. Honvédség számára fegyverek vásárlása (HM)  

(144) 1883.01.20. 
(4. ülés) 3. A honvédség keretén belül mutatkozó tiszthiány ügye 

[német nyelvű] (HM)  

(145) 1883.01.28. 

(5. ülés) 1. A katonai behívásokról, a póttartalékosok behívásáról, a 

katonai özvegyek és árvák nyugdíjban való részesítéséről és más 

tárgykörökről. 

(146) 1883.01.28. 
(5. ülés) 2. A közös hadseregtől a honvédség kötelékébe átlépett 

tisztek felszerelési, egyenruha járuléka [német nyelvű] (HM)  

(147) 1883.02.17. 
(6. ülés) 5. Véderő-törvényjavaslat tárgyalása során felmerült, a 

közös Hadügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közötti 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56903
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56904
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56904
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56905
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56925
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56969
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/56990
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57004
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57009
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57021
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57024
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58462
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58468
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57067
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57074
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58486
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58487
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58487
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58490
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57091
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57091
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57092
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vitás kérdések ismertetése 

(148) 1883.03.20. 
(10. ülés) 14. A honvéd Ludovika Akadémia átszervezésével 

kapcsolatos két törvényjavaslat bemutatása [német nyelvű] (HM)  

(149) 1883.03.20. 
(10. ülés) 15. A honvédség kötelékében felmerült tiszthiány ügye 

[német nyelvű] (HM)  

(150) 1883.04.14. 
(13. ülés) 8. A honvédség kötelékében mutatkozó hiány pótlásáról 

szóló törvényjavaslattal kapcsolatos észrevételek 

(151) 1883.11.20. 
(33. ülés) 1. A Monarchia ügyeit érintő fontos kérdésekben álláspont 

kialakítása a közös minisztertanácsi ülésre  

(152) 1884.01.20. 
(3. ülés) 3. A honvédség kötelékébe tartozó távírdai és vasúti 

foglalkozással bíró egyének esetében követendő eljárás (HM)  

(153) 1884.05.21. 

(14. ülés) 1. A honvédségnek az ország határán kívüli, osztrák 

területen történő elszállásolása a határszélen tartandó 

fegyvergyakorlatok alkalmával (HM)  

(154) 1884.12.17. 
(30. ülés) 6. A katonai özvegyek és árvák nyugdíjellátásáról szóló 

törvényjavaslat (HM)  

(155) 1885.01.21. 
(2. ülés) 10. Honvédorvosi állások rendszeresítéséről szóló 

törvényjavaslat (HM)  

(156) 1885.05.12. (10. ülés) 3. A József-féle katonai akadémia felállításának ügye (ME)  

(157) 1885.06.08. 
(12. ülés) 5. A katonai özvegyek és árvák ellátásáról szóló 

törvényjavaslat (HM)  

(158) 1885.06.09. 
(13. ülés) 10. A honvédelmi minisztérium céljaira Molterer-féle ház 

megvásárlása (HM)  

(159) 1886.01.28. (4. ülés) 2. A honvédelmi építkezésekről szabályzat  

(160) 1886.12.04. 
(32. ülés) 6. A katonai behívásnak eleget nem tevők megbüntetéséről 

szóló törvényjavaslat bemutatása (HM) [német nyelvű]  

(161) 1887.01.14. (2. ülés) 7. A honvédség szórólövegeinek átengedése  

(162) 1887.01.27. 
(3. ülés) 1. A honvédség és népfelkelés készleteinek illetőleg 

felszerelési cikkeinek beszerzésére vonatkozó törvényjavaslat  

(163) 1887.04.02. (11. ülés) 3. A katonai özvegyek ellátásról szóló törvényjavaslat  

(164) 1887.04.17. (12. ülés) 3. A honvédségi szolgálati szabályzat módosítása  

(165) 1887.06.04. (17. ülés) 1. Új katonai alreáltanoda felállítása  

(166) 1887.10.25. (29. ülés) 5. Régi honvédségi fegyverek eladása  

(167) 1887.11.26. 
(30. ülés) 6. Jelentések a Ludovika akadémia és a katonai ösztöndíj 

alapítványról  

(168) 1887.12.29. 
(33. ülés) 9. A hadsereg és honvédség tartalékosainak rövid 

fegyvergyakorlatra való behívásáról szóló törvényjavaslat  

(169) 1887.12.29. (33. ülés) 11. A honvédségnek melegebb alsóruhával való ellátása  

(170) 1888.01.12. 
(2. ülés) 4. Felhatalmazás a honvédség számára mozgósítás esetére 

szükséges ruha- és bőrneműkészlet beszerzése tárgyában (HM)  

(171) 1888.05.29. (11. ülés) 3. A honvédelmi miniszter által tervezett szervezeti 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58492
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58492
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57096
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57109
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57112
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57119
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57129
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57130
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57135
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57136
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57137
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57156
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57184
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57189
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57190
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57198
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57199
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57204
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57216
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57217
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57220
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57220
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57222
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57231
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módosítások a honvédségnél.  

(172) 1888.08.16. 
(14. ülés) 2. A honvédség számára szükséges felszerelési tárgyak 

megrendelésére és részletfizetésére felhatalmazási kérelem (HM)  

(173) 1888.08.16. 

(14. ülés) 17. A honvédelmi miniszter és az osztrák honvédelmi 

miniszter közötti véleménykülönbség az új védtörvényjavaslat 

némely pontját illetően (HM)  

(174) 1888.08.16. 
(14. ülés) 5. A honvédségnél történt Tomisich - Schmidler féle 

sikkasztásból eredő kártérítések részbeni elengedése (HM)  

(175) 1888.08.16. 
(14. ülés) 4. A honvédelmi minisztériumi palotának a bemutatott terv 

szerinti kiépítésére vonatlozó intézkedések (HM)  

(176) 1888.09.20. 
(16. ülés) 2. A honvédségről szóló törvényjavaslat országgyűlés elé 

terjesztése (HM)  

(177) 1888.09.24. 
(17. ülés) 3. A honvédségről szóló törvényjavaslat 11 §. 

megszövegezésének módosítása (HM)  

(178) 1888.10.14. 

(18. ülés) 4. A behívó katonai parancsnak nem engedelmeskedők 

megbüntetéséről szóló törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztése 

(HM)  

(179) 1888.10.29. 

(20. ülés) 1. A védtörvényhez tartozó utasítás vitás pontjának - az 

újonchiány megszüntetése és a honvédtagok számának növelése - 

megoldásának ügye (HM)  

(180) 1888.11.17. 

(22. ülés) 1. A véderő, katonai behívási parancs iránt tanúsított 

engedetlenség és az erre való csábítás megbüntetését tárgyazó 

törvényjavaslatok 

(181) 1889.04.04. 

(6. ülés) 14. A bosnyák és hercegovinai illetőségű katonai 

önkéntesek kötelezettségeinek szabályozása a véderőtörvényre 

vonatkozó végrehajtási utasításban 

(182) 1889.04.04. 
(6. ülés) 27. Védköteles országgyűlési tagoknak katonai szolgálatra 

történő behívása (ME)  

(183) 1889.05.20. 
(11. ülés) 1. Törvényjavaslat az országgyűlés tagjainak katonai 

szolgálatra történő behívásának szabályozásáról (HM)  

(184) 1889.05.20. 

(11. ülés) 13. Javaslat a katonai bíróságok Oroszország határszéli 

területeivel történő közvetlen levelezésére vonatkozó egyezmény 

kötésére (ME)  

(185) 1889.07.14. 

(18. ülés) 1. Az őszi ülésszakon napirendre kerülő törvényjavaslatoka 

honvédségről, a behívási parancsot megtagadókról, az 1890. évi 

újoncjutalékok megajánlásáról, a honvéd központi főruharaktár 

kibővítéséről, a Ludovika Akadémiáról szóló 1883: XXXIV. tc. 

módosításáról, a lóavatásról szóló 1873: XX. tc. a népfelkelésre történő 

kiterjesztéséről 

(186) 1889.09.24. (25. ülés) 5. Honvédségi főruharaktár építéséről Budapesten (HM)  

(187) 1889.10.24. 
(28. ülés) 10. Jelentések a Ludovika Akadémiáról és a katonai 

intézetek magyar alapítványi helyzetéről (HM)  

(188) 1889.12.30. (39. ülés) 2. Bőr megrendelése kisiparosoktól a honvédség részére 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57234
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57234
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57234
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57234
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57236
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57237
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57238
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57240
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57242
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57250
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57250
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57255
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57255
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57262
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57269
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57272
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58523
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(HM)  

(189) 1890.04.24. (14. ülés) 7. Törvényjavaslat honvédelmi póthitel felvételéről (HM)  

(190) 1890.06.13. 
(21. ülés) 10. A gellérthegyi katonai erőd Budapest Főváros 

Tanácsának rendelkezésére bocsátásáról (PM)  

(191) 1890.06.20. 
(22. ülés) 2. Az Osztrák Kormánnyal egyeztetendő ügyek áttekintése: 

A katonai beszállásolásról szóló 1879:XXXVI. tc. módosítása...  

(192) 1890.06.27. 

(23. ülés) 1. Tájékoztató az osztrák minisztérium tagjaival tartott 

tanácskozások eredményéről: a katonai beszállásolási törvény 

módosításáról...  

(193) 1890.09.21. 
(34. ülés) 3. Törvényjavaslat a bosnyák-hercegovinai katonai 

csapatoknak Magyarországra vezényléséről (ME)  

(194) 1890.11.19. 
(48. ülés) 8. A katonai beszállásolásról szóló 1879:XXXVI. tc. 

módosításáról (HM)  

(195) 1892.01.08. 
(1. ülés) 8. A budapesti új katonai kórház elhelyezésére kiszemelt 

telek megvásárlása (PM)  

(196) 1892.11.04. 
(35. ülés) 3. Jelentések a Magyar Kir. Honvéd Ludovika 

Akadémiáról és a közös katonai nevelőintézetekről (HM)  

(197) 1894.03.11. (7. ülés) 3. A katonai hatóságok levelezési nyelvéről (BM)  

(198) 1894.05.03. 

(11. ülés) 20. A budapesti katonai laktanyák áthelyezése tárgyában a 

fővárossal kötött egyezségről szóló törvényjavaslat országgyűlés elé 

terjesztése (PM)  

(199) 1895.02.14. 
(8. ülés) 15. A katonai vétségekre bujtogatók elleni törvény 

előkészítésének szükségessége (HM)  

(200) 1896.03.04. 
(9. ülés) 6. Bosznia-hercegovinai katonai csapatok részvétele a 

magyarországi fegyvergyakorlatokon (HM)  

(201) 1897.04.14. 
(15. ülés) 11. Észrevételek a honvéd tiszti nevelési rendszer, a 

Ludovika Akadémia megváltoztatásával kapcsolatban (HM)  

(202) 1897.05.24. 

(21. ülés) 1. Az 1896.04.14-én tartott minisztertanács értelmében a 

honvédnevelő és képző intézetekről szóló törvényjavaslat bemutatása 

(HM)  

(203) 1899.04.05. (17. ülés) 21. Honvéd élelmező raktár létesítése Budapesten (HM)  

(204) 1899.06.14. 
(25. ülés) 39. A honvéd menház kibővítéséről szóló törvényjavaslat 

bemutatása (HM)  

(205) 1899.09.13. 

(31. ülés) 17. Honvédségi szállítói szerződések meghosszabbításáról, 

az élelmezési utasítás kiegészítése, a M. Kir. Állami Számvevőszék 

előzetes...  

(206) 1899.10.31. 
(37. ülés) 12. A honvédség és a népfölkelés részére ismétlő puska 

megrendelése a Magyar Fegyvergyár Rt.-tól (HM)  

(207) 1900.06.06. 
(20. ülés) 14. Honvédségi lőterek biztosítására kötendő szerződések 

(HM)  

(208) 1902.02.12. 
(4. ülés) 13. Hadgyakorlat alkalmából osztrák honvéd csapatok 

Magyarországra történő átirányításának engedélyezése a kormányzat 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58528
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57293
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58531
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57294
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57301
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58541
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58563
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58576
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58598
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57407
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57440
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57488
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58600
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58602
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58638
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58641
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57613
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57617
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57634
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57671
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részéről (HM) [német nyelvű]  

(209) 1903.01.21. 
(3. ülés) 4. A katonai bűnvádi perrendtartásra vonatkozó 

törvényjavaslat bemutatása (HM;IM;HSzDM)  

(210) 1904.02.21. 
(8. ülés) 14. A török csendőri szolgálatba küldendő katonai egyének 

nyilvántartása (HM)  

(211) 1904.05.09. 
(16. ülés) 3. A katonai bűnvádi perrendtartásról szóló törvényjavaslat 

[melléklettel] (ME)  

(212) 1904.05.09. 

(16. ülés) 4. A katonai bűnvádi perrendtartásról szóló 

törvényjavaslatra vonatkozó horvát kívánalmak [melléklettel] 

(HSzDM)  

(213) 1904.05.31. 
(17. ülés) 47. A katonai büntető eljárásról szóló törvényjavaslat 

végrehajtási záradéka (HM)  

(214) 1904.05.31. 
(17. ülés) 50. A katonai behívó parancsnak nem engedelmeskedők 

iránti intézkedés a megszállott tartományokban (HM)  

(215) 1904.07.01. (19. ülés) 40. A katonai törvénykezési nyelv kérdése (ME)  

(216) 1905.07.12. 

(19. ülés) 26. A Honvédelmi Minisztérium hivatalainak 

elhelyezésére a Honvédelmi Minisztérium Palotája mellett a 

Hhonvéd Főparancsnoksági Palota igénybevétele (HM)  

(217) 1905.07.19. 
(20. ülés) 1. Intézkedések a katonai szolgálatra önként jelentkezők és 

a behívó parancsok kézbesítése tárgyában (HM)  

(218) 1906.01.28. 
(4. ülés) 26. A honvédségi fuvarozási szerződés meghosszabbítása 

(HM)  

(219) 1906.03.14. 
(13. ülés) 27. Igazolványos katonai altiszteknek erdészeti 

szolgálatban való alkalmazása (FM)  

(220) 1906.03.20. 
(16. ülés) 4. A Honvédség békelétszámának kiegészítésére honvéd 

póttartalékosok behívása (HM)  

(221) 1906.12.11. 
(53. ülés) 2. A katonai bűnvádi eljárásról szóló törvényjavaslat 

beterjesztése jóváhagyásra (IM)  

(222) 1907.01.05. 
(1. ülés) 20. A közös hadsereg és haditengerészet, valamint a 

honvédség újonclétszámának az 1907. évre való megállapításáról...  

(223) 1907.04.18. 
(16. ülés) 41. A kiszolgált katonai altisztek alkalmazásának 

lehetőségei (KM)  

(224) 1908.06.16. 
(14. ülés) 26. Igazolványos katonai altisztek erdőőri szolgálatban 

való alkalmazása (FM)  

(225) 1908.08.03. 
(15. ülés) 68. A honvédség részére ismétlőpuskák beszerzésére 

vonatkozó törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztése (HM)  

(226) 1908.09.30. 

(17. ülés) 47. A honvédség és népfölkelés kötelékébe tartozóknak a 

Boszniában szervezendő hadifelügyeleti hivatalhoz való beosztása 

(HM)  

(227) 1909.02.12. 
(5. ülés) 28. A honvéd huszárság egyenruháján eszközlendő 

változtatások (HM)  

(228) 1909.02.25. (6. ülés) 40. A katonai óvintézkedések hirlapi közzétételének 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58873
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58920
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58928
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58928
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58929
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58929
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58931
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58969
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58970
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58998
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59979
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59005
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59993
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59994
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59038
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60012
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59059
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60013
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59067
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59068
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meggátlására vonatkozó kormányrendelet közzététele időpontjának 

megállapítása (ME)  

(229) 1909.04.18. (12. ülés) 40. Honvéd tisztek építészmérnöki kiképzése (HM)  

(230) 1909.09.11. 
(20. ülés) 69. Mozgósítás esetére a honvéd és népfölkelő 

legénységnek a közös hadsereg rendelkezésére bocsátása (HM)  

(231) 1910.07.12. 

(25. ülés) 3. A hadseregfelszereléssel foglalkozó ipartelepek 

tanulmányozására érkezett, Tsai Tao kínai császári herceg által 

vezetett katonai bizottság...  

(232) 1910.11.19. 
(35. ülés) 13. Az 1855. évi katonai büntetőtörvénykönyvben foglalt 

rendelkezések hatályának kiterjesztése (HM)  

(233) 1911.05.16. 

(10. ülés) 3. A közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról, 

illetőleg a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 

törvényjavaslatok. 

(234) 1911.05.16. 
(10. ülés) 2. A honvédségről szóló újonnan készült törvényjavaslat 

Országgyűlés elé terjesztése (HM)  

(235) 1911.05.16. 

(10. ülés) 3. A közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról, 

illetőleg a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 

törvényjavaslatok...  

(236) 1911.09.08. 
(16. ülés) 10. Honvédségi tiszt- és tisztviselőjelöltek 

illetményrendezése (HM)  

(237) 1912.02.26. 

(4. ülés) 36. A honvédség és népfölkelés kötelékébe tartozó, 

Boszniában szolgáló hivatalnokok és bírók bevonulása mozgósítás 

esetén (HM)  

(238) 1912.04.11. (10. ülés) 34. Katonai kincstári lőporgyár felállítása (KM)  

(239) 1912.10.07. (22. ülés) 14. Katonai lőporgyár felállítása Magyarországon (KM)  

(240) 1912.10.07. 

(22. ülés) 24. Honvédség és népfölkelők igénybevétele mozgósítás 

esetén a Bosznia-Hercegovinában és Dalmáciában levő csapatoknál 

(HM)  

(241) 1912.11.25. 
(25. ülés) 1. Javaslat a honvédség békelétszámának felemelésére 

(HM)  

(242) 1912.11.25. 
(25. ülés) 4. A honvéd tüzérség fejlesztése és a népfölkelés 

felszerelése tekintettel a külpolitikai helyzetre (HM)  

(243) 1913.05.05-

06. 

(7. ülés) 62. A honvédségnek és népfelkelésnek a korona országain 

kívüli alkalmazása, a hadiszolgáltatások iránti kötelezettség 

megkezdése (HM)  

(244) 1913.10.23. 

(19. ülés) 7. A közös haderő fenntartásához szükséges 

újonclétszámnak és a honvédség fenntartásához szükséges 

újoncjutaléknak új megállapításáról. 

(245) 1914.06.26. (17. ülés) 49. A katonai bűnvádi eljárásról való közlések tilalmáról.  

(246) 1914.07.16. 

(19. ülés) 9. A katonai bűnvádi eljárásról és a büntető-törvénykönyv 

egyes szakaszainak módosításáról szóló horvát-szlavón autonóm 

törvényjavaslat. 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60020
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60023
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59098
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59104
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59114
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59114
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59114
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59120
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59130
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59136
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59148
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59148
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59151
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59151
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59160
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59160
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59172
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59194
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59196
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(247) 1914.08.01. 

(23. ülés) 1. Felterjesztés a honvédségnek és a népfölkelésnek az 

ország határain kívül való alkalmazására az 1912:XXXI. tc., illetve 

az 1886:XX. tc. alapján (ME)  

(248) 1914.08.17. 
(24. ülés) 4. Miniszteri rendelet kibocsátása a katonai intézkedések 

közlésének eltiltásáról.  

(249) 1915.02.20. 

(4. ülés) 42. A polgári orvosoknak a katonai megfigyelőkórházakba 

történő kirendeléséről szóló 598/1915. ME. számú rendelet utólagos 

bemutatása (BM)  

(250) 1915.02.20. 

(4. ülés) 60. A polgári orvosoknak katonai megfigyelőkórházakba 

való berendeléséről szóló 598/1915. ME. számú rendelet utólagos 

bejelentése (HM)  

(251) 1915.03.12. (5. ülés) 1. A katonai célokra történt rekvirálások szabályozása (ME)  

(252) 1915.07.06. 
(13. ülés) 28. Honvéd tábori tarack-osztály felállításának utólagos 

bejelentése (HM)  

(253) 1915.09.03. 

(16. ülés) 6. A katonai büntetőtörvénykönyv II. részének 

hadifoglyokra való alkalmazásáról szóló 4272/1915. ME számú 

rendelet utólagos bejelentése (ME)  

(254) 1916.08.14. 
(13. ülés) 7. A katonai büntetőjog szabályozására kiadott miniszteri 

rendelet bejelentése (ME)  

(255) 1917.05.19. 

(9. ülés) 17. A polgári büntető bíráskodás alá tartozó egyéneknek a 

honvéd büntető bíráskodás alá helyezéséről kiadott 5491/1914. ME 

számú rendelet.  

(256) 1917.07.27. 
(19. ülés) 23. Katonai intézkedések szabályozása a hadiüzemekben 

(KM)  

(257) 1917.08.24. 
(24. ülés) 9. A katonai vezetés alatt álló üzemeknél fellépő esetleges 

sztrájkmozgalmak elleni rendelettervezet bemutatása (HM)  

(258) 1918.02.14. A fiumei helyőrség felváltása magyar honvédség által (HM)  

(259) 1918.02.28. Csendőrök és rendőrök felmentése katonai szolgálat alól (BM)  

(260) 1918.11.04. 

Hozzájárulás a polgári egyének felett gyakorolt honvéd 

büntetőbíráskodás megszüntetéséről szóló rendelet kibocsátásához 

(IM)  

(261) 1918.12.23. 
Hozzájárulás a honvédség főparancsnoksága megszüntetéséhez és 

felhatalmazás a részletes intézkedések megtételére (HM)  

(262) 1919.01.27. Katonai kórházak átadása a főváros részére (HM)  

(263) 1919.02.04. 
A hadügyminiszter javaslata, hogy a külügyi képviselők mellé 

katonai meghatalmazottakat osszanak be (HM)  

(264) 1919.02.14. 
Javaslat új katonai és polgári rendfenntartó egyenruhák varratása 

(HM)  

(265) 1919.02.22. Javaslat a katonai jelvények védelméről (IM)  

(266) 1919.08.16. 

Katonai helyzet ismertetése, statárium bevezetése, és a 

belügyminiszter garanciája a rendfenntartásra abban az esetben, ha a 

románok kivonulnak (ME)  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59201
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59202
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59216
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59216
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59217
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59225
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59228
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59247
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59256
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60053
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60055
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59283
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60066
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59303
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59322
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59332
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60096
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60097
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60098
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60103
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(267) 1919.10.21. 

A haderő létszámának leszállítása folytán feleslegessé vált katonai 

épületek jegyzékének átengedése a polgári minisztériumok részére 

(cs. tart. j.)  

(268) 1919.11.28. 
Javaslat a hadkötelesek behívására tényleges katonai szolgálatra és a 

sorozás lebonyolítására vonatkozó intézkedések kidolgozása (HM)  

(269) 1919.12.23. 

Rendelet a polgári büntető bíráskodás alá tartozó személyek katonai 

büntető bíráskodás alá helyezéséről szóló rendelet hatályának 

kiterjesztéséről (IM)  

(270) 1920.01.03. 

Javaslat a szervezés alatt lévő állami rendőrség részére a francia 

megszálló csapatok által a szegedi katonai raktárakban felhalmozott 

felszerelések vásárlására.  

(271) 1920.01.18. 
Szövetségközi katonai misszió 1920. január 13-án kelt jegyzékének 

ismertetése (ME)  

(272) 1920.02.06. A katonai ellátásról szóló új törvényjavaslat (HM)  

(273) 1920.02.06. Javaslat a magyar katonai irodalom pénzbeli támogatására (HM)  

(274) 1920.04.30. 

A Honvédelmi Minisztérium felszólítása a Belügyminisztérium 

hatáskörébe tartozó ügyekben történő utasításadástól való 

tartózkodásra (BM)  

(275) 1920.05.27. 
A rendőri nyomozó szerveknek katonai parancsnokság alá leendő 

helyezésének vitatása (BM)  

(276) 1920.06.12. 

A katonai hatóságok és közegek, illetve katonai nyomozók polgári 

személyekkel szemben való eljárásának megszüntetése, illetve 

korlátozása tárgyában.  

(277) 1920.06.12. 

Előterjesztés a különítmények feloszlatása, a katonai nyomozók 

eljárásának korlátozása és a hadsereg fegyelmének megszilárdítása 

tárgyában (HM)  

(278) 1920.06.12. A honvédelmi miniszter amnesztia javaslata (HM)  

(279) 1920.06.12. 
A belügy-, az igazságügy-, a honvédelmi miniszter és a Vezérkar 

megállapodása a nyomozások jövőbeni alakulásáról (BM)  

(280) 1920.06.15. 
Javaslat a katonai tisztképző intézetekbe való felvétel kérdésének 

rendezése tárgyában (HM)  

(281) 1920.06.24. 
Katonai hatóságoknak a polgári hatóságok jogkörébe történő 

beavatkozástól való tartózkodásra utasítása (IM)  

(282) 1920.06.24. 
Katonai hatóságok hatásköri túllépése a kecskeméti és a szegedi 

kormánybiztosi állások betöltése kapcsán (BM)  

(283) 1920.07.28. 
A Tisza gyilkossági per tárgyalása a katonai bíróság előtt, Friedrich 

István szerepének kérdése (HM)  

(284) 1920.09.07. 
A honvédelmi miniszter által a tisztekhez intézett bizalmas 

napiparancs ismertetése (HM)  

(285) 1920.09.15. 

A magyar királyi nemzeti hadsereg felfegyverzésével kapcsolatos 

kérdések tisztázása céljából Párizsba utazó katonai bizottság részére 

külön hitel...  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59357
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59360
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59365
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59367
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60118
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59374
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59374
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59391
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59398
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59404
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59404
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59404
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59404
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59406
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59407
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59407
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59415
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59421
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59422
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(286) 1920.10.13. 
Katonai nyugdíjreformról szóló törvényjavaslat elintézésének 

sürgetése (HM)  

(287) 1921.01.04. 
(Politikai) 6. A keleti katonai helyzet ismertetése és a katonai 

szervezési program bemutatása (HM)  

(288) 1921.01.12. 
41. A Tábornokok Tanácsa működésének folytatása, honvédelmi 

bizottság alakítása (HM)  

(289) 1921.01.21. 

(Politikai) 3. A honvédelmi miniszter jelentése a Budapesti 

Szövetségközi Katonai Bizottság átalakulásáról előzetes 

kontrollbizottsággá. 

(290) 1921.06.24. 

(Közigazgatási) 4. A katonai nevelőintézetekről szóló, A honvéd 

nevelő és képzőintézetekről szóló 1897:XXIII. tc. helyébe lépő 

törvényjavaslat. 

(291) 1921.08.28. (Adminisztratív) 6. Honvédségi altiszti lakások építése (HM)  

(292) 1921.09.02. 
22. A Tanácsköztársaság katonai és közrendészeti intézményei 

jogviszonyának rendelkezéséről szóló rendelet (IM)  

(293) 1922.01.27. 32. A honvédségi törvény novelláris módosítása (HM)  

(294) 1922.02.03. 

45. A polgári büntetőbíráskodás alá tartozó egyének felett gyakorolt 

katonai büntetőbíráskodás korlátozásáról szóló rendelettervezet 

(HM)  

(295) 1922.02.03. 
46. A katonai büntetőjog reformjára vonatkozó törvényjavaslat 

előterjesztésének elutasítása (HM)  

(296) 1922.04.25. 
27. Polgári egyének alkalmazása a Honvédelmi Minisztériumnál 

(HM)  

(297) 1922.06.16. 
29. A katonai büntetőszabályokban megállapított értékhatárok 

felemeléséről szóló törvényjavaslat bemutatása (HM)  

(298) 1922.07.01. 
33. A M. Kir. Honvédség katonai helyzetének ismertetése a 

pártokkal (HM)  

(299) 1922.11.03. 20. Létszámcsökkentések a M. Kir. Honvédségnél (HM)  

(300) 1923.06.15. 
2. A Magyarországtól és Ausztriától a békeszerződések alapján levált 

területeken visszamaradt katonai javak sorsának rendezése (KüM)  

(301) 1925.02.27. 
8. Robbanóanyagok külföldi beszerzésének engedélyezése a M. Kir. 

Honvédség részére (HM)  

(302) 1926.05.14. 
(17. ülés) 10. Fényszóró lámpa külföldről való beszerzése a 

Honvédelmi Minisztérium részére (HM)  

(303) 1926.07.30. (25. ülés) 12. Honvédorvosok külföldi továbbképzése (HM)  

(304) 1929.10.11. 
(40. ülés) 51. A katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről 

szóló törvényjavaslat.  

(305) 1929.10.11. 

(40. ülés) 53. A fiatalkorúakra vonatkozó katonai 

büntetőbíráskodásnak enyhébb és a polgári fiatalkori bíráskodás 

alapelveihez simuló rendezése.  

(306) 1929.12.20. 
(49. ülés) 41. A közhivatalok és közintézmények új ügyrendje 

bevezetésének függőben tartása a honvédségnél.  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59426
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59440
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59441
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59443
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59467
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59478
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59479
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59494
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59495
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59495
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59504
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59512
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60122
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60129
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59545
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60162
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59613
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59618
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59750
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59750
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59758
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(307) 1929.12.20. 
(49. ülés) 47. A magasépítési ügynek a honvédelmi tárcát illetőleg 

továbbra is a nevezett tárca hatáskörében való meghagyása.  

(308) 1930.10.23. A magyar repülősport ügye és katonai kiadásokról.  

(309) 1936.02.21. A honvédbírósági fegyverhasználati ítéletek.  

(310) 1937.06.10. 

32. A Kis-Entente [Kisantant] és Magyarország között az ország 

katonai egyenjogúsága elismerése iránt folyamatban lévő 

megbeszélések állása (KüM)  

(311) 1938.04.06. 

31. A győri program megvalósítását szolgáló a honvédelem és 

közgazdaság fejlesztéséről, egyes népjóléti beruházásokról s ezek 

költségeinek fedezéséről.  

(312) 1938.08.10. 
3. A honvédelmi törvényjavaslat előkészítésénél szem előtt tartandó 

alapelvek (HM)  

(313) 1938.09.28. 
4. Kormányrendelet a polgári büntetőbíráskodás alá tartozó 

egyéneknek honvéd büntetőbíráskodás alá helyezése tárgyában (HM)  

(314) 1938.09.28. 
6. Kormányrendelet állatoknak és járműveknek a honvédség 

ideiglenes használatára történő átengedéséről (HM)  

(315) 1938.09.28. 18. A honvéd bíráskodásról szóló rendelettervezet ismertetése (HM)  

(316) 1938.11.16. 9. A honvédelemről szóló törvényjavaslat áttanulmányozása (ME)  

(317) 1938.11.30. 
4. A Honvédelemről szóló törvényjavaslat ismertetése Pruzsinszky 

János honvédelmi államtitkár részvételével (HM)  

(318) 1938.12.03. 
6. A Honvédelemről szóló törvényjavaslat bemutatása Pruzsinszky 

János honvédelmi államtitkár részvételével (HM)  

(319) 1938.12.18. 
8. Tájékoztatás a honvédelemről szóló törvényjavaslat bizottsági 

tárgyalásai során felmerült módosítási javaslatokról (HM)  

(320) 1939.08.25. 
7. A honvédség szállítóeszköz-szükségletének honvédelmi 

szolgáltatás címén való igénybevétele (HM)  

(321) 1939.08.25. 

10. A honvédelemről szóló 1939. : II. tc. 158. §-a alapján a Magyar 

Nemzeti Bank ügyvitele és üzletvitele tekintetében teendő rendkívüli 

intézkedések (PM)  

(322) 1939.09.07. 
1. A honvédelemről szóló 1939: II. tc. 105. §-ában meghatározott 

egyes építésügyi korlátozások [melléklettel] (HM)  

(323) 1939.10.05. 22. A honvédelmi munkakötelezettség szabályozása (HM)  

(324) 1939.10.27. 
37. A honvédelemről szóló törvényben meghatározott határsáv 

megállapítása (HM)  

(325) 1940.01.26. 9. A m. kir. honvédség felső vezetésének átszervezése (HM)  

(326) 1940.02.16. 
15. A M. Kir. Posta honvédelmi célokra való igénybevételének 

szabályozása (KeKöM)  

(327) 1940.03.30. 

41. A honvédelemről szóló törvényben meghatározott határsáv 

megállapítása tárgyában kiadott 10640/ ME sz. rendelet módosítása 

(HM)  

(328) 1940.06.14. 
37. Az ipari honvédelmi szolgáltatások igénybevételének elrendelése 

[melléklettel] (IpM)  

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59758
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59771
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60233
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60243
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60247
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59866
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60258
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60258
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60258
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59885
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60265
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59888
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59890
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58210
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58210
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58212
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58217
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58221
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58232
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58234
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58240
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58253
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(329) 1941.04.15. 34. Rendelettervezet a zsidók katonai szolgálatáról (HM)  

(330) 1941.04.15. 
3. Polgári személyeknek a katonai közigazgatás szerveihez történő 

kirendelésével kapcsolatos rendelettervezet bemutatása (BM)  

(331) 1941.05.20. 

8. Miniszteri rendelet a háború idejére szóló különleges büntetőjogi 

rendelkezések alkalmazási határidejéről: a katonai büntetőbíráskodás 

megszüntetése (HM)  

(332) 1941.05.27. 
20. Honvéd hadapród iskolák felállítása és a tisztképzés szabályozása 

(HM)  

(333) 1941.07.22. 
32. Különleges szabályok a katonai közigazgatás alá helyezett 

területeken (ME)  

(334) 1941.07.29. 
18. Az országgyűlés utólagos hozzájárulása a magyar honvédség 

külföldön történő bevetéséhez (ME)  

(335) 1941.10.28. 

5. A honvéd büntetőbíráskodásban a hűtlenség üldözésére vonatkozó 

egyes jogszabályok módosítása tárgyában kiadandó rendelettervezet 

bemutatása (HM)  

(336) 1942.03.23. 
95. A katonai bűnvádi perrendtartás egyes rendelkezéseinek 

módosítása (HM)  

(337) 1942.05.05. 
5. Tárgyalások Berlinben a Magyarországon átvonuló német katonai 

forgalomról (KüM)  

(338) 1942.07.17. 51. Túlkiadás háborús kiadásokra és a honvédség felszerelésére (PM)  

(339) 1943.03.02. 6. A honvédség beszerzésének megkönnyítése (HM)  

(340) 1943.03.23. 
66. Az oroszországi fronton levő katonai alakulataink mai helyzete 

(HM)  

(341) 1943.09.14. 
28. Kormányrendelet a honvédelmi munkaszolgálat igénybevételéről 

az állategészségügyi szolgálat ellátásának biztosítására (FM)  

(342) 1943.09.21. 11. Székelyek katonai szolgálatra való bevonulása (HM)  

(343) 1943.10.26. 18. A Honvédelmi Munkarend felállítása (HM)  

(344) 1943.11.23. 3. A vidéken észlelhető hangulat a honvédséggel szemben (ME)  

(345) 1944.03.29. 
A nők honvédelmi munkára történő kötelező igénybevételének 

szabályozása (HM)  

(346) 1944.06.10. 
Belügy-, pénzügy és honvédelmi miniszteri egyeztető értekezlet 

összehívása a M. Kir. Államrendőrség ügyének áttekintésére (BM)  

(347) 1944.06.21. 
A M. Kir. Rendőrség katonailag szervezett testületté történő 

átalakítása tárgyában készült rendelettervezet bemutatása (BM)  

 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58303
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58303
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http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58331
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58346
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58349
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58354
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59923
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58374
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59932
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/58388
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