
7 

XVI.  ÉVF. (2007) 27. SZÁM 

 

 

 

 
HU ISSN 1785-3257 

 
A SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI 

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG  
ÉS A 

SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY  
KIADVÁNYA 



8 

IMPRESSZUM 
 

A periodikum hivatásának tekintjük a diszciplína művelése során 
keletkezett operatív információk közlését. Tisztelettel köszönik e szám 
szerkesztői mindazok segítségét, akik tevékenységükkel hozzájárultak 
a kiadvány létrejöttéhez. Kérjük a Hírlevél olvasóit, hogy periodikánk 
megjelenéséhez, színvonalas szerkesztéséhez járuljanak hozzá. 

 
A szerkesztőség segítséget vár: 

♦  A szerkesztőség által nem figyelt hazai és külföldi lapok 
figyelését szívesen fogadják a szerkesztők. 

♦  Ugyancsak szívesen vesszük egyes hazai vagy külföldi 
gyűjteményben található 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 álláspontjától! 
 
A beküldött írásokat, számítógéplemezeket, fényképeket, videó 

tekercseket, stb. a szerkesztőség nem küldi vissza, valamint fenntartja 
magának a publikálásra kerülő anyagok javításának jogát! 

„Cum historia pro securitate” „ Történelemmel a 

biztonságért” 
Főszerkesztő :  Dr.  PAR ÁDI József 

Szerkesztő :  Dr.  SUB A János 

Technikai szerkesztő :  SZÉKELY Zoltán 

 

SZERKESZTŐSÉG ELÉRHETŐSÉGI ADATAI: 

Levélcím:  1037, Budapest,  Haránt  utca 12. 

Tel. :  (+36/06-1) 325-1673 Fax. :  (+36/06-1) 325-1674 

E-mai l :  szbmrt t@gmail .com 
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Gondolatok a 

Rendvédelem-történeti Hírlevél 
(Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) 

szerkesztéséhez 
A Rendvédelem-történeti Hírlevél első száma adta közre a szerkesztői 
ars dictandumot. Újabb ars dictandum létrehozását a szerkesztőség 
indokolatlannak tarja. Úgy gondoljuk azonban, hogy 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 
nyilvánosnak 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 
bevenni az alkalmi közlések, illetve egy-egy rovat kivitelezésére. 
Előtérbe kell helyezni az elektronikus terjesztést. 
5. Indokolt olyan honlapot keresni, vagy létrehozni, amely befogadja 
a periodikát. 
6. Célszerű megszervezni – esetleg hallgatók bevonásával - hogy a 
periodika a világnyelvek egyikén is publikálásra kerüljön, akár 
elektronikus formában is. 
7. Indokolt tágítani a periodika szerkesztéséhez potenciális 
híranyagot nyújtó intézményekkel a kapcsolatot (hazai és külföldi 
társaságok, szerkesztőségek és kiadók, gyűjtemények, oktatási 
intézmények stb.) 

II. FORMAI SZEMPONTOK 
1. Az A/5-ös méret bevált és az olvasók szeretik, e mellett pedig 
takarékos megoldás. Ezzel ellentétes méltányolandó szempontok 
esetén van helye a méret újragondolásának. 
2. Arra kell törekedni, hogy az ízléses kivitel és kiadáskímélő 
megoldások jellemezzék a periodikát. Az arculatformáló formai 
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jegynek minősülő részek módosítását csak óvatosan célszerű 
megvalósítani. A periodika latin nevét, a magyarral azonos jelleggel 
célszerű szerepeltetni a címlapon. 
3. A periodika részeinek markánsan kell elhatárolódniuk egymástól, 
a jó áttekinthetőség kritériumainak érvényesülésével. 
4. A címlap és a hátsó borító tartalmát, a címlap belső oldalán az 
impresszumot, a hátsó borító belső oldalára az 1%-os felhívást, 
valamint a periodika végére csoportosítva az állandó űrlapokat, mint a 
periodika keretét célszerű fenntartani. 
5. Indokolt bevezetni a korábban többé-kevésbé hiányzó 
tartalomjegyzéket az impresszumot követően. 
6. Üdvös volna az évfolyamok első és második számait eltérő 
színekkel jelölni. 
7. Egyes rovatokat – amelyek sorozat jelleggel bírnak – célszerű 
mellékletként publikálni, akár eltérő színű papíron (pl.: új publikációk 
rovata, tanintézetek rendvédelem-történeti diplomamunkáinak 
jegyzékei sorozat, könyvtárak rendvédelem-történeti témájú könyv- és 
folyóirat jegyzékei sorozat stb.)
8.  
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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Nekrológok 
 

GERENCSÉRY MIHÁLY fhdgy. 
1917-2007 

���� 
 

GERENCSÉRY Mihály tagtársunk 2007. III. 22-én életének 90. 
esztendejében elhunyt. Idős korában, 2004-ben lépett Tudományos 
Társaságunk tagjai közé. Magas korával járó betegségei, mozgásának 
elnehezülése nem tette lehetővé, hogy aktívan kivegye a részét 
Tudományos Társaságunk munkájában. Tevékenyégünket azonban 
figyelemmel kísérte, telefonon tartotta a kapcsolatot 
tisztségviselőinkkel. GERENCSÉRY Mihály tagtársunk – a magyar 
nemzet XX. századi sorsát tükröző – mozgalmas életet járt be. 
Főhadnagyként ragadta el a halál. A katonai pályát hivatásának 
tekintette, melynek egész életében igyekezett a legjobb tudása szerint 
megfelelni. Pályája alkonyán a magyar fegyveres erők történelme felé 
fordult a figyelme. Több korszakon átívelő katonai pályafutásának 
tapasztalatait igyekezett megosztani a témakör kutatóival, az új 
nemzedékek tagjaival.  

Tetteit nem feledjük, emlékét megőrizzük. 
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dr. KESERŰ ISTVÁN nyá.hőr.alez. 
bölcsészdoktor, a hadtudomány kandidátusa, főiskolai tanár, a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság örökös tiszteletbeli elnöke 
1929-2004 

���� 
 

KESERŰ István 1929. XII. 1-én született Budapesten kishivatalnoki 
család gyermekeként. Ifjú kora óta vonzódott a fegyveres 
tevékenységhez és a történelemhez. E vonzalom határozta meg teljes 
életpályáját. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán szerzett történész diplomát. Mint friss 
diplomás kezdetben a folyamőrségnél, majd a határőrségnél vállalt 
szolgálatot. A történelem művelésétől azonban nem szakadt el. Az őt 
foglalkoztató testület történetét kutatta. Erre – mint a testületi folyóirat 
egyik szerkesztőjének – lehetősége nyílt. 

1956 után középiskolában oktatott. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán védte meg az 
egyetemi doktori disszertációját a magyar határőrizet 1945-1949. 
időszaka történetének a feldolgozásával. A hatvanas évek második 
felétől foglalkoztatták ismét a határőrségnél a testületi folyóirat és 
kiadványok szerkesztőjeként. 

A Rendőrtiszti Főiskola létrehozását követően részt vett a képzésben 
mint a Társadalomtudományi Tanszék munkatársa, végig járva az 
oktatói fokozatokat.1990-ben szerzett kandidátusi tudományos 
fokozatot. Ehhez kapta meg főiskolai tanári kinevezését. 

Kutatási területe a magyar rendvédelem, ezen belül a XX. századi 
magyar határőrizet története volt. Témájában hat monográfiát és 
száznál több tanulmányt valamint cikket publikált. A Rendőrtiszti 
Főiskola tudományos diákkörében élénk tevékenységet fejtett ki. Az 
általa mentorált hallgatók az Országos tudományos diákköri 
konferenciákon rangos elismerésben részesültek. 

KESERŰ István a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság egyik alapító tagja és első elnöke volt, aki a 
Tudományos Társaság örökös tiszteletbeli elnöke maradt. 
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önzetlen támogatójának 

   Rendvédelem-történetért Érdemkereszt a rendvédelem-történet 
kiváló művelőjének 

�   Rendvédelem-történetért Érdemrend a rendvédelem-történet 
önzetlen támogatójának 

    Rendvédelem-történetért Érdemrend a rendvédelem-történet 
kiváló művelőjének 
 

KESERŰ István elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar 
történelemtudomány gyarapítása terén a határőrizet-történeti feltáró 
munkájával. Tudományos eredményei nélkülözhetetlenek a szakterület 
további művelése során. 2004-ben ragadta el tőlünk ugyan a halál, 
tudományos eredményei azonban a rendvédelem-történeti diszciplina 
alkotó elemeivé váltak. Szellemisége ma is napjaink része. 
 

KISS GÁBOR szkv. cső. fhdgy 
vitéz, a Szt. László lovagrend lovagja, a Magyar Királyi Csendőr 

Bajtárs Egyesület utolsó előtti elnöke 
1921-2006 

���� 
 

KISS Gábor a húszas évek elején zala-megyei táblabíró gyermekeként 
látta meg a napvilágot. Az igazság, a jog, a rend iránti szeretet és 
tisztelet családi örökségként ivódott az ifjú KISS Gáborba. Ez a légkör 
határozta meg a további pályafutását. Jogtudományi tanulmányait 
követően a Ludovika Akadémián szerzett diplomát. 

A korabeli szokásoknak megfelelően – mint frissen avatott tisztet – a 
honvédséghez vezényelték csapatgyakorlatra, egy éves időtartammal. 
Ezt követően a Magyar Királyi Csendőrség egyik kiképző századához 
került oktatótisztként. Tulajdonképpen valódi csendőri szolgálati múlt 
hiányával került ismét honvédségi alárendeltségbe, amikor a II. 
világháború harcai Magyarország területére tevődtek át. Alakulatának 



Rendvédelem-történeti Hírlevél  XVI. évf. (2007) 27. sz. 

18 

tagjaként a Magyar Királyi Honvédség magyarországi harcaiból kivette 
a részét. Csapatával végül amerikai fogságba került. 

A hadifogságból ugyan viszonylag rövid időn belül elengedték, 
azonban – értesülve a magyarországi állapotokról – nem tért haza. 
Sofőrként talált munkát Németországban, ahol spanyol nyelvet és 
állattenyésztést tanulva készült a dél-amerikai letelepedésre. 1950-ben 
azonban az Amerikai Egyesült Államok befogadta. 

Végül is sok munkakört kipróbálva – a Németországban szerzett 
agrár képzettségére alapozva – bankkölcsön igénybevételével 
farmergazdaságot hozott létre. Nyugdíjba vonulásáig eredményesen 
gazdálkodott amerikai feleségével. A hatvanas években mint egyetlen 
hozzátartozó – megözvegyült és az úgynevezett osztályidegenek nehéz 
sorsát élő – édesapját is magához vette, nem kis nehézségek árán. 

Annak ellenére, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az ottani 
zsidó közösségek szervezetei is megvizsgálták múltját és vétlennek 
találták életét végig kísérte a Magyar Királyi Csendőrséggel szembeni 
gyanakvás és ellenszenv. Talán éppen ezért igyekezett elősegíteni a 
testülete prekoncepció mentes vizsgálatát. Így került kapcsolatba a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társasággal. 

Mint a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség elnöke, sokat tett 
azért, hogy az életük alkonyán járó bajtársai a testületre vonatkozó 
ismereteiket átadják a szakterület kutatóinak. Ezek az információk 
pótolhatatlannak bizonyultak az objektív történelemszemléleten 
nyugvó árnyalt történelmi ábrázolás megvalósításához. 

KISS Gábor rendvédelem-történeti munkássága nem a diszciplina 
művelésében, hanem gondozásának elősegítésében és támogatásában 
jutott kifejezésre. 
 

Rendvédelem-történeti elismerései 

�   Rendvédelem-történetért Érdemérem 

�    Rendvédelem-történetért Érdemkereszt a rendvédelem-történet 
önzetlen támogatójának 

KISS Gábor érdeme, hogy a nemzeti rendvédelmünk történetét 
gondozó kutatások figyelmét ráirányította a Magyar Királyi 
Csendőrség történetére és elősegítette annak objektív feltárását és 
bemutatását. Ezzel hozzájárult a magyar rendvédelem-történet 
gyarapításához, nemzeti múltunk árnyaltabb feldolgozásához. 
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dr. NAGY JÓZSEF nyá. hőr alez. 
a hadtudomány egyetemi doktora és Ph.D.fokozatosa, egyetemi 

docens,  
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság örökös tiszteletbeli tagja 
1955-2005. 

���� 
 

NAGY József kisiparos család gyermekeként született. A Nagy család 
Győrben élt. NAGY Józsefet – középiskolai tanulmányait követően – a 
határőrséghez vonultatták be a kötelező sorkatonai szolgálatának 
letöltésére. Innen került ki – pályázat útján megnyert ösztöndíj nyomán 
– külföldi katonai akadémiára. A külföldi diplomájának honosítása 
nyomán került vissza a határőrséghez már tisztként. 

Néhány éves csapatszolgálat után eredményes felvételi vizsgát tett a 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, ahol a határőr szakon újabb 
diplomát szerzett. A katonai akadémián felfigyeltek a jó képességű, 
világot látott, szorgalmas fiatal tisztre, aki kitűnően beszélt idegen 
nyelveket. Az első adandó alkalommal lehetőséget teremtett a határőr 
tanszék arra, hogy NAGY József csatlakozhasson a tanszék 
munkatársaihoz, amellyel NAGY József élt is. 

NAGY József tudományos karrierje a tanszékhez kapcsolódott. 
Pályafutása során hiányát érezte annak, hogy – mivel első diplomáját 
nem Magyarországon szerezte – szakterületének magyar 
fejlődéstörténetére vonatkozó ismeretei foghíjasak. Minden bizonnyal 
ez az érzés is közrejátszott abban, hogy kutatási területének a magyar 
határőrizet történetét választotta. 

A harmadik évezred kezdetén a Magyar Köztársaságban működő 
rendvédelmi szervezetek közül kétség kívül a határőrség története a 
leginkább feltárt. Dr. PARÁDI József az 1867-1945-ig, dr. KESERŰ István 
† az 1945-1959-ig, dr. GÁSPÁR László az 1950-1956-ig , dr. NAGY 

József † pedig az 1956-tól a rendszerváltásig terjedő időszak magyar 
határőrizetének a fejlődéstörténetét tárta fel. 

NAGY József munkássága jelentős mértékben hozzájárult a magyar 
határőrizet pártállami időszakának történetében előforduló fehér foltok 
és tisztázatlan kérdések tisztázásához.  

NAGY József a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság alapító tagja volt, az ezredfordulótól pedig a 
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tagság az elnökség tagjává választotta, ahol az edukációval kapcsolatos 
feladatkörben vállalt teendőket. 

NAGY Józsefnek több monográfiája és számos tanulmánya jelent 
meg. Munkásságához azonban a tudományos alkotó munka mellett 
hozzátartozott a szakterület művelésének a támogatására irányuló 
szervező tevékenység is. Ez kifejezésre jutott a rendvédelem-
történetért elismeréseiben is. 

Rendvédelem-történeti elismerései 

�   Rendvédelem-történetért Érdemérem 

�  Rendvédelem-történetért Érdemkereszt a rendvédelem-történet 
önzetlen támogatójának 

  Rendvédelem-történetért Érdemkereszt a rendvédelem-történet 
kiváló művelőjének 

� Rendvédelem-történetért Érdemrend a rendvédelem-történet 
önzetlen támogatójának 
           A rendvédelem-történet magistere 

NAGY József személyéhez tapad a magyar proletárdiktatúra kádári 
puha időszaka határőrizetének a feltárása és bemutatása. A sajátos 
magyar körülmények áldozatává vált az oktatói karrierje, mivel 2005-
ben – 50 éves korában – nyugdíjazták, aktív állományban tartva 
azonban olyanokat, akik a tudomány művelésében messze mögötte 
maradtak. 

NAGY József egész életében a köz javát szolgálta, munkássága a 
magyar tudományt gyarapította. Ebből fakadóan bántotta a 
mellőztetése. Szándékában állt – mint nyugdíjas – a rendvédelem-
történeti diszciplina további művelése. Különösen fájdalmas volt 
számára az, hogy nemtelen hatalmi harcok, ostoba és kisstílű 
egzisztenciacsatározásainak a mellékterméke volt a nyugdíjaztatása. 

Autóbaleset következtében feleségével együtt hirtelen ragadta el a 
halál, két kiskorú árvát hátrahagyva akiket a szerető rokonság fogadott 
be. 

NAGY József emléke nemcsak gyermekeiben él tovább. Rövid életű 
munkásságával olyan eredményeket hozott létre, amelyek 
nélkülözhetetlenek a szakterület további művelése során. 

  Dr. PARÁDI József 
a Társaság elnöke 
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A rendvédelem-történet megítélése a hazai rendvédelem szakmai 
közegében és annak hatása a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagságára 

 
Tudományos Társaságunk tagsága körében a másfél évtizedes 
fennállása során viszonylag jelentős fluktuáció valósult meg. 
Tagságunk létszáma jelenleg 300 fő körüli. E létszámhoz viszonyítva 
jelentősnek tekinthető a Tudományos Társaságunkat elhagyók száma. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy derekas számban jelentkeztek 
szervezetünkbe új tagok is. 

Számunkra a legszomorúbb a szervezetünket elhalálozás 
következtében elhagyó tagtársaink magas aránya. Összesen 32 
tagtársunktól vettünk végső búcsút 

AYKLER Zsigmond BACSAGábor 
BALLÓ  István dr. BALOGH Elemérné dr. 
BARTA Zsolt BORBÉLY Zoltán 
BREUER  Alfréd DOMOKOS József dr. 
FARAGÓ Ambrus dr. HADUSFALVY Béla 
HALMY  József dr. HEGEDŰS Róbert dr 
HORVÁTH Lajos JANI István dr. vitéz 
KESERŰ István KISS András 
KISS Gábor vitéz KÖRMENDI Ferenc 
KRATOCHWILL Ferenc dr MADARASI Sándor 
NAGY György id. NAGY József dr. 
PÉTERY Miklós András SEPSEY János dr. 
SIMON Ferenc STROHSCHNEIDER-ZIRCZY Enikő 
SZAKÁLY János vitéz SZENTKLÁRAY Norbert 
SZLUKA Endre SZONTÁG Lászlóné 
TAMÁS Gyula dr TÁLAS Géza 
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Ugyancsak magasnak tekinthető a szervezetünkből kilépők létszáma. 
Összesen 38 fő lépett ki tagjaink sorából: 

CSOBOD Sándor CZUKOR János 
DÁNOS Valér dr, DETTNÉ dr. LÉGRÁDY Ilona dr. 
DOBRA Tibor dr. EGYŰD Géza 
FENYVESI Csaba dr. GARADNAI László 
HEFFENTRÄGER József dr. HOPKA Lajos 
HORVÁTH Lajos ILLÉSFALVI Péter 
JÓZSA György KALOCSAI Györgyné dr. 
KÁLMÁN VADON S ándor KILPELAINEN Jonko Ilmar 
KOVÁTS Zsolt dr. LÁM Béla 
MATUS Márk MÉSZÁROS László 
MIKÓ István MOLNÁR József dr. 
PERJÉSI György ifj. RAPCSÁNYI Endre 
ROSTA Pál SÁROSI Gyuláné 
SIMON Sándor SIMONYI István 
SZABÓ Attila TARR István 
TAUZ Zoltán TÓTH Béla dr. 
TÓTH Judit dr. ÚJHELYI Gabriella dr. 
VARGA Éva VASS Ferenc 
VIRÁGHALMY L ea ZAGYI József 

A legnagyobb csoportot.azonban kétség kívül azok jelentik, akiknek a 
tagságát megszűntettük, illetve tagságukat szüneteltetjük. Közülük a 
legtöbben egyszerűen megszakították a kapcsolatot Tudományos 
Társaságunkkal, aminek egy bizonyos idő elteltével a tagsági viszony 
megszűntetése a következménye. Összesen jelenleg 11 fő tagsági 
viszonyát szüntettük meg, illetve 68 tagét szüneteltetjük. A szüneteltetett 
tagsági viszonnyal rendelkezők azonban egy éven belül minden 
következmény nélkül visszaállíthatják tagsági viszonyukat. 

Tagsági viszonya megszűnt: 
ADAMECZ Ferenc FRANCSICS Ottó dr. 
GULYÁS István dr. HORVÁTH Ernő 
KOCSIS László Levente NYÁRADI  István 
ORBÁN István dr. PAPP Vilmos 
SALLAI  János dr. SÁGVÁRI Pál 
WACKER Peter  
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Óhatatlanul felmerülhet az a kérdés, hogy a - mintegy 300 fős tagság 
létszámához viszonyítva - a 100 fő feletti kiáramlás sok, vagy kevés, 
kell-e valamit tennünk ennek a befolyásolására? 

Úgy gondolom, hogy az okok feltárása nyomán válaszolhatjuk meg a 
kérdést. 

Társaságunk hozzávetőlegesen 10%-val megegyező létszámú 
elhalálozási aránya tagsági létünk szomorú velejárója. Részünkről 
azonban a jelenség nem befolyásolható. Egy tudományos társaságba 
általában nem a tinédzserek lépnek be. Tudományos Társaságunkba 
felvételüket kérők döntő többsége középkorúnak tekinthető. Nem 
kevés azoknak a száma sem, akik tudományos fokozatszerzés nyomán 
kérik a felvételüket. Közülük pedig jó néhányan már előrehaladott 
korúak. 

Merőben más a helyzet a kilépők tekintetében. Alapvetően két ok 
miatt válnak meg társaságunktól tagjaink. 

Az egyik csoportba tartozók a politikai világnézetükkel nem képesek 
összeegyeztetni azt a tényt, hogy Tudományos Társaságunk egyik 
politikai világnézet mellett sem elkötelezett. A történelmi 
objektivizmus talaján állva igyekszünk vizsgálni a rendvédelem 
történetét, prekoncepcióktól mentesen. A kiválók pedig nem képesek 
elviselni a saját prekoncepcióiktól eltérő történelmi tényeket. Jobb- és 
baloldali beállítottságú személyek egyaránt beletartoznak e csoportba. 
Igaz azonban, hogy ilyen megfontolásból kilépés szervezetünkből az 
aktív kutatók, a tudományos fokozattal rendelkező tagtársaink körében 
nem következett be. 

A másik csoportba tartozók azután szánják rá magukat a kilépésre, 
mikor a tagsági léthez kapcsolódó minimális elvárásokkal 
szembesülnek. Annak ellenére, hogy erről minden jelentkezőt 
tájékoztatunk, mégis akadnak olyanok, akik a felvételük után terhesnek 
ítélik meg a kötelezettségeiket. Lényegében a szüneteltetett tagsági 
viszonnyal rendelkezők is ide sorolhatók, hiszen a tagdíjhátralékok 
elrendezése és a tagdíjmentességek jóindulatú megállapítása nyomán 
anyagi oka nem lehet a kilépésnek. 

A szüneteltetéssel kapcsolatosan azonban tudomásul kell venni még 
egy tényezőt. Nevezetesen: az emberek és érdeklődési körük, valamint 
a körülményeik változnak. Személyes tapasztalatom az, hogy a 
diszciplina iránt komoly érdeklődést mutató és a művelése során 
kezdeti eredményeket elérő hallgatóim figyelme, - kikerülve az alma 
mater falai közül - más felé fordult 
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Sokkal kisebb arányban ugyan, de az is előfordul, hogy a 
rendvédelem-történet körében tudományos fokozatot szerzett kutató 
figyelme más szakterület felé fordul. A kutatási terület 
megváltozásának azonban lényegében egzisztenciális okai vannak. 
Nevezetesen hiányzik a rendvédelem-történeti diszciplina intézményi 
háttere. Márpedig valamennyi intézmény azon témák művelését 
szorgalmazza, amely a profiljába tartozik.  

Messze vezetne a rendvédelem-történet magyarországi 
intézményrendszer hiánya történelmi okainak a vizsgálata. 
Tulajdonképpen a lényeg nem is ebben rejlik, hanem abban, hogy 
miért nem hozott létre a magyar állam a rendszerváltozás után ilyen 
intézményeket. 

E mulasztásért az állam természetesen nem róható meg, annál inkább 
azonban azok a személyek, akik valamilyen döntés közeli, vagy 
javaslattevő pozícióban voltak, de elmulasztották a nemzeti 
rendvédelmünk története intézményrendszerét kialakítani. Úgy 
gondolom, történelmi felelősségüket az a körülmény sem csorbítja, 
hogy a szakmai közeg vezetése meglehetősen érzéketlen a saját 
hivatásának a történelme iránt. Európa nyugati térségének rendvédelmi 
tisztjeivel való beszélgetések során sohasem volt szükség arra, hogy a 
rendvédelem-történet művelésének szükségességét bizonyítsuk. 
Beszélgetőpartnereink számára az magától értetődő volt. A „Lajtán 
innen” azonban felelős beosztást betöltő személyek szájából 
elhangzottak olyan kijelentések, hogy: „a rendvédelem történetének 
nem kell múzeum, elég, ha azzal a Nemzeti Múzeum foglalkozik.”, 
„haszontalan a hivatás történetének művelése, mivel annak révén több 
bűnöző nem kerül elfogásra” stb. 

A hivatástörténet ilyen unintelligens értékelése ha nem is ellenséges, 
de barátságtalan környezetet teremt nemzeti rendvédelmünk művelése 
számára. 

Szerencsére azonban a helyzet árnyalt, mivel a rendvédelmi 
testületek vezetőinek egy része – sajnos kisebbségben vannak – 
pártolja hivatása történetének művelését. Tudományos Társaságunk 
által elért szinte valamennyi kutatási eredményének létrehozásában a 
támogatók tevékenysége közre játszott. 

Úgy gondolom, vitathatatlan eredménynek tekinthető, hogy a 
trianoni határok közötti csaknem 10 milliós magyar populáció keretei 
között, alapvetően barátságtalan környezetben 300 fős tagsággal 
működik Tudományos Társaságunk. A mintegy 80 milliós 
Németországban, a hazainál sokkal barátságosabb szakmai közeg 
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támogatásával jól finanszírozott és kiszámított intézményi háttérrel a 
Német Rendőrtörténeti Társaság létszáma 500-600 fő között mozog. 

Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a rendvédelmi képzésben 
részesülő hallgatók, illetve a beosztott személyi állomány körében a 
vezetőiknél lényegesen erőteljesebb affinitás tapasztalható hivatásuk 
történelme iránt. A képzésben azonban nevetségesen alacsony 
óraszámban oktatják a témánkat és az intézményi háttér (kutató intézet, 
múzeum, szakkönyvtár) hiánya sem segíti elő a személyi állományban 
meglévő természetes érdeklődés kielégítését, illetve hasznosítását az 
identitástudat fejlesztése érdekében. 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
 

Tagdíj konszolidáció 

Tisztelt Tagtársam! 
Tudományos Társaságunk három éve kezdte el a tagdíj-konszolidációs 
programját, amelynek a végéhez értünk. A program célja volt, hogy 
egyértelmű helyzetet teremtsünk a tagdíjak terén, annak az 
elkerülésével azonban, hogy méltánytalan helyzetek létrejöttét idézzük 
elő. A program keretében: 

- Mentességet hirdettünk, a 2005 előtti elmaradt tagdíjakra. 
- A tagságunk igényeihez és helyzetéhez igazodva differenciáltuk a 

tagdíjat (jelenleg aspiránsi, senior, rendes, pártoló és szervezetek 
számára — minden esetben egyedileg — megállapított összegű 
tagdíjformákkal rendelkezünk). 

- Idős tagtársainkat véglegesen felmentettük a tagdíjfizetés alól. 
- Az egzisztenciálisan nehéz helyzetbe került tagtársainkat, illetve 

azokat, akik valamilyen oknál fogva — pld. tartós, távoli 
külszolgálatot ellátókat, illetve akik más okból adódóan — nem tudnak 
részt venni Tudományos Társaságunk munkájában azokat ideiglenesen 
mentettük fel a tagdíjfizetés kötelezettsége alól. 

- Munkánk szerves és ciklikusan ismétlődő részévé tettük a 
tagdíjakkal való foglalkozást. 

- Kialakítottuk a differenciált tagdíjrendszerünk működtetéséhez 
szükséges nyilvántartásokat és adminisztrációt. 

- Egyértelművé tettük azt, hogy milyen magatartási formát vár el 
szervezetünk tagjaitól a tagdíjfizetéssel kapcsolatosan (tagdíjfizetés a 
tárgyév első ¼-ed évében aktuális, a tagdíjfizetési formák közötti 
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átjelentkezés feltételei és szabályai, a tagdíjfizetés alóli felmentés 
lehetőségei stb.). 

- A tagdíjtémát egy szabályzóban foglaltuk össze, melyet a 
közgyűlésünkkel jóváhagyattunk és mellékletként az 
alapszabályzatunkhoz csatoltunk. Ezen iratot tagságunknak postáztuk. 
Aki igényli, annak e-mailben újfent elküldjük.  

Tudományos Társaságunk létszáma várhatóan csökkeni fog. 
Programunk végén azoktól a tagtársainktól búcsúzunk el, akiket nem 
sikerült a tagdíjtartozásuk kiegyenlítésére rávennünk. Ők még — 
méltányossági alapon — egy utolsó lehetőséget kaptak. Nevezetesen, 
aki 2007. XII. 31-ig befizeti a 2005-el kezdődő tagdíjhátralékát, annak 
a tagsága automatikusan helyreáll. Ha ez 2007. XII. 31-ig nem történik 
meg az illető kizárta magát a tagságunkból. 

Ezentúl, a naptári év első ¼-ed évének a végén írásban fogjuk 
felszólítani azon tagtársainkat, akiknek elkerülte a figyelmét a 
tagdíjfizetési kötelezettsége. Amennyiben pedig a tárgyév végéig sem 
fizeti be a tagdíját, ismételten emlékeztetjük ezen kötelezettségére, 
egyben pedig tagsági viszonyát szüneteltetjük 12 hónap időtartammal. 
Ezen időszak alatt befizetheti tagtársunk a tárgyévre és az azt követő 
szüneteltetési évre eső tagdíját. Tagdíjhátralékának kiegyenlítése 
nyomán a tagsági viszonya automatikusan helyreáll. Aki a 
szüneteltetés időszakában sem fizeti be — immár két éves — 
tagdíjhátralékát, annak a tagsági viszonyát elnökségünk megszünteti. 

Tudományos Társaságunk elnöksége nyitott az ideiglenes 
tagdíjmentességre vonatkozó kérelmekre. 

Azokat a tagjainkat, akik — ismereteink szerint — valamilyen 
tagdíjmentességre alapot képező helyzet közelébe kerültek, a tagsági 
viszonynak szüneteltetésére vonatkozó határozat alól mentesítettük. 

Jelenleg 63 fő tagsági viszonyát szüneteltetjük. Vélhetően 
többségük tagsági viszonya 2007. XII. 31–én meg fog szűnni. 

Két fő jelentette be többes tagságát olyan társadalmi szervezetnél, 
amelynek a tagsági viszonyát Tudományos Társaságunk 
tagdíjcsökkentő helyzetként értékeli. 12 fő kapott ideiglenes és 15 fő 
(életkor alapján) végleges tagdíjmentességet. Öt fő került — 
ismereteink szerint — ideiglenes, vagy végleges tagdíjmentességre 
alapot képező helyzet közelébe. A többi tagtársunk mint „rendes tag” 
fizeti a tagdíjat. Jelenleg aspiráns és senior tagtársunk nincs. A 
tiszteletbeli tagjainknak a továbbiakban sincsen tagdíj-kötelezettségük.  

Tagdíj-konszolidációs programunk nyomán minden bizonnyal 
meg fog szűnni azon tagtársaink tagsági viszonya, akik ugyan 
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szerepeltek a tagsági jegyzékünkben, de Tudományos Társaságunk 
életében nem vettek részt. Bízom abban, hogy a tagságukat 
megőrzőkkel a kapcsolat erősödni fog. Elnökségünk a társasági 
periodikák tartalmának fejlesztésével, a megjelentetés 
rendszerességének a betartásával, a rendezvényeinkre való 
mozgósítással, új projektek szervezésével, stb. tagságunk aktivitását 
elő kívánja segíteni. 

Tudományos Társaságunk tagdíjának összege 2005 óta nem 
változott. 2007. évi tagdíjaink: 
 aspiránsi: 12 € 3 000 Ft 
 senior 14 € 3 500 Ft 
 rendes 16 € 4 000 Ft 
 pártoló 40 € 10 000 Ft 

 
Ezúton hívom fel valamennyi tagtársunk figyelmét arra, hogy 

Tudományos Társaságunk bankot váltott. Új bankunk lánykori nevén 
HVB Hungary Zrt. jelenleg UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Számlánkat a 1036. Budapest, Bécsi út 136. alatti címen működő 
bankfiók vezeti. 
 

Számlaszámunk: 
UniCredit Bank Hungary Zrt.  
10918001-00000022-69100002 

 
Kérem tagtársainkat, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének a 

levelemhez csatolt mellékletében foglaltak szerint tegyen eleget. Külön 
csekket senkinek sem küldünk. A tagdíj banki átutalással, vagy az 
általános postai csekken befizethető. 
 
Tagtársi üdvözlettel:   
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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Határozat 
a tagsági formákról és tagdíjakról 

 
1.§ 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
az alapszabályzatával összhangban az alábbi határozatot hozta a társasági 
formákra és a tagdíjakra. Amennyiben jelen határozat és az 
Alapszabályzatban foglaltak vagy azok értelmezhetősége tekintetében 
egymástól eltérő tartalom is feltételezhető, a jelen határozatban foglaltakat 
kell mérvadónak tekinteni. Jelen határozat az alapszabályzat függelékét 
képezi. 

2.§ 
Tagsági formák 

1. Tiszteletbeli tagság 
2. Aspiránsi tagság 
3. Senior tagság 
4. Rendes tagság 
5. Pártoló tagság 

3.§ 
Tiszteletbeli tagság 

Kiválóságok kérhetők fel erre a tagsági formára az Alapszabályzatban 
rögzítettek szerint. A tiszteletbeli tagok tagsági díj fizetésére nem 
kötelezhetők 

4.§ 
Aspiránsi tagság 

Egyéni kérelemre az elnökség engedélyezheti természetes személyek 
számára – egy éves időtartammal – az aspiránsi tagként történő felvételt. 
Az éves tagsági viszony letelte után az aspiránsi tagnak nyilatkoznia kell 
arra vonatkozóan, hogy kilép a Társaságból, vagy rendes tagként folytatja 
tevékenyégét. Nyilatkozat hiányában egy éves aspiránsi tagsági viszony 
után az aspiránsi tagot automatikusan „rendes tagnak” kell tekinteni. Az 
aspiránsi tagok a Társaságban választott tisztséget nem tölthetnek be és 
szavazati jogosultsággal sem rendelkeznek, csupán véleményezési joguk 
van. A mindenkori aspiránsi tagdíj nem érheti el a rendes tagdíj mértékét. 
Az aspiránsi tagdíj 2002-től került bevezetésre. 
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5. § 
Senior tagság 

Senior tagsági viszonyt kezdeményezhet az elnökségnek címzett írásos 
bejelentéssel Tudományos Társaságunk minden természetes személyiségű 
tagja, aki már öt éve rendes tagja szervezetünknek és nincsen 
tagdíjhátraléka. A senior tag ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezik, mint a rendes tag, azzal a kitétellel, hogy tisztségre nem 
választható. A senior tagoknak azonban van szavazati joguk. A senior 
tagsági díjat a mindenkori aspiránsi és a rendes tagsági díj között kell 
megállapítani. A tagsági forma 2005. január 1-től kerül bevezetésre. 

Senior tagok - az elnökségnek címzett írásos bejelentéssel - 
visszaállíthatják rendes tagsági viszonyukat. Egy éven belül csupán egy 
bejelentéssel élhet egy személy. Év közben nincs lehetőség a tagsági forma 
váltására. Az év közbeni bejelentkezések értelemszerűen a következő év 
január 1-vel hatályosak. 

6.§ 
Rendes tagság 

A rendes tagsággal járó jogosultságokat és kötelezettségeket az 
Alapszabályzat tartalmazza. 

7.§ 
Pártoló tagság 

A pártoló tagdíj Tudományos Társaságunkhoz juttatása időpontjától 
számított következő év végéig tart a pártoló tagsági viszony. A pártoló 
tagok tisztséget nem tölthetnek be, szavazati jogosultsággal nem 
rendelkeznek, csupán véleményezési joguk van. A pártoló tagsági viszony 
részleteit az Alapszabályzat tartalmazza. A pártoló tagdíj mértéke nem lehet 
kevesebb, mint a tárgyévben esedékes rendes tagsági díj duplája. 

Megengedett a „kettős tagság”, abban az értelemben, hogy a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal már 
valamilyen tagsági viszonyban álló természetes- és jogi személyek pártoló 
tagsági viszonyt is létesíthetnek. Ebben az esetben azonban, csupán az 
egyik tagsági viszonyból fakadó jogok és kötelezettségek illetik meg, 
mégpedig minden esetben a több jogosultságot tartalmazó tagsági viszony 
nyújtotta lehetőségekkel élhet a „kettős tag”. 
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8.§ 
A tagsági viszony külsőségei 

A Társaság tagjai társasági kártyára és tagsági jelvényre jogosultak az 
aspiránsi tagok kivételével, akik tagsági jelvénnyel nem rendelkeznek. 
Tagsági jelvények az eddigi gyakorlattal megegyeznek, azaz: 
- tiszteletbeli tag arany jelvény; 
- rendes és senior tag ezüstjelvény; 
- pártoló tag bronz jelvény viselésére jogosult. 
A tagsági jelvényt és kártyát ünnepélyes keretek között adja át a 
Tudományos Társaság elnöke vagy megbízottja általában az éves 
közgyűléshez kapcsolódó tudományos konferencián. 
A tagsági kártyát bankkártya méretben kell létrehozni és annak tartalmaznia 
kell: 

- a tag teljes nevét; 
- a tag tagsági számát; 
- a tag tagsági formájára utaló jelölést; 
- a társaság nevét; 
- a társaság adószámát; 
- a társaság emblémáját; 
- a társaság számlavezető bankjának nevét és címét, valamint 

számlaszámát; 
- a társaságot nyilvántartásba vevő bíróság megnevezését és a 

bírósági regisztrációjának a számát; 
- a társaság legfontosabb elérhetőségi adatait; 
- a társaság jelmondatát. 

A tagkártyák érvényessége: 
- Tiszteletbeli tagsági kártya (Érvényes visszavonásig); 
- Aspiránsi tagsági kártya (Érvényes tagsági viszony keletkezését 

követő naptári év december 31-ig); 
- Pártoló tagsági kártya (Érvényes tagsági viszony keletkezését 

követő naptári év december 31-ig); 
- Rendes tagsági kártya (Érvényes visszavonásig). 

A korábbi tagsági kártyák nem veszítik el érvényességüket. 
A tagok – saját költségükre – kérhetik az új tagsági kártyával való 
ellátásukat. 
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9.§ 
Tagdíjak 

A tagdíj mértékét az elnökség – a közgyűlés által átadott hatáskörben – 
évente állapítja meg. 
2007-ben: aspiránsi tagdíj= 12€ (3000ft), senior tagdíj=14€ (3500ft), rendes 
tagdíj=16€ (4000Ft), pártolói tagdíj minimum = 40€ (10 000Ft) 
Az elnökség jogosult természetes személyek esetében egyedi tagdíjak, 
illetve átmeneti tagdíjmentesség megállapítására is a körülmények 
figyelembevételével. Jogi személyiségű tagok esetében a tagdíjat minden 
esetben egyedileg állapítja meg az elnökség. 

10.§ 
Többes tagság 

A többes tagság fogalma alatt Tudományos Társaságunk tagjainak más 
társadalmi szervezettel is tagsági viszonyt létesítő tagjait értjük.Többes 
tagság esetén jelenleg a Bűnügyi s Rendőrtörténeti Múzeum 
Relikviagyűjtők Egyesületében (BRMRE) is tagsággal rendelkező 
tagtársaink mentesülhetnek a Tudományos Társaságunk 
tagdíjkötelezettsége alól minden második évben.A Magyar Hadtudományi 
Társaságnál (MHT) is tagsági viszonnyal rendelkező tagtársaink a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál 
(SZBMRTT) – rendes tagság esetében – a tagdíj 50%-át kötelesek 
befizetni.A többes tagságú tagtársaknak többes tagságukat írásban kell 
bejelenteniük Tudományos Társaságunk elnökségénél. Tagdíjmentesség 
abban az esetben realizálható számukra, ha a társ társadalmi szervezetben 
az éves aktuális tagdíjuk befizetését igazoló iratot (csekkmásolatot stb.) az 
elnökségünkhöz eljuttatják. 

11. § 
Tagdíjmentesség 

Amennyiben a tagdíjmentesítést a tag kezdeményezi, kérelmét általában 
írásban kell eljuttatnia az elnökséghez, melyben indokolja a mérséklésre 
irányuló indítványát. A tagdíjmentesség témájában az elnökség dönt  

12. § 
Tagdíjmentesség életkor alapján 

A 75. életévüket betöltött tagtársak számára a tagdíj fizetése nem kötelező. 
Az elnökség — egyéni körülmények figyelembevételével, személyre szóló 
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döntés formájában — a kötelező tagdíjfizetés alóli felmentést, eltérő életkor 
alapján is megállapíthatja. 

13.§ 
Kiértesítések 

A tagdíjak mértékéről, a tagok tagdíj kötelezettségéről a tagságot általában 
évente, illetve a változások függvényében ki kell értesíteni. 

14.§ 
Tagdíjfizetési határidő 

Az éves tagdíjak befizetése a tárgyév első ¼-ed évében esedékes, mivel a 
tagdíjak a SZBMRTT. működési költségeihez való hozzájárulását 
szolgálják. 

15. § 
Felfüggesztés és szüneteltetés 

A tagsági viszony — senior és rendes tagság esetében — felfüggeszthető 
illetve szüneteltethető. Mindkettő eldöntésére az elnökség jogosult. 
Felfüggesztésre általában akkor kerülhet sor, ha az érintett tag átmenetileg 
olyan helyzetbe kerül, ami nem egyeztethető össze a tagságával. 
Szüneteltetésnek többnyire akkor van helye, ha a taggal a kapcsolat 
megszakadt. Tagsági viszony szüneteltetése az évi tagdíjbefizetés 
elmaradása esetében, a tárgyév végétől foganatosítható. Tagdíjhátralék 
keletkezése miatt általában egy évig célszerű a tagsági viszony 
szüneteltetése. Felfüggesztés, illetve szüneteltetés visszavonására az 
előidéző ok megszűntetésével kerülhet sor. A tagsági viszony 
helyreállításakor megvizsgálható, hogy egyéb — a tagságot kizáró 
körülmény — nem keletkezett é a felfüggesztés illetve a szüneteltetés 
időszakában. A tagsági viszony helyreállítására az elnökség jogosult. A 
tagsági viszony helyreállításának előfeltétele, hogy a szüneteltetés 
időszakának a tagdíját is kiegyenlítse az érintett tagtársunk.  

16. § 

A határozatot a közgyűlés egyhangúlag fogadta el. A tagságra, illetve a 
tagdíjra vonatkozó korábbi döntések ezzel érvényüket vesztették. A 
határozat az alapszabályzatban foglaltakkal együttesen érvényes. 

Budapest, 2006. IX. 29. 
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A Szemere Bertalan  
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság  

2007. évi munkaterve 
 

Tartalom: 
A: T u d o m á n y o s   k u t a t á s o k  

I. Forrásfeldolgozások 
II. Szakirodalom feldolgozások 
III. Tanulmányok, monográfiák, forráskritikák készítése 
IV. Prioritást élvező témakörök 

B: S z e r k e s z t é s e k 
I. Könyvszerkesztés 
II. Periodikaszerkesztés 
III. Az Internetre kerülő anyagok szerkesztése 

C: P á l y á z a t o k 
I. A társaság által meghirdetett pályázatok 
II. A társaság által benyújtandó pályázatok 

D: T a n u l m á n y u t a k 
I. Konferenciák, szimpóziumok, műhelyviták 
II. Gyűjtemények, intézetek, oktatási intézmények, 
szerkesztőségek, tudományos egyesületek és egyéb 
alkotóműhelyek látogatása. 

E: R e n d e z v é n y e k 
I. Elnökségi ülések 
II. Elnökségi koordinációs értekezletek 
III. Választmányi ülés 
IV. Közgyűlés 
V. Tudományos rendezvényeink 
VI. Kiállítások 
VII. Egyéb rendezvények 

F: G y ű j t e m é n y 
I. Rendvédelem-történeti információbázis 
II. Rendvédelem-történeti tárgyi emlékek  

G: O k t a t á s 
I. Magyar rendvédelem-történeti oktatás 
II. Külföldi rendvédelem-történeti oktatás 

H: K ü l-  és  b e l k a p c s o l a t o k 
I. Külkapcsolatok 
II. Belkapcsolatok 
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I: A n y a g i   f o r r á s o k,  t u d o m á n y o s   k ö z é l e t,  m é d i a 
v i s s z h a n g  

I. A társaság financiális és materiális lehetőségeinek gyarapítása 
II. A művelt diszciplína és a társaság médiában történő 

megjelenésének elősegítése 
J: E g y e b e k 

I. Elismerési rendszer  
II. Társasági protokolltárgyak 
III. Adminisztráció 
 

A Társaság közgyűlése 2006. szeptember 28-án jóváhagyólag 
elfogadta 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 

Preambulum 
A munkaterv csak a társasági teendőket tartalmazza, a szakosztályok 
programjai ebben nem szerepelnek. 

A társasági rendezvények előkészítéséért és levezetéséért az 
ügyvezető alelnök felel. 

Az előterjesztők önállóan döntenek arról, hogy előterjesztésüket 
szóban, vagy írásban teszik meg. A munkatervet mindig írásban kell 
benyújtani. 

Az ülések után - ideértve a közgyűlést is - két héttel az írásos 
anyagot az ügyvezető alelnöknek a társaság irattárába le kell adnia. 

Tudományos társaságunk 2007. évi munkatervének kialakítása 
során vezér szempontnak tekintettük, hogy: 

- a diszciplína leglényegesebbnek és aktuálisnak tartott kérdéseivel 
foglalkozzunk; 

- azokat a témákat részesítsük előnyben, amelyeknek kimunkálására a 
feltételrendszert illetően előreláthatóan esély van; 

- erőinket - egyeztetve a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Alapítvánnyal (SZBMRA) - néhány fontos feladatkörre 
koncentráljuk; 

- a korábbi években már megkezdett folyamatok lehetőleg ne 
szakadjanak meg, a feltáró-kutató munkák folytatódjanak; 

- a rendvédelem-történetnek, mint diszciplínának zsenge korára 
való tekintettel az alapozó jellegű feltárások és a nemzetközi 
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összehasonlító munkák (bibliográfiák, repertóriumok és tanulmányok) 
kerüljenek előtérbe; 

- tovább folytatódjék egyesületünk szakmai tekintélyének 
gyarapodása, erősödjenek financiális kondícióink és létszámunk, 
együttműködési kapcsolataink elmélyüljenek, illetve tovább 
bővüljenek, a tudományos közéletben betöltött szerepünk szélesedjék; 

- Társaságunk stratégiai tervében foglaltak tükröződjenek a 
munkatervben; 

- az Európai Rendvédelem-történeti Szövetséggel  kapcsolatos teendők 
végzéséhez hozzájáruljunk. 
A munkatervben azok a személyek kerültek előtérbe, akikhez a 
2005.évi ciklusváltás nyomán az új évezred elején a Társaság munkája 
tekintetében számítani szeretne. 

Fő célkitűzések 
Társaságunk fő feladatköre - a korábbi évekhez hasonlóan - kettős: 

- nemzeti rendvédelem-történetünk kutatása, 
- a feltárt ismeretek közkinccsé tétele publikációkkal, illetve a 

diszciplína oktatásában történő közreműködéssel, valamint a leendő 
rendvédelem-történeti gyűjtemény létrehozásának elősegítésével. 
 

"A" 
TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 

A/I. Forrásfeldolgozások 
A/I-1.  A magyar állam határőrizete XIX-XX.századi iratanyagnak 

feldolgozása. 
Felelős: Dr GÁSPÁR László, Dr. NAGY György, Dr. PARÁDI József 
Határidő: folyamatos 

A/I-2.  A magyar kitüntetési és elismerési rendszerek iratanyagának 
feltárása és gyűjtése. 
Felelős: ZEIDLER Sándor 
Határidő: folyamatos 

A/I-3.  A magyar csendőrség biográfiájának gondozása. 
Felelős: PERJESI György 
Határidő: folyamatos 

A/I-4.  Az államhatár ábrázolásával kapcsolatos térképészeti 
kutatások. 
Felelős: Dr. SUBA János  
Határidő: folyamatos 
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A/I-5.  A Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó iratanyag 
feltárása. 
Felelős: Dr. CSAPÓ Csaba 
Határidő: folyamatos 

A/I-6.  A Somogy megyei rendvédelem-történeti iratanyag feltárása. 
Felelős: BERTA Gyula 
Határidő: folyamatos 

A/I-7.  A magyar békefenntartás történetére vonatkozó iratanyag 
feltárása. 
Felelős: Dr. BODA József    
Határidő: folyamatos 

A/I-8.  A magyar büntetésvégrehajtás történetére vonatkozó 
iratanyag feltárása. 
Felelős: Dr. LŐRINCZ József, Dr. MEZEY Barna 
Határidő: folyamatos 

A/I-9. A polgári magyar állam felderítő szervezeteire vonatkozó 
iratanyag feltárása. 
Felelős: CSÓKA Ferenc 
Határidő: folyamatos 

A/I-10 Rendvédelmi hősök  és emlékhelyek iratanyagainak feltárása. 
Felelős: FAZAKAS László 
Határidő: folyamatos 

A/I-11.A magyarországi testőrségekre vonatkozó iratanyag 
feltárása. 
Felelős: FAZAKAS László 
Határidő: folyamatos 

A/I-12. A magyar rendvédelmi szervek formanyomtatványainak 
változásaira vonatkozó iratanyag feltárása. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor 
Határidő: folyamatos 

A/I-13.  A rendvédelem-történet képi megjelenítésének, 
nyomtatványainak digitalizációja. 
Felelős: Dr. LÓRÁNT Csaba (rendőrségtörténet) 
              FAZAKAS László (testőrség és emlékhelyek) 
              Mag. SIMON F. Nándor (nyomtatványok) 
Határidő: folyamatos 
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A/II. Szakirodalom feldolgozások 
A/II-1.  Az egyetemes rendvédelem-történeti kiadványok 

megjelenésének figyelemmel kísérése, a megjelentek regisztrálása, 
lehetőség szerinti beszerzése. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 

A/II-2.  A hazai szakirodalom figyelemmel kísérése, új kiadványok 
regisztrálása és lehetőség szerinti beszerzése. 
Felelős: Dr. PARÁDI József 
Határidő: folyamatos 

A/II-3.  Rendvédelem-történeti folyóiratok repertóriumainak 
készítése. 
Felelős: Dr. PARÁDI József 
Határidő: folyamatos 

A/II-4. A magyar békefenntartás története. 
Felelős: Dr. BODA József 
Határidő: folyamatos 

A/II-5.  Rendelet digitalizáció. 
Felelős: Dr. PARÁDI József, Dr. ZSUFFA András, SZÉKELY Zoltán, 
CSÓKA Ferenc 
Határidő: folyamatos 

A/III. Komplex kutatási programok  
A/III-1. A magyarországi rendőrségek története (1867-2000) 

Felelős: Dr. ERNYES Mihály 
Határidő: 2008. szeptember 

A/III-2.  A rendvédelem-tudomány történeti előzményei  
Magyarországon. 
Felelős: Dr. ERNYES Mihály 
Határidő: folyamatos 

A/III-3.  A magyar határőrizet története (1867 – 2000). 
Felelős: Dr. PARÁDI József, Dr. GÁSPÁR László, Dr. NAGY György 
Határidő: 2008. szeptember 

A/III-4.  A Magyar Királyi Csendőrség. 
Felelős: Dr. PARÁDI József 
Határidő: 2008. szeptember 
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A/III-5. A magyar határforgalom ellenőrzés története a XIX-XX. 
században. 
Felelős: Dr. NAGY György 
Határidő: folyamatos 

A/III-6. A magyar büntetés-végrehajtás története. 
Felelős: Dr. MEZEY Barna  és Dr. LŐRINCZ József 
Határidő: 2008 január 

A/III-7. A magyar rendvédelem formai jegyeinek fejlődéstörténete a 
XIX.XX. .században. 
Felelős: ZEIDLER Sándor 
Határidő: folyamatos 

A/III-8. A magyar határforgalmi utiokmányok fejlődéstörténete. 
Felelős: Dr. BENCSIK Péter  
Határidő: 2008. szeptember 

A/III-9 .A magyar állam határvonalainak története. 
Felelős: Dr. SUBA János  
Határidő: 2008. szeptember 

A/III-10.  A rendvédelem-tudomány szakterületének tartalma és 
határai. 
Felelős: Dr. ZACHAR József 
Határidő: folyamatos 

A/IV. Kívánatos tanulmányok, monográfiák, forráskri tikák, stb. 
készítése (prioritást élvező rendvédelem-történeti témakörök) 
- osztrák-magyar közös rendvédelmi múlt; 
- az angolszász ás a kontinentális rendvédelmi modellek hatása a 
Kárpát-medence térségére; 
- a rendvédelem-történet oktatása; 
- a rendvédelem-történet térbeli megnyilvánulásának feldolgozásai; 
- a rendvédelem és a véderő kapcsolata (1867-1945); 
- rendvédelmi biográfiák, bibliográfiák, repertóriumok, kronológiák, 
jogszabálygyűjtemények elsősorban 1867-től; 
- testülettörténeti alkotások; 
- a rendvédelmen belüli viszonyrendszer, továbbá a véderő és 
közigazgatás kapcsolatrendszere 1867-től 
szimbólumrendszerek és formai jegyek 1867-től; 
- a rendvédelmi szervek működési tapasztalatai; 
- a rendvédelmi szervek képesítési követelményrendszerének és 
képzési struktúrájának változásai 1867-től; 
- rendvédelem a haderőben; 
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- hírszerzés és rendvédelem; 
- társadalmi és gazdasági szervezetek a rendfenntartásban. 

A kutatómunkát koordinálja és abban részt vesz: Dr. Szakály Sándor 
Határidő: folyamatos 

"B" 
SZERKESZTÉSEK 

B/I. Könyvszerkesztés 
B/I-1. A magyar személyazonosító okmányok története. 

Határidő: Anyaggyűjtés és szerkesztés folyamatosan  
B/I-2. A magyar határőrizeti szervek története (1867-2000). 

Szerző(k:) Dr. GÁSPÁR László, Dr. PARÁDI József 
Határidő: Anyaggyűjtés és szerkesztés folyamatosan  

B/I-3. A Dél-Pannon Rendvédelem-történeti Napok konferencia 
anyagainak szerkesztése. 
Szerző: BERTA Gyula 
Határidő: folyamatos 

B/I-4. A XIX-XX. századi rendvédelem irodalma bibliográfiájának 
gondozása  (1867-1919) és (1920-1945). 
Szerkesztő: Dr. PARÁDI József 
Határidő: folyamatos 

B/I-5. A rendvédelem-történet kitüntetés-sorozatot bemutató 
kiadvány szerkesztése. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor, ZEIDLER Sándor 
Határidő: folyamatos 

B/I-6. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaságot bemutató jubileumi könyv szerkesztése. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor 
Határidő: folyamatos 

B/I-7. Magyar Rendvédelem-történeti emlékhelyeket bemutató 
kiadványhoz anyaggyűjtés és szerkesztés. 
Felelős: FAZAKAS László 
Határidő: folyamatos 
B/II. Periodikaszerkesztés 

B/II-1.  Rendvédelem-történeti Hírlevél (2007/1-2. szám). 
Felelős: Dr. PARÁDI József, Dr. SUBA János, SZÉKELY Zoltán, FAZAKAS 
László, Dr. LÓRÁNT Csaba, Mag. SIMON F.    Nándor 
Határidő: május és november 

B/II-2.  Rendvédelem-történeti füzetek  
Felelős: Dr. PARÁDI József, Dr. SUBA János, SZÉKELY Zoltán  
Határidő: március, június, szeptember 
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B/II-3.  Rendvédelem-történeti Füzetek (bővített repertórium). 
Felelős: Dr. SUBA János – SZÉKELY Zoltán  
Határidő: október 
B/III. Az Internetre kerülő anyagok szerkesztése 

B/III-1. A magyarországi rendvédelem-történeti honlap gondozása 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor – SZÉKELY Zoltán - ZEIDLER Sándor  
Határidő: folyamatos 

A szerkesztő munkát koordinálja és végzi , valamint a híranyagot 
gyűjti: Dr. SUBA János- SZÉKELY Zoltán 
Határidő: folyamatos  

"C" 
PÁLYÁZATOK 

C/I. A társaság által meghírdetett pályázatok 
C/I-1. A közigazgatással és a rendvédelmi testületekkel közös 

pályázati programok lehetőségeinek feltárása és elősegítése. 
Kellő financiális források hiányában szünetel. 

C/II. A társaság által benyújtandó pályázatok 
C/II-1.  A pályázatok előkészítését és benyújtását az alábbi 

szempontok figyelembevételével kell megvalósítani: 
- Minden lehetséges pályázatot meg kell ragadni. Ennek érdekében 

gyűjteni kell a vonatkozó ismereteket, felhívásokat, kiadványokat, stb. 
- A felhívások ismeretének birtokában az érintett szakterületet 

kutató tagtársakat kell bevonni a pályázatokba 
- Törekedni .kell arra is, hogy - amennyiben lehetséges és előnyös - 

társaságon kívüli természetes, illetve jogi személyeket is bevonjunk a 
pályázatokba. 

- Szorgalmazni kell az informális kapcsolatrendszer erősítését, 
mivel annak többnyire nagyobb súlya van, mint a jól előkészített 
pályázatnak. 

- Figyelemmel kell kísérni, hogy a témák milyen megközelítése 
találkozott a pályázatot elbírálók elképzeléseivel és ahhoz kell igazítani 
a pályázatokat. 

- Ügyelni kell a pályázattípusoknál szokásos mértékek betartására. 
- Fel kell deríteni azt is, hogy a pályázatot kiírók kiknek az ajánlását 

fogadják szívesen. 
- Egy téma eltérő megközelítéseivel több helyen is célszerű 

pályázni. 
A társaságunk részéről pályázatképes (megfelelő alkotói háttér és 
témaművelési előzmények) témakörök a "mecénást igénylő feladatok 



Rendvédelem-történeti Hírlevél  XVI. évf. (2007) 27. sz. 

41 

jegyzéke a magyar rendvédelem története körében" című, az elnökség 
által készített összeállításban szerepelnek. 

Felelős:  
Határidő: folyamatos 

C/II-2. Kiemelt figyelmet kell fordítani az „Európa rendvédelem-
története” című pályázati projekt partneri hálózatának és a projekt 
elkészítésének előkészítésére és megvalósítására. 

Felelős: Dr. MEZEY  Barna, Dr. PARÁDI József, Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 

A pályázati munka végzését koordinálja és a project tervek 
kialakításában részt vesz  Dr. PARÁDI József 
Határidő: folyamatos 

"D" 
TANULMÁNYUTAK 

A munkatervben a társaság képviseletében kívánatos és 
feltehetően megvalósuló tanulmányutak szerepelnek, melyek közül 
csupán egy-két út részesül társasági támogatásban az elnökség döntése 
szerint. A többi út esetében a költségek finanszírozása nem tárasági 
forrásból történik. Külső támogatások igénybevétele esetén a társaság 
azt a személyt részesíti előnyben az egyesület képviselete tekintetében, 
aki elősegítette a költségek társaságon kívüli finanszírozását. Az 
egyesületi finanszírozás tekintetében prioritást az a tanulmányút kap, 
amelyből előreláthatóan a legtöbb haszna származhat egyesületünknek. 
Az elnökség által a munkaterv készítésekor még nem ismert 
lehetőségek hozzájárulhatnak a tanulmányutak gyarapodásához. 
D/I. Konferenciák, szimpóziumok, műhelyviták 

D/I-1. Rendvédelem-történeti konferencia. 
Hely: USA (Florida) 
Idő: február 

D/I-2. Német Rendőrtörténeti Társaság éves találkozója. 
Hely: Németország 
Idő: november 

D/I-3. Nemzetközi Hadtörténeti Kollokvium. 
Hely:   
Idő:  

D/I-4. IPA rendőrtörténeti szeminárium. 
Hely: Németország 
Idő: augusztus 
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D/I-5. Francia Csendőrségtörténeti Alapítvány szervezésében 
kivitelezésre kerülő párizsi nemzetközi  rendvédelem-történeti 
tudományos konferencia. 
Hely: Párizs 
Idő: értesítés szerint 

D/I-6. Magyar Hadtudományi Társaság (MHT.) rendvédelem-
történet tekintetében érintett témájú konferenciái. 
Hely: MHT. munkaterve szerint 
Idő: MHT.  munkaterve szerint 

D/I-7. Hadtörténeti Intézet (H.I.) rendvédelem-történet tekintetében. 
érintett témakörű konferenciái. 
Hely: H.I. értesítése szerint 
Idő: H.I. értesítése szerint 

D/I-8. Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi 
Intézetének (MTA. TI.) rendvédelem-történet tekintetében érintett 
témájú konferenciái. 
Hely: MTA TI .értesítése szerint 
Idő: MTA TI. értesítése szerint 

D/I-9. Magyar Történeti Társulat (M.T.T.) rendvédelem-történet 
tekintetében érintett témájú konferen-ciái. 
Hely: M.T.T. értesítése szerint 
Idő: M.T.T. értesítése szerint 

D/I-10. A magyar rendőrség, a határőrség és a belügyi tárca 
Tudományos Tanácsai által szervezett konferencián történő részvétel. 
Hely: értesítés szerint 
Idő: értesítés szerint 

D/I-11. Magyar rendészettudományi Társaság (MRTT) 
rendvédelem-történet tekintetében érintett témájú konferenciái   
Hely: értesítés szerint 
Idő: értesítés szerint 

D/I-12. Egyéb külföldi és hazai közgyűjteménye, kutatási és oktatási 
intézmények, valamint társadalmi szervezetek és rendvédelmi 
testületek által szervezett a rendvédelem-történet tekintetében érintett 
témakörű rendezvényei. 
Hely: a szervezők értesítése szerint 
Idő: a szervezők értesítése szerint 

A konferenciákon  és tanulmányutakon történő részvételt koordinálja  
dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 
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"E" 
RENDEZVÉNYEK 

E/I. Elnökségi ülések 
E/I-1. Tavaszi ülés. Napirendi pontok: 
- Jubileumi évkönyv, rendvédelem-történetért kitüntetés sorozatot 

bemutató kiadvány, rendvédelem-történeti emlékhelykalauz. 
Előterjesztő: Mag SIMON F. Nándor, ZEIDLER Sándor, FAZAKAS László, 

- A munkatervben „Tudományos tartalmú rendezvények” címszó 
alatt tervezett rendezvények tapasztalatai és előkészítési feladatai 
Előterjesztő: Mag,. SIMON F. Nándor, CSÓKA Ferenc 

- Egyebek. 
Felelős: Az ügyvezető alelnöki teendőket ellátó soros elnökségi tag 
Határidő: március 

E/I-2. Nyári ülés. Napirendi pontok: 
- Tagdíjrendszerünk, financiális lehetőségeink, pályázataink. 

Előterjesztő: dr. PARÁDI József 
- Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság az interneten, rendvédelem-történeti honlapunk.   
Előterjesztő: Mag. SIMON F. Nándor, ZEIDLER Sándor, SZÉKELY Zoltán 

- Egyebek. 
Felelős: Az ügyvezető alelnöki teendőket ellátó soros elnökségi tag 
Határidő: folyamatos 

E/I-3. Őszi ülés. Napirendi pontok: 
- Az 2007. év értékelése, a 2008. évi munkaterv tervezet. A 

közgyűlési beszámoló tervezete. A társaság gazdálkodása. 
Előterjesztő: Dr. PARÁDI József, JOÓ Gábor 

- A rendvédelem-történeti tudományos alkotói tevékenységek 
tapasztalatai és feladatai. 
Előterjesztő: SZAKÁLY Sándor 

- Egyebek. 
Felelős: Az ügyvezető alelnöki teendőket ellátó soros elnökségi tag. 
Határidő: szeptember 

E/I-4. Téli ülés. Napirendi pontok: 
- A társaság külföldi kapcsolatrendszere. Helyünk és szerepünk az 

Európai Rendvédelem-történeti Szövetségben. 
Előterjesztő: Dr. HEGYALJAI Mátyás  

- A rendvédelem-történeti oktatás és kutatás helyzete, teendőink. 
Előterjesztő: Dr. MEZEY Barna   
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- Egyebek. 
Felelős :Az ügyvezető alelnöki teendőket ellátó soros elnökségi tag 
Határidő: november 

E/II. Elnökségi koordinációs értekezletek: 
Kéthetente, vagy szükség szerint az aktuális témák megvitatásával. 

E/III. Választmányi ülések: 
A választmányi ülések a tavaszi és őszi elnökségi üléssel közösen 
kerülnek megtartásra. 

E/IV. Közgyűlés 
A közgyűlést - társaságunk hagyományaihoz híven - a soros őszi 
konferenciánkkal együtt tartjuk meg. 
Felelős: Az ügyvezető elnöki teendőket ellátó soros elnökségi tag 
Határidő: október  

E/V. Tudományos tartalmú rendezvények 
E/V-1.” Politikai rendészet a rendvédelemben” című XIX. 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia. 
Felelős:  Mag. SIMON F. Nándor 
Hely: Budapest  
Határidő: október 

E/V-2. „Csendőrség-történeti szimpozium.  
Felelős: CSÓKA Ferenc 
Hely: Budapest  
Határidő: február    

E/V-3. „Szemere Beszélgetések” című rendőrség-történeti 
szimpóziumsorozat  III. rendezvénye. 
Felelős: PARÁDI Ákos, Mag. SIMON F. Nándor 
Hely: Miskolc  
Határidő: április           

E/V-4. „Dél Pannon Rendvédelem-történeti Napok” című regionális 
rendvédelem-történeti szimpózium-sorozat V. rendezvénye.  
Felelős: BERTA Gyula 
Hely: Kaposvár  
Határidő: szeptember           
E/VI. Kiállítások  

E/VI-1. A rendvédelem-történeti tartalmú kiállítások szervezése a 
lehetőségek függvényében hazai és külföldi jelesebb évfordulókhoz, 
illetve eseményekhez kapcsolódóan. 
Felelős: Dr. LÓRÁNT Csaba, Dr. SÁGI Zoltán, ZEIDLER Sándor 
Határidő :az  E/VI., E-VII. csoportokban felsoroltakhoz kapcsolódóan 
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E/VI-2. Rendvédelem-történeti kitüntetéssorozatot bemutató 
kiállított anyagok felújítása, gondozása és a kiállítóhelyek gyarapítása. 
Felelős:ZEIDLER Sándor 
Határidő: folyamatos   

E/VII. Egyéb rendezvények 
E/VII-1 . Európai Rendvédelem-történeti Szövetség munkájában 

történő részvétel. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás, Dr. PARÁDI József, Dr. SUBA János, 
Dr. SÁNDOR Vilmos, Dr. MEZEY Barna 
Határidő: június 

E/VII-2. Rendvédelem-történeti oktatók kerekasztal értekezlete a 
szakmatörténeti képzés helyzetéről (lehetőleg az őszi konferencia 
szekciójaként). 
Felelős: Dr. MEZEY Barna 
Határidő: az őszi konferenciához kapcsolódóan 

A rendezvények szervezését irányítja, koordinálja illetve abban részt 
vesz: CSÓKA Ferenc, JOÓ Gábor 
Határidő: folyamatos 

"F" 
GYŰJTEMÉNYEK 

F/I. Rendvédelem-történeti információbázis 
F/I-1. Rendvédelem-történeti repertóriumok készítésének folytatása 

(lásd A/II-3. pontot). Az elkészített anyagok rendszerezése, kiadvány 
illetve számítógépes program segítségével történő hasznosításának 
előkészítése. 
Felelős: Dr. PARÁDI József  
Határidő: folyamatos 

F/I-2. A rendvédelem-történeti műtárgyak, művészeti alkotások és 
emlékhelyek adatbázisának kialakítása, gyarapítása és közkincsé tétele. 
Felelős: FAZAKAS László 
Határidő: folyamatos 

F/I-3 A rendvédelem-történeti kutatók és gyűjtemények, valamint 
alkotó- és oktató műhelyek regisztruma kialakításának előkészítése. 
Felelős: Dr. LÓRÁNT Csaba 
Határidő: folyamatos 
F/II. Rendvédelem-történeti tárgyi emlékek  

F/II-1.  A köz- és magángyűjteményekben, továbbá a lakosság 
körében fellelhető rendvédelem-történeti tárgyi emlékek feltérképezése 
és számítógépes programon történő rögzítésére törekvés. 
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Felelős: Dr. LÓRÁNT Csaba 
Határidő: folyamatos 

F/II-2.  A külföldi rendvédelem-történeti orientáltságú, 
gyűjtemények felkutatása, velük kapcsolat kialakítása, majd közös 
programok szervezése. 
Felelős: ZEIDLER Sándor, Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 

A gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységet irányítja, szervezi és a 
megvalósításban részt vesz: Dr. Lóránt Csaba 
Határidő: folyamatos 

"G" 
OKTATÁS 

G/I. A magyar rendvédelem-történeti oktatás 
G/I-1. Kapcsolattartás azokkal az oktatási intézményekkel, ahol a 

rendvédelem-történeti diszciplína oktatását a képzésbe már felvettek. 
Folyamatos tájékozódás az oktatott tárgyak helyzetéről. Indítványok 
kezdeményezése a tantárgyak bővítésére. A szakterületet kutatók 
bevonásának szorgalmazása a tárgyak oktatásába. 
Felelős: Dr. MEZEY Barna 
Határidő: az oktatói szervezetekhez igazodóan 

G/I-2. A rendvédelem-történeti oktatás tekintetében potenciális 
partnernek tekinthető oktatási intézményeknél a díszciplína 
oktatásának kezdeményezése. A szakterület illetékeseivel 
kontaktusteremtés, számukra javaslatok elképzelések nyújtása. 
Felelős: Dr. MEZEY Barna 
Határidő: folyamatos 

G/I-3. A hazai és külföldi felső- és közoktatásban, illetve a szakmai 
képzésben a hivatástörténeti oktatás helyzetének fokozatos feltárása, a 
tendenciák, tapasztalatok felmérése: a rendvédelem-történeti oktatás 
fejlesztése érdekében. 
Felelős: Dr. MEZEY Barna 
Határidő: folyamatos 

G/I-4. A rendvédelem-történeti oktatási koncepció gondozása, az 
abban foglaltak népszerűsítése, és kivitelezésének szervezése. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor 
Határidő: folyamatos 

G/I-5. Rendvédelem-történeti tananyagok korszerűsítésének 
kezdeményezése, új tankönyvek létrehozásának indítványozása és az új 
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kiadások előkészítése rendvédelem-történet tantárgyi struktúrájának 
bővítésére törekvés. 
Felelős: Dr. MEZEY Barna, Dr. GÁSPÁR László 
Határidő: folyamatos 

G/II. Külföldi rendvédelem-történeti oktatás 
G/II-1.  Külföldi rendvédelmi testületek eltérő képzési szintjeinél a 

hivatástörténeti oktatás helyzetének feltárása, a tapasztalatok 
kiértékelése. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás  
Határidő: folyamatos 

G/II-2.  Külföldi rendvédelem-történeti oktatási dokumentumok, 
tananyagok és szakirodalom beszerzése, figyelemmel kisérése, 
lehetőség szerinti fordítatása és információbázisba rendszerezése. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás  
Határidő: folyamatos 

Az oktató munkát irányítja és a megvalósításban részt vesz: Dr. Mezey 
Barna 
Határidő: folyamatos 

"H" 
KÜL- ÉS BELKAPCSOLATOK 

H/I. Külkapcsolatok 
H/I-1.  Tudományos Társaságunk külkapcsolati rendszerének 

felmérése és rögzítése, majd aktualizálása, a kapcsolatok ápolása. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 

H/I-2.  A környező országok és az Európai Unió tekintetében a 
potenciális partnerek felkutatása, velük a kapcsolatok felvétele, majd a 
közös tevékenység lehetőségeinek felmérése és előkészítése. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 

H/I-3.  A külföldi partnerekkel „együttműködési megállapodásokra” 
törekvés a kiadványok cseréje, egymás rendezvényei 
látogathatóságának elősegítése, közös projektek, rendezvények és 
kiadványok létrehozása érdekében. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 

H/I-4.  Az „Európai Rendvédelem-történeti Szövetség”-ben terv 
szerinti teendők végzése. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás 
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Határidő: folyamatos 
H/I-5.  Tudományos Társaságunk elnöksége és tagjai által az 

egyesületünk érdekében kezdeményezett külkapcsolatok segítése. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 

H/1-6.  Külföldi publikációk elősegítése. 
Felelős: Dr. HEGYALJAI Mátyás 
Határidő: folyamatos 
H/II. Belkapcsolatok 

H/II-1.  Tudományos Társaságunk belkapcsolati rendszerének 
felmérése és rögzítése, majd aktualizálása, a kapcsolatok ápolása. 
Felelős: Dr.ERNYES Mihály  
Határidő: folyamatos 

H/II-2.  Belföldi potenciális partnereink felkutatása, velük a 
kapcsolatok kiépítése, majd a közös tevékenység lehetőségeinek 
felmérése és előkészítése. 
Felelős: Dr. ERNYES Mihály 
Határidő: folyamatos 

H/II-3.  Belföldi partnerekkel „együttműködési megállapodások” 
felújítása, illetve új megállapodások létrehozása, kiadványok cseréje, 
egymás rendezvényei látogathatóságának elősegítése, közös 
projektrendezvények és kiadványok létrehozása érdekében. 
Felelős: Dr. ERNYES Mihály, HANUSKA Miklós 
Határidő: folyamatos 

H/II-4.  A magyar rendvédelem és közigazgatás struktúrájában a 
rendvédelmi diszciplína gondozása hivatott szervezetek létrehozásának 
kezdeményezése és elősegítése. 
Felelős: Dr. ERNYES Mihály 
Határidő: folyamatos 

H/II-5. A rendvédelem-történeti témájú oktatásnak lehetőségét 
biztosító oktatási intézményekkel együttműködési megállapodásokra 
való törekvés. 
Felelős: Dr. ERNYES Mihály    
Határidő :a tanintézeti igények szerint 

H/II-6. A Határőrség és a Rendőrség Tudományos Tanácsaival 
kötött „Együttműködési megállapodások”  konkrét tartalmi teendőinek 
egyeztetése a partnerekkel. 
Felelős: Dr. ERNYES Mihály, HANUSKA Miklós 
Határidő: folyamatos 
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H/II-7 Együttműködési megállapodás illetve közös teendők 
előkészítése a belügyi tárcával. 
Felelős: Dr. ERNYES Mihály, HANUSKA Miklós 
Határidő: folyamatos 
Tudományos Társaságunk kapcsolatait karban tartja és fejleszti külföld 
tekintetében Dr. HEGYALJAI Mátyás, belföld tekintetében Dr. ERNYES Mihály 
Határidő: folyamatos 

"I" 
ANYAGI FORRÁSOK, TUDOMÁNYOS KÖZÉLET, 

MÉDIAVISSZHANG 
I/I. A Társaság financiális és materiális lehetőségeinek gyarapítása 

I/I-1.  Potenciális szponzorok felkutatása. Tájékoztatás egyesületünk 
helyzetéről és igényeiről. Adománygyűjtés, jövedelemadó 1%-ának 
felajánlása stb. 
Felelős: JOÓ Gábor  
Határidő: folyamatos 

I/I-2.  A szóbajöhető gazdasági tartalmú pályázatok kiírásának 
figyelemmel kísérése és megpályázása. 
Felelős: JOÓ Gábor  
Határidő: folyamatos 

I/I-3.  Társaságunk alapszabályában rögzített korlátok között olyan 
tevékenység keresése, amely az egyesület számára jövedelmet 
biztosíthat. 
Felelős: JOÓ Gábor  
Határidő: folyamatos 
I/II. A m űvelt diszciplína és a társaság médiában történő 
megjelenítésének szorgalmazása. 

I/II-1.  Társasági rendezvényekre a helyi és az országos hírközlő 
szervek, a szakmai orgánumok képviselőinek meghívása, részükre 
tájékoztató anyagok biztosítása. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor 
Határidő: a rendezvényekhez kapcsolódóan 

I/II-2.  Társasági kiadványok a társaságra vonatkozó adatok, a 
társaságban folyó szakmai munka, a társaságot ás tagjait ért 
elismerések, a diszciplína új kutatási eredményei, a társaságunk és 
tagjainak a tudományos közéletben betöltött szerepe, stb. témában a 
hírközlő szervek tájékoztatása. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor 
Határidő: folyamatos 
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Az anyagi forráshoz kapcsolódó feladatkörökért JOÓ Gábor, a tudományos 
közéleti tevékenység teendőiért dr. PARÁDI József, a médiával kapcsolatos 
ügyekért Mag. SIMON F. Nándor, a külkapcsolatokért Dr. HEGYALJAI 

Mátyás, a belkapcsolatokért pedig Dr. ERNYES Mihály a felelős. 
Határidő: folyamatos 

"J" 
EGYEBEK 

J/I. Elismerési rendszer  
J/I-1. Társaságunk más szervezetektől kapott elismeréseinek 

figyelemmel kísérése és rögzítése. A társaságunk által adományozott 
elismerések nyilvántartása. Az elismerések beszerzése és tervezése. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor 
Határidő: folyamatos 
J/II. Társasági protokolltárgyak  

J/II-1.  A bemutatkozik a társaság témájú tájékoztató füzet több 
nyelven való publikálása. 
Felelős: Mag. SIMON F. Nándor  
Határidő: januártól 
J/III. Adminisztráció  

J/III-1.  A társasági tagnyilvántartások és egyéb adatbázisok  
folyamatos karbantartása, valamint az adminisztráció végzése.   
Felelős: HANUSKA Miklós 
Határidő: folyamatos  
Az egyebekhez tartozó tevékenységek megvalósulását az ügyvezető alelnöki 
teendőket ellátó soros társasági tag segíti elő. 
Határidő: folyamatos 
 
A munkatervben fog la l tak a Társaság gazdasági helyzete 
alakulásának függvényében hajthatók végre,  a  tervezett  
személyi  fe l té te lek megvalósu lása esetén. 

 
Tagtársaink a televizió képernyőjén 

 
Dr. BOTOS János és Dr. MEZEY Barna tagtársunk szerepelt februárban a 
televízióban. Mindketten szakértői minőségben nyilatkoztak. 

Dr. BOTOS János a tőzsde történetével foglalkozó műsorhoz fűzött 
érdekes kortörténeti információkat. 
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Dr. MEZEY Barna a Szentkorona-elmélet jogtörténeti vonatkozásait 
tárta fel, közérthetően bemutatva annak legmarkánsabb jogi 
aspektusait. 

Tudományos Társaságunk üdvözli a tagság szereplését a médiában, 
hiszen az alapszabályzatunkban foglalt célunk a magyar rendvédelem-
történet kutatása és a feltárt eredmények közkinccsé tétele. A médiában 
megvalósuló szereplés pedig az egyik legjobb módja annak, hogy 
tagtársainkkal és az általa művelt szakterülettel megismerkedhessen a 
nagyközönség. Mindkét tagtársamnak ezúton gratulálok a színvonalas 
szerepléséhez. 

Igaz ugyan, hogy egyik téma sem kapcsolódik közvetlenül a magyar 
rendvédelem történetéhez, azonban mindkét műsor történelmi 
kérdésekkel foglalkozott tudományos, de legalábbis tudományos 
ismeretterjesztő szinten, amely végül is hozzájárul a nemzet-történelem 
tudatának formálásához. Ezen a ponton kapcsolódnak egymáshoz a 
látszólag független történelmi témák. 

Mindkét tagtársunk esetében hiányoltam azonban - a műsorokat 
megtekintő tagtársaimhoz hasonlóan – hogy „elfelejtették” feltüntetni a 
neveik mellett a Tudományos Társaságunk tagsági viszonyára utaló 
jelölést. Való igaz ugyan, hogy nem a nemzeti rendvédelmünk 
témakörébe tartozóan nyilatkoztak. Úgy gondolom azonban, hogy 
amikor történelmi kérdésekben - mint a tudományt művelő személyek 
– nyilatkoznak meg, tagtársainknak illene feltüntetniük a társasági 
tagságukat is. Ezzel senkinek sem csökken a tudományos reputációja 
és az egyéni dicsősége sem mérséklődik. Nem bűn ugyan, ha műsorban 
szereplő személy azonosítására szolgáló szövegrészben nem szerepel a 
tagsága. Erre senkit sem lehet kényszeríteni. Tudományos Társaságunk 
tagsága azonban joggal várja el, hogy a médiában szereplő tagtársaik 
ne hallgassák el annak a tudományos közegnek a feltüntetését, 
amelyben tevékenykednek és amely talán őket is inspirálta 
eredményeik létrehozásában. 

Az sem volna haszontalan, ha a médiában szereplő tagtársaink a 
műsor és benne a személyes megnyilvánulásaik legfontosabb 
paramétereit tartalmazó néhány soros információt eljuttatnák a 
szerkesztőségünkhöz. Amíg erre tagságunk nem érez belső indíttatást, 
a médiaszereplésről szóló közlemények csak esetlegesek lehetnek. 

 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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Emlékeztető 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság 
2007. május 4 –i elnökségi üléséről 

 
A Tudományos Társaság munkaterv szerinti 2007. április 13-ára 
tervezet soros kibővített elnökségi ülése elmaradt, helyette 2007. május 
4-én (pénteken) 0930-kor tartotta meg. 
Az ülésre a munkatervben foglaltaknak megfelelően került sor. 
Az ülés helyszíne a BM Nemzetközi Oktatási Központ (BM NOK) 
objektumában volt. 
Az ülésen részt vet tek: 
CSÓKA Ferenc 
FAZAKAS László 
DR. PARÁDI József 
Mag. SIMON F. Nándor 
DR. SUBA János 
SZÉKELY Zoltán szerkesztő  
meghívottként: 
CSOMÓS István r. alezredes a Miskolci Rendészeti szakközépiskola 
képviseletében 
DR. BODA József az Alapítvány elnöke 
távol (igazoltan) 
DR. BARSINÉ Tassy Mária  
DR. ERNYES Mihály 
DR. HEGYALJAI Mátyás 
JOÓ Gábor 
DR. MEZEY Barna prof. 
Az elnökség 50% feletti részvétellel határozatképesen ült össze. 
Az elnökségi ülésen áttekintettük az éves munkatervből adódó 
feladatok időarányos végrehajtását. 
A februári csendőrség-történeti szimpozion tapasztalatairól Csóka 
Ferenc tájékoztatta az elnökséget. Az előterjesztő azon 
véleményének adott hangot, hogy, továbbiakban is a történelmi 
objektivitás talaján kell maradnia a rendezvénynek nem szabad teret 
engedni az érzelmi és világnézeti véleménynyilvánításoknak. 
Parádi József elnök tájékoztatta az elnökséget az Országos 
Tudományos Diákköri konferenciáról. 
Suba János alelnök és Székely Zoltán technikai szerkesztő 
tájékoztatta az elnökséget a Rendvédelem-történeti füzetek számai 
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szerkesztésének aktuális helyzetéről. 2006-ban megjelent két 
évfolyam. 
Csomós István r. alezredes a Miskolci Rendészeti szakközépiskola 
képviseletében beszámolt  Rendvédelem - történet oktatása a 
Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában 
Elvi döntés született, hogy a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
együttműködve a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társasággal és a Rendőrökért Közbiztonsági 
Alapítvánnyal, Országos Rendvédelem-Történeti Tanulmányi 
Verseny szervez. 
A verseny célja: - a résztvevők rendvédelem-történeti ismereteinek 
felmérése, a nemzeti rendvédelmi hagyományok ápolása. A versenyre 
jelentkezhetnek:  a belügyi rendészeti pályaorientációs képzést folytató 
középfokú oktatási intézmények 6 fős csapatai. A verseny fordulói:A 
részletes versenyfelhívás kiadása 2007. szeptember 01-ig, Az első és a 
második forduló beküldendő feladatokat tartalmaz. Első forduló: 
Feleletválasztós és feladat-kiegészítéses kérdésekből álló teszt, 
valamint esszé jellegű kérdések megválaszolása Második forduló: A 
résztvevőknek házi dolgozatot kell készíteniük, melynek 
témajegyzékét és a dolgozattal szemben támasztott követelményeket a 
később kiadásra kerülő versenyfelhívás tartalmazza. A harmadik 
forduló:A bejutó 6 fős csapatok írásban és szóban fognak számot adni 
tudásukról. A Verseny döntőjére a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskolán kerül sor, amelynek tervezett időpontja: 2008. 
március. 
A döntéseket az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül hozta. A következő  e lnökségi ü lésre – amennyiben nem 
történik olyan esemény, amely rendkívüli elnökségi ülés összehívását 
teszi indokolttá – 2007. harmadik negyedévében fog sor 
kerü ln i. 

 
Budapest, 2007. május 8. 

 
Dr. SUBA János 
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FIGYEL Ő 

Andreas BIRKEN  – Hans-Henning GERLACH : 
Atlas und Lexikon zum Ersten Weltkrieg. Band I-II. 
[Az első világháború atlasza és lexikona I.-II. kötet] 

Königsbronn, 2005, Philatek-Verlag, 114, 120 p. 
 

Manapság egyre fontosabb és nagyobb jelentőségű a világban zajló 
hadiesemények, hadjáratok térbeli elhelyezése, pontos földrajzi 
körülhatárolása. Elég, ha csak az európai fül számára meglehetősen 
idegenül csengő afganisztáni, iraki, közel-keleti, kaukázusi földrajzi 
nevekre gondolunk, amelyek szinte nap mint nap felbukkannak a 
médiák tudósításaiban. A XX. század kiemelkedő hadtörténeti 
eseményeit, többek között a két világégés menetét, fontosabb 
csatáinak, hadjáratainak lezajlását, a frontvonalak változását szintén 
érdemes nyomon követni atlaszok, térképek segítségével, hiszen így 
érthetőbbé válhat példának okáért az egyes hadvezérek döntéseinek 
háttere, jobban áttekinthetjük az egyik vagy másik hadviselő fél által 
meghódított terület kiterjedését. 

A német szerzőpáros által összeállított munka első kötete az első 
világháború történéseit tematikus atlasz formájában tárja az olvasó 
elé. A művet egy első világháborús világtérkép nyitja, amelyen jól 
kivehető, hogy a különböző államok közül, melyek tartoztak az 
egyik vagy másik nagy szövetségi rendszerhez (antant illetőleg 
központi hatalmak), illetve maradtak semlegesek. A következő ábrán 
Birken és Gerlach feltüntetik a német hadtestek békeállomáshelyeit, 
továbbá bemutatják Németország és a szövetséges Osztrák-Magyar 
Monarchia felvonulását 1914 nyarán, az ellenségeskedések 
megindulásakor. A világégés fő hadszínterének végig a főként 
Franciaország és Belgium területén húzódó nyugati front számított, 
ezért magától értetődő módon a mű írói is elsősorban az ott zajló 
események bemutatására összpontosították figyelmüket, azt nagy 
részletességgel, összesen harminc oldalnyi terjedelemben tárgyalják. 
Az orosz vagy keleti front eseményei tizenegy oldalon kerülnek 
bemutatásra, együtt az osztrák-magyar hadműveletekkel, kiemelve a 
német szempontból fontosnak tartott történéseket, pl. a tannenbergi 
valamint a Mazúriában 1914 szeptemberében és 1915 februárjában 
lezajlott csatákat. 
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A mellékhadszíntérnek számító balkáni, olasz és török frontokon, 
valamint az Európán kívül, Afrikában és a Távol-Keleten zajlott 
események, hadműveletek is megelevenednek az atlasz lapjainak 
segítségével, amelyeknek a mű készítői kevesebb figyelmet 
szenteltek. A balkáni front eseményei mindössze nyolc oldal 
terjedelemben szerepelnek, amelyben már a Románia elleni 1916-os 
hadműveletek is benne foglaltatnak. Az olasz hadszíntéren zajlott 
harcokat mindössze öt oldalon mutatja be az atlasz (jellemző módon 
ott csak 1917 október végén jelentek meg nagyobb tömegben a 
német csapatok), a török front eseményei szintén öt, a tengereken 
zajlott háború hat oldalnyi helyet kapott. A volt német gyarmatokon 
lefolyt események valamint a háború utáni Európa területi 
változásainak bemutatására egyaránt három oldalt szenteltek a 
szerzők. 

Több különleges, más művekben eddig nem, vagy csak 
részleteiben látható, kétségtelenül rendkívül hasznos tartalmú és 
érdekes térkép, ábra is bekerült a kötetbe: így például a török 
hadsereg iraki és kaukázusi fronton végbement harcai, a Kínában 
található Csingtau német hadikikötő 1914 őszi japán ostroma, ahol a 
KAISERIN ELISABETH osztrák-magyar cirkáló több mint 300 
haditengerésze a németekkel együtt küzdött és esett japán 
hadifogságba, a belgiumi Antwerpen 1914 október elején, németek 
által történt elfoglalása, az 1917 novemberi cambrai-tankcsata 
történései. 

Ha meg kellene fogalmaznunk, hogy mennyiben tér el a mű első 
kötete a korábban, főleg a két világháború között megjelent, a 
felhasznált irodalomjegyzékben is szereplő különböző tematikájú 
hadtörténeti atlaszoktól, vázlatkönyvektől, vezérkari munkák 
mellékleteitől, a katonai akadémiák, tanintézetek számára készült 
oktatási segédletektől, akkor a következő választ adhatnánk: 
elsősorban modern szemléletében, kiállításában, adatgazdagságában 
és megbízhatóságában. Utóbbira kiváló példa, hogy a feliratként 
előforduló magyar személyneveket (pl. az orosz fronton egyaránt 
hadseregeket vezénylő Tersztyánszky Károly, illetve Kövess 
Hermann tábornokokét) mindenütt következetesen helyesen írják. Az 
atlasz azt nyújtja az olvasónak, ami a célja: áttekint, tájékoztat, 
orientál, további kutatásokra, böngészésre ösztönöz, valamint 
bemutatja hol is jártak német csapatok az első világháborúban. 

A kötet többek között ráirányítja a figyelmünket arra is, mennyire 
fontos és szinte nélkülözhetetlen napjainkban a különféle 
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számítógépes programok alkalmazása a térképek, vázlatok, ábrák és 
könyvek elkészítése során. 

A számítógép segítségével készített színes térképek és ábrák 
segítségével könnyedén tájékozódhatunk a központi hatalmak és az 
antant szembenálló erőinek frontvonalait illetően. A jól bevált 
szokásnak és a hagyományoknak megfelelően a német hadseregeket, 
csapattesteket kékkel, az antantcsapatokat pirossal jelölik. 

Birken és Gerlach nyilvánvalóan kevésbé helyezték a hangsúlyt az 
osztrák-magyar szövetséges harcainak bemutatására, így pl. a 
tannenbergi csata és gorlicei-áttörés fontosabb, mint az 1914 őszi 
galíciai harcok ábrázolása, az osztrák-magyar hadiflotta adriai 
ténykedéséről, pl. az 1917. május 15-én lezajlott otrantói-csatáról szó 
sem esik, azonban ennyi elfogultság a részükről talán még 
megengedhető. 

A könyv használatát megkönnyíti, hogy a jelmagyarázatok 
segítségével az alkalmazott rövidítések könnyen feloldhatók. Nagy 
erénye a műnek, hogy a földrajzi neveket általában mindenhol 
helyesen tüntetik fel, annak ellenére, hogy a magyar geográfiai nevek 
írásmódja néhol kívánni valót hagy maga után. A munka első kötetét 
egy részletes helységnévjegyzék és tárgymutató egészíti ki. 

A második kötet igen sommásan (mintegy három oldalon) 
összefoglalja az első világháború kitörésének okait. A világégés 
előzményeit az 1866-os porosz-osztrák háborútól kezdődően egy 
táblázat segítségével vázolja fel, egy ábra a hadkötelezettség kor- és 
a haderőnemek szerinti megoszlását részletezi Németországban és 
Ausztria-Magyarországon. Egy-egy ábra segítségével 
megismerhetjük a német hadtest, illetve hadosztály béke és háború 
alatti, valamint az egész német szárazföldi haderő szervezeti 
felépítését, létszámát, a német gyaloghadosztály és a német 
gyalogszázad menetoszlopának tagolódását. Megtudhatjuk, hogyan 
állt fel a német tüzérosztály tüzelőállásban, milyen lövegtípusokkal 
rendelkezett a német tüzérség, továbbá milyen fegyverek, anyagok, 
eszközök felett rendelkezett a német utász telep az 1916-os Verdun 
elleni támadás során. 

A következő táblázat segítségével megismerhetjük a német 
császári hadiflotta hajóinak nevét és vízkiszorítását, egy további 
összeveti a Központi és az Antanthatalmak szembenálló szárazföldi 
és tengeri erőviszonyait, egy másikból a főbb hadviselő országok 
hadseregeiben, illetőleg haditengerészeténél használatos rangokat 
követheti nyomon az olvasó. Megismerkedhetünk a brit, a francia, a 
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török, az osztrák-magyar fegyveres erő béke-, és az 1914-es 
mozgósítás utáni, valamint Ausztria-Magyarország hadiflottájának 
mobilizálás utáni hadrendjével. Az olvasó megtudhatja a német 
ezredek hadseregen belüli hagyományos elnevezéseit, egy táblázat a 
nyugati front 1917-ben lezajlott néhány nagyobb csatájában 
szembenálló brit, francia és német lövegek számát veti össze. Egy 
táblázat a német tengeralattjárók által elsüllyesztett kereskedelmi és 
hadihajók tonnatartalmát részletezi, egy újabb a nyugati fronton 
mindkét oldalon elszenvedett repülőveszteségeket taglalja, egy pedig 
a világháborúban részt vett országok teljes emberveszteségét veszi 
számba. 

Néhány számítógépes grafika, szerkezeti rajz a különböző német, 
illetve brit lövegeket (pl. a híres német 42 cm-es „Dicke Bertha” 
mozsarat), a német gyalogság fő fegyverét képező 98 M Mauser-
puskát, az 1914-18 között használt német és brit géppuskákat, 
harckocsikat, repülőgépeket, továbbá a DREADNOUGHT brit 
csatahajót és az U-139 német tengeralattjárót mutatja be. 

A második kötet lexikon részében a világégés csatahelyeiről, 
ismertebb földrajzi és személyneveiről, szervezeti, hadászati és 
harcászati alapfogalmakról, a szembenálló felek által gyakorta 
használt fegyverekről, a leggyakrabban adományozott 
kitüntetésekről, hadiszállító cégekről találunk egy-egy rövid, néhány 
soros magyarázó szócikket mintegy hatvan oldal terjedelemben, 
amelyekhez néhány korabeli fénykép, vagy dokumentum, 
számítógéppel készült táblázat, magyarázó ábra járul illusztrációként. 

Fel kell hívnunk a figyelmet a mű második kötetének 
hiányosságaira is. A szerzők mindössze két, 1990 után megjelent 
német nyelvű szakirodalmat használtak fel a kötet összeállításakor. A 
szövegben kisebb tárgyi tévedésekre is rábukkanhatunk, pl. nem 7,8 , 
hanem közel 9 millió ember vett részt osztrák-magyar részről a 
világháborúban, a gyalogsági tábornok, lovassági tábornok és 
táborszernagy azonos rangosztályt képezett a Monarchia 
haderejében, a könyv írói azonban helytelenül csak a lovassági 
tábornokot és a táborszernagyot tüntetik fel a rangok ismertetésénél. 
A lexikonból hiányoznak a dunai birodalom első világháborús 
szereplésére vonatkozó tárgyszavak. 

Egy feltétlenül hiánypótló, mindenki által jól használható, az eddig 
megjelent angolszász hasonló jellegű munkákhoz képest 
szemléletében és tárgyilagosságában többet nyújtó ismeretterjesztő 
mű született, amely elsősorban nem a szakmai közönségnek íródott, 
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azonban azt történészek is haszonnal forgathatják. A középiskolai és 
a felsőoktatásban kiválóan hasznosítható. Az 1914-es mozgósítástól 
a háborút lezáró békerendszerig átfogó képet ad a világégésről – 
német szempontból. 

A könyv használhatóságát és eladhatóságát még inkább növelte 
volna, ha a szerzők egy CD-ROM mellékleten is hozzáférhetővé 
teszik a térképeket és a lexikont, így a kötetben bemutatott csaták, 
leírt események, személy- és helynevek, adatok könnyen 
visszakereshetők lennének. 

Már régóta nagy szükség lenne egy kifejezetten az Osztrák-
Magyar Monarchia első világháborús hadműveleteit 
hadszínterenként részletesen tárgyaló, az elfoglalt területek 
nagyságának változását, a frontok alakulását, a magyar kiegészítésű 
csapattestek szereplését részletekbe menően, valamint magyar 
nyelven és szempontból is bemutató, sok kiegészítő információt 
nyújtó atlasz, térképgyűjtemény megjelentetésére, amely nagy 
segítséget jelentene a kutatóknak, a hallgatóknak és a tanulóknak, 
valamint a hazánk hadtörténelme iránt érdeklődő olvasóknak a 
világégés történései közötti eligazodásban. 

Dr. BALLA Tibor 

Jochen OLTMER  (Hrsg.): Kriegsgefangene im Europa des Ersten 
Weltkrieges. [Az I. vh. Hadifoglyai Európában.] Paderborn-

München-Wien-Zürich, 2006, Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, 
309 p. 

 
A mai kor embere számára szinte elképzelhetetlen, hogy hónapokra, 
sőt akár évekre megfosszák szabadságától és egy idegen országban 
hadifogolyként raboskodjon, meglehetősen sanyarú körülmények 
között várva sorsának jobbra fordulását, bízva az éppen zajló háború 
illetőleg hadjárat mielőbbi befejeződésében és reménykedve a hőn 
áhított hazatérésben. 

Az utóbbi időben a történészek körében igen elterjedt kifejezéssel 
„a XX. század őskatasztrófájá”-nak nevezett első világháborúban az 
óvatos becslések szerint is nyolc-kilenc millió katona esett az 
egymással szembenálló hadviselő felek fogságába. A világégésben 
résztvevő államok számára ennek a hatalmas embertömegnek a 
tömeges internálása korábban ismeretlen mértékben vetett fel 
katonai, szervezeti, biztonságpolitikai kérdéseket. A különböző kül-, 
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és belpolitikai érdekek érvényesítéséhez az idegen katonák fogva 
tartása egy új eszközt kínált. A foglyok kényszermunkásokként 
történő alkalmazása a munkaerőhiányban szenvedő 
hadigazdaságoknak további új perspektívákat nyitott. A világháború 
befejezése nem jelentette egyben a probléma megoldását is. Az 
utolsó német, osztrák, magyar, orosz hadifoglyok például csak 1922-
ben tértek vissza régi, vagy időközben már új határok közé szorított 
hazájukba. 

A német nyelvű tanulmánykötet szerzői és szerkesztői az első 
világégés alatti hadifogság különböző nézőpontokból történő 
vizsgálatát tűzték ki célul. A könyvben három nagy témakör köré 
csoportosítva találunk írásműveket. 

Az előszó után Jochen Oltmer bevezető tanulmányát olvashatjuk, 
amelyben a hadifogság szerepét és annak tapasztalatait foglalja össze 
az első világháborús Európában. A szerző az 1914-1918 közötti 
kényszerű raboskodás katonai és katonapolitikai, kül-, és 
nemzetiségi-politikai, bel-, és biztonságpolitikai, valamint gazdaság-, 
és munkaerő-politikai aspektusait foglalja össze tényszerűen, egyben 
historiográfiai áttekintést is ad a témáról. 

Annette Becker rövid esszéjében az első világégés során 
hadifogságba esett katonák helyzetének abszurd voltát mutatja be. 

Az első nagy témaegység a hadifogságot az európai államok 
problémájaként állítja a középpontba. 

Hannes Leidinger és Verena Moritz tanulmánya az Osztrák-
Magyar Monarchiában 1914-1918 között hadifogságban tartottakról 
szól. Az auktorok bemutatják az 1914-es háborús év őszének 
szűkölködését, az ellenséges katonák elszállásolásának problémáit, 
írnak a „jobb hadifogság” mítoszáról, számba veszik a dunai 
birodalom területén létesült fontosabb hadifogolytáborokat, az 
osztrák-magyar bürokrácia gyengéit, a fogvatartók gazdasági 
megfontolásait. Ismertetik, hogy az 1917-es két orosz forradalom 
milyen hatást gyakorolt a foglyokra. Megtudhatjuk, hogy az 1918-as 
évben a Monarchia és értelemszerűen a hadifoglyok ellátása 
mennyire hiányossá vált, majd részletezik a hadifoglyok elhúzódó 
hazatérésének lefolyását. 

Jochen Oltmer összefoglaló táblázatok segítségével ismerteti meg 
az olvasóval az első világégés idején német hadifogságba esettek 
számát és nemzetiségét. Tudomást szerezhetünk arról, hogy a német 
gazdaság mely ágazataiban foglalkoztatták őket (pl. az iparban, a 
mezőgazdaságban, a hadicélú építkezéseken stb.). Külön foglalkozik 
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a foglyok közhasznú munkára (általában mezőgazdasági kultivációs 
munkák, csatornaépítés, folyószabályozás) fogásával, akik 1915-re 
már nélkülözhetetlen munkaerővé váltak a császári Németország 
számára, majd 1916-18 között munkaerő tartalékot képeztek a 
hátországban. Végezetül összefoglalja az általa korábban 
megfogalmazottakat. 

Georg Wurzer tanulmányából kiderül, hányan estek orosz 
hadifogságba a központi hatalmak katonái közül, milyen jogi hátteret 
biztosított a cári birodalom a fogság igazgatásához. Bemutatja a 
fogságba esett katona útját a hadifogolytáborig, a tábori 
életfeltételeket és az ott kialakult járványokat, a hadifoglyok 
munkára fogását, foglalkoztatásának különböző módjait, a fogva 
tartottak táborokon belüli saját szervezeteit. Kitér a foglyok 
szexualitáshoz való viszonyára, olvashatunk a velük való 
bánásmódról az Ideiglenes Kormány és a bolsevikok uralma idején. 
A szerző az összefoglalásban elsősorban a távol raboskodók által 
átéltek sokszínűségét hangsúlyozza. 

Panikos Panayi bemutatja a britek első világégés alatti hadifogoly-
politikájának alakulását, végigköveti a túlnyomó többségükben 
német katonák közül kikerült fogva tartottak számának változását a 
háború idején, a fogolytáborok megszervezésének folyamatát. 
Felsorolja, milyen típusú lágerek léteztek, leírja, hogyan látták el az 
ott tartottak jogainak védelmét, milyen ellátásban részesültek a 
központi hatalmak egykori katonái, valamint megtudhatjuk azt is, 
hogy a gazdaság milyen területein foglalkoztatták őket. 

Bernard Delpal írásművében tájékoztatja az olvasót arról, hogy 
Franciaországban az 1914-18 közötti időintervallumban földrajzilag 
hová kerültek az idegen hadifoglyok, a különböző táborokat hogyan 
igazgatták, milyen munkákra vették igénybe őket. A szerző ír a 
soraikban természetszerűleg előfordult szökési kísérletekről és azok 
megtorlásáról, a különböző humanitárius akciókról, főleg a Vörös 
Kereszt tevékenységéről. Megismertet az 1918. november 11-i 
fegyverszünet után francia területen maradt német hadifoglyok 
sorsával, megemlíti a hadifogság jogi vonatkozásait és felveti a 
felelősség kérdését, végezetül kitér a német hadifoglyok 1920-ig 
elhúzódó hazaszállítására. 

A második nagy témakör tanulmányai a humanizmust és a 
nacionalizmust mint a hadifogoly-politika aspektusait veszik górcső 
alá. 
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Reinhard Nachtigal az osztrák-magyar hadifoglyokkal szemben 
megnyilvánuló orosz nemzetiségi politikát vizsgálja részletesen 
közleményében. A dunai birodalom kilenc millió mozgósított 
katonájából összesen 2,8 millió fő esett (90 százalékuk orosz) 
fogságba, akiknek a fele szláv nemzetiségű volt. A szerző vizsgálata 
tárgyává teszi az orosz nemzetiségi politikában követett gyakorlatot a 
háború korai szakaszában a szláv és más népcsoporthoz tartozó 
foglyokkal szemben. Beszél a privilégiumok rendszerének 
létrehozásáról, pl. arról, hogy a szlávok valamivel jobb ellátást 
kaptak. Részleteket tudhatunk meg a fogva tartottak között lezajlott, 
az anyaországuk elleni harcra történt toborzási kísérletekről, 
amelynek egyetlen kézzelfogható eredménye az ún. Csehszlovák 
Légió felállítása volt. Végül megvonja az orosz nemzetiségi politika 
mérlegét, amely véleménye szerint egy új paradigma a hadifogoly 
politikában. 

Giovanna Procacci az Osztrák-Magyar Monarchiában és 
Németországban kényszerűségből tartózkodó, összesen mintegy 
600.000 főnyi olasz hadifogolyról írt tanulmányában úgy véli, 
közülük 100.000-en haltak meg a hadifogságban. Kitér arra, miért 
volt magas soraikban a halandóság. Elemzi az olasz világháborús 
politikai célokat, Luigi Cadorna vezérkari főnök hadvezetésének 
gyengéit, ír a hadifogságba esett olaszok saját katonai vezetésük 
részéről történt segítésének problémájáról. Részletesen bemutatja az 
olasz hadifoglyok mindennapi életfeltételeit a központi hatalmak 
(túlnyomórészt Ausztria-Magyarország) hadifogoly lágereiben, kitér 
az 1918 őszén lezajlott hazatérésükre. 

Uta Hinz a nemzetközi Vörös Kereszt és a hadifogoly-segélyezés 
első világháborús gyakorlatáról írt esszéjével szerepel a kötetben. 
Áttekinti a hadifoglyok segítésének történelmi fejlődését és annak a 
XIX. század második felétől kialakult nemzetközi jogi alapjait. 
Bemutatja a segélyezés 1914-18 közötti szervezeti fejlődését és 
hálózatának kialakítását. Elemzi és példákkal támasztja alá a 
nemzetközi Vörös Kereszt kezdeményezéseit, sikereit és a 
humanitárius beavatkozások határait a háború ideje alatt. 
Összefoglalásképpen kitekintést ad a világégés utáni időszakra és 
levonja a tanulságokat. 

A harmadik nagy témaegység a hadifoglyok hazatelepítését és a 
világháború utáni időszak tapasztalatait foglalja össze. 

A Reinhard Nachtigal által írt első tanulmány a központi hatalmak 
hadifoglyainak a forradalmi Oroszországból történt hazatelepítését, 
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hazaszállítását tárgyalja az 1918-1922 közötti időszakban. Bemutatja 
az első időszak – az 1917 decembere és 1918 júniusa között lezajlott 
ún. vad hazatérés –, majd az ezt követő, 1918 júliusa és 1918 
októbere közötti, már a központi hatalmak visszafogadó missziói 
által szabályozott mozgásokat. Kitér az 1919-es orosz polgárháború 
és az intervenció időszakának stagnáló állapotára, továbbá a Vörös 
Kereszt missziók által 1920-ban újra megindított hazatelepítésre. Ír a 
későn hazatérőkről és az 1921 után Oroszországban maradottakról, 
végül az összefoglalásban a hazatérést, ezt az újfajta tömegjelenséget 
nemzetközi jogi problémaként fogalmazza meg. 

Jochen Oltmer tanulmányában az 1918-1922 közötti években 
Németországban élő hadifoglyok helyzetét vázolja fel. Ismerteti az 
antant szövetségesek által az 1918. november 11-i fegyverszünetben 
megfogalmazott hazaszállítási követeléseket. Bemutatja, hogy az 
orosz hadifoglyokra milyen hatást gyakorolt az 1918-19-ben követett 
német antibolsevik politika. Részleteket tudhatunk meg a 
hadifoglyok 1919-20 során mezőgazdasági munkaerőként történt 
alkalmazásáról, továbbá a hazatérés vagy a maradás dilemmájáról. 

Odon Abbal a két világháború közötti francia társadalom és az 
egykori hadifoglyok problémáját veszi górcső alá tanulmányában. 
Áttekinti a hadifogság utolsó napjait, ír a hazatérés által okozott 
sokkról, az emlékezés jogáról, a kártalanításért folytatott hosszas 
harcról. Részletesen felsorolja, mik voltak a kártalanítás kudarcba 
fulladásának okai, végezetül a hadifogság témakörének francia 
irodalmi feldolgozásáról tudhatunk meg többet. 

A nemzetközileg ismert és az egyes témákban szaktekintélynek 
örvendő szerzők alapos összefoglaló tanulmányait felvonultató kötet 
feltétlenül számot tarthat a történész kollégák, valamint a szélesebb 
olvasóközönség érdeklődésére. Értékét főként az adja, hogy a mű 
íróinak számos kérdést először sikerült megnyugtatóan tisztázniuk a 
világégés ideje alatt mindkét oldalon hadifogságba esett katonák 
számával, életkörülményeivel, hadigazdasági alkalmazásával, háború 
utáni sorsával kapcsolatban. 

Örvendetes tény, hogy a téma magyar vonatkozásairól az utóbbi 
néhány évtizedben több, elsősorban az orosz vagy olasz 
hadifogságba esett katonák sorsát összefoglaló szakmunka és 
visszaemlékezés látott napvilágot, amelyek száma a jövőben 
remélhetőleg növekedni fog. 

Dr. BALLA Tibor  
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SZEMLE 

Gondolatok  
a Határrendészeti Tanulmányok 

II. évf. (2005) 6.; III. évf. (2006) 1. és 2. számairól 
 

Tudományos Társaságunk a Határőrség Tudományos Tanácsával 2002. 
novemberében kötött együttműködési megállapodást. Az 
együttműködési megállapodás szellemiségét követve a Határőrség 
Tudományos Tanácsa eljutatta Tudományos Társaságunkhoz a 
Határrendészeti Tanulmányok periodika (ISSN 1786—2345) legújabb 
számait, nevezetesen a II. évfolyam (2005) 6. Számot, a III. évfolyam 
(2006) 1. Számot és a III. évfolyam (2006) 2. Számot. 

A II. évf. (2005) 6. szám (a borítón a 2005/5. különszám felirat is 
szerepel) hat tanulmányt tartalmaz: 

- SZEBENI Ferenc: A nemzetközi biztonságpolitika aktuális kihívásai a 
globális veszélyforrások elleni fellépés módosulásai. 
- BALOGH Gábor: A nemzetközi migráció és a szervezett bűnözés 
kezelése a rendvédelmi szervek részéről, kiemelten az embercsempész 
tevékenysége és az emberkereskedelem. 
- SZEPESI István: A határőrség feladatai a Schengeni Egyezmény 
végrehajtásában az Európai Unió külső határain. 
- SOLYMOSY Józsefné: A schengeni követelmények megvalósulásának 
kriminalisztikai támogatása. 
- SIMON András: A civil szerveződések szerepe a lakosság 
biztonságérzetének erősítésében. 
- SZABÓ József: Korreferátum egy dokrandusz szemével. 

A III. évf. (2006) 1 szám hét tanulmányt tartalmaz: 

- PARÁDI József: A dualizmuskori magyar rendvédelem és határőrizet. 
A Magyar Királyi Határrendőrség. 
- SUBA János: A magyar—román határ pontosítása a dualizmus idején.  
- GÁSPÁR László: A Magyar Állami Határrendőrség helye, szerepe a 
magyar határőrizet fejlődéstörténetében. 
- ZEIDLER Sándor: A Magyar Királyi Határcsendőrség egyenruha és 
rangrendszere. 
- NAGY György: Határforgalom ellenőrzés a Magyar Királyság 
dualizmuskori államhatárain. 
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- BENCSIK Péter: A Magyar Királyság útlevelei, kishatárforgalmi úti 
okmányai a dualizmus időszakában. 
- HAUTZINGER Zoltán: A határrendőrség helye, szerepe a rendvédelmi 
szférában alkotmányossági szempontból. 

A III. évf. (2006) 2.sz. a periodika repertóriumát tartalmazza a 
2001—2005. évekre vonatkozóan. A periodika számait azonban 1993-
tól felsorolja, megjelölve az irattári számokat is, mivel ISSN számmal 
csupán 2004-től rendelkezik a folyóirat. A repertórium szerző, cím és 
téma, illetve a megjelenés időpontja szerint csoportosításba szedve 
dolgozta fel a periodika érintett számait. A tanulmányok megjelenése 
szerinti csoportosítása tartalmazza a bibliográfiai adatokat és a 
rezüméket.  

A repertórium sajnálatos módon nem tartalmazza a periodika 
szerkesztőit. 

Mivel a periodika elnevezése több ízben változott hasznos lett volna, 
ha a repertóriumban feltűntetik, hogy a folyóirat mely intervallumban 
milyen címmel került publikálásra.  

A repertóriumot tartalmazó külön szám és a tanulmányokat közlő 
számok impresszumai egyaránt nélkülözik a szerkesztőség elérhetőségi 
adatait. Ezzel szemben — szokatlan módon — a kiadóként jelölt 
személy valamennyi titulusát tartalmazza az impresszum. 

Nem derül ki, hogy a külön számok mitől különszámok. A III. évf. 
(2006) 1. számban közölt iratok például a Határőrség 100 éves 
évfordulója alkalmából szervezett tudományos konferencián elhangzott 
előadások javított, bővített változatai. Ez a szám kizárólag a 
konferencián elhangzott előadások javított, bővített változatát 
tartalmazó tanulmányokat közölt. Erre a körülményre azonban 
legfeljebb a Határőrség országos parancsnoka, különszám elején 
publikált, beköszöntőjének a tartalma alapján lehet következtetni. Az 
sem lett volna haszontalan, ha a repertóriumot tartalmazó külön 
számon feltűntetik a repertórium jelölést.  

A repertórium bibliográfiai adatsora is nélkülözi annak a 
feltüntetését, hogy az „előtörténettel” rendelkező tanulmányok hol, 
mikor, milyen konferencián hangzottak el és mely intézmény szervezte 
a rendezvényt. Ezt az információt nyilvánvalóan azért mellőzte a 
repertórium szerzője, mivel azt a feldolgozott számok sem 
tartalmazták. 
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Sajátos — a jól bevált magyar és részben a nemzetközi 
hagyományoktól eltérő — a kronológiai felsorolásban megjelenített 
bibliográfiai adatok tartalma és tipográfiája: 

- Alapelv, hogy semmilyen rangot, címet a bibliográfiai adatokban nem 
közlünk. Ettől eltérően a bibliográfia tartalmazza a doktorátusokat. Ez 
akkor is helytelen, ha a feldolgozott számok — ugyancsak helytelen — 
gyakorlatát követve kerültek be a doktori címek a bibliográfiai adatokba.  

- Az irattári számozás nem képezi a bibliográfiai adatsor részét. 
Jelen esetben azonban érthető — a feltűntetésük — legalább is 2004-ig 
— mivel a periodika 2004-től rendelkezik ISSSN számmal. 

- A szerző nevét nem kell kétszer feltűntetni a bibliográfiai adatok 
között.  

- A folyóiratok esetében az évfolyamot is illik feltűntetni, mégpedig 
római számozással pl.: I. évf. (2001) 1.szám. 

- Tipográfiai tekintetben a szerzőket és a címeket nem szokás 
vastagítani, ellenben a periodika címét döntve szedik, a rezümé 
szövegét pedig nem döntik, ha csak azon belül valamit ki kívánnak 
emelni, a szerzők nevét illetően pedig elégséges csupán a családnév 
betűit kapitälchen betűvel megjeleníteni.  

A II. évf.(2005/5. különszámot és a III. évf.(2006) 1. különszámot 
összehasonlítva markáns különbség érzékelhető a publikált 
tanulmányok színvonalát illetően. A II. évf. (2005) 5. különszámban 
publikált írások ugyanis nem felelnek meg a tudományos közlés 
feltételeinek. Nem rendelkeznek jegyzetapparátussal. Sajnálatos 
módon a Határrendészeti Tanulmányok számai nélkülözik a közlési 
feltételeket tartalmazó ismertetőt. Nem derül ki, hogy a folyóirat 
tudományos periodika, vagy sem. A szerkesztők nem közölték a 
periodika hasábjain, hogy a publikált tanulmányoknak meg kell-e 
felelniük a tudományos közlés feltételeinek vagy sem, a szerkesztőség 
a tanulmányokat szakmai tekintetben lektoráltatja vagy sem. 

Összességében nyilvánvaló, hogy a — többszörösen átkeresztelt — 
Határrendészeti tanulmányok című periodika nehéz örökséggel 
működik és a tudományos periodikákkal szembeni elvárásokhoz 
alkalmazkodni igyekszik. Erre utal a periodika ISSN számmal való 
felruházása, a repertórium készítés, még akkor is, ha az hagy maga 
után kívánni valókat.  

Tudományos Társaságunk elnöksége úgy gondolja, hogy a jelzett 
hiányosságok ellenére sem kívánatos a Határrendészeti Tanulmányok 
mellőzése a rendvédelem-történeti kutatók részéről. Álláspontunk 
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szerint helytelen a szakterület és a hivatástörténet merev szétválasztása. 
Számos olyan témakör létezik ugyanis, ahol a múlt tapasztalatai 
hasznosíthatóak napjaink gondjainak megoldásában. Ezért célszerűnek 
tartjuk azt, hogy a rendvédelem-történeti kutatók a tudományos közlés 
igényeinek megfelelő tanulmányokat jelentessenek meg a 
Határrendészeti Tanulmányokban, illetve a hozzá hasonló 
periodikákban. 

Nem várható el azonban, hogy a tudományos kutatók munkájuk 
gyümölcsét olyan lapokban tegyék közzé, amelyek nem, vagy csupán 
részlegesen felelnek meg a tudományos periodikákkal szembeni 
elvárásoknak. Ezért arra kérem tagtársaimat, hogy a kérdéses lapokat 
segítség a tudományos periodikává fejlesztés folyamatában. 

 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
 

Recenziók 
Képes krónika a magyar útilevelek, útlevelek három évszázados 

múltjából 
 

NAGY Pál: Képes krónika a magyar útilevelek, útlevelek három 
évszázados múltjából (1661-2000). Debrecen, 2006, Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár, 176.p. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, 
29./ 

NAGY Pál tagtársunk szakterülete a magyar útlevéltörténet. Dr. 
BENCSIK Péter, dr. NAGY György és mag. SIMON F. Nándor tagtársaink 
mellett NAGY Pál munkássága járult hozzá jelentős mértékben a 
magyar útlevéltörténet feltárásához és közkinccsé tételéhez. Az 
útlevéltörténet témakörében a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagjai publikáltak 
monográfiákat, nevezetesen: 

BENCSIK Péter: A magyar útiokmányok története 1867-1945. 
Budapest, 2005, Tipico Design Kft., 179 p. /A magyar rendvédelmi 
szervezetek története./ 

BENCSIK Péter — NAGY György: A magyar útiokmányok története 
1867-1989. Budapest, 2003, Tipico Design Kft., 275 p. /A magyar 
rendvédelmi szervezetek története./ 

Az útlevéltörténet és az útlevél-ellenőrzés története témakörében 
nem előzmény nélküli NAGY Pál alkotása. Nem sokan és nem sokat 
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publikáltak ugyan e témakörben, azonban a szakterületnek ha szerény 
méretű is, de mindenképpen van szakirodalma.  

A határforgalom ellenőrzés történetének témakörével — mint a 
határőrizet egy fontos részével — először dr. PARÁDI József 
foglalkozott „A dualista Magyarország határőrizete” című 
bölcsészdoktori disszertációjában 1985-ben (ELTE-BTK) és „A 
magyar állam határőrizete 1920-1941” című hadtudományi 
kandidátusi értekezésben 1990-ben (MTA). Majd a korabeli 
határforgalom ellenőrzését részleteiben is feltárta „A polgári magyar 
állam első határőrizeti szakszerve a Magyar Királyi Határrendőrség 
1906-1914 „Hadtörténeti Közlemények” XCIX. évf. (1986) 3.sz. 541-
570 és „A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti feladatai 1891-
1914. Hadtörténeti Közlemények I. évf. (1998) 1.sz. 56-92.p. 
tanulmányaiban. 

1990 után — a Rendvédelem-történeti Füzetek megjelenése nyomán 
— az útlevél- és határforgalom ellenőrzés történetével foglalkozó 
tanulmányokat e periodikában publikálták a szerzők. 

A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
HU ISSN 1216-6774 tudományos periodika hasábjain jelentek meg: (A 
folyóirat a tudományos közlés feltételeinek megfelelő írásokat közöl)  

BACSA Gábor: Határrend és határforgalom Magyarország déli 
határain (1921-1941). V. évf. (1994) 6.sz. 5-11.p. A tanulmány 
korabeli változata 1994. októberében Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság konferenciasorozatának „A két világháború közötti Magyar 
Királyság rendvédelme” című VI. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított bővített és átdolgozott változata.  

NAGY György: A határforgalom és ellenőrzése 1945-1950 között. 
VI. évf. (1996) 7.sz. 1-10.p. A tanulmány korábbi változata 1995. 
október 25-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti konferenciasorozat a „Háborúból diktatúrába” 
című VII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, 
bővített és átdolgozott változata. 

KOVÁCS Gyula: A magyar határőrség aktuális gazdaságvédelmi 
feladatai a határforgalom ellenőrzésében. VIII. évf. (1999) 9.sz. 103-
106.p. A tanulmány korábbi változata 1997. szeptember 23-én 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
konferenciasorozat a „Gazdasági rendvédelmünk a XIX.-XX.sz.-ban” 
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című IX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, 
bővített és átdolgozott változata. 

NAGY György: A magyar határőrizeti (kiemelten a határforgalom 
ellenőrző) szervek gazdasági rendvédelmi feladatainak jellemző 
sajátosságai a negyvenes évek második felétől. VIII. évf. (1999) 9.sz. 
107-110.p. A tanulmány korábbi változata 1999. szeptember 23-án 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
konferenciasorozat a „Gazdasági rendvédelmünk a XIX.-XX.sz.-ban” 
című IX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, 
bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: A határszéli forgalom szabályozása Magyarországon a 
XIX-XX. században. IX. évf. (1999) 10.sz. 167-173.p. A tanulmány 
korábbi változata 1998. szeptember 22-én Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem-történeti konferenciasorozat „A 
nyugati rendvédelem hatása a XIX-XX. századi magyar 
rendvédelemre” című X. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

VASS Ferenc: A magyar útlevélrendészet történetének változási 
folyamatai és fejlődésének tendenciái 1903-tól napjainkig. IX. évf. 
(1999) 10.sz. 192-201.p. A tanulmány korábbi változata 1998. 
szeptember 22-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti konferenciasorozat „A nyugati rendvédelem 
hatása a XIX-XX. századi magyar rendvédelemre” című X. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

BACSA Gábor: Magyar és jugoszláv optánsok határátlépése. X. évf. 
(1999) 11.sz. 10-14.p. A tanulmány korábbi változata 1999. április 23-
án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
konferenciasorozat „Szabad mozgás a Kárpát-medencében” című XI. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

BENCSIK Péter: Az útlevélügy jogi szabályozásának változásai, és 
hatásuk a kishatárforgalomra 1903-1941. X. évf. (1999) 11.sz. 15-18.p. 
A tanulmány korábbi változata 1999. április 23-án Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
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konferenciasorozat „Szabad mozgás a Kárpát-medencében” című XI. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

CSAPÓ Csaba: Utazási okmányok az 1880-as években. X. évf. (1999) 
11.sz. 19-20.p. A tanulmány korábbi változata 1999. április 23-án 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
konferenciasorozat „Szabad mozgás a Kárpát-medencében” című XI. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

NAGY György: A határforgalom változásai és az azt meghatározó 
főbb tényezők a nyolcvanas évektől napjainkig. X. évf. (1999) 11.sz. 
35-41.p. A tanulmány korábbi változata 1999. április 23-án 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
konferenciasorozat „Szabad mozgás a Kárpát-medencében” című XI. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

PARÁDI József: Határőrizet és kishatárforgalom a dualizmus alatt és 
a két világháború között. X. évf. (1999) 11.sz. 42-53.p. A tanulmány 
korábbi változata 1999. április 23-án Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem-történeti konferenciasorozat 
„Szabad mozgás a Kárpát-medencében” című XI. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 

SUBA János: Utazási okmányok az I. és a II. világháborúban. X. évf. 
(1999) 11.sz. 57-67.p. A tanulmány korábbi változata 1999. április 23-
án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
konferenciasorozat „Szabad mozgás a Kárpát-medencében” című XI. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

Dr. BENCSIK Péter és dr. NAGY György a dr. PARÁDI József által 
megkezdett úton haladt tovább a magyar rendvédelem-történet, illetve 
annak egyik részterülete a határőrizet-történet fontos elemére a 
határforgalom-ellenőrzés és az útlevélügy feltárására koncentrálva. 
Három disszertáció is született e témakörben: 
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NAGY György: A határforgalom és határforgalom-ellenőrzés 
története 1945-1980. Hadtudományi Egyetemi doktori disszertáció. 
(ZMKA). Kézirat. Budapest, 1989.  

Idem: Magyarország határforgalmat ellenőrző szervezetének, a 
szervezet feladatrendszerének, alkalmazott módszereinek változásai 
1945-1991 között. Hadtudományi kandidátusi értekezés. (ZMKA). 
Kézirat. Budapest, 1993. 

BENCSIK Péter: Az útlevélkérdés története a törvény szabályozástól a 
második világháborúig. Ph.D. értekezés. (JPTE BTK). Kézirat. Pécs, 
1999. 

A monográfiák, kéziratok és a rendvédelem-történeti tudományos 
szakperiodikában a rendvédelem-történeti füzetekben (Acta Historiae 
Praesidii Ordinis) publikált tanulmányok mellett — nem nagy számban 
ugyan, de — más periodikában is jelentek meg feldolgozások. Így a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem — illetve a kiadás 
időpontjában a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia névre hallgató 
oktatási intézmény — gondozásában jelent meg tansegédletként: 

NAGY György: A határforgalom ellenőrzése szervezeti fejlődése 
1903-1950 között. Budapest, 1991, ZMKA. 

Idem: A határforgalom ellenőrzése és az azt végrehajtó szervezet 
fejlődése 1950-1991. Budapest, 1992, ZMKA. 

A tudományos közlés igényével szerkesztett periodikák közül 
néhányban ugyancsak publikáltak útlevél- illetve határforgalom-
ellenőrzés történeti tanulmányokat, nevezetesen: 

BENCSIK Péter: A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a 
szomszédos államok közt 1898-1941. Magyar kisebbség (Kolozsvár), 
V. évf. (1999) 16-17 sz. 357-372.p. 

Idem: Határforgalom Magyarország és a balkán között 1903-1914. 
Limes (Tatabánya), (2000) 1.sz. 63-82.p. 

Idem: Határforgalom Magyarország és a balkán között 1914-1941. 
Limes (Tatabánya), (2000) 2-3.sz. 303-326.p. 

Idem: Úti okmányok, utazási lehetőségek és határforgalom a XX. 
századi Magyarországon. Régió, (2000) 2.sz. 31-50.p. 

Idem: Documents of Passage, Travel oppotunities and Border Traffic 
in 20th Century Hungary. Regio, (English Edition), (2002) 51-70.p. 

Idem: Passport and Visa Policy of the Kádár-regime. Chronica, 
(Szeged), (2003) 132-149.p. 

Méltánytalan volna elhallgatni a témakörben publikált tudományos 
ismeretterjesztő jellegű alkotásokat. Ide sorolhatóak: 

PÓK Attila: Útlevelek, útiokmányok. História,(1983) 3.sz. 20-21.p. 
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DIENES Istvánné: Az útlevelek hazai históriája. Rubicon, XXVII. évf. 
(1993) 3.sz. 21-26.p. 

CSAPÓ Csaba: Határszolgálat Európában a XIX. század utolsó 
harmadában. Országhatár, (1996) 2.sz. 34-35.p. 

SIMOLA Ferenc: Az első uti okmánytól az útlevélig. Országhatár, 
(1996) 7.sz. 32-33.p. 

Idem: Egy sokat megélt útlevél történetéből. Országhatár, (1996) 
15.sz. 32.p. 

Idem: Az első magyar úti okmány. Országhatár, (1996) 18.sz. 43.p. 
Idem : Az első magyar útlevéltörvény. Országhatár, (1996) 21.sz. 

30-31.p. 
Idem: A magyar útlevelek történetéből 1919-1936. Országhatár, 

(1996) 23.sz. 39.p. 
Idem: Egy zarándoklási útiokmányból. Országhatár, (1996) 25. sz. 

43.p. 
Idem: Őfelsége nevében. Útlevél az 1890-es évekből. Országhatár, 

(1996) 25.sz. 45.p. 
VASS Ferenc: Útlevélrendészet a két világháború között. 

Országhatár, I. rész (1997) 5.sz. 38-39.p.; II. rész (1997) 6.sz. 38-39.p. 
Ebben az alkotói körben, kutatási környezetben hozta létre NAGY Pál 

magyar útlevél-történeti monográfiáját.  
Az esztétikus kivitelű művet a szerző szülei emlékének ajánlja.  
A könyv szerkezeti felépítése logikus, azonban a szerkesztése 

sajátosra sikeredett, mivel nélkülözi a tartalomjegyzéket.  
Az előszót dr. NAGY György professzor írta. Érdekes a bevezető 

fejezet időhatárolása, mivel az 1000-től 1700-ig vizsgálja a témát, tehát 
belenyúlik a címben feltűntetett időszakba is. A témát bemutató 
fejezetek lényegében a neoabszolutizmussal kezdődően a 
rendszerváltásig vizsgálják a magyar útlevél történetét.  

A szerző külön fejezetben tárgyalja az utazás szabályozását, az 
útiokmányokat részletesen — korszakonként és rendeltetés szerint 
tipizálva — az útlevélkiadásra jogosult szervezeteket, az útlevél 
kiállítás eljárását, a hatósági hatásköröket, az állampolgári jogokat.  

A téma jellegéből fakadóan számos illusztrációt — összesen 188 
fekete-fehér és 19 színes útlevélképet — tartalmaz a mű. A fekete-
fehér ábrák egy része azonban életlen így ezek nem érik el a céljukat. 

A könyvet végig tanulmányozva az olvasó találkozhat az 
útlevelekkel kapcsolatos szinte valamennyi lényeges jogszabállyal. 
Hasznos lett volna azonban, ezen törvények és rendeletek jegyzékének 
az összeállítása, esetleg — kreszthomátia jelleggel — 
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jogszabálygyűjtemény létrehozása. Ugyancsak joggal hiányolja az 
olvasó a glosszáriumot. A könyvben foglaltak ugyan glosszárium 
hiányában is érthetők, azonban legalább az útlevéltípusok definiálása 
kívánatos volna.  

Sajátosan formálódott a mű jegyzetapparátusa, amely végül is a 
hivatkozások és a mellékletjegyzék egyedi integrációját képezi, 
mellőzve az egyszerűsített bibliográfiai leírásban kívánatos adatok egy 
részét. 

A szerző meglehetősen nagyvonalúan kezelte a fejezetcímek és a 
fejezettartalmak összhangját. „Az úti okmányok és az osztrák-magyar 
monarchia évtizedeiben 1867-1918” című fejezetben például 
neoabszolutizmus-kori uti okmányokkal is foglalkozik a szerző.  

Sajnálatos módon szisztematikusan fellelhető olyan — helyesírási 
hibának minősülő — írásmód, amely a fenti fejezetcím idézetben is 
olvasható. Erre pedig azért lett volna érdemes odafigyelni a szerzőnek, 
mivel a helytelen írásmód mögött elvi tartalmi hiányosság is 
meghúzódhat. Az Osztrák-Magyar Monarchia ugyanis a kétpólusú 
dualista állam neve volt, amit nem kis kezdőbetűvel írunk. Igaz ugyan, 
hogy két hivatalos elnevezés volt érvényben. Nevezetesen az állam 
másik neve az Osztrák-Magyar Birodalom volt. Mindkét elnevezés a 
kiegyezési törvényből fakadt, amely tulajdonképpen az alkotmány 
szerepét töltötte be. Magát az elnevezéseket pedig 1868. november 04-
én az uralkodó határozta meg a közös külügyminiszterhez intézet 
utasításában.  

A két elnevezés azonban nem csupán szinonímaként volt jelen. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia, a dualista berendezkedésű államhatalom 
megjelöléseként, a magyar felfogás lényegét tükrözte. Nevezetesen a 
dualista Monarchia nem más mint két független ország közössége, 
amelyek egyes ügyeiket közösen intézik. Ezzel szemben a Habsburg 
felfogás a Birodalom egységét hangsúlyozta. A dunai monarchiát 
egységes birodalomnak tekintette, amelynek a két felében eltérő 
sajátosságok érvényesülnek ugyan, azonban a Birodalom egységes. A 
gyakorlatban a magyar felfogás érvényesült és az Osztrák-Magyar 
Monarchia elnevezés használata volt az általános. Mindezek fényében 
pedig egyértelmű, hogy egy történelmi tartalmú műben nem lehet az 
elnevezéseket önhatalmúlag használni. Különösen nem úgy ahogyan a 
könyvben szerepel, mivel a helytelen írásmód többféle változata is 
testet ölt a műben. Az „Összefoglalás”-ban — a 61. oldalon — például 
így szerepel „Osztrák-Magyar monarchia”.  
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Ugyancsak a történelmi hitelesség, a kor szellemiségének hű 
visszatükrözése témakörébe tartozik egyes útlevél-történeti elemek 
szélesebb alapokra helyezésének a szükségessége. A szerző például — 
nagyon helyesen — művében foglalkozik a kis- és középcímer 
témájával a dualista Monarchia felbomlása kapcsán. Egy korábbi 
fejezetben pedig — ugyancsak helyesen — kifejti hogy, az útlevél nem 
csupán az utazás jogosságának az alátámasztására szolgált, hanem 
általa volt megállapítható a személyazonosság és az állampolgárság is. 
Elmaradt azonban a gondolatsorban a forma és a tartalom 
összhangjának a kifejtése, nevezetesen az állampolgárság és annak 
megállapítására alkalmas okmányokon az állam címerének az 
alkalmazása. 

Márpedig az Osztrák-Magyar Monarchiában közös állampolgárság 
nem létezett. Vagy a Magyar Királyság vagy az Osztrák Császárság 
állampolgárai voltak a Habsburg Birodalom alattvalói. Lehettek még 
kettős állampolgárok is, de semmiképpen sem közös állampolgárok, 
mivel ilyen állampolgárság nem létezett. A magyar útleveleken minden 
bizonnyal ezt a tényt jutatta kifejezésre a Magyar Királyság címere.  

Történelmi műről lévén szó hasznos lett volna a könyv elejére egy 
historiográfiát szerkeszteni. Ez bizonyos mértékig oldhatta volna azt a 
hamis impressziót, amely a könyv hivatkozásainak a megismerése 
nyomán keletkezhet az olvasóban. A hivatkozások ugyanis nélkülözik 
a témakörben keletkezett publikációkat. E művek döntő többsége az 
irodalomjegyzékből is kimaradt.  

Összességében NAGY Pál alkotása olvasmányos, érdekes és számos 
illusztrációt tartalmaz. A magyar rendvédelem-története irányt 
érdeklődők könyvespolcáról annak ellenére sem hiányozhat, hogy a mű 
közelebb áll a tudományos ismeretterjesztő műfajhoz, mint a 
tudományos értekezéshez. A könyv a maga nemében értékes és 
egyedülálló alkotás.  

A könyv a szerzőn keresztül vásárolható, illetve rendelhető meg.  
 

NAGY  Pál  
4031. Debrecen, Derék u. 16. VI/52. 

T.: (+36/06-52) 492-763; e-mail: nagypal@movinet.hu 
 
 

  Dr. PARÁDI József 
a Társaság elnöke 
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Vám- és Pénzügyőrségi hírek a 
Rendvédelem-történeti Hírlevélben 

 
Mint a periodika szerkesztője levélben fordultam a Vám- és 
Pénzügyőrség lapjának szerkesztőségéhez, melyben indítványoztam, 
hogy a szerkesztőségeink érdeklődésére feltehetően érdemes 
információkat kölcsönösen küldjük meg egymásnak. 
Indítványomra az alábbi választ kaptam. 

 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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A Rendvédelmi Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU 
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Szerzők 
 

Ssz. Név, tudományos és 
oktatói címek 
 

Rendvédelem-történeti 
kitüntetések 

1 BOBÁK Artur  
2. BODA József dr. 

 Cs.c 
 

3. BONHARDT Attila dr. 
 Ph.D./Cs.c. 

 

4. BORSI József  
5. DOMOKOS Sándor 

� �  
6. EDELBACHER Maximilian �  
7. ERNYES Mihály dr.  

Cs.c. � �  �  Mag. 
8. GEBHARDT Helmut dr. 

prof.  
Ph.D./Cs.c. 

� 

9. GOMBÁR Noémi  
10  KÁLMÁN Z solt � � 
11. KESERŰ István dr.  

főiskolai tanár 
Ph.D./Cs.c.���� 

� �  �  
12. KÓSA László dr. Ph.D. 

�  
13. KÖVESI László  
14. LUGOSI József dr.  

Ph.D./Cs.c 
� 

15. NAGY György dr. prof.  
Ph.D./Cs.c. � �  �  Mag. 

16. PARÁDI József dr.  
főiskolai tanár Ph.D./Cs.c. � �  �   

Mag. 
17. RÁCZ Lajos dr. Cs.c.  
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18. SALAMON Iván 
� �  

19. SÁGVÁRI György dr.  
Ph.D./Cs.c.  

20. SEYRL Harold mag. 
� �  �  Mag. 

21. SIMON Sándor  

22. SZAKÁCS Gábor dr.  
Cs.c. � � 

23. SZAKÁLY Sándor dr. prof.  
DLA/Ph.D./Cs.c. �   Mag. 

24. URBÁN Aladár dr. prof.  
DLA/Ph.D./Cs.c 

 

25. ZACHAR József dr. prof.  
DLA/Ph.D./Cs.c � �   

 
1. BOBÁK Artur: A rendőrség és a határőrség testületi napjainak 

alternatívái Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) III.évf.(1992) 3.sz. 43-48.p. A tanulmány korábbi változata 
1991. november 19-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak a Tradíció 
és korszerűség” című III. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

2. BODA József: Transformation-Coordination of Police in the 
Security Sector Reform Context [A rendőrég átalakítása-vezetése a 
biztonsági szektor reformjának tükrében]. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) XI.évf. (2005) 14.sz. 5-
14.p. A tanulmány korábbi változata 2000. november 8-án, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „Az ezer éves magyar 
rendvédelem” című XIV. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

3. Idem: A magyar rendvédelmi erők szerepe a 
békefenntartásban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis) XI.évf. (2005) 13.sz. 27-30. p. A tanulmány korábbi 
változata 2003. március 19-én, Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
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szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak 
„A közbiztonság közös európai örökségünk” című XIII. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

4. BONHARDT Attila: Egy rendvédelmi szerv mögé rejtett 
honvédségi alakulat rövid története. (A Magyar Királyi 
Államrendőrség központi újonciskolája) Rendvédelem- történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) V.évf. (1994) 6.sz. 12-15.p. 
A tanulmány korábbi változata 1994 októberében, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A két világháború közötti Magyar 
Királyság rendvédelme” című VI. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

5. BORSI József: „A közszolgálati ágak legterhesebbike…” 
Rendőrségkép a századforduló magyar sajtóban. Rendvédelem- 
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) IV. évf.(1993) 
4.sz. 126-131.p. A tanulmány korábbi változata 1992. szeptember 29-
én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak a „Dualista Magyarország 
rendvédelme” című IV. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

6. DOMOKOS Sándor: A polgári rendőrség korszerű alapelvei. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
IX.évf.(1999) 10.sz. 45-47.p. A tanulmány korábbi változata 1998. 
szeptember 22-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A nyugati 
rendvédelem hatása a XIX., XX. századi magyar rendvédelemre” című 
X. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata. 

7. EDELBACHER Maximilian – SEYRL Harald: Die Wiener Polizei 
von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zur Republik.[A bécsi 
rendőrség az Osztrák-Magyar Monarchiától a köztársaságig]. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
XI.évf. (2005) 14.sz. 69-76.p. A tanulmány korábbi változata 2000. 
november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „Az ezer 
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éves magyar rendvédelem” című XIV. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

8. ERNYES Mihály: A rendőrség újjászervezése Pécs-
Baranyában 1944-1946. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis) VI.évf. (1996) 7.sz. 17-23.p. A tanulmány 
korábbi változata 1995. október 25-én, Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
konferenciasorozatnak a „Háborúból diktatúrába” című VII. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

9. Idem: Ezer éves rendvédelmünk a rendőrség államosítása 
tükrében. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) XI.évf. (2005) 14.sz. 23-33.p. A tanulmány korábbi változata 
2000. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „Az ezer 
éves magyar rendvédelem” című XIV. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

10. GEBHARDT Helmut: Die Sicherheitsorganisation von 1918 bis 
1938. [A biztonsági szerződések 1918 tól 1938-ig.] Rendvédelem- 
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) XI.évf. (2005) 
14.sz. 54-56.p. A tanulmány korábbi változata 2000. november 8-án, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „Az ezer éves magyar 
rendvédelem” című XIV. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

11 KÁLMÁN Z solt – KÓSA László: A rendőrség és az 
önkormányzatok kapcsolata a rendszerváltás utáni években. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
X.évf. (2000) 12.sz. 65-67.p. A tanulmány korábbi változata 1999. 
október 6-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A 
közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a 
polgári magyar állam időszakában” című XII. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata.  
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12. KESERŰ István: A rendvédelmi szervek a második világháború 
idején és az azt követő években. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis) III.évf. (1992) 3.sz. 35-42.p. A tanulmány 
korábbi változata 1991. november 19-én, Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „Tradíció és korszerűség” című III. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata.  

13. Idem: A rendvédelmi szervek tiszti utánpótlása és tisztképzése 
a dualizmus időszakában. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis) IV.évf. (1993) 4.sz. 109-125.p. 

A tanulmány korábbi változata 1992. szeptember 29-én, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak a „Dualista Magyarország 
rendvédelme” című IV. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

14. Idem: Rendőrség és csendőrség Magyarország hadba lépésétől 
a hadműveletek befejezéséig. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis) VI.évf. (1996) 7.sz. 35-45.p. 

A tanulmány korábbi változata 1995. október 25-én, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „Háborúból diktatúrába” című 
VII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata. 

15. Idem: A magyar rendvédelmi szervek újjászervezése 1919 és 
1924 között. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) IX.évf. (1999) 10.sz. 59-65.p. A tanulmány korábbi változata 
1998. szeptember 22-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A nyugati 
rendvédelem hatása a XIX-XX. századi magyar rendvédelemre” című 
X. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata. 

16. KÓSA László: A rendőrség Budán, Pesten és Budapesten 1848-
1882. között. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) IX.évf. (1999) 10.sz. 71-76.p. A tanulmány korábbi változata 
1998. szeptember 22-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
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Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A nyugati 
rendvédelem hatása a XIX-XX. századi magyar rendvédelemre” című 
X. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata. 

17. Idem: A közúti közlekedés rendjének szabályozása 1872-től 
napjainkig, különös tekintettel Budapestre. Rendvédelem- történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) IX.évf. (1999) 10.sz. 77-
87.p. A tanulmány korábbi változata 1998. szeptember 22-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A nyugati rendvédelem hatása a 
XIX-XX. századi magyar rendvédelemre” című X. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 

18. KÓSA László – GOMBÁR Noémi: A bűnözés területi megoszlása 
a Kaposvári Rendőrkapitányság területén. . Rendvédelem- történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) XI.évf. (2005) 13.sz. 55-
63.p. A tanulmány korábbi változata 2000. március 19-én, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A közbiztonság közös európai 
örökségünk” című XIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

19. KÖVESI László: Rendőri nyugdíjpénztárak tegnap és ma, 
szociális gondoskodás. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis) IX.évf. (1999) 9.sz. 24-25.p. A tanulmány korábbi 
változata 1997. szeptember 23-án, Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak 
„Gazdasági rendvédelmünk a XIX.-XX. században” című IX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

20. Idem: Szociálpolitikai érzékenység a rendőri és a BM 
szerveknél 1990 től napjainkig. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis) IX.évf. (1999) 10.sz. 88-94.p. A 
tanulmány korábbi változata 1998. szeptember 22-én, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A nyugati rendvédelem hatása a 
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XIX.-XX. századi magyar rendvédelemre” című X. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata 

21. LUGOSI József: A rendvédelmi testületek fegyverei 1868-1918. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
IV.évf. (1993) 4.sz. 152-160.p. A tanulmány korábbi változata 1992. 
szeptember 29-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak a „Dualista 
Magyarország rendvédelme” című IV. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata 

22. NAGY György: A határrendőrség újjászervezése 1945-1966. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
XI.évf. (2005) 13.sz. 64-77.p. A tanulmány korábbi változata 2000. 
március 19-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A 
közbiztonság közös európai örökségünk” című XIII. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata.  

23. PARÁDI József: A dualista Magyarország rendvédelmi 
testületei és az önkormányzatok kapcsolata. Rendvédelem- történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) I.évf. (1990) 1.sz. 30-37.p. 
A tanulmány korábbi változata 1990. április 24-én, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A magyar rendvédelmi testületek 
és az önkormányzati szervek kapcsolata 1848-1945.” című I.. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 

24. Idem: A dualizmus közrendvédelmi szerveinek jellemzői és 
tevékenységük tapasztalatai. . Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis) III.évf. (1992) 3.sz. 21-28.p. A tanulmány 
korábbi változata 1991. november 19-én, Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „Tradíció és korszerűség” című III. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata.  
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25. Idem: A Magyar Királyi Határrendőrség, a magyar határőrizet 
szakmai vezető testülete. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
Historiae Preasidii Ordinis) IV.évf. (1993) 4.sz. 21-50.p. A tanulmány 
korábbi változata 1992. szeptember 29-én, Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
konferenciasorozatnak a „Dualista Magyarország rendvédelme” című 
IV. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata.  

26. Idem: A Magyar Királyság rendvédelme 1867-1919. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
IX.évf. (1999) 10.sz. 98-147.p. 

A tanulmány korábbi változata 1998. szeptember 22-én, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A nyugati rendvédelem hatása a 
XIX.-XX. századi magyar rendvédelemre” című X. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata 

27. Idem: A rendvédelem, a közigazgatás és a véderő kapcsolata a 
kiegyezéstől a második világháborúig. Rendvédelem- történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis) X.évf. (2000) 12.sz. 79-87.p. A 
tanulmány korábbi változata 1999. október 6-án, Budapesten hangzott 
el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem 
kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában” című 
XII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata. 

28. Idem: A magyarországi rendvédelem fejlődési tendenciái. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
XI.évf. (2005) 13.sz. 84-96.p. A tanulmány korábbi változata 2000. 
március 19-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A 
közbiztonság közös európai örökségünk” című XIII. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 

29. Idem: Az Osztrák-Magyar Monarchia magyarországi 
rendőrségei 1867-1919. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta 
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Historiae Preasidii Ordinis) XI.évf. (2005) 13.sz. 97-104.p. A 
tanulmány korábbi változata 2000. március 19-én, Budapesten 
hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „A közbiztonság közös európai 
örökségünk” című XIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata 

30. Idem: A Magyar Királyság rendőrségei 1920-1945. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
XI.évf. (2005) 13.sz. 105-113.p. A tanulmány korábbi változata 2000. 
március 19-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A 
közbiztonság közös európai örökségünk” című XIII. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata.  

31. RÁCZ Lajos: A fővárosi rendőrség működése a két világháború 
között. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) V.évf. (1994) 6.sz. 76-80.p. A tanulmány korábbi változata 
1994. októberében, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A két 
világháború közötti Magyar Királyság rendvédelme” című VI. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata.  

32. SALAMON Iván: Egyenruha, kényelem, demokrácia gazdasági 
kihatásai 1868-1993. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis) VIII.évf. (1999) 9.sz. 86-91.p. A tanulmány korábbi 
változata 1997. szeptember 23-án, Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak 
„Gazdasági rendvédelmünk a XIX.-XX. században” című IX. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata.  

33. SÁGVÁRI György: Csendőr és rendőr egyenruhák a dualizmus 
kori Magyarországon. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis) IV.évf. (1993) 4.sz. 161-169.p. A tanulmány 
korábbi változata 1992. szeptember 29-én, Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
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konferenciasorozatnak a „Dualista Magyarország rendvédelme” című 
IV. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata.  

34. Idem: A rendvédelmi testületek egyenruházata a két 
világháború között Magyarországon. Rendvédelem- történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis) V.évf. (1994) 6.sz. 89-93.p. A 
tanulmány korábbi változata 1994. októberében, Budapesten hangzott 
el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
konferenciasorozatnak  „A két világháború közötti Magyar Királyság 
rendvédelme” című VI. konferenciáján. A publikált tanulmány az 
előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

35. SIMON Sándor: Cegléd városában a helyi közigazgatás és a 
rendvédelem kapcsolata a neoabszolutizmus és a dualizmus 
időszakában. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) X.évf. (2000) 12.sz. 95-97.p. A tanulmány korábbi változata 
1999. október 6-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A 
közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a 
polgári magyar állam időszakában” című XII. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 
változata. 

36. SZAKÁCS Gábor: A rendőrképzés helyzete a két világháború 
között. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) V.évf. (1994) 6.sz. 104-121.p. A tanulmány korábbi változata 
1994. októberében, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak  „A két 
világháború közötti Magyar Királyság rendvédelme” című VI. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata 

37. SZAKÁLY Sándor: A két világháború közötti rendvédelmi 
szervek tevékenységének néhány jellemzője. Rendvédelem- történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) III.évf. (1992) 3.sz. 29-
34.p. A tanulmány korábbi változata 1991. november 19-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem- történeti 
tudományos konferenciasorozatnak „Tradíció és korszerűség” című 
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III. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített 
és átdolgozott változata. 

38. URBÁN Aladár: Az 1848-49-es szabadságharc rendvédelmi 
testületei. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii 
Ordinis) I.évf. (1990) 1.sz. 7-16.p. A tanulmány korábbi változata 
1990. április 24-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „A magyar 
rendvédelmi testületek és az önkormányzati szervek kapcsolata 1848-
1945.” című I.. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás 
javított, bővített és átdolgozott változata 

39. Idem: Tervek és eredmények az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc idején az önálló magyar rendvédelmi szervek 
létrehozására. Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis) III.évf. (1992) 3.sz. 11-20.p. A tanulmány korábbi 
változata 1991. november 19-én, Budapesten hangzott el a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak 
„Tradíció és korszerűség” című III. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

40. ZACHAR József: Az Osztrák-Magyar Monarchia örökös 
tartományainak rendvédelmi testületei. Rendvédelem- történeti Füzetek 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis) I.évf. (1990) 1.sz. 17-29.p. A 
tanulmány korábbi változata 1990. április 24-én, Budapesten hangzott 
el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által szervezett rendvédelem- történeti tudományos 
konferenciasorozatnak „A magyar rendvédelmi testületek és az 
önkormányzati szervek kapcsolata 1848-1945.” című I.. 
konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata 

41. Idem: A Habsburg-hatalom és a magyar rendvédelem. 
Rendvédelem- történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
XI.évf. (2005) 14.sz. 146-149.p. A tanulmány korábbi változata 2000. 
november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem- történeti tudományos konferenciasorozatnak „Az ezer 
éves magyar rendvédelem” című XIV. konferenciáján. A publikált 
tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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RENDEZVÉNYEK 
 

Rendvédelem-történeti kiállítás 
a Határőrség Központi Múzeumában 

2006. X. 19. 
 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóságának a 
felügyelete alatt álló Körmendi Rendészeti Szakközépiskola objektumában 
elhelyezett és támogatásával működő Határőrség Központi Múzeuma a 
magyar rendvédelem XIX-XX. századi fejlődésének témakörében kiállítást 
szervezett, melynek a megnyitójára 2006. október 15-én — csütörtökön — 
került sor. 

A magyar határőrség múzeuma nem tekint vissza olyan — 
viszonylag jelentős — múltra, mint például a Rendőrség-történeti 
Múzeum, amelyet 1908-ban igazságügy-miniszteri rendelettel hoztak 
létre „Bűnügyi Múzeum” elnevezéssel. A magyar határőrizet 
múltjának a feltárása és közkinccsé tétele már a rendszerváltást 
megelőzően elkezdődött. A kor viszonyai között azonban e 
tevékenység az 1918-1919-es forradalmak és az 1945 utáni időszakra 
irányult.  

Ezt követően a — KŐMŰVES József hör.alez. irányításával 
létrehozott — alapot szélesítette ki a testület vezetése, amikor a 
rendszerváltás után szakított az egyes kitüntetett korszakok feltárása 
számára primátust biztosító gyakorlattal és a kárpát-medencei magyar 
határőrizet fejlődéstörténetének egészét jelölte meg, a kilencvenes évek 
elején a „Határőrség Központi Múzeuma” néven alapított gyűjteménye 
számára kutatási- és gyűjtőkör gyanánt. Ezzel ért véget a testületnél a 
gyakorlatban is az állampárt ideológiájának kultúrpolitikája. A hármas 
T ugyanis (Tiltani ami az állampárt ideológiájával nem egyeztethető 
össze. Tűrni azt amely nem jelent lényeges veszélyt a rendszerre. 
Támogatni azt amely a rendszer számára hasznos) azt eredményezte, 
hogy a proletár diktatúrát megelőző magyar rendvédelmi modellek 
fejlődési folyamatának bemutatása nem volt kívánatos, mivel azok 
másfajta szemlélet szerint működtek. Ezt a nézőpontot vállalta fel a 
nemzet múltját egységes folyamatnak tekintő megközelítés, amely a 
szakterület múltját is egységes folyamatként kezeli. 

Ezzel a magyar nemzeti kultúránk olyan intézménnyel gyarapodott, 
amely az Európa nyugati felében szokásos alapelveket hasznosítva 
működött. Sajnálatos módon azonban a magyar határőrség sohasem 
volt olyan anyagi helyzetben, hogy a szakterület műveléséhez 
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szükséges financiális támogatást biztosítani tudta volna. A szűkös 
anyagi körülmények és a hiányos szellemi kapacitás ellenére is 
fennmaradt, sőt növekedett a gyűjtemény. Ezt elsősorban a gyűjtemény 
gondozását többé-kevésbé társadalmi munka jelleggel ellátó szűk körű 
és elhivatott csoport áldozatos munkája tette lehetővé. 

A gyűjtemény fennmaradása és erősödése lényegében társadalmi 
összefogás eredménye, melynek keretében a gyűjteményt kezdő kis 
számú aktív csoport eredményesen együttműködött a rendészeti 
szakközépiskola vezetésével, illetve a határőrség jelenlegi és korábbi 
munkatársaival, valamint a témakör iránt érdeklődők széles tömegével. 
Ezen összefogás eredményeként sikerült elérni a gyűjtemény bővítését, 
időnként pedig az új szerzeményeket is bemutató időszaki kiállítások 
létrehozását. E kiállítás-sorozatban foglalt el rangos helyet „A 
rendészeti tevékenység fejlődése” című kamara-kiállítás.  

A kiállítás ugyan az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozathoz 
kapcsolódott, bemutatva — korábban ismeretlen, illetve kevésbé 
ismert eseményeket — és számos korabeli relikviát, azonban lényegi 
mondanivalóját a rendészeti jogág gyakorlati megvalósulása képezte a 
határőrizetben. Ebben a tekintetben a kiállítás túllépett a múlt 
bemutatásán, hiszen a határőrizet szakterületének azon szeletét 
dolgozta fel, amely szoros összefüggésbe hozható a testület 
igazságügy-minisztériumhoz csatolásával, illetve a rendőrséggel 
tervezett fúziójával. 

A kiállítás megnyitóján részt vettek a helyi szellemi élet 
notabilitásai, a média és számos érdeklődő, valamint a házigazda 
szervezet képviselői. A körmendi rádió és a helyi lapok kiemelt helyen 
foglalkoztak a kiállítás megnyitásának rendezvényével. 

A szervezők a kiállítás megnyitására a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökét dr. PARÁDI 
József bölcsészdoktort, a hadtudomány kandidátusát, főiskolai tanárt, a 
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagját kérték fel. Dr. 
PARÁDI József megnyitó beszédében kihangsúlyozta a rendvédelmi 
testületek tevékenységében a személyi állomány identitástudatának 
fontosságát, az identitástudatnak a fejlődésében betöltött 
nélkülözhetetlen szerepét. Az identitástudat formálásában pedig 
nélkülözhetetlen a testületi múlttal foglalkozó intézmény. 

Dr. PARÁDI József ismertette, hogy a magyar rendvédelmet — a 
magyar állam polgári fejlődésének az időszakában — több alkalommal 
átszervezték. Magyarországon ugyanis erőteljesen érvényesültek a 
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környező országok nagyhatalmi törekvései. Ezen törekvések pedig 
nem nélkülözték a rend fenntartásának szervezésére gyakorolt 
befolyásolást sem. A sajátos magyar történelmi múltból fakadóan tehát 
a rendvédelmi testületek közötti határok instabilnak bizonyultak, mivel 
egy adott rendvédelmi feladatkör különböző korokban — részben vagy 
egészben — más testületekhez tartozott. A testületek száma is 
dinamikusan változott, előidézve — az egyébként összességében stabil 
— rendvédelmi tevékenység belső elosztásának permanens 
módosítását.  

Különböző korok különböző társadalmi berendezkedései és 
különböző nagyhatalmi ambíciók befolyásának érvényesülése 
közepette is, folyamatosan működött a személyi állomány 
identitástudatának formálása, melynek alapját a választott hivatás 
történetének a megismertetése, közkinccsé tétele képezte. 

Dr. PARÁDI József a XXI. századi magyar rendvédelem egyik 
kihívásaként fogalmazta meg előadásában a rendvédelmi testületek 
személyi állománya identitástudatának fejlesztését, amely a szakterület 
múltját gondozó korszerű intézmény nélkül elképzelhetetlen. Ennek 
érdekében pedig hármas célt jelölt meg, nevezetesen: 

1. a jelenleg alulfinanszírozott és szerény relikviakészlettel 
rendelkező rendvédelemi gyűjtemények centralizálását, amely európai 
színvonalú gyűjteményt eredményezhet és az összevont források is 
elérhetik a minimálisan szükséges financiális biztosítás mértékét; 

2. a szellemi kapacitás és a gyűjtemények fúziójának a létrehozását, 
melynek során megszűntethető volna a jelenlegi nem kívánatos 
helyzet, amely szerint a szakterület tudományos művelői, a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság keretei 
között, társadalmi munkában végzik a nemzeti rendvédelem-
történetünk gondozását, a gyűjtemények pedig — szakemberek 
foglalkoztatásának híján — sajátosan formálódnak; 

3. addig azonban, amíg a rendvédelem-történeti intézmények 
integrációja és a szakterület kutatóinak és gyűjteményeinek a fúziója 
nem valósul meg fokozottan szükség van azokra a személyekre, 
akiknek az áldozatos munkája eddig is fenntartotta e gyűjteményeket. 

Dr. PARÁDI József végezetül felhívta a megjelentek figyelmét a 
kiállítás-szervezők áldozatos és színvonalas munkájára dr. TIBORCZ 

János r.ezredes, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója, 
KONDOR Endre nyá. hör.alez., MARX  Ferenc nyá. hör.alez., TOMKU 

István nyá. hör.alez. és BUJDOSÓNÉ Papp Ildikó, valamint TÓTH János 
nyá. r.alez. tevékenységére. 
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Összességében a kamara-kiállítás anyaga hozzájárult a gyűjtemény 
színvonalának gyarapodásához a megtekinthető anyagok bővüléséhez. 

Valamennyi tagtársunk és a magyar rendvédelem-történet iránt 
érdeklődők figyelmébe ajánlom a Határőrség Központi Múzeumát. 

Címe: 9900 Körmend Alkotmány út 5. 
T.: (06-94) 592-650 
A gyűjtemény előzetes bejelentkezés nyomán tekinthető meg. 

  PARÁDI Ákos 
 

Tájékoztató pécsi konferenciáról 
 

Ezúton tájékoztatom Tudományos Társaságunk tagságát és az 
általunk művelt diszciplína szimpatizánsait, hogy a dr. HAUTZINGER 

Zoltán által teremtett hagyományoknak megfelelően Pécsett az idén is 
megszervezésre kerül a határőrizethez kapcsolódó témakörrel egy 
tudományos igényű rendezvény. A rendezvényre vonatkozó felhívás 
szövegét levelemhez csatoltan küldöm. 
 

Felhívás 
A Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi 

Szakcsoportja – a 2001. évben megteremtett hagyományt követve – a 
Határőrség ünnepnapja alkalmából, a Magyar Rendészettudományi 

Társaság Határrendészeti Tagozatával közösen, a Határőrség 
Tudományos Tanácsa támogatásával 2007. június 21-én nemzetközi 

tudományos konferenciát tart 
 

Pécsett 
 

Határőrség és Rendőrség – az integrált rendvédelem 
címmel 

 
A konferencia célja: 
 
 Tudományos igényű gondolkodással segíteni a magyar 
rendvédelmi szervek nemzetközi kötelezettségeinek 
teljesítését az Európai Unió biztonságáért; 
 
Lehetőség biztosítása a határellenőrzésre vonatkozó schengeni 
előírások integrált, hatékony ellátásának szervezeti, eljárásjogi 
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és módszertani korszerűsítésével kapcsolatos referátumok és 
hozzászólások előadására, publikálására. 
 
A konferencia fővédnöke: dr. PETRÉTEI József igazságügyi és 
rendészeti miniszter 
 
A konferencia szervezői: ZÁMBÓ Péter hőr. ezredes, 
határőrségi főtanácsos 
 
Telefon: (+36/06-72)513-321 
BM:  (+36/06-23)71-00 
Mobil:  (+36/06-30)901-02-18 
Fax:  (+36/06-72)327-488/71-02 
BM:  (23)71-04 
e-mail:  Zambo.Peter@hor.b-m.hu 
 
dr.HAUTZINGER Zoltán hőr alezredes, egyetemi adjunktus 
 
Telefon: (+36/06-72)513-324 
BM (+36/06-23)70-10 
Mobil:  (+36/06-30)630-79-73 
Fax:  (+36/06-72)327-488/70-04 
BM  (23)70-04 
e-mail:  hautzoli@ajk.pte.hu 

 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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Előzetes felhívás 
 

Országos Rendvédelem-történeti tanulmányi versenyre 
A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola együttműködve a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal és a 
Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvánnyal, Országos Rendvédelem-
Történeti Tanulmányi Verseny megrendezését tervezi.  
A verseny célja: 

- a résztvevők rendvédelem-történeti ismereteinek felmérése, a nemzeti 
rendvédelmi hagyományok ápolása. 
A versenyre jelentkezhetnek: 

- a belügyi rendészeti pályaorientációs képzést folytató középfokú 
oktatási intézmények 6 fős csapatai. 
A verseny fordulói 

A részletes versenyfelhívás kiadása 2007. szeptember 01-ig, Az első 
és a második forduló beküldendő feladatokat tartalmaz. 
Első forduló: 

Feleletválasztós és feladat-kiegészítéses kérdésekből álló teszt, 
valamint esszé jellegű kérdések megválaszolása 
Második forduló: 

A résztvevőknek házi dolgozatot kell készíteniük, melynek 
témajegyzékét és a dolgozattal szemben támasztott követelményeket a 
később kiadásra kerülő versenyfelhívás tartalmazza. 
A harmadik forduló   

A bejutó 6 fős csapatok írásban és szóban fognak számot adni 
tudásukról. A Verseny döntőjére a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskolán kerül sor, amelynek tervezett időpontja: 2008. 
március. 

Ajánlott irodalom 
1. BODROGI Péter – MOLNÁR József – ZEIDLER Sándor: Nagy 
magyar kitüntetéskönyv. A magyar állam rendjelei és kitűntetései. A 
Szent György-Rendtől a Nagy Imre-Érdemrendig. Budapest, 2005, 
Rubicon, 280 p., 600 ábra. 
2. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. 
Pécs, 1999, Pro Pannónia Alapítvány. 
3. ERNYES Mihály: A magyar rendőrség története. I. köt. Budapest, 
2002, BM. Kiadó. 
4. FAZAKAS  László – HEGEDŰS Ernő – HENNEL Sándor: A Szent 
Korona őrzése. A koronaőrség, a koronaőrök. Budapest, 2002, 
Heraldika. 
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5. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború 
között. Pécs 2002, Pro Prannónia Alapítvány. 
6. KÖPF László: Fejezetek a magyar vámigazgatás és pénzügyőrség 
történetéből. Budapest, 2003, Tipico Design, 171 p. /A magyar 
rendvédelmi szervek története./ 
7. MEZEY Barna: A magyar polgári börtönügy kezdetei. Budapest, 
1995, Osiris, 230 p. 
8. PARÁDI József (szerk.): A magyar rendvédelem története. 
Budapest, 19951, Tipico Design. 
9. PARÁDI József (szerk.): A magyar rendvédelem története. 
Budapest, 19962, Osiris. 
10. PARÁDI József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. I. 
köt. Pénzügyőrök és vámhivatalok a határőrizetben. II. köt. 
Csendőrség a határőrizetben. III. köt. Rendőrség a határőrizetben. 
Budapest, 2003, Tipico Design, 219; 186; 266 p. /A magyar 
rendvédelmi szervek története./ 
11. SUBA János: Magyarország államhatárának változásai 1867-1947 
között. Budapest, 2003, Tipico Design, 229 p. /A magyar rendvédelmi 
szervek története./ 
12. SZAKÁLY  Sándor: A magyar tábori csendőrség. Budapest, 1990, 
Zrínyi. 
13. ZEIDLER Sándor: Magyar kitüntetések. Budapest, 1996, Kossuth. 

 
Minden érdeklődőnek eredményes felkészülést kíván 

 a verseny szervezőbizottsága ! 
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SZEMÉLYI HÍREK 
 

Irodalmi trófeát kapott Kanadában élő tagtársunk 
 

DOMOKOS Sándor tagtársunk Kanadában él. A magyarság története 
alakulásának érzésvilágát igyekszik interpretálni zsurnalisztikai 
munkásságával. Ez bizony nem könnyű feladat, hiszen értheti és 
érezheti-é az a személy a közép-európai magyarság sorsát, aki a 
Kárpát-medencei eseményekhez hasonlókat soha nem élt át. E nemes 
de nehéz feladat megvalósításához nyilvánvalóan elengedhetetlen a 
kanadai kultúrkörnyezet, a kanadai nemzeti psziché ismerete. 
DOMOKOS Sándornak - és az őt mindenben segítő élete párjának - 
kívánunk még sok egészségben és erőben eltöltendő évet, hogy nemes 
cselekedetét tovább folytathassa. 
 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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A XXI. Nemzetközi Rendvédelem-történeti Konferencián 
kitüntetettek 

(2006. szeptember 29.) 
 

 
Rendvédelem-történetért Érdemérem: 
BOTOS János dr. 
CHVOJKA Michal 
FARBAKY  Ákos 
FEYERER August 
ZÉTÉNYI Zsolt dr. 
 
Rendvédelem-történetért Érdemkereszt: 
(támogató) 
SAS Ferenc 
(művelő) 
DOMOKOS Sándor 
KÓSA László dr. 
 
Rendvédelem-történetért Érdemrend: 
(támogató) 
BODA József dr. 
CSAPÓ Csaba dr. 
LENGYEL László 
LÓRÁNT Csaba dr. 
MEZEY Barna dr. 
id. PERJÉSI György 
 (művelő) 
SZAKÁLY  Sándor dr. 
 
Szemere Bertalan-díj: 
FORRÓ János 
GÁSPÁR László dr. 
NAGY György dr. 
 
A Rendvédelem-történet Magisztere kitüntető cím: 
CSÓKA Ferenc 
PARÁDI József dr. 
  Mag. SIMON  F. Nándor 
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MŰHELY  ÉS EMLÉKHELYEK 

ZEIDLER  Sándor az egyszemélyes alkotóműhely 
Nemzeti rendvédelmünk története több oldalról vizsgálható. Az egyik 
lehetséges irányt kétség kívül a jelképek alkotják. ZEIDLER Sándor 
tagtársunk a magyar fegyveres szervezetek jelképei 
fejlődéstörténetének kiváló ismerője, avatott gyűjtője. Rendkívül 
gazdag gyűjteménye a közgyűjtemények anyagait is maga mögé 
utasítja. Páratlan tudását több könyvben is közkinccsé tette. 
Legutoljára BODROGI Péter és MOLNÁR JÓZSEF társszerzőségeivel „A 
magyar állam rendjelei és kitűntetései. Nagy Magyar Kitüntetéskönyv. 
A Szent György - Rendtől a Nagy Imre – érdemrendig” címmel jelent 
meg alkotása a Rubicon Kiadó gondozásában 2005-ben.  
ZEIDLER Sándor tagtársunk munkássága azonban nem szűkül be 
csupán a régi szép idők dicséretére, hanem elődeink felhalmozott 
tudását feltárva, azt kreatív módon alkalmazza. Az állam- és 
kormányfő által adományozható kitűntetések döntő többsége az ő 
tervező asztaláról került le. Tudományos Társaságunk valamennyi 
kitűntetését Ő tervezte. Legújabb fegyverténye az 1956-os forradalom 
50 éves évfordulója alkalmából készített kitűntetései. 
Az 56-os kitűntetések kapcsán tagtársunkat méltató cikk jelent meg az 
„American -Hungarian panorama” folyóirat 33. oldalán.  

„Az 1956-os Magyar Szabadságkereszt elismerés tervezője: 
ZEIDLER Sándor.  Filmhírességek egyenruháit is tervezte. Az 
államfőktől a hétköznapi emberekig sok ezren kaptak az elmúlt 
évtizedekben különféle kitüntetési jelvényeket, érméket, s bizonyára 
legtöbbjük büszkén is viseli. Ám, csak nagyon kevesen tudhatják – 
egyáltalán, gondolnak rá? – hogy ki tervezi, készítteti e gyakran igazi 
remekmunkát, művészi kivitelezésű kitüntetéseket, jelvényeket, 
érméket. Természetesen, többen is vannak, s ez is egy csapatmunka, 
de közöttük is az egyik legismertebb és elismertebb szaktekintély 
ZEIDLER Sándor, aki gyermekkora óta kutatja a kitüntetések és 
egyenruhák történetét. Számos hazai és külföldi lapban publikált, 
szerzője a Kitüntetések a Magyar Köztársaságban, társszerzője a 
Nagy magyar kitüntetéskönyv című munkáknak, sok-sok kiállítást 
szervezett, népszerű filmekben működött közre, s ő tervezte és 
készítette Az emigráció hazatér rendezvénysorozaton átadásra kerülő 
1956-os Magyar Szabadságkereszt elismeréseket is. 
Már gyermekkorban, a szülői házban, az otthon talált családi első 
világháborús jelvények és kitüntetések fölkeltették az 
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érdeklődésemet, pedig még alig múltam tízéves – említi ZEIDLER 
Sándor –, miközben bújtam a történelemkönyveket és a régi Tolnai 
Világlapját. Emellett frissen éltek bennem a közelről átélt 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékei, s már akkor magam is 
elkezdtem rajzolgatni, tervezgetni, később egy-egy példányt el is 
készítettem. Azóta is tart ez a vonzódás, sőt életem meghatározó 
szakmai pályafutását is jelentette, így mondhatom, hogy a hobbim, a 
munkám lett! 
A hatvanas esztendők közepétől kapcsolatba került a filmgyártással 
is, azóta filmek, színházak állandó szakértőjeként, tervezőjeként is 
tevékenykedik. E munkája során számos hírességgel kapcsolatba 
került, akiknek a különféle egyenruháit, kitüntetéseit tervezte, illetve 
tanácsaival közreműködött a kivitelezésében. Így például segített A 
vörös zsaru, az Anna Karenina, az Oscar-díjas Mephisto, A napfény 
íze, nemrégiben pedig a Szabadság, szerelem című filmek 
elkészítésében. 
Mint említi, egy kitüntetésnek az értékét az esztétikai kivitel is 
nagyban emeli, s természetesen az a tény, hogy kik és miért kapják. 
A piaci értéket pedig az jelenti, hogy mind többen keresik a világ 
minden részéből, s a gyűjtők féltett kincsévé válik. ZEIDLER Sándor 
számtalan alkotására büszke lehet, így például honvédelmi miniszteri 
díszszablyákra, amelyet például számos államférfi, sőt PUSKÁS Öcsi 
is átvehetett, ilyen ajándékot vitt magával annak idején ORBÁN 

Viktor is a NATO csatlakozás alkalmával a Pentagonba, de tervezett 
aranygyűrűt GÖNCZ Árpádnak, MÁDL Ferencnek. A sok-sok míves 
munka mellett kiemelt törődést kaptak az ‘56-os érmék, 
emlékjelvények, s most az ‘56-os emigrációs emlékünnepség 
rendezőinek nevében, a BÁNKUTY  Géza által tett felkérés: az 1956-os 
Magyar Szabadságkereszt megtervezésére és elkészítésére. 
Ennek az elismerésnek a különös értéke és egyben mondanivalója, 
hogy a világ minden országába szétszéledt magyarságot jelképezi, 
erre utal a négy világrész felé futó láng, amely széttöri jelképesen a 
bilincset, s láthatók rajta ‘56 szimbólumai is. Készült egy 
csillagokkal ékesített változat is, amely egy igazi remekmunka, de 
nem is akárhova kerülnek a darabja, hiszen az emigráns 
menekülteket befogadó országok államvezetői kapják – magyarázza 
ZEIDLER Sándor. – Jól eső érzés – teszi hozzá –, hogy munkám, 
azoknak a révén, akik kapják, eljut szerte a világba.” 

  Dr. PARÁDI József 
a Társaság elnöke 
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Rendvédelem-történeti honlap 

Az Internetet eredetileg a tudományos kutatás céljára hozták létre. 
Rohamos fejlődése és az általa kínált lehetőségek - mint például a 
térbeli és időbeli korlátok leküzdése - olyan olcsó és korlátlan 
erőforrást jelentenek a kutatásokban részt vevők számára, amelynek 
segítségével megsokszorozhatják eredményességüket. Tudományos 
Társaságunknak is élnie kell ezzel a lehetőséggel. Legfőbb indoka 
ennek a szerény költségvetés, de említhetnénk az intézményi háttér 
hiányát vagy tagság földrajzi eloszlását is. Az első lépés egy honlap 
létrehozása és fenntartása. A feladat azonban korántsem egyszerű. 
Három fő problémát kell megoldanunk, melyek egyenként is 
meghiusíthatják próbálkozásunkat. Elsőként megfelelő tartalmat kell 
összegyűjteni, melyet –kiadványaink immár megszokott szűkös 
korlátaihoz képest szinte végtelen terjedelmi szabadsággal - közzé 
tehetünk. Másodsorban ki kell alakítani az arculatot, ami minimum 
megfelel egy tudományos társaságtól elvárt szintnek. Harmadrészt 
biztosítani kell a szükséges informatikai hátteret. 

A tartalom összegyűjtése Társaságunk hagyományaira és céljaira 
tekintettel a legnagyobb súlyú kérdés. Terveink szerint valamennyi 
megfelelő színvonalú, digitális formában rendelkezésre álló munkát 
feltöltünk. Az írott sajtónk lehetőségei által eddig felállított korlátokat 
azonban elfelejthetjük. Lehetőségünk van hangot, képet, videót is 
közzétenni. Ezért kérem a tagtársaimat, hogy akinek a már közölt 
publikációihoz olyan képek, hang vagy videofelvételek tartoznak, 
melyeket eddig nem állt módunkban elfogadni, küldjék be a lenti email 
címre, csakúgy, mint az ilyen módon dokumentált eseményeket, 
rendezvényeket. Kérem továbbá a még nem publikált vagy 
előkészületben lévő munkák alkotóit, hogy munkáikat – amennyiben 
arra érdemesnek találják – küldjék meg a megadott címre. Felhívom 
azonban valamennyi tagtársam figyelmét, hogy az eddig a 
publikációkkal szemben támasztott, tudományos munkákkal szembeni 
alapkövetelmények – mint például a megfelelő jegyzetapparátus - 
továbbra is érvényben vannak. A későbbiekben tervezzük az önálló 
tartalomkezelést is, de ezt a legutolsó pontban kívánom kifejteni. A 
tartalom elrendezéséről az alapvető koncepció az, hogy az általános 
bemutatkozás után témák és kutatók szerint gyűjtjük össze az egyes 
publikációkat. A moderálást a periodikáink jelenlegi 
szerkesztőbizottsága fogja végezni. Nem győzöm hangoztatni, hogy 
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tevékenységünk jellegéből adódóan a tartalom szellemi minősége 
elsődleges és kulcsfontosságú. 

Mindezek mellett az arculat is fontos, hiszen a forma jelentősen 
képes növeli vagy csökkenteni a tartalom értékét. Tudományos 
tartalmú oldal lévén nincs szükség csillogó-villogó látványra, de 
kerülnünk kell a technokrata megjelenést is. Szándékunk az, hogy a 
honlap érdekes, a témákhoz tartozó hangulatot jól tükröző de 
ugyanakkor átlátható és egyszerűen kezelhető legyen. Ennek a 
törékeny egyensúlynak a megtalálása azonban talán még a tartalom 
kezelésénél is nehezebb, hiszen kifinomult művészi érzéket is igényel. 
Arra kérem tagtársaimat, hogy akinek van olyan rajza, ábrája, 
képfelvétele melyet szeretne a honlapunk alkotórészei között 
viszontlátni, küldje be a lent megadott címre és amennyiben az 
arculatba illeszkedik, bele fog kerülni. 

Harmadik téma az informatikai háttér. Nos a honlap üzemeltetéséhez 
szükségünk van kiszolgálóra amely rendelkezésünkre tudja bocsátani a 
megfelelő webtárhelyet és a szükséges szolgáltatásokat. A honlap 
technikai megvalósításánál három alapvető irányzat közül 
választhattunk. Első a statikus weblapok gyűjteményéből álló webhely. 
Ezt egyszerű létrehozni, alacsony kiszolgálói szoftverfelszereltséget 
igényel, biztonságos de a frissítéseket HTML (v. XML) kódban kell 
felvinni és az egyes lapok tartalma adott, nem változtatható, nincs 
lehetőség például hozzászólásra és legfeljebb kliensoldali scriptek (pl. 
JS) futtathatók. Második a dinamikus webhely, ahol az aktuális lapot 
annak megnyitásakor szerver oldali script (PHP, Perl, Ajax stb.) 
generálja, ezért a lapok mindig a webhely legfrissebb tartalmának, az 
esetleges adatbázisok (pl. SQL) állapotának és a felhasználó igényének 
megfelelően jönnek létre. A kliens és szerver oldali scriptek 
kombinálásakor lehetőség van adatok bevitelére és strukturálására – 
bejelentkezésre vagy hozzászólásra – keresésre vagy akár a tartalom 
önálló kezelésére (CGI). A második lehetőség esetén döntenünk kell 
arról, hogy hagyományos (text/html) kódot generáljanak az aktív 
oldalak (ASP) vagy az új, látványos animációkat és hatásokat 
könnyedén létrehozó flash kódot. Az utóbbi újszerűsége és rugalmas 
arculatalakítási lehetőségei minden kétséget kizárólag előtérbe 
helyezik a megjelenést elsődlegesnek tekintő webhelyek számára, 
azonban egy tudományos honlapnál más technikai megoldás élvez 
prioritást. A kutatási eredmények publikálásánál a legfontosabb 
technikai szempont az, hogy a nagy keresőoldalakon (pl. Google) a 
témában keresést indítók minél nagyobb valószínűséggel ezt a helyet 
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találják meg elsőként. Ez a keresőoptimalizáció. Ezen a területen 
azonban a hagyományos kódot alkalmazók élveznek előnyöket. A flash 
ugyanis a tartalmául szolgáló szöveget is képet ábrázoló kód 
formájában tárolja, emiatt a lapok kódjaiban értelmezhető és későbbi 
keresés alapjául szolgáló szövegrészleteket keresgélő (indexelő) 
keresőprogram a flash esetében nem talál semmit, vagy csak a külön a 
keresők számára készített leíró (meta) területen szereplő kifejezéseket 
tudja felhasználni. A keresők felhasználó által indított keresés esetén a 
keresett kifejezést legtöbbször tartalmazó webhelyet sorolja a legelső 
helyre. Így sokkal több esélye van a hagyományos, tiszta kódot 
tartalmazó honlapnak, hiszen a kereső az indexelés során a fejlécben 
(head), a benne lévő leíró részben (meta) és a lap tartalmában magában 
(body) is megtalálhatja a kifejezést, ráadásul a tudományos honlapokra 
jellemző, hogy egy kifejezést felettébb sokszor megismételnek (pl. 
rendvédelem-történeti publikáció). A megoldás hátránya az, hogy az 
egyes lapok kódja az esetleges rossz szándékú felhasználó elől sincs 
elrejtve. A biztonsági rést a cikkben meg nem nevezett szerver oldali 
nyelv alkalmazásával, folyamatos archiválással és a hozzáférési jogok 
szigorú ellenőrzésével megfelelő módon fogjuk kompenzálni. A téma 
utolsó részeként fontos megemlíteni, hogy a felmérések szerint a 
legsikeresebb ilyen kulcsszavak két vagy három szóból állnak. A 
keresést futtató felhasználók az esetek 28%-ban két, 27%-ban három 
szóból álló kifejezésekre keresnek. Az összes többi változat a 
keresések 45%-át teszi ki. A honlapunk sikere érdekében fontos, hogy 
minél többen minél könnyebben ránk találjanak, emiatt elsődlegesen a 
keresőoptimalizáció élvez prioritást, továbbá szükséges a megfelelő 
fórum biztosítása is, ezért a választott technikai megoldás nagy 
valószínűséggel a hagyományos kódot generáló dinamikus webhelyre 
esik majd. Az ehhez szükséges hardver és szoftverfeltételek 
(WAMP/LAMP ill. hasonló architektúra) könnyen és olcsón 
biztosíthatók. Jelenleg már folyik egy olcsó, de megbízható kiszolgáló 
keresése, illetve a tartománynév beszerzése. 

A publikációkat kiegészítő multimédiás anyagokat, a beküldeni 
kívánt egyéb anyagokat illetve a honlappal kapcsolatos javaslatokat, 
észrevételeket az szbmrtt@gmail.com címre várjuk. 

 
  SZÉKELY Zoltán 
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Felhívás 
 

Tisztelt tagtársaim, a rendvédelem-történeti diszciplinát művelő 
alkotótársaim! 

Tudományos Társaságunk szándékában áll rendvédelem-történeti 
honlap létesítése. Álláspontunk szerint e honlap nem nélkülözheti a 
szakirodalom bibliográfiáját sem. 

Ezért ezúton tisztelettel arra kérünk mindenkit, aki a rendvédelem-
történeti diszciplina művelése során keletkezett alkotásait publikálta, 
hogy ezen műveinek bibliográfiai jegyzékét – az egyszerűsített 
bibliográfiai leírás szabályainak megfelelően – juttassa el az  
szbmrtt@gmail.com e-mail címre. 

Fogadó készek vagyunk - a tudományos közlés igényeinek 
megfelelő (hivatkozási apparátussal ellátott) - kéziratok (disszertációk, 
projekteredmények), monográfiák, tanulmányok, továbbá a 
rendvédelem-történeti diszciplinához kapcsolódó, de a tudományos 
közlés igényeinek meg nem felelő cikkek bibliográfiai adataira. 

A bibliográfiai adatok mellett – a tudományos közlés igényeinek 
megfelelő publikációk tekintetében – művenként 600-1000 karakter 
terjedelmű rezümét is kérünk. 

Az adatközlést az alábbiakra tekintettel szíveskedjetek 
megvalósítani: 

- A szerző családi nevét kapitälchen betűvel szedjük. Több szerzős 
mű esetén a nevek közé gondolatjelet helyezünk. Csak a szerző nevét 
(családi és keresztnév) közöljük, tudományos és oktatói fokozatok, 
rangok, címek, tisztségek és beosztások nélkül. A szerzői álnevet a 
szerző neve után közvetlenül szögletes zárójelben tüntessük fel. 
Gyűjteményes műben megjelenő tanulmány esetében, a gyűjteményes 
mű szerkesztőjének neve után kerek zárójelben a (szerk.) formulát 
használjuk függetlenül attól, hogy a műben főszerkesztőként vagy 
felelős szerkesztő stb. tüntették fel. A gyűjteményes kötetek  egy 
tanulmányának jelölésekor először a tanulmány szerzőjének nevét kell 
közölni, majd a címet kurziválás nélkül, ezt követően az „In” szócska 
(mivel mondatkezdő szónak minősül, ezért nagy kezdőbetűvel 
kezdődik, utána pedig nem teszünk pontot vagy kettőspontot)  után a 
gyűjteményes kötet bibliográfiai tétele. Amennyiben az idézni kívánt 
tanulmány szerzője azonos a kötet szerkesztőjével, akkor az „ugyanő”  
szó rövidített változatát „ uő”  kell használni az „In” szócskát 
követően. Háromnál több szerző esetén csak az érintett szerző nevét 
kérjük feltüntetni, majd utána a latin „et alii = és mások” rövidített 
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változatát „et al.” írjuk. Háromnál több szerzős mű esetén – 
amennyiben az egyik szerző egyben a mű szerkesztője is – az ő nevét 
is fel kell tüntetni, a neve után közvetlenül kerek zárójelben a (szerk.) 
formula használatával.  

- A szerző vagy szerkesztő nevét követően kettőspont után 
következik a mű címe. A címet és az alcímet – ha van – kurziváltan 
kell szedni. A sorozatcímet mindig a bibliográfiai leírás végén ferde 
zárójelben kell közölni, kurziválás nélkül. A cím, alcím és sorozatcím 
után pont kerül. Több kötetes művek esetén a cím után következik a 
kötetszám pl. 1.köt. ezt követően pedig a kötetcím kurziváltan a végén 
ponttal. Ha egy kiadvány több kötetből áll és a kötetnek szerkesztői 
vannak, a köteteket analitikusan, kötetre lebontva kell szerepeltetni, 
ahol – a kiadvány átfogó jelölése (a kiadvány címe kurziváltan, a 
kiadás helye és a kiadó) után – kötetenként kerül feltüntetésre a kötet 
sorszáma, a címe, a szerkesztő neve és a kiadás ideje. Gyűjteményes 
kötetek és periodikumok esetében csak a kötet, illetve a periodikacímet 
kurziváljuk. A periodikacím a hivatkozott mű szerzőjének és címének 
feltüntetése után következik. Periodikumok esetében a folyóirat 
szerkesztőjének a jelölése elmarad. Idegen nyelvű műre történő 
hivatkozás esetén ugyanazon adatokat, ugyanazon sorrendben kell 
közölni, mint a magyar nyelvű alkotás esetében. Az eltérés csupán 
annyi, hogy a cím magyar fordítását szögletes zárójelben közöljük az 
eredeti nyelvű címe után. A bibliográfia tétel többi elemének a 
fordítása nem szükséges. Az idegen nyelvű címet kurziváljuk. 
Amennyiben idegen nyelvű műről magyarra fordított alkotásról van 
szó, a szerző neve után a magyar nyelvű cím következik kurziválva, 
majd – szögletes zárójelben – a mű idegen nyelvű címe. Ezután pedig a 
Ford. rövidítés után a fordító neve. A hivatkozás többi része 
mindenben megegyezik a magyar nyelvű alkotásokéval. Gyűjteményes 
kötetek és periodikumok címeit általában nem fordítjuk le. Ezen 
kiadványban közzé tett alkotások címei esetében pedig ugyanúgy kell 
eljárni, mint a monográfiáknál. 

- Mű címét követően kerül sor a kiadás helyének a feltüntetésére. A 
kiadás helyének – amely minden esetben a településnév – feltüntetését 
vesszővel zárjuk. Amennyiben a kiadványon nem szerepel a kiadás 
helye, ezt a tényt a latin sine loco = hely nélkül kifejezés rövidítésével 
s.l. jelöljük. Periodikum esetében a kiadás helyének feltüntetése 
elmarad. A periodikum kurzivált neve után, vesszőt követően az 
évfolyam feltüntetése következik. Kéziratokra történő hivatkozások 
esetében a szerző és a cím után a kézirat jellegének (disszertáció, 
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dokumentáció, kézirat, kandidátusi értekezés stb.) a rögzítése történhet. 
A kézirat jellegének jelölése után zárójelben jelölhető az intézmény 
neve, ahol a kézirat készült. Ezt követi a „Kézirat.” megjegyzés után a 
létrehozás helységének, majd a létrehozás évének a jelölése. 

- A kiadás helyét követi a bibliográfiai adatsorban a kiadás 
évszáma. A kiadás évszáma után – ugyanúgy, mint a kiadás helye után 
– vesszőt írunk. Amennyiben a műben nem tüntették fel a kiadás 
idejét, azt latin sine anno = év nélkül kifejezés rövidített változatával 
s.a. kell helyettesíteni. Kéziratok esetében a kézirat létrehozásának 
évszámát – a létrehozás helységének jelölését követően – rögzítjük. 
Periodikumok esetében az évfolyamot követően a folyóirat kiadásának 
évszámát zárójelben jelöljük arab számmal pl. (1996). A zárójel után 
következik a periodika számának a jelölése arab számmal; utána pedig 
a szám szó rövidítése: sz. pl. 3.sz. 

- A bibliográfiai adatokban a következő elem a kiadó jelölése. A 
kiadó neve után vesszőt teszünk. Periodikumok esetében a kiadót nem 
jelöljük. Kéziratok esetében a kiadó feltüntetésére értelemszerűen nem 
kerülhet sor. Amennyiben a műben nem szerepel a kiadó, azt a latin 
sine nomine = kiadó nélkül kifejezés rövidített változatának s.n. kell 
helyettesíteni.  

- A bibliográfiai adatsor végén az oldalszámok állnak. Amennyiben 
a bibliográfiai adatsort sorozatcím zárja a sorozatcím ferde zárójele 
után következnek az oldalszámok. Az oldalszámok jelölésére a latin 
pagina szó rövidítését p. használjuk. Monográfia és kézirat esetén a 
terjedelmet kell jelölni, pld.175 p. Tanulmány, illetve cikk esetében 
pedig a tanulmánykötetben, vagy periodikában kitöltött intervallumot, 
pld. 126-214.p. 

- Ha a hivatkozott anyag az Interneten is elérhető, akkor az adott 
elérési utat teljes formában, (pl. http://www.domain.net/cikk.htm) a 
hivatkozás legvégén, a „Web:” megjegyzés kezdettel kérjük feltüntetni. 
Egy hivatkozás esetén több webhely is feltüntethető, vesszővel 
elválasztva. Az internetes adatok önmagukban nem elégségesek és nem 
helyettesíthetők a klasszikus bibliográfiai adatokkal. 
 
  Dr. PARÁDI József 

a Társaság elnöke 
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EDUCATIO 

Rendvédelem - történet oktatása a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskolában 

Az 1990-ben a Magyar Köztársaság Kormányának „Nemzeti 
Megújhodási Programja” feladatként határozta meg a hazai és külföldi 
lehetőségek figyelembevételével a rendőrség új képzési rendszerének 
kidolgozását. A kétéves szakiskolai képzés tantervét dr. Pintér Sándor 
országos rendőrfőkapitány 1993-ban hagyta jóvá. 
A rendvédelem - történet oktatása is ezen új típusú képzés keretében 
kezdődött meg. A tananyag feldolgozására 33 óra állt rendelkezésre. A 
tantárgy tanításának célja volt olyan áttekintés nyújtása, amely 
hozzásegíti a hallgatókat a jelen és az elmúlt korok történelmi 
távlataiban a társadalomban végbement változások nyomán a 
rendvédelem funkciójában és feladataiban bekövetkezett változások 
jobb megismeréséhez és megértéséhez. 
Ennek érdekében a hallgatók megismerték a rendvédelem történelmi 
távlatú hazai és nemzetközi fejlődését a jelen helyzet reális 
megismerése érdekében.  
A tananyag kétéves szakiskolai és 1995-től a szakközépiskolai képzés 
során az alábbi fejezeteket tartalmazta:  
 

A rendőrségek története 
Kontinensek rendőrségének jellemzői 
- az európai modell 
- az európai rendvédelem fejlődési tendenciái 
 

A magyar rendfenntartás történelme 
- Rendfenntartás az Árpád-háztól a török uralomig 
- A rendfenntartás fejlődése a Habsburg uralom időszakában 
- Rendőri munka a dualizmus korában Magyarországon 
- A magyar államhatalmi és közigazgatási rendszer 1867-1918 

között 
- Rendvédelmi szervek felállítása és szervezeti felépítésük fejlődése 
- A Magyar Királyi Csendőrség felállítása és működése 
- A városi rendőrségek és a vármegyék rendfenntartó erői 
- Az I. világháború és a forradalmak rendőrsége 
- Rendőri munka a háborús viszonyok között 
- A rendőrség változásai a forradalmak idején 
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- A két világháború közötti Magyar Királyság rendvédelmi 
rendszere 

- A Magyar Királyi Államrendőrség megalakulása és működése 
- A Magyar Királyi Csendőrség továbbfejlődése 
- A rendőrség a II. világháború kezdetétől az 1949-es alkotmányig 
- Világháborús sajátosságok a rendfenntartásban 
- A rendvédelmi testületek szerepe a hatalomért folyó harcban 
- A BM és a Rendőrség működése az egypárti diktatúra időszakában 
- Az elnyomó funkció gyakorlásának szervezeti keretei 
- A korszak bűnüldözési sajátosságai 
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc rendvédelmi eseményei 
- A rendőrség felkészültsége 
- Új rendfenntartó szervezetek létrejötte 
- Rendfenntartó testületek tevékenysége a Kádár-korszakban 
- Szervezeti és személyi változások a Belügyminisztériumban 
- A rendőrség létszámhelyzete és képzettségi szintje 
- A megnövekedett rendőri feladatok és azok hatása az állományra 
- A rendőrség és a rendszerváltozás 
 
Kiegészítő anyag: 
- Különböző nagy múltú polgári demokráciák rendőrségei 

történelmének főbb állomásai 
- A francia rendfenntartó erők 
- Az angol rendfenntartó erők 
 
A rendvédelem-történet önálló tantárgyi oktatásáról a képzés több 
alkalommal végbement változtatása miatt ma már csak múlt időben 
beszélhetünk. A 2001/2002.-es tanévtől a rendőr és határrendész 
szakképzésben a rendvédelem-történet oktatása a társadalmi és 
kommunikációs ismeretek tantárgy részét képezi. Az óraszám jelenleg 
15 tanóra, amely tartalmában a lényegre koncentrálva átfogja az 
Árpád-háztól a török uralomig, a dualizmus korát ezen belül a Magyar 
Királyi Csendőrség történetét, a két világháború közötti Magyar 
Királyság rendvédelmi rendszerét és röviden a II. világháború utáni 
időszakot.  
Iskolánk nevelőtestülete a képzés jelenleg folyamatban lévő további 
átalakítása során is fontosnak tartja, hogy a jövő rendőrei, határőrei 
ismerjék szakmájuk történetének fontosabb eseményeit. Szakmai 
könyvárunkban számos rendvédelem-történeti szakkönyv található és 
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az újonnan megjelenteket is a lehetőségek függvényében igyekszünk 
megvásárolni. 
A rendvédelem-történet oktatás szakmaiságának növelése és nemzeti 
rendvédelmi hagyományok ápolása, megismerése érdekében 2006. 
decemberében együttműködési megállapodást kötöttünk a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal. 
Reméljük, hogy közös munkával hozzájárulunk ahhoz, hogy történelmi 
múltunk rendvédelmi fejezeteit a rendészeti pályaorientációs képzést 
folytató középfokú oktatási intézmények és a rendészeti 
szakközépiskolai tanulók jobban megismerjék. 
Ennek érdekében tervezzük egy rendvédelem-történeti e-learning 
tananyag összeállítását és egy tanulmányi verseny megszervezését. 
 
Miskolc, 2007. április 12. 
 
  CSOMÓS István r.alezredes 

rendőrségi főtanácsos 
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
alapozó ismereti szakcsoportvezető 

 
 
 

Rendvédelem-történet a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia 10. Hadtudományi Szekcióján 

 
Ezúttal is a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hungária körúti 
épületeiben rendezték meg április 18-19-én a XXVIII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia 10. Hadtudományi Szekcióját, amelyet 
az egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kara rendezett. A fővédnökséget 
Szekeres Imre honvédelmi miniszter, a védnökséget pedig Szabó János, az 
egyetem rektora vállalta. A szervező bizottság tagjai voltak: Lükő Dénes 
elnök, egyben a Hadtudományi Szekció ügyvezető elnöke, Horpácsi 
Ferenc titkár és Vogel Dávid a hallgatók képviselője. A hadtudományi 
szakbizottság elnöke Szendy István volt. 

A szekción belül ABV-támogatás, környezetbiztonság és katonai 
környezetvédelme, biztonság- és védelempolitika, fegyvernemek 
harcászata, nem háborús katonai műveletek, hadtörténelem, 
rendvédelem-történet, haditechnika-történet, határrendészet és 
határvédelem, katonai informatika, katonai kommunikáció, katonai 
logisztika, védelemigazgatás, katonaszociológia, katonapszichológia, 
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katonapedagógia tagozatokban mérhették össze a tudásukat a 
hallgatók. 

Az idén 80 pályamunka érkezett a szekció címére, s a rendezők-
szervezők nem kis elégedettséggel jegyezhették meg: „… oly sokáig 
jellemző zártság oldódni látszik, hiszen a védelmi szféra valamennyi 
területe képviselteti magát, s rajtuk kívül jelen vannak a nem katonai 
felsőoktatási intézmények hallgatói is.” Bár, kevesebb örömmel, de azt 
is megállapították, hogy „a bemutatott dolgozatok száma a korábbi 
évekhez képest kevesebb, s ez jelentős mértékben a képzési létszám 
csökkenésének tudható be…” 

A Társaságunk elnökének, Parádi József főiskolai tanárnak két 
növendéke is versenyzett a szekcióban. Vedó Attila nagy sikerű 
dolgozatot nyújtott be Magyarország államhatárainak megjelölése 
1867-2000 címmel. A bemutatott anyag tulajdonképpen egy hosszabb 
tanulmányból kiemelt részlet volt, s talán a bírálók ezért nem értették, 
hogy ez valójában miért is rendvédelem-történeti dolgozat – ám ennek 
ellenére Vedó Attila első helyezést ért el a Határrendészet és 
határvédelem II. tagozatban, s ráadásul Ő vihette el a legmagasabb 
pontszámmal értékelt pályaműért járó rektori különdíjat is. A szerző 
így jellemezte munkáját: „Dolgozatom elkészítése során a szakmai 
terminológia használata mellett a közérthetőségre törekedtem, mely 
alkalmassá teszi a művet a határrendészeti alapképzés rendszerébe 
való beépítésre.” 

Elnökünk másik növendéke, Kutasi Imre, sajnos nem volt ennyire 
szerencsés. A Rendvédelem-történeti Társaság tagjai számára nem 
ismeretlen pályamű mutatkozott be: az elmúlt őszön megrendezett 
tudományos konferenciánkon elhangzott a Végvári rendszer a Magyar 
Királyságban a török hódoltság idején című előadás. Természetesen, 
mind a két fiatal kutató konzulense Parádi József volt, akit még 2003-
ban „Mestertanár” kitüntetésben részesített az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács. 

Rendvédelem-történeti dolgozatot nyújtott be Ártánd 
határátkelőhely története „Trianontól napjainkig” címmel Berde 
László, akinek konzulense Nagy György egyetemi tanár, Társaságunk 
tagja, s konferenciáink rendszeres előadója volt. Ugyancsak egy 
határátkelőhely – nevezetesen a mohácsi – történetét mutatta be 
Kalmár Ádám, akinek a felkészülését Horpácsi Ferenc egyetemi 
adjunktus – szintén tagja a Társaságunknak – segítette. A dolgozat 
külön kiemelte, hogy másfél évtizeddel ezelőtt a magyar határőrök a 
Nyugat-Európai Unió Dunai Missziójának tagjaival közösen látták el 
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feladatukat, biztosítva az ENSZ dél-szláv válság megoldását 
elősegítendő gazdasági embargójának betartását. Tompa határforgalmi 
kirendeltség történetét Vezdán Csaba dolgozta fel, Varga János 
főiskolai tanár irányításával. 

Nem kifejezetten rendvédelem-történeti pályaművet írt Eszenyi 
Klára Kamilla, amikor a Szolgálati lovak alkalmazása a Határőrségnél 
című dolgozatát elkészítette Hanuska Miklós főiskolai tanársegéd 
vezetésével. A többi között nemcsak a lovak tartásával, ellátásával s 
kiképzésével, szolgálati felhasználásának a lehetőségeivel kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozott a szerző, hanem hangsúlyozottan kitért a 
kiskunhalasi lovas-iskola történetére is. 

A fentebb említett pályázók közül a Határrendészet és határvédelem 
II. tagozatban első helyezést ért el – mint ahogyan már írtuk – Vedó 
Attila, s Ő vihette haza a rektori különdíjat is. Az igazságügyi és 
rendészeti miniszter különdíját kapta Eszenyi Klára Kamilla nyerte el.  
A hasonló nevű III. tagozatba pedig harmadik helyezést ért el Kalmár 
Ádám. 

Hagyományainkhoz híven, a Társaságunk az idén is elismerésben, 
jutalomban részesítette azokat a hallgatókat, akik „belekóstoltak” a 
rendvédelem múltjának feltárásába. Berde László, Kutasi Imre, Vedó 
Attila és Vezdán Csaba Társaságunk érmét s a rendvédelem-történetét 
bemutató könyvet kaptak. Ezenkívül Kutasi Imre Szemere Bertalan-
díjat, Vezdán Csaba Rendvédelem-történetért Érdemérmet vehetett át. 
 
  Mag. SIMON  F. Nándor 
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY  SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 
1 9 6 6 2 3 0 5  1  4 3  

A kedvezményezett neve:  

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudom ányos Társaság 

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy 
külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára rendelkezik. 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretű borítékba, amely e lap méretét 
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

FONTOS !  

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ 
JELET pontosan tünteti fel. 
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RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS 
KONFERENCIÁRA 

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 
 

A rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozat rendezvényeit 
1990-től szervezi a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. A konferenciasorozat nemzetközi rendezvénnyé 
fejlődött. A konferenciasorozat előadásai a lektori bírálatok 
figyelembevételével jelennek meg a Rendvédelem-történeti Füzetekben. 
(Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774. 
A konferenciákat minden évben őszére tervezzük. 2007-ben október 
4-5 (csütörtök-péntek) kerül megrendezésre Budapesten. A 
rendezvények azonban többnyire három naposak. A harmadik nap 
általában fakultatív program, amelynek tartalma a konferenciához 
kapcsolódó magyar közgyűjtemény megtekintése. A konferenciák 
többnyire kedden a reggeli órákban kezdődnek. A távolabbról érkezők 
esetében célszerű az utazást úgy időzíteni, hogy Budapestre már előző 
nap megérkezzenek. 
A rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozat következő 
évi rendezvényének a témája az előző évi konferencián kerül 
kihirdetésre. A soron következő konferencia témája iránt a Szervező 
Bizottság társelnökeinél (CSÓKA Ferenc, mag. SIMON F. Nándor mag.) 
lehet érdeklődni. 
A konferenciákra a rendezvény évében lehet jelentkezni oly 
módon, hogy a jelentkezési lapoknak a Szervező Bizottság címére 
legkésőbb a tárgy év szeptember 15-ig meg kell érkezniük. Későbbi 
jelentkezést a Szervező Bizottság csak indokolt esetben fogad el. 
A szervezők elérhetőségei :Mag. SIMON F. Nándor,  CSÓKA Ferenc 
(lásd tisztségviselőinknél) 
Előadásokra kivételes esetben – a Szervező Bizottságnak az 
előadásokat koordináló Csóka Ferenccel történő előzetes egyeztetése 
nyomán – szeptember 15-e után is lehet jelentkezni 
A Szervező Bizottság a jelentkezéseket visszaigazolja, vagy rendkívüli 
esetenként elutasítja. 

A konferencián az elfogadott referátum lényegének 
ismertetésére nyílik lehetőség. Az egyes előadások időtartama 
korlátozott (általában 20’ időtartamú). Írásban azonban lehetőség 
nyílik a részletesebb kifejtésre. 
A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU 
ISSN 1216-6774 azokat a tanulmányokat közli amelyek: 
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- a lektori véleményekben megfogalmazottakat megvalósítják; 
- 600-800 karakteres rezümével és; 
- a jegyzetekkel szembeni előírásoknak megfelelő hivatkozási 

apparátussal rendelkeznek; 
- a tudományos művekkel szemben támasztott igényeknek 

megfelelnek.  
A szerzőknek egy printelt példányban és számítógéplemezen (.doc 
formátumban) rögzítve kell eljuttatni a közlésre szánt tanulmányokat a 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU 
ISSN 1216-6774 szervezőbizottság címére a tárgyév október 15-ig az 
előadás nyelvén. Dr. SUBA János Ph.D./Cs.C(lásd. 
tisztségviselőinknél) 
A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU ISSN 1216-6774 szerkesztősége a szerzőknek honoráriumot nem 
fizet. A publikált tanulmányok szerzői a kiadványból tiszteletpéldányt 
kapnak.  

A Rendvédelem-történeti Füzetek-et (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU ISSN 1216-6774 a szerkesztőség eljutatja valamennyi 
témaorientált, jelentősebb, magyar nyelvű kiadványokat gyűjtő 
könyvtárakhoz.  

A konferenciára jelentkezők számára – igény esetén – szállást 
foglalunk, 15.000 Ft/fő/éj összeggel, amelybe a reggeli is beletartozik.  

A konferencián részt vételi díj nincs. A szolgáltatások (pld 
étkezés: 1.000-Ft/fő/ebéd), azonban térítéskötelesek. Azok számára 
akik a konferencia térítésköteles szolgáltatásait nem kívánják igénybe 
venni csupán ülőhelyet és a hozzászólásokban való részvétel 
lehetőségét biztosítja a Szervező Bizottság. A konferenciateremben a 
kellő számú ülőhely biztosítása érdekében a Szervező Bizottság 
tisztelettel arra kér mindenkit, hogy akik nem kívánnak 
szolgáltatásokat igénybe venni, azok is jelezzék részvételi szándékukat 
a jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével.  

A szállást és/vagy étkezést kérők igényének figyelembevételét 
a Szervező Bizottságnak abban az esetben áll módjában realizálni, ha 
az igényelt szolgáltatások ellenértékének befizetéséről szóló postai 
utalvány, vagy banki átutalási bizonylat  másolatát a jelentkező a 
jelentkezési lapjához csatolva elküldi. 

A számlát vezető bankfiók neve, címe: UniCredit Hungary 
Bank Zrt. H-1036. Budapest, Bécsi út 136. 
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Számlaszám: 10918001-00000022-69100002 
A fakultatív programra a jelentkezők számától függően kerül 

sor. A fakultatív program térítési díjának pontos összege a konferencia 
első napján kerül ismertetésre. Ekkor még lehet jelentkezni a fakultatív 
programra. 

A konferencia nyelve magyar. Minden előadó az általa 
választott nyelven adhat azonban elő. A felmerülő tolmácsolási 
igényeket a Szervező Bizottsággal kell megbeszélni. 

A konferencián résztvevők számára lehetőség nyílik: 
- a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság tagjai sorába történő felvételre, egyszerűsített felvételi 
eljárással; 

- a rendvédelem-történet körében az utóbbi évek során megjelent 
kiadványok bibliográfiai jegyzékének és a kiadványok egy részének 
beszerzése; 

- a legfrissebb rendvédelem-történeti témájú önálló kiadványokról 
ismertetők fognak elhangozni, amelyek írott változatai beszerezhetőek; 

- továbbá az előadások nyomán kialakuló szakmai vitákban való 
részvételre. 

Azok, akik a konferencián valamilyen szerepet vállaltak, (pld 
előadó, levezető elnök stb.) vagy a szolgáltatásokra előfizettek, 
illetve akiket a Szervező Bizottság meghívott a konferencia 
vendégeként, részletes programot tartalmazó meghívót kapnak.  

  
 

CSÓKA Ferenc 
a Szervező Bizottság 

társelnöke 

Mag. SIMON  F. Nándor 
a Szervező Bizottság 

társelnöke 
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JELENTKEZÉSI LAP 1 

 

Rendvédelem-történeti Tudományos Konferenciára 
 

részt kívánok venni2 és előadás tartását is tervezem. 
� � 

 
Név: 
Cím: 
Oktatói Fokozat: 
Tudományos Fokozat: 
Fax: 
E-mail: 
 

Telefon: 

Amennyiben elő kíván adni a konferencián, javasolt 
előadásának címe: 
 
 
Előadásával mely témakör(ök)höz kíván csatlakozni: 
 
 
 
Előadásának lényege (600-800 karakter)3 

 
 
 
 Aláírás: 

 
 

1 Az űrlap rovatait kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. 
2 Aki elő kíván adni mindkét négyzetbe helyezzen X-et. 
3 Az itt közölt szöveget rezüméként, változtatás nélkül fogjuk 
feltüntetni a publikáláskor. 
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SZERZŐI ŰRLAP 
(Az űrlapot a tanulmányok anyagával együtt kérjük eljuttatni 

szerkesztőségünkhöz) 
 

Az űrlapot a tanulmányok anyagával együtt kérjük eljuttatni 
szerkesztőségünkhöz. A szerzői űrlap kitöltését azért kéri periodikánk 
szerkesztősége, hogy zökkenőmentes kapcsolatot tarthasson a szerzőkkel. 
A szerzők által feltüntetett rangokat fogja a periodika közölni, ha azok 
relevánsak a szerzői űrlapon rögzített címek típusaival. A periodikában a 
szerzők rangjai kizárólag a szerzőket felsoroló jegyzékben kerülnek 
feltüntetésre. Az űrlap kitöltése a későbbi esetleges jogviták tekintetében 
is fontos, hiszen periodikánknak nem áll módjában szerzői honorárium 
fizetése. 

Név:…………………………………………………………Írói 

álnév…………………………….. 

Tanulmány 

címe:.……………………………………………………………………………

………. 

Lakcím:.…………………………………………………………………………

……………………….. 

Telefon:………………………………………Fax:……………………………

……………… 

Mobil:.……………………………… E-

mail:…………………………………..……………. 

Munkahely 

neve:……………………………………………………………………………

… 

Munkahely 

címe:……………………………………………………………………………

… 

Telefon: 

……………………………….Fax:…………………………………….………

……. 
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A nevem mellett az alábbi tudományos fokozatok, oktatói címek és 
tudományos  közéleti tisztségek feltüntetéséhez járulok hozzá: 
Tudományos 

fokozat:…………………………………………………………………………

………... 

Oktatói 

fokozat:…………………………………………………………………………

…… 

Tudományos közéletben betöltött tisztségek:  

…………………………………………………………………………………

………….… 

Kitüntetések……………………………………………………………………

……………………... 

Tanulmányom közlését térítésmentesen biztosítom a Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Preasidii  Ordinis) HU ISSN 1216-6774 számára. 
Engedélyem a tanulmány magyar nyelvű kiadásra vonatkozik, amely a 
periodikában vagy az ahhoz kapcsolódó kiadványokban - több ízben - is 
megjelenhet, ezen publikációk szerzői honoráriumáról véglegesen és 
visszavonhatatlanul lemondok. 
 
 ……………………………. 
 aláírás 
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BELÉPÉSI  NYILATKOZAT  
 

 
Felvételemet kérem a "Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság"-ba. A Társaság alapszabályzatát és programját 
ismerem és magamra nézve kötelezőnek tartom. Kutatói, publikációs és 
előadói tevékenységemmel hozzá kívánok járulni a magyar rendvédelmi 
szervek történetének feltárásához és bemutatásához. 
 
200................................... hó............................................ 
nap.......................................... 
 
Alulírott kijelentem, hogy - személyiségi jogaim fenntartása mellett - az alábbi 
adatokat önkéntesen bocsátottam a társaság rendelkezésére. 
 

 
................................

............... 
aláírás 

 
 

ADATLAP 

/KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL KITÖLTENI/ 
 

 
Név: .................................................................... Anyja neve: 
................................................. 
Születési hely: ..................................................... Szül. idő: 
.................................................... 
Lakcím, ország: ............................................................................................ 
Ir.sz.:.................. 
Város: ................................................... utca............................................... 
házszám: ............. 
Telefon: ............................................................. Telefax: 
........................................................ 
E-mail: ............................................................... Postafiók: 
..................................................... 
Munkahely neve: 
...................................................................................................................... 
Címe, ország: ............................................................................................... 
Ir.sz.:.................. 
Város: .................................................. utca..............................................  
házszám: ............. 
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Telefon: ............................................................. Telefax: 
....................................................... 
E-mail: ............................................................... Postafiók: 
.................................................... 
Foglalkozása, beosztása: 
.......................................................................................................... 
Iskolai végzettsége: 
.................................................................................................................. 
Tudományos fokozata(i): 
.......................................................................................................... 
Oktatói fokozata(i): 
................................................................................................................... 
Kutatási területei: 
..................................................................................................................... 
Idegen nyelvismerete: 
.............................................................................................................. 
 
Kérem, szíveskedjék /tudományos/ önéletrajzát és publikációs jegyzékét a 
belépési nyilatkozathoz mellékelni. 
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   PUBLIKÁCIÓS ADATLAP 
 

Az űrlapot bárki eljuttathatja szerkesztőségünkhöz, aki úgy gondolja, hogy rendvédelem-
történeti tartalmú írása adatainak Hírlevelünk bibliográfiájában helye van. Az 
információk publikálásáért közlési díjat és honoráriumot a szerkesztőség nem fizet! 
Szerkesztőségünk fenntartja magának a jogot arra, hogy az űrlapon érkező információt 
szelektálja. 
Gyors és körültekintő adatszolgáltatását köszönjük. 
 
 
1.Név v. írói 
álnév*:...................................................................................................……. 
 
2/a.Publikáció(k) címe**: 
........................….........................................................................…. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
………………… 
 
2/b. Amennyiben tanulmánykötetben vagy periodikában jelent meg, a 
kiadvány címe, illetve az évfolyam és a szám feltüntetése: 
..........................................................…….............………. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................………………… 
 
3. A publikáció terjedelme (leütések száma); a mellékletek és a 
jegyzetapparátus terjedelmét is kérjük feltüntetni: 
..................................................................................................................……….
.. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.........................................................................................................  
 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél  XVI. évf. (2007) 27. sz. 

125 

Kérem ne érezze magát korlátozva az űrlap adta szűkös lehetőségek miatt. 
Publikációs jegyzékét külön lapon mellékelve is elküldheti. 
 
* Írói álnév használata esetén csak abban az esetben tüntesse fel a valódi nevét 
is, ha azt is szerepeltetni kívánja a Hírlevél bibliográfiájában. 
** Idegen nyelvű publikáció esetén írásának és a megjelentető periodikának 
magyarra fordított címét is szíveskedjék közölni. 
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GYŰJTŐK A DATL APJA  
 

Az űrlapot bárki eljuttathatja szerkesztőségünkhöz, aki úgy érzi, hogy e hírlevélben 
kívánja a rendvédelem történetéhez kapcsolódó tárgyi emlékek beszerzésére, átadására, 
illetve cseréjére irányuló igényeit közzétenni. 
 
 
Név:       ország: 

……………… 
Lakcím:     

 Irányítószám:.............. 
 
Város: 
……………………………..utca………………………….házszám…………
………. 
 
Telefon: 
...............................................................................................................................
... 
 
Fax: 
...............................................................................................................................
.......... 
 
E-mail:.......................................................Internet: 
................................................................ 
 
 
Keresek:.................................................................................................................
...............……. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
…………… 
 
Adok:.....................................................................................................................
...............………....................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................. 
 
 
Kérem, ne érezze magát korlátozva az űrlap adta szűkös lehetőségek miatt. 
Közlendőit külön lapon mellékelve is elküldheti. 
 
Az információk publikálásáért közlési díjat a szerkesztőség nem kér és 
honoráriumot sem fizet! Szerkesztőségünk fenntartja magának a jogot arra, 
hogy az űrlapon érkező információt szelektálja.  
A Hírlevélben csak a gyűjtő nevét szerepeltetjük, az elérhetőségi adatokat nem, 
azokat csak az érdeklődőknek hozzuk a tudomására. 
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A DATPONTOSÍTÓ LAP  
(Kérjük, abban az esetben szíveskedjék kitölteni ezt az oldalt, amennyiben 
lakcíme, munkahelye, illetve telefonszámai tekintetében változás állt be) 

 
1.   Név: 
…………………………………………………………………………………
……… 
2.   Lakcím, ország: …………………………………………………Ir.szám: 
……………… 
Város:…………………….utca:………………………………………házszám:
……….. 
3.Telefon:……………………………………..Telefax:………………………
…………….. 
4. E-
mail:……………………………………….Internet:……………………………
……….. 
5.Munkahely neve: 
…………………………………………………………………………… 
6. Címe, ország: 
…………………………………………………...Ir.szám:………………… 
7.Város:………………………………….utca:…………………………házszá
m:…………. 
8. Telefon:……………………………………… 
Telefax:…………………………………… 
9.   E-mail: 
…………………………………Postafiók:……………………………………. 
10.Beosztása,munkaköre: 
…………………………………………………………………….. 
11. Tudományos fokozata(i): 
…………………………………………………………………. 
12. Oktatói fokozata(i): 
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………
…………………… 
13. Milyen témakörben levelezne, illetve cserélne: 
…………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 
14. Fontosabb publikációi: 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
15. Javaslatai a társaság tevékenységének fejlesztésére vonatkozóan: 
…………………………….. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 
 
Kérem, ne érezze magát korlátozva a formanyomtatvány adta szűkös 
lehetőségek miatt. Indítványait, közlendőit külön lapon mellékelve is elküldheti. 
 
Gyors és körültekintő válaszadását köszönjük! 
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PERIODIKÁINK ÉS VÁLOGATOTT MONOGRÁFIÁINK 
 

RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI HÍRLEVÉL 
(NUNTIOTONES HISTORIAE PREASIDII ORDINIS) 

HU ISSN 1785-3257 
1995 óta évente kétszer jelenik meg 

A rendvédelem-történet művelésével kapcsolatos operatív 
eseményekről nyújt tájékoztatást. 

 
RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI FÜZETEK 
(ACTA HISTORIAE PREASIDII ORDINIS) 

HU ISSN 1216-6774 
1990-óta évente egy-két alkalommal jelenik meg 

A rendvédelem-történet művelése során keletkezett eredményeket 
ismerteti meg a tudományos közlés igényeinek megfelelő tanulmányok 

formájában 
 
 

MEGRENDELŐLAP 

 

Alulírott: 
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

(név) 
 

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

(cím) 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság által publikált Rendvédelem-történeti Füzetek jelölt számait, 
a feltűntetett példányszámban megrendelem. Levelem mellékleteként 
küldöm az erre a célra a HVB Banknál vezetett — 10918001-
00000022-69100002 — számlára befizetett átutalási bizonylat 
fénymásolatát. 
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A magyar rendvédelmi testületek és az önkormányzati szervek 
kapcsolata 1848-1945. 
[I.évf. (1990) 1.sz.] 1990.IV.24.; I. Konferencia…………..….példány 
 
A rendvédelem-történet kutatásának, feldolgozásának és oktatásának 
időszerű kérdései. 
[I.évf. (1991) 2.sz.] 1990.XI.; II. Konferencia………………...példány 
 
Tradíció és korszerűség 
[II.évf. (1992) 3.sz.] 1991.XI.19-21.; III. Konferencia………..példány 
 
A dualista Magyarország rendvédelme 
[III.évf (1992) 4.sz.] 1992.IX.29-30.; IV. Konferencia……….példány 
 
Háború, forradalom, Trianon 
[IV.évf (1994) 5.sz.] 1993.IX.21-23.; V. Konferencia………..példány 
 
A két világháború közötti Magyar Királyság rendvédelme 
[V.évf. (1997) 6.sz.] 1994.X.; VI. Konferencia……………….példány 
 
Háborúból diktatúrába 
[VI.évf. (1996) 7.sz.] 1995. X.25-28.; VII. Konferencia……...példány 
 
A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól – Itálián és 
Ausztrián keresztül – Budapestig  
[VII.évf. (1998) 8.sz.] 1996.IX.29.-X.01.; VIII. Konferencia.....példány 
 
Gazdasági rendvédelmünk a XIX-XX. században  
[VIII.évf. (1999) 9.sz.] 1997.IX.22-26.; IX. Konferencia.....…..példány 
 
A nyugati rendvédelem hatása a XIX-XX. század magyar 
rendvédelmére 
[IX.évf. (1999) 10.sz.] 1998.IX.22-25.; X. Konferencia….……példány 
 
Szabad mozgás a Kárpát-medencében  
[X.évf. (1999) 11.sz.] 1999. IV.20-23.; XI. Konferencia..……..példány 
 
A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a 
polgári magyar állam időszakában 
[X.évf (2000) 12.sz.] 1999.X.06-07.; XII. Konferencia…….....példány 
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A közbiztonság közös európai örökségünk 
[XI.évf. (2005) 13.sz.] 2000.III.19-20.; XIII. Konferencia….…példány 
 
1000 éves a magyar rendvédelem 
[XI.évf (2005) 14.sz.] 2000.XI.08-10.; XIV. Konferencia….....példány 
 
Az európai és a magyar rendvédelem a XIX-XX. században 
[XII.évf. (2006) 15.sz.] 2001.XI.06-08.; XV. Konferencia…....példány 
 
A rendvédelmi szakképzés története 
[XIII.évf. (2006) 16.sz.] 2002.XI.12-13.; XVI. Konferencia…..példány 
 
A rendvédelem humán viszonyainak története 
[XIV.évf (2006) 17.sz.] 2003.XI.11-12.; XVII. Konferencia…..példány 
 

SZERKESZTÉS ALATT: 
Karhatalmi feladatok a békefenntartás szolgálatában Európában a XIX-
XX.sz-ban 
[XV.évf. (2006) 18.sz] 2004.X.13-14., XVIII. Konferencia 
 
Rendvédelem-történeti Füzetek repertóriuma (I-XII.szám) 
[XVI.évf. (2006) 19.sz.] 
 
Másfél évtized a nemzeti rendvédelem-történetünk kutatásának a 
szolgálatában 
[XVI.évf. (?) 20.sz.?] 2005.X.06-07., XIX. Konferencia 
 
Tradíció és innováció 
[XVI.évf. (?) 21.sz.] 2005.XI.30., XX. Konferencia 
 
A Magyar Királyi Csendőrség 125 éve 
[XVII.évf. (?) 22.sz.] 2006.II.14. 
 
A XIX-XX. századi magyar forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi 
rendszerünkre 
[XVII.évf. (?) 23.sz.] 2006.ősze, XXI. Konferencia 
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Megjegyzés:  2.000 Ft. — vagy 8 euró — /példány a 2000. év előtti, és 
2.500 Ft. — vagy 10 euró — /példány a 2000. év utáni kiadású 
periodikák egységáron országon belül 500 Ft. — vagy 2 euró — az 
Európai kontinensen 1.000 Ft. — vagy 4 euró — más kontinensen 
pedig 1.500 Ft. — vagy 6 euró — csomagonkénti expediálási 
költséggel rendelhetőek meg a szerkesztőségnél: 

 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGUNK SZELLEMI MENTORÁLÁSÁVAL AZ 
EZREDFORDULÓ ÓTA MEGJELENT MONOGRÁFIÁK 

BENCSIK Péter: A magyar utiokmányok története 1867-1945. 
Budapest, 2003, Tipico Design, 179 p. /A magyar rendvédelmi szervek 
története./ 

BENCSIK Péter – NAGY György: A magyar utiokmányok története 
1945-1990. Budapest, 2005, Tipico Design. /A magyar rendvédelmi 
szervek története./ 

BODROGI Péter – MOLNÁR József – ZEIDLER Sándor: Nagy magyar 
kitüntetéskönyv. A magyar állam rendjelei és kitűntetései. A Szent 
György-Rendtől a Nagy Imre-Érdemrendig. Budapest, 2005, Rubicon, 
280 p., 600 ábra. 

CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. 
Pécs, 1999, Pro Pannónia Alapítvány. 

ERNYES Mihály: A magyar rendőrség története. I. köt. Budapest, 
2002, BM. Kiadó. 

ERNYES Mihály: Baranyai rendőrségek. Pécs, 2004, Teromo Bt. 
ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége. Pécs, 2003, Teromo Bt. 
FAZAKAS  László – HEGEDŰS Ernő – HENNEL Sándor: A Szent 

Korona őrzése. A koronaőrség, a koronaőrök. Budapest, 2002, 
Heraldika. 

KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború 
között. Pécs 2002, Pro Prannónia Alapítvány. 

KÖPF László: Fejezetek a magyar vámigazgatás és pénzügyőrség 
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