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

 

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

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

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

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

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

ket, stb. a szerkesztőség nem küldi vissza, valamint fenntartja magának a pub-
likálásra kerülő anyagok javításának jogát! 
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ARS POETICA 
A Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 
HU-ISSN 1785-3257 periodikát azzal a céllal hozta létre dr. PARÁDI József in-
dítványa alapján a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság, hogy elsősorban a magyar nemzet rendvédelem-törté-
netének a műveléséhez kapcsolódó eredményekről és eseményekről nyújtson 
tájékoztatást. A periodika tehát nem csupán egy társadalmi szervezet esemé-
nyeiről tudósítja a tagságát, hanem a rendvédelem-történeti diszciplína aktuali-
tásaiba nyújt betekintést az érdeklődők számára, amelybe természetesen bele-
tartoznak a diszciplínát gondozó szervezetek munkájáról szóló ismertetők is. 
 A periodika fokozatosan érte el a harmadik évezred elejére kiforrott 
formáját, az igényeket és a lehetőségeket tükröző rovatrendszerét. A szerkesz-
tők célja, hogy olyan folyóiratot készítsenek, amelyet fellapozva az olvasó elé 
tárul a szakterület művelésének az állapota. Ebben az értelemben tehát nem 
csak a kortársaknak szóló információt hordoz a lap, hanem a jövő számára is 
igyekszik a legfontosabb ismereteket megőrizni. 
 A Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii 
Ordinis) szerkesztőinek nem célja, hogy tudományos igényű alkotásokat kö-
zöljön, ez a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774 hivatása. A Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones 
Historiae Praesidii Ordinis) a rendvédelem-történeti diszciplína művelésével 
kapcsolatos eredményekről, eseményekről és publikációkról nyújt tájékoz-
tatást, a szakterület művelési feltételeiről szóló ismertetést, a tudományterüle-
tet gondozó személyek bemutatását tekinti hivatásának.  

 

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

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

I. 
PRAKTIKUS ALAPELVEK 

1. A Rendvédelem-történeti Hírlevél az egyetlen magyar nyelvű periodika, amely 
a rendvédelem-történeti diszciplina művelésének operatív információit közli. 

2. A periodika a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság elnöksége és a tagság között az egyetlen rendszeres írásos kapcsolat. 

3. A periodika financiális alapjai labilisak. Szorult helyzetben házilagos kivitelezés 
lehetőségét célszerű előtérbe helyezni. 

4. Célszerű – a stabil szerkesztői team mellett – minél szélesebb kört bevonni az 
alkalmi közlések, illetve egy-egy rovat kivitelezésére. Előtérbe kell helyezni az elekt-
ronikus terjesztést. 

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

II. 
FORMAI SZEMPONTOK 

1. Az A/5-ös méret bevált. Takarékos megoldás. Ezzel ellentétes méltányolandó 
szempontok esetén van helye a méret újragondolásának. 

2. Arra kell törekedni, hogy az ízléses kivitel és kiadáskímélő megoldások valamint a 
visszafogott stílus jellemezzék a periodikát. Az arculatformáló formai jegynek minősülő 
részek módosítását csak óvatosan célszerű megvalósítani. A periodika részeinek markán-
san kell elhatárolódniuk egymástól, a jó áttekinthetőség kritériumainak érvényesülésével. 

 Dr. PARÁDI József 
a társaság elnöke 

 



S Z E R Z Ő K  
 

  
 

FRÖHLICH Dávid 

(+36/06-20) 399-0743   ,   forhlich.david@freemail.hu 

A Károlyi Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi 
Doktori Iskola doktorandusza. A Huszár Múzeum Baráti Kör 

tagja. Kutatási területe a magyar lovas fegyvernem története.  

 

  

Dr. HEGEDŰS Ernő Ph.D. tanársegéd    
(+36/06-20) 470-8734   ;   hegedus.erno@freemail.hu 
Open Researcher and Contributor ID = Nyílt Kutató és Közreműkö-
dő Azonosító [ORCID] : https://orcid.org/ 0000-0001-8457-5044 
A hadtudomány Ph.D. doktora. A Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi tagja. A Magyar Hadtudományi Társaság tagja, a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Ko-
rona- Képviselőház- és Testőrségtörténeti Szakosztályának a vezetője. 
Kutatási területe a Légideszant, rendvédelmi és terrorelhárító erők, 
a légierő szervezete, eszközei, harceljárásai. A harckocsik és a 
páncélozott harcjárművek. 

 
 

PARÁDI Ákos   

(+36/06-70) 326-1150  ;  akos.paradi@gmail.com 

(Open Researcher and Contributor ID = Nyílt Kutató és Köz-

reműködő Azonosító [ORCID] 0000-0002-1873-0605 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság tagja. A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordisnis) HU ISSN 1216-6774 és a Rend-

védelem-történeti Hírlevél (Nuntiones Historiae Praesidii Or-

dinis) HU ISSN 1785-3257szerkesztőségi tagja. Kutatási terü-

lete a XIX-XX. századi magyar rendvédelem közhatósági in-

tézményei. 

 

Dr. PARÁDI József  Cs.C. nyá. főiskolai tanár, mag. 

   

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

(Open Researcher and Contributor ID = Nyílt Kutató és Közreműködő 
Azonosító [ORCID] 0000-0003-3368-2944) 
Bölcsészdoktor, a hadtudomány kandidátusa. A Hadtudományi Doktori 
Iskola és a Rendészet-tudományi Doktori Iskola témavezető oktatója. A 
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke. A rend-
védelem-történet magistere. Határőrizet-történeti szakértő. A Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 
1216-6774. és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiones Historiae 
Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257. periodikák főszerkesztője, „A 
magyar rendvédelem-történet öröksége.” HU-ISSN 2062-8447 , „A 
magyar rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728 , a 
„Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” 
HU-ISSN 2064-5333 , a „Magyar rendvédelem-történeti tanulmá-
nyok” HU-ISSN 2415-9875 és a „Salutem” HU-ISSN 2416-2078. 
könyvsorozatok sorozat-szerkesztője. Kutatási területe a polgári magyar 
állam rendvédelem-története. 



 
 

Dr. SUBA János Ph.D.    
(+36/06-30) 566-7120  ;  suba.janos@webmail.hu 
A történelem segédtudományai (történeti-földrajz) egyetemi 
doktora, a történelemtudomány Ph.D. doktora. A Magyar Tu-
dományos Akadémia köz-testületi tagja. A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnök-
ségi tagja. A magyar Hadtudományi Társaság Tagja. A rend-
védelem-történet magistere. A magyar államhatárjelek és tér-
képi ábrázolásuk történetének szakértője. Kutatási területe a 
történeti földrajz, a XVIII-XX. századi magyar állam határának 
története, objektumtörténet, a magyar fegyveres erők diszloká-
ciójának története, Kárpát-medencei erődítések. 

 
 

Dr. SÁNDOR Vilmos egyetemi tanár   

(+36/06-30) 932-1691  ;  sandor.vilmos@uni-nke.hu 
A hadtudomány egyetemi doktora és kandidátusa. Egyetemi 
tanár. A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság és Jogtu-
dományok Osztálya Hadtudományi Bizottságának tagja. A 
Szemre Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja. Kutatási területe a II. világháború utáni magyar 
határőrség története. 

 

ZEIDLER Sándor mag.                 
(+36/06-30) 961-9148  ;   sndrzdlr@gmail.com  
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság elnökségi tagja, a Magyar Numizmatikai Társa-
ság tagja, a rendvédelem-történet magistere, az archontológia – 
fallerisztika — heraldika — insigniológia —vexillológia — 
numizmatika — ikonográfia történelmi segédtudományoknak a 
XIX-XX. századi magyar rendvédelemre alkalmazott változa-
tát műveli, munkásságában az általa gondozott szakterület 
szakértője. 

 
 

Jelmagyarázat: 
 

Piktogram A rendvédelem-történeti elismerések 

 

mag 
 

A rendvédelem-történet magistere 

 25 éves Emlékérme 

 Rendvédelem-történetért Díj 

 
Rendvédelem-történetért Érdemrend 
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a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 
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 Rendvédelem-történetért Érdemérem 
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   Doktori címek 

(A diplomaszerzési eljárás keretében szerzett doktorátusok) 

 

dr. jur. (doctor juris)   = jogász 

 

dr. med. (doctor medicinae universae = orvos doktor 

 

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

 

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

 

dr. pharm. (doctor pharmaciae)  = gyógyszerész 

 

dr. rer.pol. (doctor rerum politicarium) = politológus 

 

(A diplomaszerzési eljáráson kívül szerzett doktorátusok) 

dr. Dh.C. (doctor honoris causa)  = tiszteletbeli doktor 

(Formális tudományos követelmények nélküli, egyetemek által adományozott 

doktori cím.) 

 

   Tudományos fokozatok 

   dr. univ. (doctor universitas)  = egyetemi doktorátus 

(Az egyetemek által adományozott, tudományos kutatómunkához kötött erede-

tileg tudományos fokozat 1983-1993 között, a jelenlegi szabályozás szerint 

azonban nem tekintik tudományos fokozatnak) 

 

   dr. Ph.D. (doctor of philosophy)  = egyetemi doktorátus 

(Az egyetemek által a tudományos kutatómunkához kötött tudományos foko-

zat 1993-tól.) 

 

   dr. DLA. (doctor of liberal arts)  = egyetemi művészeti  

doktorátus 

(A Ph.D. fokozatnak megfelelő egyetemi művészeti doktori fokozat.) 

 

   dr. Cs.C. (candidatus scientiarium) = tudományok kandidátusa 

(Az egyetemi doktorátus és az akadémiai doktorátus közé eső tudományos fo-

kozat, melyet új tudományos eredmény létrehozásával a Magyar Tudományos 

Akadémián lehetett megszerezni. A magyarországi háromszintű tudományos 

fokozatrendszernek kétszintűvé alakításával azonban e fokozat ma már nem 

szerezhető meg, azonban továbbra is használható, elismert tudományos foko-

zat.) 

 

   dr. DSc. (doctor scientiarium)  = tudományok doktora 

(A Magyar Tudományos akadémián megszerezhető tudományos fokozat.) 

 

 



Oktatói fokozatok 

   dr. habil. (doctor habilitationem)  = habilitált doktor 

(Olyan oktató aki, — általában az egyetemi tanári, ritkább esetben a docensi 

címhez — habilitációs eljáráson átesett) 

 

   ts.     = tanársegéd 

(A legalacsonyabb szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 

 

   adj.     = adjunktus 

(A második szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 

 

   doc.     = docens 

(A harmadik szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 

 

   prof. (professor)   = felsőoktatási tanár 

(A legmagasabb szintű felsőoktatási oktatói fokozat.) 
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I. 

TÁRSASÁGI ÉLET 
(Rovatvezető: PARÁDI József)  

 

 

 

PARÁDI József 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság szervezeti élete a nemzeti rendvédelem-történetünk művelésének 

szolgálatában 2018-ban 
 

Elnökségi ülés 2018. III. 9. (péntek) 
 

Az elnökségi ülésen résztvett 

- dr. BODA József mag. Ph.D., nb.vörgy., habil doc. 

                

- CSÓKA Ferenc mag. 

             

- dr. PARÁDI József mag. CSc., nyá.ezds., nyá.főiskolai tanár 

                   

- SIMON F Nándor mag. 

                

- dr. SUBA János mag. Ph.D. alez. 

                

- ZEIDLER Sándor mag. 

                

Meghívottként: 

- PARÁDI Ákos 

          

Távolmaradt: 

- dr.univ. LÓRÁNT Csaba 

                

- dr. MEZEY Barna mag. DSc. habil prof. 

                   
- SOM Krisztián 

       

- dr. SZAKÁLY Sándor mag. DSc. habil prof. 

                   

- dr.jur. SZÉKELY Zoltán r.örgy. 

                

Az ülés helyszíne 1083 Budapest, Ludovika tér 1-3.  
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I. Tagsági viszony, kitűntetés.  

Előterjesztő: dr. PARÁDI József. 

1. Az év végével az elnökség a tagsági viszonyát megszűntette dr. NAGYNÉ 

dr. Hudák Krisztina Eszternek (216-275) 

2. Kitűntetésben részesülnek 2018-ban: 

- ANDROVICZ Gábor doktorandusz  
- dr. KISS Dávid Ph.D.  
- MEZEI József doktorandusz  

- SZIGETVÁRI Oszkár (116-276) doktorandusz  

- dr. jur. ZÉTÉNYI Zsolt (112-258)  
Elnökség elfogadta. 

 

Elnökségi ülés 2018. IX. 28-án (pénteken) 

Az elnökségi ülésen résztvett: 

- dr. BODA József mag. Ph.D., nb.vörgy., habil doc. 

                

- dr. PARÁDI József mag. CSc., nyá.ezds., nyá.főiskolai tanár 

                   

- SIMON F Nándor mag. 

                

- SOM Krisztián 

       

- dr. SUBA János mag. Ph.D. alez. 

                

- dr. SZAKÁLY Sándor mag. DSc. habil prof. 

                   

Meghívottként: 

- PARÁDI Ákos 

          

- VEDÓ Attila r.örgy. doktorandusz 

       

Távolmaradt: 

- CSÓKA Ferenc mag. 

             

- dr.univ. LÓRÁNT Csaba 

                

- dr. MEZEY Barna mag. DSc. habil prof. 
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- dr.jur. SZÉKELY Zoltán r.örgy. 

                

- ZEIDLER Sándor mag. 

                

Az ülés helyszíne 1093 Budapest, Zsil utca 2-4.  
 

I. Az őszi konferencia előkészítettségéről tájékoztató.  

Előterjesztő: dr. BODA József. 

Elnökség elfogadta. 
 

II. Éves beszámolók. 

Előterjesztők: SZBMRTT részéről dr. PARÁDI József, 

          SZBMRA részéről dr. SUBA János. 

Elnökség elfogadta. 
 

III. 2019. évi rendezvényeink. 

Előterjesztő: dr. PARÁDI József. 

1. Vezérlő témák: 

- 2019. II. 15-re (péntek) tervezett szimpozion esetében (ELTE-ÁJK) „A XIX-

XX. századi magyar rendvédelmi testületek mártírjai.”  

- A 2019. X. 4-re (péntekre) tervezett konferencia esetében (ORFK) „100 éve 

államosították a magyar rendőrséget.” 

2. A rendezvények szervezője dr. BODA József. 

A rendezvényekre előadás tartására a szerzői űrlap kitöltésével és a szervező e-

mail címre való megküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezők értesítést kapnak 

témájuk elfogadásáról, vagy elutasításáról.  

Elnökség elfogadta. 
 

IV. Az elnökség munkamegosztása. 

Előterjesztő: dr. PARÁDI József. 

Az elnökség munkamegosztása módosításra került, mivel nem mindenki találta 

meg a 2016/2020. évi ciklus első felében az egyéniségéhez és a lehetőségeihez 

leginkább illeszkedő tevékenységet. Az új tevékenység elosztás az elnökségi 

tagok körülményeit és érdeklődési irányait veszi figyelembe. Ebből fakadóan 

kétféle tevékenységi kör alakult ki. Vannak akik a tudományos társaság mene-

dzselésének egyes részterületein fogják kifejteni tevékenységüket, mások pedig 

nemzeti rendvédelem-történetünk nyomtatott emlékei egyes fajtáinak az adatbá-

zisait kezdik el kiépíteni. 

Az elnökség módosított munkamegosztása: 

- PARÁDI József az elnöki teendők ellátása, a társasági kiadványok főszerkesz-

tője; 

- BODA József a társasági konferenciák és szimpozionok szervezése; 

- CSÓKA Ferenc a polgári magyar állam rendvédelmi szaksajtójának „feltérké-

pezése” (cím, megjelenési intervallum és gyakoriság, a kiadvány jellege, ha 

vannak akkor rovatok, szerkesztőség tagjai, kiadó, könyvtári fellelhetőség); 
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- LÓRÁNT Csaba korára és egészségi állapotára tekintettel érdemi munkavég-

zést nem vállalt; 

- MEZEY Barna a társasági kiadványok menedzselése; 

- SIMON F Nándor a polgári magyar állam időszakában publikált rendvédelmi 

kötetek bibliográfiai jegyzéke (szerző(k), szerkesztő(k), cím, kiadás helye, ki-

adás éve, kiadó(k), terjedelem); 

- SOM Krisztián a társaság honlapjának a gondozása, a társasági kiadványok 

DOI jegyzékbe helyezésének az elvégzése, a világhálón elérhető magyar minisz-

tertanácsi jegyzőkönyvek rendvédelem-történeti vonatkozásainak számítógépes 

feldolgozása (elsőként a Magyar Királyi Határrendőrségre vonatkozóan); 

- SUBA János a polgári magyar állam rendvédelem-történeti atlasza (elsőként a 

dualizmus időszaka); 

- SZAKÁLY Sándor a társaság működési feltételeinek és szellemi elismertségé-

nek a menedzselése, a rendvédelem-történeti edukáció elősegítése; 

- SZÉKELY Zoltán egyéb elfoglaltságai nem teszik lehetővé, hogy társaságunk 

munkájában érdemi tevékenységet fejtsen ki; 

- ZEIDLER Sándor a társaság arculatának gondozása (jelképek, emblémák, ki-

tűntetések oklevelei, új elismerések tervezése stb.).  

Az elnökség felkért — nem választott — munkatársainak feladatai: 

- PARÁDI Ákos a kiadványok műszaki szerkesztése. 

- VEDÓ Attila az elnök felkérése részfeladatok végzése, a Csendőrség Lapok 

repertóriumának az elkészítése.  

A rendvédelmi szaksajtó és könyvek, valamint atlasz tekintetében először a 

dualizmuskori majd a két világháború közötti időszakot később pedig a pártál-

lami korszakot tekintjük feldolgozandónak. Álláspontunk szerint ezen témakö-

rök kidolgozása jelentősen elősegítheti a magyar rendvédelem-történet művelé-

sét. 

Valamennyi elnökségi tagnak ezentúl minden elnökségi ülésen be kell 

számolnia a végzett tevékenységéről.  

Elnökség elfogadta. 
 

V. Új kiadvány, illetve elismerés.  

Előterjesztő: dr. PARÁDI József. 

1. A magyar rendvédelem-történet körében legalább 75 tudományos publi-

kációval rendelkező azon 70. életévét betöltött személy terjeszthető elő a „Rend-

védelem-történeti munkásságok” digitalizált könyvsorozat soron lévő lemezére, 

akinek az anyagait az előterjesztő összegyűjtve és digitalizálva eljuttatja az el-

nökséghez és az előterjesztését tényekkel is alátámasztja. Előterjesztést bárki 

tehet, azokat az elnökség bírálja el. A munkásság lemezeket meg kell jelentetni a 

társaság honlapján. 

2. 2020-tól az SZBMRTT elismerési rendszerébe illesztve életműdíj ado-

mányozható annak a 75. életévét elért természetes személynek, aki a magyar 

rendvédelem-történet témakörében legalább 100 tudományos publikációval 

rendelkezik. A díjra a személyeket elő kell terjeszteni a publikációk összesítése 
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és digitalizálása által, illetve az életmű bemutatásával. A díj adományozására és 

átadására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi társasági elismerésre. 

A díj megjelenítésére 2019-ben javaslatot tesz ZEDILER Sándor. 

Elnökség elfogadta. 
 

VI. Tájékoztató a társasági kiadványok DOI adatbázisba való beléptetéséről. 

Előterjesztő: dr. PARÁDI József. 

Elnökség elfogadta. 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

ELNÖKSÉGEI 

1991-2020 

I. 1991-1995  

- Dr. KESERŰ István CSc elnök ( 2004) 

- Dr.jur. ERNYES Mihály alelnök 

- Dr. NAGY József Ph.D. alelnök ( 2005) 

- Dr.univ. ŐRY Károly alelnök 

- Dr. PARÁDI József CSc alelnök 

- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc alelnök 

- Dr. ZACHAR József DSc alelnök ( 2009) 
 

II. 1996-2000 

- Dr. PARÁDI József CSc elnök 

- Dr.jur. BARSINÉ dr.univ. Tassi Mária alelnök 

- Dr.jur. ERNYES Mihály alelnök 

-       FAZAKAS László alelnök 

-       JOÓ Gábor alelnök 

- Dr. KESERŰ István CSc alelnök ( 2004) 

- Dr. MEZEY Barna DSc alelnök 

- Dr. NAGY József alelnök Ph.D. ( 2005) 

- Dr.univ. ŐRY Károly alelnök 

- Dr. SUBA János Ph.D. alelnök 

- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc alelnök 

- Dr. ZACHAR József alelnök DSc ( 2009) 

-       ZEIDLER Sándor alelnök 
 

III. 2001-2005 

- Dr. PARÁDI József CSc elnök 

- Dr.jur. BARSINÉ dr.univ. Tassi Mária alelnök 

- Dr.jur. ERNYES Mihály alelnök 

-       FAZAKAS László alelnök 

- Dr.jur. HEGYALJAI Mátyás alelnök 

-       JOÓ Gábor alelnök 

- Dr. KESERŰ István alelnök CSc ( 2004) 

- Dr. MEZEY Barna DSc alelnök 

- Dr. NAGY József alelnök Ph.D. ( 2005) 

- Dr.univ. ŐRY Károly alelnök 

-       SIMON F Nándor alelnök 

- Dr. SUBA János Ph.D. alelnök 

- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc alelnök 

- Dr. ZACHAR József alelnök DSc ( 2009) 

-       ZEIDLER Sándor alelnök 
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IV. 2006-2010 

- Dr. PARÁDI József CSc elnök 

-       CSÓKA Ferenc alelnök 

- Dr.jur. ERNYES Mihály alelnök 

-       FAZAKAS László alelnök 

-       JOÓ Gábor alelnök 

- Dr. MEZEY Barna DSc alelnök 

-       SIMON F Nándor alelnök 

- Dr. SUBA János Ph.D. alelnök 

- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc . alelnök 

- Dr.jur. SZÉKELY Zoltán alelnök 

- Dr. ZACHAR József alelnök DSc ( 2009) 

-       ZEIDLER Sándor alelnök 
 

V. 2011-2015 

- Dr. PARÁDI József CSc elnök 

-       CSÓKA Ferenc alelnök 

- Dr. MEZEY Barna DSc alelnök 

-       SIMON F Nándor alelnök 

-       SOM Krisztián alelnök 

- Dr. SUBA János Ph.D. alelnök 

- Dr. SZAKÁLY Sándor DSc alelnök 

- Dr.jur. SZÉKELY Zoltán alelnök 

-       ZEIDLER Sándor alelnök 
 

Megjegyzés: A jegyzék tartalma nem mindenben egyezik meg a Rendvé-

delem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), HU-

ISSN 1785-3257 periodika érintett számaiban közöltekkel, ugyanis:  

- az elnökség munkájában felkérés alapján hosszabb-rövidebb ideig részt 

vállalók nem szerepelnek e jegyzékben; 

- feltűntetésre kerültek viszont azon elnökségi tagok, akiket a tagság meg-

választott ugyan, azonban az elnökség konkrét munkájában a körülményeik 

alakulásából fakadóan hosszabb-rövidebb ideig nem tudtak részt venni. 
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Közgyűlés 2018. XI. 8. (péntek) 

Mivel a közgyűlés az elsőként meghirdetett reggeli órákban nem bizonyult határo-

zatképesnek, ezért ugyanaz nap délutánján — szintén előzetesen meghirdetett idő-

pontban — került sor a rendezvény megtartására, melyen a megjelent tagok elfogad-

ták a társaság 2018. évi beszámolóját. 

A SZBMRTT alapszabályzata, valamint a szervezeti és működési szabályzata 

2018-ban nem változott. E szabályzókban foglaltaknak megfelelően valósult meg a 

magyar rendvédelem-történet gondozása.  
 

ORGANIZÁCIÓ (dr. BODA József felügyeletével): 

- „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. magyar közbiz-

tonság-történeti tudományos szimpozion (ELTE-ÁJK) ELTE-ÁJK-MÁJT-al közös 

rendezvény. 

- „50 év távlatából az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás.” című XXXIII. magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia (NKE-RTK) a Felderítők Társasága 

Egyesülettel, a Hadtudományi Társasággal és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzetbiztonsági Intézet Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékével közös rendezvény. 
 

PUBLIKÁCIÓ (dr. PARÁDI József felügyeletével): 

- Rendvédelem-történeti Füzetek, (RTF) XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 
 

- Rendvédelem-történeti Füzetek, (RTF) XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 
 

- Rendvédelem-történeti Hírlevél, (RTH) XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 
 

- PARÁDI József (szerk.): Ünnepi parergák BODA József 65. születésnapja tiszteleté-

re. 

Budapest, 2018, SZBMRTT. 184 p. HU-ISBN 978 615 59 3600 5  /Salutem, 4./ 

HU-ISSN 2416-2078.  ,  HU-EISSN 2560-094X. 
 

- PARÁDI József (szerk.): Ünnepi parergák MEZEY Barna 65. születésnapja tisztele-

tére. 

Budapest, 2018, SZBMRTT. 199 p. HU-ISBN 978 615 80 3099 1 /Salutem, 5./ HU-

ISSN 2416-2078.  ,  HU-EISSN 2560-094X. 
 

- PARÁDI József (szerk.): Emlékkönyv ŐRY Károly születésének 85. évfordulója tisz-

teletére. 

Budapest, 2018, SZBMRTT. 179 p. HU-ISBN 978 615 80 3098 4  /Salutem, 6./ 

HU-ISSN 2416-2078.  ,  HU-EISSN 2560-094X. 
 

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

gének szabályozása 1867-1944. 

Budapest, 2018, SZBMRTT. 336 p. HU-ISBN 978 615 80 3092 2. /A magyar rend-

védelem-történet forrásai, 1./ HU-ISSN 2560-0532. 
 

- PARÁDI József et al. (szerk.): Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendőrség 

számára. 

Budapest, 2018, SZBMRTT. 401 p. HU-ISBN 978 615 80 3094 6. /A magyar rend-

védelem-történet hagyatéka, 2./ HU-ISSN 2064-4728.  ,  HU-EISSN 2560-0907. 
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SCIENTIA (dr. PARÁDI József felügyeletével): 

2018-ban rendvédelem-történeti témakörű doktori disszertációt készítő tagtársaink, 

illetve ezen eljárásokban részt vállaló tagjaink: 
 

- ANDROVICZ Gábor ( — ) : A fővárosi rendőrség humán viszonyai 1881-1918. 

Témavezető: dr. SALLAI János Ph.D. (191-033) 

Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudomá-

nyi Doktori Iskola. 
 

- dr.jur. DEÁK József  ( 113-261 ) : „A Belügyi Szemle és jogelődei a közpolitika és 

a rendészettudomány szolgálatában (1953- 1990).” 
Témavezető: dr. M. SZABÓ Miklós MTA rendes tagja ( — ) 

Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudomá-

nyi Doktori Iskola. 
 

- dr.med. JUHÁSZ István Ábel (107-230) : A Magyar Királyi Pénzügyőrség 1867-1914. 

Témavezető: dr. PARÁDI József CSc. (190-001) 

Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudomá-

nyi Doktori Iskola. 
 

- MEZEI József ( — ) : A III. Főcsoportfőnökség kémelhárító tevékenysége. 

Témavezető: dr. BODA József Ph.D. (101-187) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi 

Doktori Iskola. 
 

- SZIGETVÁRI Oszkár (116-276) : A magyar rendőrség detektívtestületének története. 

Témavezető: dr. PARÁDI József CSc. (190-001) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi 

Doktori Iskola. 
 

- VEDÓ Attila (106-225) : A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tevékenységei. 

Témavezető: dr. PARÁDI József CS.c. (190-001) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtu-

dományi Doktori Iskola. 

 

A társasági gazdálkodás elvi keretei 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

sasághoz nem érkezett külföldről befizetés. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saságnál minden választott és felkért tisztséget társadalmi munkában látnak el.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság financiális helyzetét rögzítő adatok — a vonatkozó törvényi előírásnak 

megfelelően — az Országos Bírósági Hivatal honlapján elérhetőek. 
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SUBA János 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány 

2018. évi beszámolója és 2019. évre szóló feladatterve 

Az alapítvány kurátora dr. SUBA János (a Fővárosi Bíróság 2010. XII- 9-én kelt 

16PK 69 4-22 / 1004 / 14. számú végzése) helyettese mag. SIMON F. Nándor. 

Az alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénz-

alapból, helyi önkormányzattól kisebbségi települési önkormányzattól és 

ezek szervezeteitől továbbá hazai és külföldi magánszemélyektől és intéz-

ményektől támogatást 2018. évben nem kapott. 

Az alapítvány társasági vagyonnal nem rendelkezik. A tisztségviselők 

juttatásban nem részesültek. 

A NAV és a KSH számára a törvényben előírt szolgáltatás megvalósult.  

A kuratórium 2018-ban határozatot nem hozott. 

Az SZBMRA 2019 évi feladatterve: 

- a magyar rendvédelem történetét művelők és a téma iránt érdeklődők kö-

zötti kapcsolat ápolása; 

- a magyar rendvédelem-történeti hagyományokat ápoló szemléletű szemé-

lyi állomány képzéséhez való hozzájárulás; 

- magyar rendvédelem-történeti források feltárása és közkinccsé tétele; 

- nemzeti rendvédelem-történet művelése szellemi műhelyeinek segítése; 

- a rendvédelem-történeti kutatási eredmények számára tudományos fóru-

mok kialakítása; 

-rendvédelem-történeti tartalmú kiállítások létrehozásának elősegítése; 

- a magyar rendvédelmi tradíció feltárásával és bemutatásával hozzájárulni 

a közrend és a közbiztonság fejlesztéséhez. 

A feladatok eredményes megvalósítása érdekében a Szemere Bertalan Ma-

gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság működésében részt veszünk. 

Materiális, financiális és szellemi kapacitásokat kívánunk felkutatni az 

alapítványi célok megvalósításának érdekében. Elő kívánjuk segíteni az 

együttműködést a hasonló célokkal működő hazai és külföldi szervezetekkel. 

Intézzük az alapítványnak a törvényi szabályozásból fakadó adminisztratív 

feladatait. 

Éves beszámolót készítünk az alapítványt létrehozó Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság számára. 
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II. 

FIGYELŐ 
 

 

FELHÍVÁS 
 

 folyóirat szerkesztősége a rovatvezetők közé olyan személy je-

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

történet körébe tartozó külföldi szaklapokat és könyveket figye-

lemmel kísérve nyújt tá-jékoztatást e rovatban az érintett kiadványokról, 

vagy megszervezi a ro-vatában megjelenésre szánt cikkek létrejöttét. 

 

A rovatfelelős — hasonlóan a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-

delem-történeti Tudományos Társaság minden választott és felkért tiszt-

ségviselőjéhez — anyagi dotálásban nem részesülhet, tevékenységét tár-

sadalmi munkában kell végeznie.  

 

A szerkesztőség azt szeretné, hogy a rendvédelem-történeti tartalmú 

folyóiratok közül az ismertetésre kerülők rendszeresen kerüljenek bemu-

tatásra. 

 

Elsősorban a Kárpát-medence, azon túlmenően pedig az európai 

kontinens rendvédelem-történetével foglalkozó kiadványokat szeretnénk 

ismertetni e rovatban. 

 

A rovatfigyelői tisztségre jelentkezők az alábbi elérhetőségeken ve-

hetik fel a kapcsolatot a periodika főszerkesztőjével: 

 

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

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

@:  paradi . jozsef@gmail .com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

mailto:szbmrtt@gmail.com
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A periodika szerkesztősége a külföldi rendvédelem-történeti sajtó 

figyelése érdekében régóta szeretne önálló rovatot működtetni, azonban 

megfelelő munkatárs hiányában e rovat a „Szemle” rovattal közös volt. 

Először 2015-ben jelent meg a figyelő rovat önálló formában. 2016 év 

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

témakör idegen nyelvi feldolgozottsága nem szegényes — kellő sze-

mélyi kapacitás hiányában a rovatot önállóan nem tudjuk megjelentetni. 

Mivel nem szívesen mondunk le arról, hogy olvasóközönségünket tájé-

koztassuk a szakterület legújabb külföldi szakirodalmáról, ezért for-

dulunk azokhoz a személyekhez, akik a jelzett feltételek mellett tudnak 

és akarnak részt venni szerkesztőségünk munkájában. 
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III. 

SZEMLE 
(Rovatvezető: SUBA János) 

RECENZIÓK 

 

PARÁDI József 

Recenzió 

SÁRÁNDI Tamás: Levezényelt visszacsatolás. 

A magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben. 

Csíkszereda, 2016, ProPrint Kiadó. 623 p. 

RO-ISBN 978 606 55 6091 8. 

/Források a romániai magyarság történetéhez. / RO-ISSN — 

 kötetet BÁRDI Nándor és L. BALOGH Béni lektorálta. A könyvsoro-

zat szerkesztőbizottságának a tagjai : BÁRDI Nándor, HUNYADY At-

tila, LŐN-HÁRT Tamás, NAGY Mihály Zoltán és VINCZE Gábor. 

A B/5 méretű, kemény kötésű, RO-ISBN 975 606 55 6091 8 azonosító 

jellel ellátott kötet terjedelme 623 oldal.  

A címnegyedív után az ajánlás következik. A szerző a kötetet szülei-

nek ajánlotta. A kötet az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Ki-

sebbségkutató Intézete és a Pro-Print Könyvkiadó közös könyvkiadási prog-

ramja keretében került kiadásra. Az összeállítást és a megjelentetést a Nem-

zeti Kulturális Alap és a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 

OTKA program támogatta. 

A könyv két fő részből áll. Az első részben a szerző mintegy 164 olda-

lon sokoldalúan ismerteti Észak-Erdély visszacsatolása kezdetén 1940. IX. 

5-e és 1940. XI. 26-a között megvalósult magyar katonai közigazgatás tör-

ténetét. A második részben 397 oldalon a téma válogatott dokumentumait 

mutatja be. 

A könyvet a szerző ellátta személynév- és intézménynévmutatóval, va-

lamint helynévmutatóval is.  

A kötet végén az angol és a román nyelvű rezümé található. 

Tiszteletre méltó, hogy a kiadó — követve a magyar könyvészeti ha-

gyományainkat — nem hagyta el a kolofonoldalt, mint ahogyan az napja-

inkban számos magyar kiadó gyakorlatában előfordul. 

Ugyancsak a magyar könyvkiadás tudományos művekre vonatkozó 

hagyományait követve a tartalomjegyzék megelőzi a főszöveget. 

A ,szerző a II. bécsi döntés (1940. VII. 30-án) nyomán megvalósuló 

Észak-Erdély-i visszacsatoláskor 1940. IX. 5-től 1940. XI. 26-ig  megvaló-

suló katonai közigazgatást 19 fejezetben ismertette. A terület pacifikációja 

és a kivonuló állam közigazgatásának a magyar közigazgatásba való átveze-

A 
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tése céljából vezette be a magyar kormány — a Felvidék-i és Kárpátalja-i 

bevonuláshoz hasonlóan, az ott tapasztaltakra figyelemmel — az Észak-

Erdély-i katonai közigazgatást. A katonai közigazgatás a Magyar Királyi 

Honvédség csapatainak a trianoni magyar-román határ átlépésével 1940. IX. 

5-én 700 vette kezdetét. Csapataink elsőként Szatmárnémetibe és Nagyvá-

radra vonultak be. A csapatok napi 40-50 kilométert haladtak. A székelyföl-

di bevonulásra a gyors hadtest kapott parancsot. A katonai közigazgatás idő-

szakában Székelyföldön mintegy 10 000 magyar katona és 1 500 ló tartóz-

kodott. Mivel előre látható volt — ami a bevonulás során be is bizonyoso-

dott —, hogy a magyar lakosság örömmámorban üdvözli a honvédeket, 

ezért a bevonulást előkészítői úgy szervezték meg a menetet, hogy azon ala-

kulat érjen először a településre, amely ott illetve a közelben fog állomásoz-

ni. A többi — a távolabbi térségekbe igyekvő — alakulat pedig más utakon, 

kevésbé lakott térségeken keresztül haladhatott az úticélja felé. A bevonulás 

1940. IX. 13-án ért véget Kézdivásárhelyen. A bevonulás során néhány ki-

sebb atrocitás ugyan előfordult, szervezett ellenállást azonban a Magyar Ki-

rályi Honvédségnek nem kellett leküzdenie. 

Az utókorra Észak-Erdély katonai közigazgatására vonatkozóan két 

komplex tartalmi szabályozás maradt fenn. Ezek: 

- Utasítás a katonai közigazgatás megszervezésére a felszabaduló Erdély 

területén. Budapest, 1940, Stádium. 

- Segédlet a katonai közigazgatás és hadtápszolgálat ellátására. Budapest, 

1940, Stephaneum. 

A szerző ezen szabályozásokban foglaltakat vetette össze a korabeli 

eseményekkel a magyar és a román levéltári források, a korabeli sajtó, illet-

ve korábbi feldolgozásokban foglaltak felhasználásával. 

Az Észak-Erdély-i katonai közigazgatás eseményeinek a bemutatása, 

illetve megértése érdekében a szerző vizsgálta: 

- a katonai és a politikai vezetés viszonyát a vizsgált időszakban; 

- a katonai közigazgatás kiépülését, szervezeti felépítését, első intézkedé-

seit, működését; 

- az atrocitások, az internálások és a kiutasítások, továbbá a Dél-Erdély-i 

menekültek témáját, 

- a magyar, a román, a német és a zsidó lakosság, továbbá az egyházak vi-

szonyát a katonai közigazgatáshoz; 

- a földtulajdonlás témáját; 

- az oktatáspolitikát. 

A jegyzetek hivatkozásokat és magyarázó szövegeket, illetve ezek 

kombinációit tartalmazzák lábjegyzet formájában. A hivatkozás tartalmú 

jegyzetek rövidítések, melyek oldása a forrás- és irodalomjegyzékben való-

sul meg, bár az első előfordulás esetében a szerző így is az egyszerűsített 

bibliográfiai leírás teljes bibliográfiai adatsorát tűntette fel. A szerző a do-
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kumentumokban is készített jegyzeteket. A főszöveg és a dokumentumok 

jegyzetei azonban nem keverednek, számozásuk elkülönül. A főszöveg 847, 

míg a dokumentumok — amelyek tematikusan csoportosítottak és a jegy-

zetszámozásuk is csoportonként indul — összesen 659 jegyzetet tartalmaz-

nak.  

Az alkotó valamennyi témakört alaposan és sokoldalúan vizsgálta és 

értékelte. A szerző kutatása során 6 romániai és 3 magyarországi levéltár 35 

gyűjteményét vizsgálta át. Forrás- és irodalomjegyzékét hármas csoportosí-

tásba rendezte: forrásközlések és statisztikák, összefoglaló művek, tanulmá-

nyok.  

A „forrásközlések és statisztikák” csoportban 34 mű — 18 magyar, 16 

főként román nyelvű alkotás — szerepel. E csoportosítás összetétele megle-

hetősen heterogén, hiszen a diplomáciai dokumentumok gyűjteményétől az 

irodalmi lexikonon át, a közlönyökkel bezárólag többféle írásmű típust tar-

talmaz. Az „Összefoglaló művek” csoportba 60 szerző tollából 62 feldolgo-

zás szerepel, köztük 24 idegen nyelvű mű. A szerző e csoportba tűntette fel 

a vonatkozó tartalmú honvédségi szabályozásokat és összefoglaló jelentése-

ket is. 

A „Tanulmányok” csoportban 71 szerzőtől 100 alkotás szerepel, közü-

lük 9 idegen nyelvű alkotás. 

Az idegen nyelvű művek döntő többsége mindhárom csoportban ro-

mán. Csupán 1-2 angol vagy német nyelvű mű szerepel a forrás- és iroda-

lomjegyzékben.  

A forrás- és irodalomjegyzék nem teljes abban a tekintetben, hogy a 

vonatkozó tartalmú jogforrások jegyzékét nem tartalmazza, bár a szövegben 

és a jegyzetekben ezek a források szerepelnek. A kéziratok is csak foghíja-

san kaptak helyet a forrás- és irodalomjegyzékben. VARGYAI Gyula kézirata 

— bár a jegyzetapparátusban szerepel — a forrás- és irodalomjegyzékből 

kimaradt. A szerző a témakörre vonatkozó szakirodalmat jegyzetapparátu-

sában teljességre törekvően tűntette fel, abban a szakterület mérvadó alkotá-

sai szerepelnek. 

A kötetben megjelentetett tanulmány gazdagon illusztrált.  Az erdélyi 

magyar katonai közigazgatás szervezeti felépítését színes elvi vázlat illuszt-

rálja. 19 színes grafikon és 6 táblázat teszi szemléletessé a tanulmányban 

foglaltakat. A grafikonok és a táblázatok sorszámmal és címmel is rendel-

keznek. A szerző azokat a vonatkozó szövegrészben helyezte el. Ebből fa-

kadóan célszerű lett volna jegyzéket is készíteni azokról, ami jelentősen 

megkönnyíthette volna a megkeresésüket. Az illusztrációk azonban így is 

kiválóan betöltik a szerepüket, azaz elősegítik a leírtak jobb megértését. 

Az úgynevezett bibliográfiai leírások adatai esetenként hiányosak. 

Nem egyértelmű, hogy a hiányzó bibliográfiai adat sajtóhiba, vagy pedig a 

kiadvány is nélkülözi azt az adatot. Szerencsésebb lett volna ilyen esetekben 
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a hagyományos — latin eredetű — maygar hagyományok szerinti rövidíté-

seket használni [s.n. (sine nomine) = kiadó nélkül ; s.l. (sine loco) = hely 

nélkül  ;  s.a. (sine anno) = év nélkül]. A jegyzetapparátusban a szerző tu-

dományos társaságunk két tagjának dr. SUBA Jánosnak egy tanulmányára és 

dr. SZAKÁLY Sándor könyvei közül 3 kötetre több alkalommal is hivatko-

zott. 

A szerző az objektív történelemszemlélet talaján állva igyekezett a fel-

tárt dokumentumok pártatlan vizsgálata nyomán elfogulatlan véleményt ki-

fejteni, hiszen a téma korábbi feldolgozásainak egy része soviniszta felhan-

goktól sem volt mentes.  

A tanulmány 161 oldal terjedelmű (19-179.p.) szövegében a 177. olda-

lon a zsidó lakosság kapcsolatos összegzés egy részében a szerző lényegé-

ben állást foglal arról, hogy a Kamenyec-podolszkij-i kitoloncolás nem te-

kinthető a holokauszt részének. „Ha az 1941-es Kamenyec-podolszkij-i de-

portálást tartják a magyarországi holokauszt előfutárának, akkor a csíksze-

redai kitoloncolásokat tekinthetjük Kamenyec-Podolszkij előjátékának.” E 

megállapítást ugyan nem lehet sommásnak tekinteni, hiszen a szerző feltéte-

les módot használ, illetve az „előfutár” és az „előjáték” szavakat használta, 

amelyek árnyalják a mondandóját. Ettől függetlenül azonban magam sem 

tartom szerencsésnek a holokauszt tartalmának a kiszélesítését, mert ezáltal 

a fogalom relativizálódik. A felhigított tartalmú holokauszt mást jelent mint 

az eredeti értelmű és az is kétséges, hogy ezen esetekre egyáltalán alkal-

mazható-e ez a kifejezés.  

A kötet dokumentumgyűjtemény, bár kétség kívül ékessége a jól meg-

írt tanulmány. A dokumentumok alkotják a kötet fő részét. A szerző 388 ol-

dalon 143 dokumentumot közölt. A dokumentumokat 10 tematikus csoport-

ba gyűjtötte, a csoportokon belül pedig kronológiai sorrendet alakított ki. 

Négy erdélyi levéltár anyagaiból összesen 85 dokumentumot, a budapesti és 

bukaresti levéltárakból pedig 58 dokumentumot jelentetett meg a szerző. Az 

alkotó igyekezett úgy összeválogatni a dokumentumokat, hogy azok a kato-

nai közigazgatás előzményeit és ebben az időben történtek utóéletét is érzé-

keltessék.  

A források hézagossága miatt a dokumentumösszeállítás ugyan moza-

ikszerű, azonban így is érzékelteti az eseményeket és azok lényegét. Az ár-

nyalt bemutatásnak köszönhetően az erdélyi katonai közigazgatásról szóló 

kötet meghaladja a román történetírás fő vonulata által sugalt „szenvedéstör-

téneti” megközelítést.  

A kötet előnyei közé tartozik, hogy kiadásával elérhetővé váltak a té-

ma legfontosabb dokumentumai, mivel az erdélyi és a közép-magyarországi 

levéltárak még nincsenek abban a helyzetben, hogy az iratanyagokat mara-

déktalanul digitalizálják és a világhálón elérhetővé tegyék.  
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A dokumentumok a jegyzeteikben tartalmazzák a hátoldalukon talál-

ható feljegyzéseket. 

A kötet végén található „Személynév- és intézménynév mutató”-ban 

található többletinformációk jól hasznosíthatóak a dokumentumok értelme-

zésekor.  

A kötet — több évi kutatómunka során létrehozott — kéziratát a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetében 2015. IX. 29-én 

véleményezték.  

A kötetet — mivel színvonalas és témájában a korábbi feldolgozásokat 

összegző, valamint új kutatási eredményeket ismertető mű — mindenkinek 

a figyelmébe ajánlom, aki érdeklődik a magyar nemzet történelme iránt és 

nyitott a prekoncepciómentes bemutatása tekintetében. 

Felhívom továbbá a kutatási témaválasztás előtt álló, tudományos fo-

kozatvédés témaköre megválasztásának a döntésével foglalkozó alkotótársa-

im figyelmét arra, hogy a területvisszacsatolásokban a magyar rendvédelmi 

testületek feladatainak a kutatását még nem végezték el, bár részeredmé-

nyek már születtek. 
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SÁRÁNDI Tamás könyvének bemutatóján. 
 

 
 

SÁRÁNDI Tamás (1981 - ), muzeológus, a Maros Megyei Múzeum munkatársa. 

Kutatási területe a két világháború közötti Erdély története. 
 

Válogatások SÁRÁNDI Tamás írásaiból. 

1. Észak-Erdély 1940-1944 közötti története a román történetírásban. Limes: 

tudományos szemle. XIX.évf. (2006) 2.sz. 131-137.p. HU-ISSN 0238-9266. 

2. Kísérletek a szatmári svábok visszanémetesítésére a két világháború között. 

295-319.p. In NAGY István — KUTNYÁNSZKYNÉ Bacskai Eszter (szerk.): Néme-

tek a Kárpát-medencében konferencia anyaga. Bonyhád, 2009, Bonyhádi Petőfi 

Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. 528 p. HU-ISBN 978 963 88 

4010 3. / Bonyhádi evangélikus füzetek, 2./ HU-ISSN 2060-0933. 

3. Kisebbségpolitika a közigazgatási gyakorlatban a katonai közigazgatás ide-

jén Észak-Erdélyben. Limes: tudományos szemle. XXIII.évf. (2010) 2.sz. 75-

96.p. HU-ISSN 0238-9266. 

4. Fejezetek az észak-erdélyi magyar katonai közigazgatás történetéből. Limes: 

tudományos szemle. XXV.évf. (2012) 2.sz. 65-85.p. HU-ISSN 0238-9266. 

5. Nemzetiségpolitikák mérlege. A magyar és a román lakosságot 1940-1944 

között ért sérelmek vizsgálata a német-olasz tiszti bizottságok működésének tük-

rében. Magyar kisebbség. XX.évf. (2014) 1.sz. 73-128.p. HU-ISSN 1224-2292. 

6. „Zsidóbarátok és szabadkőművesek előnyben”? Egy erdélyi napilap esete a 

magyar katonai közigazgatással 1940-ben. Médiakutató, XVI.évf. (2016) 1.sz. 

47-57.p. HU-ISSN 1586-8389. 
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PARÁDI József 

Recenzió 

KISS Dávid: A Munkásőrség története és előzményei. 

Budapest, 2017, VERITAS Történetkutató Intézet – Magyar Napló Kiadó. 633 p. 

HU-ISBN 978 615 52 2105 2. 

/VERITAS Könyvek, 8./ HU-ISSN 2498-728X. 
 

 VERITAS Történetkutató Intézet „VERITAS Könyvek” sorozatá-

ban 2017. év végéig MARINOVICH Endre sorozatszerkesztő közre-

működésével 10 kötet jelent meg. Az intézet gondozásában e 

könyvsorozatban publikált művek nemzeti történelmünk részben feltáratlan, 

illetve kevésbé ismert témáit dolgozták fel és mutatták be. 

A könyvsorozatban a nyolcadik kötetet megelőzően megjelent könyvek: 

1. BÁBA István: Rendszerváltoztatás Magyarországon. Budapest, 2015, 

Magyar Napló Kiadó - VERITAS Történetkutató Intézet. 215 p. HU-ISBN  

978 615 54 6537 6. /Veritas könyvek, 1./ HU-ISSN 2498-728X. 

2. TÓTH Eszter Zsófia (szerk.): Antall József útja a miniszterelnökségig 

(1932-1989). Budapest, 2015, Magyar Napló Kiadó - VERITAS Történet-

kutató Intézet. 124 p. HU-ISBN 978 615 54 6538 3. /Veritas könyvek, 2./ 

HU-ISSN 2498-728X. 

3. SÁRINGER János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomá-

ciájához I. Budapest, 2015, Magyar Napló Kiadó - VERITAS Történetkuta-

tó Intézet. 611 p. HU-ISBN 978 615 54 6542 0. /Veritas könyvek, 3./ HU-

ISSN 2498-728X. 

4. SOMORJAI Ádám — ZINNER Tibor (szerk.): A Szabadság tértől Wa-

shingtonon át a Vatikánba és vissza. Mindszenty József bíboros prímás, esz-

tergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel 1956-1971. Bu-

dapest, 2015, Magyar Napló Kiadó - VERITAS Történetkutató Intézet. 766 p. 

HU-ISBN 978 615 54 6566 6. /Veritas könyvek, 4./ HU-ISSN 2498-728X. 

5. TÓTH Eszter Zsófia (szerk.): Antall József és az állambiztonság. Buda-

pest, 2016, Magyar Napló Kiadó - VERITAS Történetkutató Intézet. 235 p. 

HU-ISBN 978 615 54 6569 7. /Veritas könyvek, 5./ HU-ISSN 2498-728X. 

6. ANKA László: Apponyi  Albert válogatott levelezése. Budapest, 2016, 

Magyar Napló Kiadó. 450 p. HU-ISBN 978 615 54 6570 3. /Veritas köny-

vek, 6./ HU-ISSN 2498-728X. 

7. SÁRINGER János (szerk.): A szuezi válság és Magyarország, 1956. Dip-

lomáciai iratok az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, illetve a 

szuezi válság történetéhez. Budapest, 2017, Magyar Napló Kiadó - 

VERITAS Történetkutató Intézet. 470 p. HU-ISBN 978 615 57 2110 6. 

/Veritas könyvek, 7./ HU-ISSN 2498-728X. 

2017-ben a könyvsorozatnak még két kötete jelent meg: 

9. GÉCZI Róbert: Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi né-

metek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a GULÁG-on. Budapest, 

A 
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2017, Magyar Napló Kiadó - VERITAS Történetkutató Intézet. 282 p. HU-

ISBN 978 615 57 2104 5. /Veritas könyvek, 9./ HU-ISSN 2498-728X. 

10. RÁCZ János: Magyarországról jöttünk, mesterségünk címere: életreva-

lóak. Ötven- hatos menekültek - interjúkötet. Budapest, 2017, Magyar Napló 

Kiadó - VERITAS Történetkutató Intézet. 306 p. HU-ISBN 978 615 57 

2106 9. /Veritas könyvek, 10./ HU-ISSN 2498-728X. 

A könyvsorozat Munkásőrségről szóló 8. kötetének szerzője — a 

könyvsorozat szellemiségéhez hűen — objektív történelemszemléleten 

nyugvó módon, politikai prekoncepcióktól mentesen mutatja be választott 

témáját. A kötet mind a 97 fejezete tükrözi a szerző tiszteletét a történelemtudo-

mány és a szellemi alkotómunka iránt. Nem fedeztem fel a mű olvasása során 

olyan szerzői szándékot, hogy az alkotó ne a történelmi tények egzakt feldolgo-

zására és bemutatására törekedett volna. Aki a néhai magyar fegyveres testület 

emlékének a felmagasztalását, vagy éppen a sárba tiprását várja a kiadványtól, 

az jobb ha kézbe sem veszi. Azoknak az olvasóknak azonban, akik a valós tör-

ténelmi eseményekre és folyamatokra, illetve a pártatlan következtetések levo-

nására kíváncsiak nyugodt szívvel ajánlhatom a könyvet. 

A B/5 méretű kötet keménykötésű borítást kapott. A szürkészöld ár-

nyalatú és virágmintás aljnyomatú fedlapjának első borító részén a sorozat 

címe és a kötet sorozaton belüli sorszáma, valamint a szerző neve, továbbá a 

kötet címe szerepel, a VERITAS Történetkutató Intézet emblémájával. Az 

emblémában azonban a történetkutató intézet szövegének a betűmérete oly 

kicsi, hogy azt szemüveggel sem sikerült elolvasni, csak lupé használatával 

tudtam kisilabizálni. A hátsó borító a kötet rezüméjét, DEÁK Ferenc szobrá-

nak fotóját és egy DEÁK-I idézetet „Hazudni nem szabad!” 

Nem csupán az elfogulatlan tényfeltárás teszi a mű olvasását élveze-

tessé hanem az is, hogy a kiadó igyekezett a magyar könyvkiadás nemes 

hagyományait követni.  

A kötet a klasszikus címnegyedívvel kezdődik. Már maga ez a tény is 

elismerésre méltó az utóbbi évtizedben a magyar könyvészeti hagyományo-

kat lenéző, az idegen nemzetek kiadási gyakorlatát majmoló megoldások vi-

lágában. Becsúszott azonban egy baki, nevezetesen a sorozatcímoldal érthe-

tetlen módon üresen maradt. Ily műódon a copyright oldalra kerültek — 

legalábbis részben — azon információk, amelyeknek a helye a sorozatcím-

oldalon volna.  

Formabontó a kötetben „Hangának . . .” nevezett idézett feltűntetése a címne-

gyedív és a tartalomjegyzék között. Ízlésem szerint inkább a tartalomjegyzéket köve-

tően az ajánlás és / vagy a mottó helyén lett volna elhelyezni a „Hangát”.  

A tartalomjegyzék feltűnteti a bevezető, a fejezetek, a végszó, a bib-

liográfia, a rövidítések és a mellékletek címeit és kezdőoldalai számozását, 

bár a mellékletek felsorolása sem a tartalomjegyzékben, sem pedig külön 
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jegyzékben nem szerepel. A tartalomjegyzék végére szinte kívánkozik a 

mellékletek jegyzéke. 

A szöveges részt a szerző bevezetője nyitja. A szerző bevezetőjében 

kitárt arra, hogy a témára vonatkozó feltárómunkáját 2005-ben kezdte el. 12 

év telt el amíg a műve kiadásra került. A kötetet olvasva ez a kijelentés reá-

lisnak tűnik. A mű tele van olyan adatokkal, eseményekkel, amelyeket a 

szerzőn kívül mások még nem mutattak be. 

Ezzel kapcsolatosan felötlött bennem egy csaknem évtizedes emlék. 

Nevezetesen a Magyar Csendőrs Bajtársi Egyesület — nem tévesztendő 

össze az Amerikában működő Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség-

gel — arra adta a fejét, hogy a néha Magyar Királyi Csendőrség témájában 

könyvet publikáljon. A kötet szerzője nyugállományú pénzügyőr százados 

volt, aki oly meggyőző szeretett volna lenni, hogy előszavában azt hozta az 

olvasói tudomására, miszerint évtizedek óta kutatta a témát. Arra azonban 

nem terjedt ki a derék finánc figyelme, hogy csendőrség-történeti témakör-

ben soha semmit sem publikált és a könyvének nincsen olyan része, amit 

mások még nem írtak meg. KISS Dávid műve ennek az ellenkezője, a mű 

Munkásőrségre vonatkozó részének szinte minden szava a saját kutatási 

eredményein alapul.  

A szerző „A Munkásőrség története és előzményei.” című könyvével 

remekművet alkotott. A kötetből megismerhető a testület szervezeti felépíté-

se, feladatrendszere, felszereltsége, a személyi állomány felkészítése és fel-

készítettsége, a magyar pártállamban betöltött helye és szerepe stb. Mindezt 

a szerző nem statikus állapotként ismerteti, hanem folyamatában — a szer-

vezet fejlődését több ütemre bontva — mutatja be. 

Álláspontom szerint a kötet fontos része az előzmények ismertetése. Az 

úgynevezett Rendező Gárda ismertetése nélkül minden bizonnyal nem, vagy 

csak foghíjasan válhatna érthetővé a testület alapítása és kezdeti tevékenysége. 

Ugyanilyen fontos résznek tartom a korabeli úgynevezett szocialista országok 

némelyikében működő úgynevezett „párthadseregek” bemutatását is. 

Első látásra a tartalomjegyzék elolvasása nyomán elszörnyülködtem, 

mivel úgy gondoltam, hogy unalmas lesz ugyanannak a szakterületnek az 

ismertetése a testület fejlődésének különböző szakaszaiban. Ugyancsak ré-

mítően hatottak a politikai és a közigazgatási, valamint a honvédelmi és 

rendvédelmi környezet bemutatását sejtető fejezetcímek. A könyv olvasása so-

rán azonban kellemes meglepetés ért. Az azonos szakterületek különböző fejlő-

dési szakaszaiban való bemutatása ugyanis kiváló lehetőséget teremtett a fejlő-

dés ütemének és irányának az érzékeltetésére. A politikai és a társ fegyveres 

szervezetekről szóló részek pedig kiválóan érzékeltették a hatalomgyakorlásnak 

a testületi változásokat előidéző stílusbeli eltéréseit. Ezek ismeretében derült 

fény arra, hogy a Munkásőrség 22 éves történetében mikor, mi és miért válto-

zott. Egyben pedig a társ fegyveres szervezetek taglalása nyomán nyilvánvalóvá 
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válik, hogy milyen környezetben kellett a Munkásőrségnek működnie és abban 

a környezetben milyen szerepet töltött be a testület. 

Jól érzékelteti a mű a pártállam vezetésének a testülettel szembeni eljárása-

it és azt ahogyan a szervezet igyekezett ezen elvárásoknak megfelelni. A szerző 

nagyon helyesen különös gondot fordított a személyi állomány értékelésére is 

(életkor, képzettség, egészségi állapot, hadrafoghatóság stb.). Álláspontom sze-

rint tértől és időtől függetlenül — a mindenkori anyagi ellátottság és a jogi sza-

bályozottság mellett — a személyi állomány minősége az amely a szervezet 

működésének színvonalát meghatározza.  

Végigtekintve a testület bő két évtizedes történetén megállapítható — an-

nak ellenére, hogy a személyi állomány színvonala a testület fennállása során lé-

nyegében dinamikusan fejlődött — a szervezetben tevékenykedők kvalitásai 

mindvégig csupán megközelítették a hazai társ fegyveres testületekét.  

A kötet áttanulmányozásakor az is nyilvánvalóvá válik, hogy a szerve-

zet fennállása során számos olyan folyamaton esett át, amelyeket a korabeli 

rendvédelmi testületek, vagy elődjeik már korábban átéltek. Ezek közé so-

rolható például: 

- a testületi feladatkörök ellátásához szükséges különleges képzettség igé-

nye, majd ennek a biztosítása érdekében képzőintézmények létrehozása; 

- a társ fegyveres szervezetek felszerelésével harmonizáló fegyverzet és 

felszerelés rendszeresítése; 

- a testületi szimbólum-, rang- és kitűntetési rendszer kialakítása; 

- a központi anyagtárolás feltételeinek a megteremtése; 

- egy településen többszintű parancsnokság elhelyezése esetében, azok számá-

ra egy elhelyezési körlet kialakítása és közös védelmük biztosítása; 

- a testület működését meghatározó szabályzatok rendelkezések létrejötte stb. 

Emellett a szervezet szinte permanens módon küzdött olyan nehézségek-

kel is amelyek abból fakadtak, hogy a személyi állomány döntő többsége nem a 

társadalom kvalifikált részének az önkénteseiből állt. A képzettlen, sok esetben 

kultúrálatlan emberek fegyverviselése óhatatlanul úgynevezett rendkívüli ese-

ményekhez vezetett. A fegyvertartást kiváltságként kezelő államhatalom ezt a 

jelenséget tulajdonképpen erősítette, ugyanakkor kezelnie is kellett.  

Megállapítható azonban, hogy az idők folyamán a testület sokat fejlődött, 

feladatköre gyarapodott, lassacskán kialakultak azok a vezetési módszerek, ame-

lyek a „párthadsereg” különleges helyzetéhez igazodtak. Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc leverése után a konszolidáció lezárulásával, a testület feladat-

rendszerét a hátországvédelmi teendők irányába tolták el.  

Végülis a testület felszámolását a magyarországi politikai fejlődés a 

többpártrendszer bevezetése tette szükségessé.  

A szerző figyelme kiterjedt mindazon cselekmények feltárására is, 

amelyek a testület működését jellemezték, illetve amelyekben valamilyen 

formában a Munkásőrség résztvett.  
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A Munkásőrség elválaszthatatlan volt a KÁDÁR-i rendszertől, azzal jött 

létre és azzal is szűnt meg.  

A kötet a milíciáról mindent tartalmaz, ami lényeges és fontos, mind-

ezt pedig fejlődésében mutatja be. 

A mű szerkezete és tartalma összhangban áll, a fejezetek egymásra 

épülnek, logikus egységet alkotnak. A szerző stílusa olvasmányos. Első lá-

tásra túlzottnak tűnhet az idézetek száma. A kötet olvasása során azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy az idézetek egyrészt harmonikusan illeszkednek a 

szerző szövegébe, másrészt pedig az adott történelmi esemény bemutatása 

aligha találhatott volna egyszerűbb, kedvezőbb, tömörebb és kifejezőbb 

megoldást, mint az érintett idézet alkalmazását.  

Impozáns a 2327 hivatkozásból álló jegyzetapparátus, amely a téma 

forrás- és irodalomjegyzékét teljességre törekvően hasznosította. A jegyzet-

apparátusban 52 monográfiára, 21 tanulmánykötetre, 64 tanulmányra és 57 

honlapcímre, valamint 23 forráskiadványra, 13 emlékiratra és 4 lexikonra 

hivatkozott a szerző. A szerző a forrás- és irodalomjegyzékben felsorolt még 

a testülettel kapcsolatosan a rendszerváltást megelőzően megjelent 33 kiad-

ványt, valamint a testületnek önmagáról készített 13 kiadványát. A levéltári 

források tekintetében a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Po-

litika-történeti Intézet Levéltára, a Budapesti Fővárosi Levéltár, a Közép-

Európai Egyetem Levéltára érintett gyűjteményeit vizsgálta át a szerző. 

Ezen közgyűjtemények mellett továbbá az Országos Széchényi Könyvtár 

Filmarchívumának releváns filmjeit is áttekintette az alkotó. 

A kritikus olvasó egyetlen dolgot hiányolhat ebből a forrás- és iroda-

lomjegyzékből, illetve jegyzetapparátusból. Nevezetesen a forrás- és iroda-

lomjegyzékbe a szerző nem tűntette fel, hogy adott irodalomra, illetve for-

ráscsoportokra milyen számú jegyzetekben hivatkozott. Ezáltal nincs szer-

ves kapcsolat a hivatkozások, valamint a forrás- és irodalomjegyzék között, 

amely nem könnyíti meg a mű használhatóságát. 

A jegyzetapparátus árnyoldalának tekintem a világháló honlapjaira va-

ló hivatkozásokat. A honlapcímek nem bibliográfiai adatok. Ezek a honla-

pok illékonyak. Megmaradásukat nem a fizika törvényei befolyásolják, mint 

a papír alapú kiadványokat, hanem az emberi szubjektivizmus. Nagy való-

színűséggel állítható, hogy az érintett honlapok jelentős része már nem fog 

létezni, amikor a kötet még mindig a téma meghatározó irodalma lesz. Pe-

dig a honlapcímek — legalábbis részben kiválthatóak lehettek volna — a 

SIMON Nándor és GÁSPÁR László szerzőségével készített tanulmányokat 

ugyanis a szerzők a Rendvédelem-történeti Füzetekben publikálták, amely 

periodika nem csupán a világhálón érhető el, hanem papír alapon is megje-

lent. A két megjelenési forma között pedig nincs különbség, így tehát ha 

évalaki rátalál a világhálón, az ott feltűntetett információk tartalmazzák a 

papíralapú megjelenés bibliográfiai adatait is.  
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Tudományos társaságunk tagjai köréből három fő munkásságát érinti a 

mű forrás- és irodalomjegyzéke. GÁSPÁR László, PARÁDI József és SIMON F 

Nándor témaorientált műveire hivatkozott a szerző. 

Hasznos a rövidítések, illetve mozaikszavak öt oldal terjedelmű jegy-

zékbe foglalása.  

Hiányzik viszont a szövegben előforduló nevekből készített névmuta-

tó. Ebbe a névmutatóba lehetett volna illeszteni jelenleg a jegyzetapparátust 

gazdagító életutakat is.  

A 36 melléklet hasznos és jól elősegíti a bemutatott téma megértését. 

Valamennyi mellékletnek van száma, címe és a mellékletek alján a források 

is szerepelenek. A mellékletek számai pedig szerepelnek a főszövegben az 

érintett szövegrészekben. A jegyzetszámozás és a mellékletszámozás jól el-

különített, nem keverhető össze. A mellékletek döntően esztétikusak és 

könnyen érthetőek. Egyes mellékletek azonban — a 6. , 7., 15., 16., 18. és 

29. — életlenek és / túlexponáltak. Sajnálatos, hogy ebbe a kiváló munká-

ban ilyen technikai hibák is előfordulnak.  

A kötet — azon túl, hogy összefoglalja a témában már megjelent fel-

dolgozások lényegét — számos eddig ismeretlen adatot, eredményt és ösz-

szefüggést tár fel. Ezt oly módon teszi, hogy a környezetével összhangban 

komplex módon vizsgálja a szervezetet nem elfeledkezve az előzményekről 

és a feloszlatása utáni időszakra gyakorolt hatásáról sem.  

A kötetet — a hagyományainknak megfelelően — a kolofonoldal zár-

ja. Innen hiányolom a könyvsorozat Munkásőrségről szóló könyvének a 

megjelenése előtt publikált köteteinek a bibliográfiai adatait. A kiadó helyé-

ben hangsúlyozottabbá tettem volna a sorozat jelleget. A kötetben ugyan 

szerepel a sorozat-szerkesztő neve és a és a sorozat ISSN száma is, úgy 

éreztem azonban, hogy a sorozatcímoldal létrehozásával és az úgynevezett 

információs oldalak hasznosításával célszerű lett volna a sorozat jelleg erő-

teljesebb hangsúlyozása, illetve a sorozatban már korábban megjelent köte-

teknek legalább a bibliográfiai adati ismertetése is.  

A kötetnek csupán formai és eltérő ízlésből fakadó hiányosságait tudtam 

felfedezni. Történelmi tekintetben helytállónak tartom a műben foglaltakat. 

A kötetet mindenkinek ajánlom, akit érdekel a Munkásőrség története. 

A műben foglaltak jól hasznosíthatóak a különböző szintű történelmi jellegű 

képzésekben és a magyar történelem érintett korával érintkező témák feltá-

rása során is. A vizsgált korszakkal foglalkozók számára a kötet nélkülözhe-

tetlen. KISS Dávid alkotásával nemzeti rendvédelem-történetünk egyik fehér 

foltja került felszámolásra. „A Munkásőrség története és előzményei.” című 

kötettel gyarapodott nemzeti rendvédelem-történetünk feltárt terrénuma. 
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PARÁDI Ákos 

Recenzió 

PARÁDI József — VEDÓ Attila: 

A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása 

1867-1944. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság. 336 p. HU-ISBN 978 615 80 3092 2. 

/A magyar rendvédelem-történet forrásai, 1./ HU-ISSN 2560-0532. 

 

 könyvsorozat mottója „Praeteria mutare novi possumus.” = A 

múltat már nem tudjuk megváltoztatni. /Cicero/. A kötet a Sze-

mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság (SZBMRTT) kiadványai közé szervesen illeszkedik. A kötetet az 

alkotók a polgári magyar állam rendvédelmi testületei azon tagjai emlé-

kének ajánlották, akik a karhatalmi tevékenységben való részvételük so-

rán életüket áldozták a magyar hazáért. 

A kötethez ajánlást dr. BODA József a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem Rendészettudományi Karának dékánja, az egyetem Nemzetbizton-

sági Intézete Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője írt. 

Az ajánláson kívül a kötet külön előszóval és bevezetővel is ren-

delkezik dr. PARÁDI József és VEDÓ Attila tollából. 

A korabeli karhatalmi témakör jobb megértése, helyes értelmezhe-

tősége céljából a kötet két tanulmányt tartalmaz: dr. PARÁDI Józseftől 

„A polgári magyar állam rendvédelme” és VEDÓ Attilától „A Magyar 

Királyi Csendőrség” címmel. 

A kötet teljességre törekvően a téma szabályozásának 36 korabeli 

dokumentumát tartalmazza. Hiányt pótló mű nem csupán abban az érte-

lemben, hogy a témakör feldolgozására ezen időszakra vonatkozóan a 

kötet megjelenését megelőzően még nem került sor, hanem abban az ér-

telemben is, hogy a vizsgált időszak karhatalmi tevékenységét meghatá-

rozó szabályozások összegyűjtésére, rendszerezésére és publikálására el-

ső ízben ebben a kiadványban került sor. A dokumentumok gyűjtése 

VEDÓ Attila nevéhez fűződik.  

A polgári magyar állam rendvédelmi modelljének ismertetése mel-

lett, a kötet hasznos információkat nyújt a karhatalom témakör tartalmá-

nak XIX-XX. századi változásairól. 

A kötet üdítő olvasmány, mivel mentes az ideológiai prekoncepci-

ókon nyugvó álláspontok által meghatározott magyarázatoktól, vélemé-

nyektől. A szerzők és szerkesztők a történelmi valóságot igyekeztek fel-

tárni, illetve a korabeli szabályozásoknak a magyar nemzetnek és a ma-

gyar államnak az érdekében való alkalmazhatóságát tekintették vizsgála-

tuk tárgyának.  

A 
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A kötet egyik nem elhanyagolható konklúziója, — amelyet a beve-

zető szerzője meg is fogalmazott — hogy a magyar véderő szerepét a 

rend fenntartásában és a nemzet biztonságának a megvédésében célszerű 

a doktréner elvektől függetlenül a gyakorlatban felmerülő realitások tük-

rében, a nemzeti hagyományink szellemében újragondolni. 

A kötet jól illeszkedik a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság hivatásának — azaz a magyar rendvéde-

lem-történet művelése, a feltárt eredmények közkinccsé tétele — gondo-

latkörébe, hiszen a vizsgált szakterület nemzeti fejlődéstörténetünk XIX-

XX. századi tapasztalatait mutatja be.  

Álláspontom szerint a kötetnek helye van a rendvédelmi testületek 

tisztikara tagjainak könyvszekrényeiben a rendvédelmi oktatási intéz-

mények könyvtáraiban és a rendvédelmi szakfolyóiratok szerkesztősége-

iben, valamint a magyar rendvédelem története iránt érdeklődők köny-

vespolcain egyaránt. 
A kötet példányai elérhetőek lesznek az érintett gyűjtőkörű orszá-

gos hatáskörrel rendelkező közkönyvtárakban. Emellett a kiadó társaság 
példányt biztosít nemzeti rendvédelem-történetünk azon kiválóságai 
számára, akiknek a személye körül szellemi alkotóműhely alakult ki. 

Az érdeklődők a kötetet elérhetik és letölthetik — előreláthatóan 
2018 őszétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósításra kerülő 
könyvbemutató után — a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság honlapján: 

www.szbmrtt.atw.hu 
és némi késéssel pedig az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 
Adatbázis és Archívumának a Magyar Elektronikus Könyvtárában: 

www.mek.oszk.hu 
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PARÁDI Ákos 

Recenzió 

PARÁDI József — SZAKÁLY Sándor — 

SZIGETVÁRI Oszkár — ZÉTÉNYI Zsolt 

Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-

dományos Társaság. 401 p. HU-ISBN 978 615 80 3094 6. 

/A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, 2./ HU-ISSN 2064-4728. 
 

 kötethez a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség nevében 
vitéz KŐRÖSSY Zoltán és KŐRÖSSY Zoltánné dr. Soltész Katalin 
írt ajánlást. Az Amerikában bejegyzett társadalmi szervezet tag-

sága köréből a néhai Magyar Királyi Csendőrség személyi állományá-
nak a tagjai ugyan már kihaltak, azonban a testület emlékének az ápolá-
sát tovább folytatják a leszármazottak, illetve a témakör iránt érdeklő-
dők. 

Azért lényeges e szervezet ajánlása, mert a Magyar Királyi Csend-
őrség írásos emlékeinek a megőrzése és közkinccsé tétele érdekében — 
objektív történelemszemléleten nyugvó módon — a Magyar Királyi 
Csendőr Bajtársi Közösség tett a legtöbbet. Mivel a testület történetével 
kapcsolatos írásos dokumentumokat a pártállam időszakában tudatosan 
felszámolták, csupán mutatóba hagyva egy-egy példányt az ország köz-
gyűjteményeiben szétszórva, ezért nagy jelentősége van annak, hogy 
nemzeti történelmünk ezen részének a dokumentumai egy honlapon ösz-
szegyűjtve megtalálhatók — azon anyagok társaságában, amelyek már 
csak a trianoni határokon kívüli magánkönyvtárak polcain lelhetők fel 
— és bárki által, bármikor, bárhonnan térítésmentesen elolvashatók, il-
letve letölthetők. Ezáltal aki érdeklődik a téma iránt az eredeti dokumen-
tumok digitalizációinak a felhasználásával tájékozódhat, nem kényszerül 
a politikai prekoncepcióktól terhelt írásművek olvasására, illetve jobb 
híján az abban foglaltak elfogadására.  

A testülettörténeti dokumentumok feltárásával és közkinccsé téte-
lével a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség tette a legtöbbet 
nemzeti történelmünk ezen szelete tárgyilagos megismerhetővé tétele 
érdekében. Ezzel jelentős mértékben elősegítette azt, hogy a téma körül 
lazuljon a világnézeti alapokon nyugvó propagandairodalom szorítása, a 
történelmi események sajátos magyarázatai és értelmezései helyett a té-
nyek kerüljenek előtérbe. E tiszteletre méltó szándék és annak megvaló-
sítása teszi fontossá a Magyar Királyi Csendőrség ajánlását.  

A kötet négy tanulmányt tartalmaz, melyek célja, hogy az olvasó 
számára biztosítsák a téma megértéséhez szükséges háttérinformációkat 
a korabeli rendvédelmi környezetre vonatkozóan.  

Az első tanulmány megismerteti az olvasót annak a KRISTÓF Lász-
ló csendőr nyomozó altisztnek az életútjával, aki emlékének ajánlották a 
szerzők a kötetet. KRISTÓF Lászlót koncepciós bírósági eljárás nyomán 
végezték ki 1959-ben. A pártállami bíróság ezen ítéletét 2006-ban a ma-
gyar bíróság felülvizsgálta és az elítéltet poszthumusz rehabilitálta. A 

A 
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tanulmány szerzője ZÉTÉNYI Zsolt, aki KRISTÓF László védőügyvédje 
volt rehabilitációjának bírósági eljárása során.  

PARÁDI József a polgári magyar állam rendvédelmi testületeit, 
SZAKÁLY Sándor a Magyar Királyi Csendőrséget, SZIGETVÁRI Oszkár 
pedig a magyar csendőrség nyomozó szolgálatának a szervezetét ismer-
tette tanulmányában.  

A tanulmányok mellett felhasználásra kerültek SZAKÁLY Sándor-
nak „Akik a Magyar Királyi Csendőrséget vezették” című művéből a 
csendőr nyomozó-parancsnokság vezetőinek az életrajzai.  

A kötet gerincét két szabályzat alkotja. 1903-ban adták ki az „Uta-
sítás a Magyar Királyi Csendőr járásőrmesterek számára 1903.” , 1930-ban 
pedig az „Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozó alakulatai szá-
mára 1930.” című műveket 46, illetve 188 oldalon. Mindkét utasítás érde-
kes és tanulmányos olvasmány, amely kiadványok lapjainak forgatása nyo-
mán bepillantást nyerhetünk eleink nyomozati rendszerébe, tevékenységeik-
be, egyben pedig ízelítőt kaphatunk a szakterület szellemiségéből is. 

A kötetben a figyelmes olvasó nyomára bukkanhat egy másik — a 
szakterület magyar hagyományaival való megismerkedés lehetőségein 
túlmutató, annál általánosabb — üzenetnek is. Nevezetesen a magyar 
nemzet gyermekeinek nincsen okuk szégyenkezni elődjeik rendvédelme 
miatt. Kortársaink büszkék lehetnek a polgári magyar állam rendvédel-
mére, annak részeként a nyomozó tevékenységre, az elért eredményekre, ar-
ra, hogy e szervezetek hatékonyan szolgálták a magyar nemzet érdekeit. 

A kötet jegyzetapparátusa korrekt. Szinte teljességre törekvően tar-
talmazza mindazon műveket, illetve dokumentumok adathiány mentes 
egyszerűsített bibliográfiai leírásait, amelyek a téma mérvadó irodalmá-
nak, illetve forrásának tekinthetők.  

A kötet példányai elérhetőek lesznek az érintett gyűjtőkörű orszá-
gos hatáskörrel rendelkező közkönyvtárakban. Emellett a kiadó társaság 
példányt biztosít nemzeti rendvédelem-történetünk azon kiválóságai 
számára, akiknek a személye körül szellemi alkotóműhely alakult ki. 

Az érdeklődők a kötetet elérhetik és letölthetik — előreláthatóan 
2018 őszétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósításra kerülő 
könyvbemutató után — a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság honlapján: 

www.szbmrtt.atw.hu 
és a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség honlapján: 

www.csendor.com 
némi késéssel pedig az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Ad-
atbázis és Archívumának a Magyar Elektronikus Könyvtárában: 

www.mek.oszk.hu 
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PARÁDI József 

Recenzió 

SCHUTZBACH Csaba Friedrich István. 100 éve történt az őszirózsás forradalom. 

Veszprém, 2018, Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet 

Országos Központja 267 p. 

HU-ISBN 978 615 80 9132 9. 
 

 Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Központja már 

több ízben adott ki olyan köteteket, amelyek a magyar nemzet múlt-

jával foglalkoznak valamilyen formában. A szervezet nemzeti kul-

túránk szellemi alkotásainak közkinccsé tétele érdekében nem csupán tudo-

mányos, hanem művészi alkotások népszerűsítésében is tevékenyen részt 

vesz. 

A FRIEDRICH István életútját feltáró kötet bemutatására 2018. XII. 14-

én (pénteken) Veszprémben került sor. PINTÉR Kornél a kiadó szervezet el-

nöke kezdte el a kötet bemutatását. Ezt követően a szerző osztotta meg a 

hallgatósággal a kötet létrehozásának kutatómunkája során keletkezett ta-

pasztalatait. Végül pedig tudományos társaságunk két tagja mag. SIMON F 

Nándor a könyv nyelvi lektora és mag. ZEIDLER Sándor a könyv szakmai 

lektora osztották meg a kötettel kapcsolatos gondolataikat a hallgatósággal. 

A könyvbemutató a hallgatóság köréből érkező kérdések megválaszolásával 

ért véget. 

Tudományos társaságunk életében viszonylag ritka jelenőség, hogy 

elnökségünk két tagja is érdekelt lektori minőségben egy új kötet kiadá-

sában. Ezért — annak ellenére, hogy a kötet tartalma nem tekinthető 

szorosan rendvédelem-történet témájához kapcsolódónak — indokoltnak 

tartom a mű bemutatását. 

A kötet B/5-ös méretben kékszült és kartonált kötés kapott. Az első 

borítón — a szerző neve és a könyv címe társaságában — FRIEDRICH 

István képe látható, amelyre rámontírozták a négybuzogányos keresztből 

álló keresztény ellenzéki párt emblémáját. A buzogányok markolatán 

„TISZTA KÖKZÉLET”,  „MINDENNAPI KENYÉR”, „IGAZSÁG”, 

FELEBARÁTI SZERETET” szöveg olvasható. A hátsó borítót PINTÉR 

Kornél könyvbemutatója tölti ki.  

A 37 fejezetet tartalmazó kötet tartalomjegyzéke a könyv végén ta-

lálható. a kötet szerkesztője a címnegyedív klasszikus sorrendjét némi-

leg megváltoztatta. Az úgynevezett szennycímoldal után helyezte el a 

többé-kevésbé a copyright oldal tartalmát hordozó oldalt, melyet a cím-

oldal követ. A címnegyedív záró oldala pedig — amely a sorozatcím ol-

dal volna és klasszikus formában a szennycímoldal és a címoldal között 

helyezkedne el, azonban mivel a kötet nem sorozat részeként jelent meg 

— vákát. 

A 
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A kötet nyitóoldala FARKAS [WOLFNER] Pál t.tü.hdgy. tollából 

származó 1918. II. 21-én kelt irat idézetét tartalmazza. Az idézett sze-

mély ekkor a Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselőjeként mon-

dott beszédet.  

Az idézetet követően olvasható a hetedik oldalon az előszó SIMON 

F NÁNDOR nyelvi lektor szerzőségével.  

A kilencedik oldalon kezdődik az első fejezet szövege, amely 

FRIEDRICH István életrajzát tartalmazza. A következő 36 fejezet 

FRIEDRICH István életútjának főbb állomásait mutatja be oly módon, 

hogy egyben azok a főbb társadalmi, politikai körülmények is ismerte-

tésre kerülnek, amelyek megismerése hozzájárul az események helyes 

értelmezhetőségéhez.  

A fő szöveget tíz oldalnyi terjedelemben 26 színes melléklet köve-

ti. A mellékletek korabeli karszalagokat, jelvényeket, emléklapokat, pla-

kátokat és meghívókat, valamint egy képzőművészeti alkotás fényképét 

tartalmazzák. A fotók élvezhetőek a „Tanácsköztársaság foglyai” című 

képzőművészeti alkotás kivételével, amelynek a sötét tónusa csupán sej-

teni engedi az ábrázolást tartalmát. A mellékleteket a szerző megszá-

mozta és címmel is ellátta. Hiányzik azonban a mellékletek jegyzéke. A 

mellékletek címei után zárójelben szerepel az a fejezetszám, amelynek a 

tartalmához a mellékletek kapcsolódnak. 

A mellékleteken túlmenően a szövegben összesen 16 illusztráció 

található. A szövegben szereplő illusztrációk számmal és címmel nem 

rendelkeznek, róluk jegyzéket szintén nem tartalmaz a mű.  

A képanyag jól illeszkedik a szöveges részhez, annak megértését 

elősegíti, egyben pedig kevésbé ismert alkotásokra hívja fel az olvasók 

figyelmét.  

A mellékletek és a kötetet záró tartalomjegyzék között helyezte el a 

mű szerkesztője a könyv létrehozását elősegítő 11 személy nevét, illetve 

azon közgyűjtemények megnevezéseit, amelyek szintén hozzájárultak a 

mű létrejöttéhez. 

Érdekes a szerző stílusa, amely jelentősen eltér a megszokott törté-

nelmi feldolgozásoktól. Valahol a dokumentumgyűjtemény és az esszé 

jellegű művek között helyezkedik el a mű. Amennyiben röviden kellene 

az alkotást jellemezni, a legtalálóbb kifejezés minden bizonnyal a do-

kumentalista kötet lenne. 

Sajátságos a szerző jegyzetapparátusa. A hivatkozott művek és for-

rások jegyzéke a fejezetek végén helyezkedik el, az alkotó „forrás” el-

nevezéssel jelölte ezen részeket. Ennek a megoldásnak az a hátránya, 

hogy nem áll az olvasó rendelkezésére egy helyen az összes hivatkozás 

forráscsoportokra bontva. Sokkal szerencsésebb lett volna, ha a fejeze-
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tek végén a jegyzetek rövidítéseit tüntette -volna fel az alkotó, azok ol-

dásait pedig a mű végén helyezte volna el.  

Megoldhatatlan az idézetek előfordulási helyeinek követése. Szá-

mos és bőséges idézet szerepel a műben. Az idézetek egy jelentős részé-

hez azonban nem kapcsolódik jegyzetszám, agy az olvasó előtt ezen idé-

zetek forrása rejtve marad.  

A hivatkozások jelentős részének a bibliográfiai adatsora hiányos. 

Tendenciózusan elmarad például a konkrét hivatkozott oldalszámok és 

sok esetben a kiadás helyének a feltűntetése. A folyóiratokra történő hi-

vatkozások többségében a hivatkozott mű szerzője, valamint az alkotás 

címe és terjedelme nem szerepel. 

A források között — nem csekély számban — szerepelnek olyan 

feldolgozások, illetve korabeli dokumentumok, amikhez nem kapcsoló-

dik jegyzetszám. Arra is akad példa, hogy egy jegyzetszám többször is 

előfordul fejezeten belül, illetve a fejezet végén. Sajnálatos módon arra 

is van példa a műben, hogy a szövegben feltűntetett jegyzetszám és a 

jegyzetekben jelölt jegyzetek száma egymástól eltérő. Olyan fejezet is 

akad, amely nélkülözi a jegyzeteket. A szerző alkotása ezen részét ille-

tően kétségek között hagyja az olvasót abban tekintetben, hogy honnan 

származik a szöveg. 

Sajátságos továbbá a szervezetek és fogalmak ismertetése. Ezt csu-

pán a 29. fejezetben tartotta fontosnak a szövegből kiemelten rögzíteni a 

szerző. Ezt oly módon valósította meg, hogy a jegyzetszámokkal azonos 

módon jelölte ezen fogalmakat. Ebben a fejezetben viszont nem helye-

zett el hivatkozásokat.  

Lényegében csak hosszas munkával lehetne felderíteni, hogy a 

szerző milyen irodalmat dolgozott fel, mivel a szövegben helyezett el 

hivatkozás jellegű utalásokat, bár ezek bibliográfiai adatai ugyancsak 

vérszegények.  

Összességében az olvasónak az a benyomása támad, mintha olyan 

kézirat tervezetet tartana a kezében, amelyet a szerző majd meg fog írni. 

Ennek ellenére azonban — ha az olvasó nem törekszik a jegyzetappará-

tus használatára, — sok információt tartalmazó olvasmányt ismerhet 

meg. Az is igaz azonban, hogy a szöveg meglehetősen döcögős. A gör-

dülékeny mondatfűzéseket megszakítják azok a betétek — például az 

egyes személyek bemutatása — amelyek tartalma gazdagítja ugyan a 

művet, azonban a helyük legtöbb esetben nem a fő szövegben, hanem 

külön jegyzékben volna. Indexbe, vagy glosszáriumba kívánkozik to-

vábbá az a számos szervezet is, amelyeket a szerző a szövegben tűntetett 

fel. Egyedi — az olvasmányosságot nem feltétlenül elősegítő — a feje-

zetek kapcsolódása is. Akad olyan fejezet is, amely bő egy oldal terje-

delmű és szinte teljes egészében egy korabeli mű, nevezetesen a Keresz-
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tény Nemzeti Földműves és Polgári Párt programjának kivonatát tartal-

mazza. Akad azonban olyan fejezet is, amely 22 oldalon 16 alfejezetből 

áll.  

A kötet tehát egyaránt rendelkezik pozitív és negatív tulajdonsá-

gokkal is. Kiérleletlensége ellenére azonban számos érdekes és hasznos 

információt tartalmaz. A szerző nyilvánvalóan gondos kutatómunkával 

számos feldolgozást és forrást megismert és szerepeltetett művében. Hi-

vatkozásai azonban — amelyek nem minden esetben pontosak ugyan, de 

— tartalmazzák a témakör legfontosabbnak tekinthető irodalmának és 

dokumentumainak a többségét.  

Végezetül a mű — a kétségtelenül szokatlan és kevésbé szerencsés 

megoldásai ellenére — számos információt tartalmazó elfogadható ol-

vasmány, így számot arthat a téma iránt érdeklődők figyelmére. 
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FOLYÓIRATFIGYELÉS 
A folyóiratfigyelés keretében három fő 21 magyar szaklap számait kíséri 
figyelemmel. A Rendvédelem-történeti Hírlevél jelen számában ezen fo-
lyóiratoknak az előző tudósításunktól számítva a 2018. év végéig kiadott 
számaiban közölt rendvédelem-történeti tartalmú cikkek jegyzékét állí-
tották össze a folyóiratok figyelését megvalósítók. 
 

PARÁDI Ákos 

FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok három magyar szakperiodikában. 

(Betekintő, Börtönügyi Szemle, Magyar Rendészet,) 
 

B e t e k i n t ő ,  HU-ISSN 1788-7569. (2007 — ) 
Alapító: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Kiadó: az alapító. 
Tudományos, lektorált folyóirat. Tudományos, lektorált, az első közlés fel-
tételeinek megfelelő nemzetbiztonság-történeti tartalmú tanulmányokat köz-
lő periodika, amely évente négyszer jelent meg. A folyóirat számai szere-
pelnek az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archí-
vum Adatbázisának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/01200/01202 

és a folyóirat saját honlapján szerepelnek: 

http://www.betekinto.hu/  
A periodikáról az előző folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél, XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. „Szemle” rovatában. 
A folyóirat XI.évf. (2017) 4. számával kezdődően a XII.évf. (2018) 

3. számával bezárólag áttekintve. 
Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

MÜLLER Rolf: 
Erőszakszámadás. Fenyítés és halál az ÁVH jelentésekben, 1952. 

XI.évf. (2017) 4.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg: 
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-

szamok/2017_4_papp.pdf  
 

TAKÁCS Tibor: 

Ügynök a lelátón. Adalékok az állambiztonsági térhasználathoz. 

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

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-

szamok/2017_4_takacs.pdf 
 

BORVENDÉG Zsuzsanna: 

Fél lábbal a kapitalizmusban. A vegyes vállalatok szerepe és jelentősége 

a hírszerzés és a gazdaság területén az 1970-es és 80-as években. 

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

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-

szamok/2017_4_borvendeg.pdf 
 

 

 
 

 

http://epa.oszk.hu/01200/01202
http://www.betekinto.hu/
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2017_4_papp.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2017_4_papp.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2017_4_takacs.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2017_4_takacs.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2017_4_borvendeg.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2017_4_borvendeg.pdf
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EHRENBERGER Róbert: 

A BM III/V. csoportfőnökség története 1971-1990 között. 

XII.évf. (2018) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-

szamok/2018_1_ehrenberger.pdf 
 

KRAHULCSÁN Zsolt: 

Egy sikertelen beszervezési kísérlet anatómiája. 

XII.évf. (2018) 1.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-

szamok/2018_1_krahulcsan.pdf 
 

TABAJDI László: 

Osztálytabló. Az egyházi elhárítás munkatársai a nyolcvanas években. 

XII.évf. (2018) 3.sz. a folyóirat oldalszámozás nélkül a világhálón jelenik meg: 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-

szamok/2018_3_tabajdi.pdf 
 

 

 

B ö r t ö n ü g y i  S z e m l e , HU-ISSN 1417-4758. (1990 — ) 
Alapító: Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága. Kiadó: az alapító. Börtönügyi szakfolyóirat (a közölt tanulmányok 
egy részét jegyzetapparátus nélkül publikálják). Évente négyszer jelenik meg. 

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

http:www.epa.oszk.hu 

és a Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-

nokságának a honlapján szerepelnek: 

http://bv.gov.hu/bortonugyi-szemle 

A periodikáról az előző folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél, XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. „Szemle” rovatában. 

A folyóirat XXXVIII.évf. (2017) 3. számával kezdődően a XXXIX.évf. 

(2018) 3. számával bezárólag áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 

TAMÁSKA Péter: 

Érdekességek a magyarországi börtönügyi építészet és jogalkotás 

dualizmuskori világából 

XXXVIII.évf. (2018) 2.sz. 91-97.p. 
 

 

M a g y a r  R e n d é s z e t , HU-ISSN 1586-2895. (2000 — ) 
Alapító: Rendőrtiszti Főiskola. Kiadó: az alapító, majd 2014-től a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Szolgáltató Kft. Tudományos, lektorált, az első közlés fel-
tételeinek megfelelő, rendvédelem tartalmú tanulmányokat közlő periodika. 
Évente négyszer jelenik meg. 

http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_1_ehrenberger.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_1_ehrenberger.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_1_krahulcsan.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_1_krahulcsan.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_3_tabajdi.pdf
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_3_tabajdi.pdf
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1996-1999 Főiskolai figyelő, ISSN 1416-3845   ;   1995-1996 Új 
Rendészeti tanulmányok, ISSN 1416-5511 mely folyóiratok összeolva-
dásából 2000-ben jött létre a folyóirat.  

A folyóirat számai a 2003, 2004 és a 2005. évre vonatkozóan szerepelnek 
az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 
Adatbázisának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/00900/00976  

és a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek kereshető Adatbázisának honlapján: 

https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=1611 

A folyóirat XVIII.évf. (2017) 1-5. számától XIX.évf. (2018) 1.számával bezárólag átte-

kintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 
 

JÁMBOR Orsolya Ilona: 

Lengyel menekültek élete Magyarországon 1939-1945. 

XVIII.évf. (2017) 1.sz. 77-90.p. 
 

IBOLYA Tibor: 

A dánosi rablógyilkosság kutatásának egy érdekes eredeti forrása. 

XVIII.évf. (2017) 2.sz. 173-181.p. 
 

DEÁK József: 

A Belügyi Szemle 1953-1990: politikai elkötelezettség versus tudomány. 

XVIII.évf. (2017) 5.sz. 127-143.p. 
 

ANDROVICZ Gábor: 

A magyar rendőrképzés fejlődése a dualizmus időszakában. 

XIX.évf. (2018) 1.sz. 29-37.p. 
 

BALOGH Attila: 

A decemberi rendőrgyilkosság és a rendőrség 

fegyverhasználatának szabályozása (1931-1932). 

A meggyilkolt Sinkó József törzsőrmester emlékére. 

XIX.évf. (2018) 1.sz. 39-52.p. 
 

LÉNÁRT Máté Gábor: 

Új módszer és új ábrázolás (a királyi biztosság a dualizmus korában). 

XIX.évf. (2018) 1.sz. 67-79.p. 

 

 

 
 

 
 

http://epa.oszk.hu/00900/00976
https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=1611
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PARÁDI József 

FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok hat magyar szakperiodikában. 

(Jogtörténeti Szemle, Rendvédelem-történeti Füzetek, 

Rendvédelem-történeti Hírlevél, Belügyi Szemle, 

Levéltári Szemle, Levéltári Közlemények) 
 

Belügyi Szemle HU-ISSN 1789-4689 (1953 — ) 
Alapító: Belügyminisztérium. Kiadó az alapító. Tudományos, lektorált fo-
lyóirat. Havonta jelenik meg. 

1953-1962 Rendőrségi Szemle   ;   1963-1990 Belügyi Szemle (az új 
névvel újra indult az évfolyamszámozás) HU-ISSN 0133-6738   ;    1991-
1994 Rendészeti Szemle (az új névvel nem indult újra az évfolyam számozá-
sa) HU-ISSN 1215-167X   ;   1995-2006 Belügyi Szemle (az új névvel nem 
indult újra az évfolyam számozása) HU-ISSN  1218-8956   ;   2006-2010 
Rendészeti Szemle (az új névvel nem indult újra az évfolyam számozása) 
HU-ISSN 1789-4689   ;   2010 — Belügyi Szemle (az új névvel nem indult 
újra az évfolyam számozása) HU-ISSN 2062-9494.  

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

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

A folyóiratról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat LXVI.évf. (2018) 1. számával kezdődően a 10. számmal 

bezárólag áttekintve. 

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotások: 
 

FÓRIZS Sándor: 

Politikai tartalmú büntetőeljárások a határőrségnél 1950-ben. 

LXVI.évf. (2018) 9.sz. 131-146.p. 

 
Jogtörténeti  Szemle  HU-ISSN 0237-7284. (1986 — ) 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Magyar Jogtörténeti Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Jogtörténeti-Jogelméleti Intézete, a Széchenyi István Egyetem Jogtörté-
neti Tanszéke, a Miskolci Egyetem Jogtörténeti Tanszéke és a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti 
Tanszéke és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jogtudományi Tanszéké-
nek évente négy alkalommal megjelenő tudományos folyóirata. A perio-
dikában a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek megfe-
lelő jegyzetekkel ellátott tanulmányok jelennek meg. 

A két szakterület, a jogtörténet és a rendvédelem-történet szorosan 
összekapcsolódik. Nem ritkán művelői is közösek. Ezért is természetes, 
hogy a két testvérterület művelési eredményeit és eseményeit ismertető 
publikációk a két szakterület folyóirataiban kölcsönösen fellelhetők. 

http://www.matarka.hu/folyoiratok.php
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2012-ben a Jogtörténeti Szemle 1 száma jelent meg az alábbi rendvéde-
lem-történeti tartalmú cikkekkel. 

A folyóirat számai az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Pe-
riodika Archívum Adatbázisának honlapján nem szerepelnek. 

A folyóirat digitalizált számai az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéké-
nek honlapjáról letölthetőek : http://www.majt.hu/  

A folyóiratról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 
Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 
53-54. számánakk „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat XXXII.évf. (2017) 4. száma áttekintve. 

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotások: 
 

MEZEY Barna: 

„ . . . a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen.” 

A reformáció és a fenyítőházak kapcsolatának néhány kérdéséről. 

XXXII.évf. (2017) 4.sz. 30-34.p. 

 

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

Alapító: Művelődési Minisztérium Levéltári Osztálya. Kiadó a Magyar 

Nemzeti Levéltár, a Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Megyei és Városi 

Levéltárak Tanácsa. Szakmai folyóirat. Negyedévente jelenik meg.  

1951-1960 Levéltári Híradó    ;   1961 - Levéltári Szemle. 

A folyóirat I.évf. (1951) 1.számával kezdődően szerepel az Or-

szággyűlés Hivatala által fenntartott HUNGARICANA elektronikus 

könyvtár honlapján: 

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/magyarorszagi_leveltarak_kiadvanyai/ 

A folyóiratról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat LXVII.évf. (2017) 2. számával kezdődően a 4. számmal 

bezárólag áttekintve. 

Rendvédelem-történeti tartalmú alkotásokat nem tartalmaz. 
 

Levéltári Közlemények HU-ISSN 0024-1512 (1923 — ) 
Alapító: Magyar Királyi Országos Levéltár. Kiadó a Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltára. Szakmai folyóirat. Negyedévente jelenik meg.  

A folyóirat I.évf. (1923) 1.számával kezdődően szerepel a Magyar 
Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa honlapján: 

http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=74 
A folyóiratról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 
53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat LXXXVII.évf. (2016) 2-4.sz. valamint LXXXVIII.évf. 
(2017) 1-4. számai áttekintve. 
Rendvédelem-történeti tartalmú alkotásokat nem tartalmaznak. 
 

http://www.majt.hu/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/magyarorszagi_leveltarak_kiadvanyai/
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=74
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Rendvédelem-történet i  Füzetek  (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) HU-ISSN 1216-6774. (1991- ) 

Alapító: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

társaság. Kiadó: az alapító. Lektorált, tudományos rendvédelem-történeti 

folyóirat. Évente kétszer jelenik meg.  

A folyóirat a XV.évf. (2008) 18. számmal kezdődően a világhálón 

az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 

adatbázisának és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság honlapján megtalálhatók: 

http://epa.oszk.hu  

http://www.szbmrtt.atw.hu  

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

mail címeiket és mobil elérhetőségeiket, valamint a rendvédelem -

történeti elismeréseiket, továbbá a tudományos- és oktatói fokozatai-

kat, illetve a tudományos közéleti főbb tisztségeiket és a kutatási te-

rületeiket tartalmazza. 

A tanulmányok után — a recenziókat követően — nyolc index kö-

vetkezik a hivatkozások tekintetében: Citációs index Publikációk és 

Kéziratok, Citációs index Periodikák, Citációs index Levél-, Irat- és Do-

kumentum-tárak, Citációs index Jogszabályok, a szöveget illetően: Index 

Nominum, Index Geographicus, Index Chronologicus, Index Organicus. 

A számot a kéziratokkal szemben támasztott igényeknek a leírása, 

valamint a szerzői űrlap, továbbá az összesített tartalomjegyzék zárja. 

A folyóirat összesített tartalomjegyzéke az „Információs oldalakban 

található meg. 

 

Rendvédelem-történet i  Hír levé l  (Nuntiotones Historiae Pra-

esidii Ordinis) , HU-ISSN 1785-3257 (1992 — ) 

Alapító: Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság. Kiadó az alapító. A szakterület operatív eseményeiről nyújt tá-

jékoztatást. Évente egyszer jelenik meg két összevont szám formájában. 

A periodikában néhány kisebb, rendvédelem-történeti témájú tanul-

mány (parerga) is megjelenik. 

A folyóiratban publikált parergák jegyzéke az „Információs oldalak” 

rovatban szerepel. 

 

 

 

 

 

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

FOLYÓIRATFIGYELÉS 

Rendvédelem-történeti tanulmányok 12 magyar szakperiodikában. 

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

domány, Hadtudományi Szemle, Honvédségi Szemle, Nemzet és Bizton-

ság, Nemzetbiztonsági Szemle, Pécsi Határőr Tudományos Közlemé-

nyek, Rubicon, Századok, Történelmi Szemle ) 

 

Bólyai Szemle,  HU-ISSN 1416-1443. (1996 — [Jogelődje a Bólyai 

Hírek 1992- 1995]) 

Alapító: Bólyai János Katonai Főiskola. Kiadó: az alapító, majd a jog-

utódok azaz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi 

Kar, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Katonai műszaki tudományos, 

lektorált folyóirat. Évente kétszer jelenik meg. 

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 

Periodika Archívum Adatbázisának honlapján nem, azonban Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 

honlapján szerepelnek: 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-

hu/Bolyai_Szemle_???????????? Megszűnt?????? 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat XXVIII.évf. (2019) ?. szám áttekintve. 

Rendvédelemtörténeti témájú tanulmányt tartalmaz. 

 

Felderítő  Szemle  HU-ISSN 1588-242X. (2002 — ) 

Alapító a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala. Kiadó az ala-

pító, majd 2011-től a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat. Tudomá-

nyos, lektorált folyóirat. Évente négyszer jelenik meg.  

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Peri-

odika Archívum Adatbázisának honlapján nem, azonban a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat honlapján szerepelnek: 

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

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat XVII.évf. (2018) 1-4. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 

PÁRKÁNYI Csongor: 

Pápai magyar intézet. A szocialista hírszerzés kiemelt objektumai I. 

XVIIévf. (2018) 1.sz. 88-97.p. 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_????????????
https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_????????????
http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html
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BINDER Tamás: 

A VKF -2. osztály nyilvántartó alosztálya. 

XVII.évf. (2018) 1.sz. 116-141.p. 

 

SZAKÁLY Sándor: 

A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrehozása, feladatai és tevé-

kenységei és tevékenysége a két világháború közötti Magyarországon 

(1918-1945). 

XVII.évf. (2018) 2.sz. 16-37.p. 

 

OKVÁTH Imre: 

A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás története 

a második világháború végétől a rendszerváltozásig. 

XVII.évf. (2018) 2.sz. 38-50.p. 

 

MAGYAR István: 

Összehasonlító gondolatok a katonai hírszerzés három (történelmi) idő-

szakot átfogó tevékenységével és működésével kapcsolatban. 

XVII.évf. (2018) 2.sz. 51-58.p. 

 

TÖMÖSVÁRY Zsigmond: 

Az MNVK 2. Csoporfőnökségtől a katonai Nemzetbiztonsági szolgálatig. 

XVII.évf. (2018) 2.sz. 59-74.p. 

 

RÁTH Tamás — KIRÁLY Elemér: 

A magyar katonai felderítés /hírszerzés műszaki fejlesztési tevékenysé-

gének és eredményeinek bemutatása. 

XVII.évf. (2018) 2.sz. 75-104.p. 

 

 

Hadtörténelmi  Közlemények  HU-ISSN 017-6540. (1888 — ) 

Alapító: Magyar Tudományos Akadémia. Kiadó: Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum, illetve jogelődjei. Negyedévente jelenik meg. Tudományos, 

lektorált, történelmi folyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi 

könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/00000/00018 

és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján szerepelnek: 

http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/hadtortenelmi-

kozlemenyek-letoltes 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

http://epa.oszk.hu/00000/00018
http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/hadtortenelmi-kozlemenyek-letoltes
http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/hadtortenelmi-kozlemenyek-letoltes
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A folyóirat CXXIX.évf.(2016) 1-4.sz. , CXXX.évf. (2017) 1-4.sz. és 

CXXXI évf. (2018) 1-4. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 

 

VÉGH Ferenc: 

A balatoni „hadiflotta” a török korban. 

CXXIX.évf. (2016) 1.sz. 27-56.p. 

 

SOMOGYI Gréta: 

Dósa Elek, a Brassó-vidéki kormánybiztos. 

CXXX.évf. (2017) 1.sz. 97-120.p. 

 

URBÁN Aladár: 

A rendőrség jelentése és a kormány intézkedései az 1848. május 10-i 

Budavári katonai vérengzést követően 

CXXXI.évf.(2018) 1.sz. 28-41.p. 

 

Hadtudomány  HU-ISSN 1215-4121. (1990 — ) 

Alapító: Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos 

Akadémia Hadtudományi Bizottsága. Kiadó: az alapítók. Negyedévente 

jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Or-

szágos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázi-

sának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/00200/00299 

és a Magyar Hadtudományi Társaság honlapján szerepelnek: 

http://mhtt.eu/?page=ht_archiv 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat XXVIII.évf. (2018) 1-4. számai, valamint a kizárólag a vi-

lághálón megjelent elektronikus száma áttekintve.  

Rendvédelem-történeti alkotások: 

FÓRIZS Sándor: 

A határőrség ügyeleti jelentései 1950-ben. 

XXVIII.évf. (2018) 2.sz. 126-139.p. 

 

FÓRIZS Sándor: 

Bűncselekmények a határőrségnél 1950-ben. – 1.rész. 

XXVIII.évf. (2018) 3-4.sz. 101-110.p. 

 

 

 

http://epa.oszk.hu/00200/00299
http://mhtt.eu/?page=ht_archiv
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Hadtudományi Szemle  , HU-ISSN 2060-0437. (2008 — ) 

Alapító: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Kiadó: az alapító, 

majd a jogutód a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Negyedévente jelenik 

meg. Tudományos, lektorált folyóirat. 

A folyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus 

Periodika Archívum Adatbázisának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/02400/02463 

és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján szerepelnek: 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-

folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat XI.évf. (2018) 1-4. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 

FORGÁCS Balázs: 

A második világháború partizánharcai és ellenállási mozgalmai 

Európában. 

XI.évf. (2018) 3.sz. 45-67.p. 

 

Honvédségi  Szemle  HU-ISSN 2060-1506. (1872 — ) 

Jogelőd folyóiratok: Ludovika Akadémia Közlönye, Magyar Katonai 

Közlöny, Magyar Mars, Magyar Katonai Szemle, Honvéd Katonai Szem-

le, Honvédelem, Új Honvédségi Szemle. Kiadó: Honvédelmi Minisztéri-

um Honvéd Vezérkar. Kéthavonta jelenik meg. Tudományos, lektorált 

folyóirat. 

A folyóirat számai a Honvédelmi Minisztérium honlapján szerepelnek: 

https://honvedelem.hu/kiadvanyok/honvedsegi_szemle 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat CXLVI.évf. (2018) 1-6. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 

SZELKE László: 

Katonák, kémek, kalandorok. A SOE és a 2. Vkf. osztály 

a második világháborúban (1940-1942).  

CXLVI.évf. (2018) 6.sz. 179-197.p.  

 

 

 

 

 

http://epa.oszk.hu/02400/02463
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
https://honvedelem.hu/kiadvanyok/honvedsegi_szemle
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Nemzet  és biztonság , HU-ISSN 1789-5286 (2008 — ) 

Alapító: Honvédelmi Minisztérium. Kiadja: az alapító, majd 2010-től a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2012-ig évente tízszer, 2012-től rend-

szertelenül jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat 

számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archí-

vum Adatbázisának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/01800/01829 

és folyóirat saját honlapján szerepelnek: 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/ 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat IX.évf. (2016) 1-5.sz. , X.évf. (2017) 1., 3., és 4.sz. számai 

áttekintve. 

Rendvédelemtörténeti témájú tanulmányt tartalmaz. 

 

Nemzetbiztonsági Szemle  HU-ISSN 2064-3756. (2013 — ) 

Alapító: Nemzeti Közszolgálati egyetem Nemzetbiztonsági Intézete. Ki-

adó: az alapító. Évente négy szám plusz egy, vagy két különszám jelenik 

meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos 

Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának 

honlapján: 

http://epa.oszk.hu/02500/02538 

és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján szerepelnek: 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-

folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat 2018. (VI. évf.) 1-3. számai, illeteve a 2018. évi külön-

száma áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 

GanbadrakhTsend-Ayush: 

A büntetés filozófiája az ősi Mongóliában, Kínában és Japánban. 

VI.évf. (2018) 1.SZ.78-93.p. 

 

TARJÁN Gábor: 

Összeesküvés a Csepel szigeten, a lórévi szerbek, mint nemzetbiztonsági 

kockázat a két világháború között.  

VI.évf. (2018) 2.sz. 179-197.p.  

 

 

http://epa.oszk.hu/01800/01829
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/
http://epa.oszk.hu/02500/02538
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
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SZABÓ Szilárd: 

Az Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító 

szervezete az első világháború idején. 

VI.évf. (2018) különszám. 7-22.p.  

 

BODA József: 

Szemelvények az első világháború alatti 

technikai felderítés történetéből. 

VI.évf. (2018) különszám. 23-35.p.  

 

DRUSZA Tamás — REGÉNYI Kund: 

Adalékok Redl ezredes esetéhez, 

avagy a Monarchia leghíresebb árulójának máig ható tanulságai. 

VI.évf. (2018) különszám. 36-45.p.  

 

DEÁK József: 

Részletek az első világháború katonai kémvédelmének, hírszerzésének 

szovjet-orosz tapasztalataiból. 

VI.évf. (2018) különszám. 46-59.p.  

 

DOBÁK Imre: 

Az országon végigsöprő álhír 1914 augusztusában. 

VI.évf. (2018) különszám. 60-75.p.  

 

PARÁDI József: 

A magyar határőrizet felderítése 1918-1921. 

VI.évf. (2018) különszám. 76-92.p.  

 

TARJÁN G. Gábor: 

Gyilkosság, bosszú, vagy megtorlás? (1914. szeptember). 

VI.évf. (2018) különszám. 93-111.p.  

 

MEZEI József: 

A Magyar Királyi Belügyminisztérium 1910-1911-es tevékenysége 

az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szerve 

békeidőszaki utasításának elkészítésében. 

VI.évf. (2018) különszám. 112-129.p.  
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Pécsi  Határőr Tudományos Közlemények  HU-ISSN 1589-

1647. (2002 — ) 

Alapító: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pé-

csi Szakcsoportja. Kiadó: az alapító. Nem folyóirat, hanem — a szak-

csoport által évente megrendezésre kerülő konferencia előadásait tartal-

mazó — konferenciakötet sorozat. A címben szereplő „tudományos” 

jelző ellenére a kiadványban közölt tanulmányoknak csupán egy része 

felel meg a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek. A 

megjelenés feltétele nem a tudományos alkotásokkal szemben támasztott 

igényeknek való megfelelés, hanem a konferencián előadásként elhang-

zottak. Évente egyszer jelenik meg. A konferencia-kötet sorozat számai 

az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 

Adatbázisának honlapján nem szerepelnek. A konferencia-kötet számai 

a kiadó honlapján szerepelnek: 

http://www.pecshor.hu/ 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat XX.évf. (2018) száma áttekintve. 

Rendvédelemtörténeti témájú tanulmányt tartalmaz. 

 

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

Alapító: RÁCZ Árpád tulajdonos, főszerkesztő. Kiadó: az alapító. Törté-

nelmi ismeretterjesztő magazin. Évente tizenkétszer jelenik meg. A fo-

lyóirat számai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika 

Archívum Adatbázisának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/03100/03122 

és a kiadó sjaát honlapján szerepelnek: 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/2018_as_evfolyam/ 

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat XX.évf. (2018) 1-12. számai áttekintve. 

Rendvédelem-történeti alkotások: 

KISS Dávid: 

A Munkásőrség 1957-1989. 

XXIX.évf. (2018) 2.sz. 118-123.p. 

 

SZAKÁLY Sándor: 

A magyar királyi Koronaőrség parancsnokai, 1919-1945. 

XXIX.évf. (2018) 7-8.sz.128-133.p. 

 

http://www.pecshor.hu/
http://epa.oszk.hu/03100/03122
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/2018_as_evfolyam/
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Századok  HU-ISSN 0539-8098. (1867 — ) 

Alapító: Magyar Történelmi Társulat. Kiadó: az alapító. Évente kétszer 

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

dományos, lektorált folyóirat. A folyóirat számai az Országos Széchényi 

könyvtár Elektronikus Periodika Archívum Adatbázisának honlapján 

nem szerepelnek. A periodika számai a folyóirat saját honlapján szere-

pelnek: 

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

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat CLI.évf. (2017) 6.sz. és CLII.évf. (2018) 1-5. számai átte-

kintve. 

Rendvédelemtörténeti témájú tanulmányt tartalmaznak. 

 

Történelmi  Szemle  HU-ISSN 0040-9634 (1958 — ) 

Alapító: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Köz-

pontjának Történelemtudományi Intézete. Kiadó: az alapító. Évente 

négyszer jelenik meg. Tudományos, lektorált folyóirat. A folyóirat szá-

mai az Országos Széchényi könyvtár Elektronikus Periodika Archívum 

Adatbázisának honlapján: 

http://epa.oszk.hu/00600/00617 

és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központjá-

nak Történelemtudományi Intézete honlapján szerepelnek: 

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

A periodikáról az utolsó folyóiratismertetés a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 

53-54. számának „Szemle” rovatában jelent meg.  

A folyóirat LX.évf. (2018) 1-4. számai áttekintve. 

Rendvédelemtörténeti témájú tanulmányt tartalmaznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.szazadok.hu/index2.htm
http://epa.oszk.hu/00600/00617
https://tti.btk.mta.hu/kiadvanyok/folyoiratok/tortenelmi-szemle.html
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IV. 

RENDEZVÉNYEK 
(Rovatvezető: PARÁDI József) 

 

 

PARÁDI Ákos 

 

Tájékoztató 

 

 

„100 éve alakult át 
a magyar rendvédelmi modell?” 

 

 
című 

 

 
 

 

 

rendezvényünkről. 

 

 

2018. II. 16. (péntek) 

ELTE-ÁJK kari tanácsterem 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
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Szervezők 

 
 

 
 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 

(ELTE-ÁJK MÁJT) 

 

: H-1053  Bp., Egyetem tér 1-3. 

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

@: agihorvath@ajk.elte.hu 

Web.: www.majt.hu 

 

 
  

 
 

 
Szemere Bertalan 

 Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 

(SZBMRTT) 
 

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

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

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti 

Alapítvány 
(SZBMRA) 

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

: (+36/06-1) 325-1673 
@: SZBMRA@gmail.hu 

Web.: — 

  
 
 
 

 
 

 
Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 

kiadványainak a szerkesztõsége 
(SZBMRTT KSZ) 

 

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

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

 

Szervezõbizottság 
 

         Dr. PARÁDI József                                           PARÁDI Ákos 
a szervezőbizottság elnöke                     a szervezőbizottság titkára 
 

SZIGETVÁRI Oszkár 
a szervezőbizottság tagja 

 

 

 

információ: 
: (+36/06-1) 250-6199                                  @: paradi.jozsef@gmail.com 
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Bemutatkozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának  

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
 

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

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

A magyar jogtörténeti tanszéken a magyar alkotmánytörténetet és a magyar jog-
történetet oktatták. A tanszék kutatási témái voltak a magyar büntetőjog és börtönügy 
története, az igazságügyi politika, az erdélyi jog fejlődése, a középkori alkotmányfej-
lődés, a történeti jog kodifikációja, a parlamentarizmus modelljei, illetve a magyar ál-
lamtan és a magyar közjog fejlődése. 

 
A tanszék oktatási feladata napjainkban a jogászképzés szakmai megalapozása, a 

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

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

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

 
 

A bonis bona discere 
(Jótól jót tanulni) 

 
 

A 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TanszekTortenet/VoltProfesszorok/WenzelGusztav.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/TanszekTortenet/VoltProfesszorok/HajnikImre.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/BodineBeliznaiKinga.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/GosztonyiGergely.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/HorvathAttila.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/KepesGyorgy.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/MatheGabor.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/MezeyBarna.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/ReveszTMihaly.html
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/Kozalkalmazottak/VolgyesiLevente.html
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B e m u t a t k o z i k  a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 
 

z 1990-ben alapított és 1991-ben a Fővárosi Bíróság által bejegyzett Sze-
mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a 
magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szakemberek társadalmi 
egyesülése. Tagjai a magyar rendvédelem-történet, illetve azzal rokon fegy-

veres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglalkoznak. A tagság döntően a 
rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyűjtemények munkatársai, felső-
oktatási intézmények oktatói köréből kerül ki. A társaság tagjainak a soraiban talál-
hatók továbbá olyanok is, akiknek a foglalkozása ugyan nem kapcsolódik a rend-vé-
delem jelenéhez, vagy múltjához, azonban érdeklődnek a témakör iránt, illetve vala-
milyen formában művelik azt pld. gyűjtők. Mintegy negyven fő rendelkezik tudomá-
nyos, illetve oktatói fokozattal, melynek skálája az akadémiai tagságtól az egyetemi 
doktorig, illetve a professzortól a tanársegéd fokozatig terjed. Többségük napjaink ma-
gyar tudományos életének és felsőoktatásunknak elismert szakembere. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság ál-
láspontja szerint a rendvédelem nem diszciplínát, hanem tevékenységet jelöl, amely-
nek elméleti alapjait számos tudományterület eredményei alkotják. A tudományos 
társaság a rendvédelem-történetét gyűjtőfogalomnak tekinti, amelybe — tértől és idő-
től függetlenül — beletartozik az egyetemes történelem során megvalósult valameny-
nyi rendvédelmi modell. A különböző korok rendvédelmi modelljei és azok változásai 
alkotják a rendvédelem-történetet. 

A tudományos társaság alapszabályzatában rögzített cél, hogy a szakterület mű-
velésével, az írásos források és tárgyi emlékek feldolgozásával hozzájáruljon a magyar 
és az egyetemes történelem gyarapításához, a magyar rendvédelem-történet feltárása, 
tapasztalatainak hasznosítása által pedig a rendvédelem fejlesztéséhez. A Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság úgy véli, hogy a ma-
gyar rendvédelem-történeti tradíciók — elsősorban a XIX. és XX. századi hagyomá-
nyok — közkinccsé tételével a tapasztalatok megismertetésével elősegíthető a magyar 
rendvédelem fejlesztése, a személyi állomány identitástudatának gyarapítása, ezen ke-
resztül pedig az etikai viszonyok javítása, valamint a lakosságnak a rendvédelmi tes-
tületekről kialakított elképzelésének a kedvezőbbé tétele. A tudományos társaság 
szakosztályai szellemi alkotóműhely jelleggel tevékenykednek. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
évente egy-két alkalommal nemzeti rendvédelem-történetünk témakörében tudomá-
nyos konferenciát, a szakosztályok pedig átlag két évente szimpozionokat szerveznek. 

 
Cum historia pro securitate 

(Történelemmel a biztonságért) 
 

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

Alapítvány 
 

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

Az alapítvány főkurátora dr. SUBA János honvéd alezredes, aki a történelem se-
gédtudományai (történeti-földrajz) egyetemi doktora, a történelemtudomány 
Ph.D. doktora. A rendvédelem-történet magistere. A Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordisnis) HU ISSN 1216-6774 tudományos peri-
odika szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási területe a történeti földrajz, a XVIII-
XX. századi magyar állam határának története, objektumtörténet, a magyar 
fegyveres erők diszlokációjának története, Kárpát-medencei erődítések. 

Az alapítvány kurátora mag. SIMON F. Nándor, aki a diplomatica, paleográfia, 
papirológia és a szfragisztika segédtudományoknak a XIX-XX. századi magyar 
rendvédelemre alkalmazott változatát műveli, munkásságában az általa gondo-
zott szakterület szakértője. A rendvédelem-történet magistere. 

Az alapítvány hivatásának tekinti a magyar rendvédelem-történet művelé-
si eredményeinek közkinccsé tételét. Ennek érdekében tudományos rendez-
vényeket szervez, illetve kiadványok szerkesztését valósítja meg. 
 

Discipulus est prioris posterior dies. 
(A holnap a tegnap tanítványa.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nyos Társaság kiadványainak szerkesztősége 
 

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

történeti Füzeteket (Acta Historae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774, amely a szak-
terület művelése során keletkezett kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányokat 
közöl a tudományos publikálással szemben támasztott követelményeknek megfelelően.  

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

„A magyar rendvédelem-történet öröksége” című sorozat célja, hogy az abban meg-
jelenő monográfia és kismonográfia jellegű kötetek nemzeti rendvédelem-törté-netünk 
egy-egy részét mutassák be a tudományos alkotásokkal szemben támasztott elvárások-
nak megfelelően.  

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

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

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

A „Salutem” című könyvsorozat célja, hogy a nemzeti rendvédelem-történetünk 
azon kimagasló munkássággal rendelkező kutatóinak 65. születésnapja előtt tiszte-
legjen, akik körül szellemi műhely is kialakult.  

A publikált könyvsorozatok mellett új sorozatok elindítását is tervezi a tudományos 
társaság. A „Magyar rendvédelem-történet forrásai” című sorozat tervezett célja, hogy a 
nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy résztémakörének az azonos jellegű forráscso-
portjait mutassa be. A „Magyar rendvédelem-történeti értekezések” című könyvsorozat ter-
vezett célja a nemzeti rendvédelem-történetünk témakörében sikeresen megvédett tudo-
mányos fokozatszerző disszertációk publikálása. A „Magyar rendvédelem-történeti bibliog-
ráfiák” című könyvsorozat tervezett célja, hogy a szakterület tudományos színvonalú alko-
tásainak rendszerezett bibliográfiai adatait tartalmazó gyűjtemények létrehozása. A „Szék-
foglalók” könyvsorozat tervezett célja, hogy a tudományos társaságunkba felvett tagok szel-
lemi munkásságát reprezentáló alkotásokat mutassa be. A „Magyar rendvédelemi folyóira-
tok repertóriumai” könyvsorozat tervezett célja, hogy a nemzeti rendvédelmi folyóiratok 
tartalmának rendszerezett anyagát publikálja.  

 
 

A 

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

sorozatrendezvényeinek jegyzéke. 

S.sz. A rendezvény címe Dátum 

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

II.  Csendõrség Magyarországon. 2002.II. 

III.  Híven, becsülettel, vitézül. Budapest 

2003.II.14. péntek 

IV.  Bûnmegelõzés a XIX-XX. századi Európában. Kaposvár 

2004.II.12. 

V.  Csendõrség és a vidék közbiztonsága. Kaposvár 

2005.II.14. hétfõ 

VI.  125 éves a közbiztonsági szolgálat szerve-

zésérõl szóló 1881/III.tc. 

Budapest 

2006.II.10.péntek 

VII.  A magyar vidék rendvédelme a XIX-XX. 

században. 

Budapest 

2007.II.14. szerda 

VIII.  A polgári magyar állam elsõ központosí-

tott, közbiztonsági õrtestülete. 

Budapest 

2008.II.15.péntek 

IX.  A Magyar Királyság közrendvédelme 

1867-1945. 

Budapest 

2009.II.18.szerda 

X.  Közrendvédelem a magyar polgári államban. Budapest 

2010.II.12. péntek 

XI.  A polgári magyar állam központosított köz- 

biztonsági õrtestülete a Magyar Királyi Csen 

dõrség. 

Budapest 

2011.II.14.hétfõ 

XII.  A magyar vidék rendvédelme 1867-1945. Budapest 

2012.II.17. péntek 

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

szági csendõrségek. 

Budapest 

2013.II.15. péntek 

XIV.  A kivételes hatalom és a közbiztonság. Budapest 

2014.II.21. péntek 

XV.  65 év a polgári magyar állam közbizton-

ságának szolgálatában. 25 év az elsõ pol-

gári magyar központosított, közbiztonsági 

õrtestület története mûvelésének a szolgá-

latában. 

Budapest 

2015.II.13. péntek 

XVI.  125 éve lépett be a polgári magyar állam 

belügyi tárcája a határõrizetbe. 

Budapest 

2016.II.12. péntek 

XVII.  Katonailag szervezett fegyveres õrtestüle-

tek a polgári magyar állam rendvédelmé-

nek szolgálatában. 

Budapest 

2017.II.17. péntek 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                  XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

70 

 

PROGRAM 
 

Levezető elnökök:  
Dr. BODA József  és  dr. SZAKÁLY Sándor 

 
0800 – 0820     Regisztráció 
0821 – 0840     Megnyitó, elismerések átadása. 
0841 – 0900     P A R Á D I  Jó zse f  :  Azonosság és eltérés a dualizmuskori és a két  
                              világháború közötti magyar rendvédelemben. 
0901 – 0920     MEZEY Barna : Börtönügy a Magyar Királyságban a dualizmus  
                           időszakában 
0921  – 0940    LOSONCZI Eszter : A fogvatartotti jogok megjelenése az 1869. évi  
                           Házszabályokban. 
0941 – 1000     LŐRINCZ József : Börtönügy Magyarországon a két világháború  
                           között. 
1001 – 1020     BÓDINÉ Beliznai Kinga : A Sárrét csendbiztosa, OSVÁTH Pál.  
 
1020 – 1040         S Z Ü N E T 
 
1041 – 1100      BODA József : Felderítés az Osztrák-Magyar Monarchiában. 
1101 – 1120     SZABÓ Szilárd : Az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat szerveze- 
                           ti és hatásköri változásai az I. világháború idején. 
1121 – 1140     SZAKÁLY Sándor : A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás  
                           megszervezése 1918-1921. 
1141 – 1200     SZIGETVÁRI Oszkár : Kontinuitás és eltérés a rendvédelmi  
                           szervezetek nyomozó szolgálatában a dualizmusban és a két  
                           világháború között 
1201 – 1220     ERNYES Mihály : Magyarországi rendőrségek a dualizmus és a két  
                           világháború között. 
 
1221 – 1240          S Z Ü N E T 
 
1341 – 1300     SUBA János : A történelmi Magyarország és a trianoni békediktátum  
                           utáni Magyar Királyság államhatárai. 
1301 – 1320     OLASZ Lajos : A rendvédelmi erők harca a szovjet partizánok ellen  
                           1943. VIII. – 1944. VIII. 
1321 – 1340     VEDÓ Attila : A Magyar Királyi Csendőrség dualizmuskori és két  
                           világháború közötti közrendvédelmi tevékenysége. 
1341 – 1400      FORRÓ János : A KÁDÁR-rendszer országos és fejér-megyei közbizton- 
                           sági viszonyai 1968-1975 között a Magyar Rendőr hetilap alapján. 
1401 – 1420      VINCZE Gábor : Csendőrök a népbíróság előtt. 
 
 

1421 –              H ozzá szólá so k ,  v i ta  
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                   mag.             Magister 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                  XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

72 

„A sárrét csendbiztosa, Osváth Pál” 
 

BODINÉ dr. Beliznai Kinga Ph.D. adjunktus 
: (+36/06-30) 947-6093                              @: beliznay.kinga@elte.ajk.hu 

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
- Az állam- és jogtudomány 
Ph.D. doktora, habilitált egye-
temi adjunktus. 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    10 
- könyvrészek            28 
- tanulmányok           19 
- egyéb közlemények  67 

- független idézetek   334 
- Hirsch-index                     3 

 

Kutatási területe :  
- Magyar bíróságtörténet 1723-
1944 (életpályák, birói függet-
lenség és felelősség). 

 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Tárkányi Szűcs Ernő Jogi Kultúr-
történeti Kutatócsoport és az International Comission for the History of Representatve 
and Parliamentary Institutions ( [ICHRPI] Képviseleti és Parlamentáris Intézmények 
Történetéért Nemzetközi Bizottság) tagja. 

 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10019366  

 
 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
A százezer lakosú, hat mezővárossal, 42 községgel és 57 pusztával bíró Sárrét 
közbiztonságának fenntartására egy csendbiztost és tizenkét pandúrt alkalmaz-
tak a XIX. század második felében. A 110 évvel ezelőtt elhunyt OSVÁTH Pál jegy-
zői állásáról lemondva 1859-től látta el a csendbiztosi feladatokat huszonöt 
éven át. Jó emberismeretével, váratlan megoldásaival sikerült elérnie, hogy az 
egyébként népszerűtlen tisztséget elfogadhatóvá tegye, munkásságát még „a 
fegyelmezetlen, féktelen” sárrétiek is elismerték. Ötvenhét évet töltött közszol-
gálatban tanítóként, jegyzőként, csendbiztosként, majd postamester-ként. Hon-
ismereti, helytörténeti kutatóként is jelentős munkásságot hozott létre. 
 
 
 
 
 
 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10019366
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„Felderítés az Osztrák-Magyar Monarchiában” 
 

Dr. BODA József Ph.D. habil.docens. mag. 
: (+36/06-1) 432-9101                                   @: boda.jozsef@uni-nke.hu 
 

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
- A hadtudomány egyetemi 
és Ph.D. doktora, habilitált 
egyetemi docens. 
- Az NKE Hadtudományi és a 
Rendészettudományi Dokto-
ri Iskola témavezető oktatója. 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    14 
- könyvrészek            28 
- tanulmányok           22 
- egyéb közlemények    8 
- független idézetek               88 
- Hirsch-index                     5 

 

Kutatási területe :  
- A XIX-XX. századi magyar 
felderítés és nemzetbiztonság, 
továbbá a nemzetközi békefenn-
tartás, valamint terrorizmus el-
leni tevékenység története. 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;   ;  
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság tagja, a Magyar Kriminológiai Társaság tagja, a 
Magyar Hadtudományi Társaság tagja, a Magyar Rendészet-tudományi Társaság tagja, a 
Magyar Repülés-történeti Társaság tagja, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Tudományos 
Tanács tagja, a Rendőri Jövőkutatók Nemzetközi Szövetsége tagja. 

 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a felderítés — a hadügyhöz tartozásából 
fakadóan — a közös ügyek közé tartozott. A dualista államalakulatban egy 
felderítőszervezet működött, az Evidenzbüro, amely a véderő vezérkari főnö-
kének az alárendeltségébe tartozott. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy 
a külügyi tárca nem vehetett részt a felderítésben. A hírszerzésnek azonban 
egyetlen szervezete volt az Evidenzbüro, amely az 1850-es évektől vált békében 
és háborúban egyaránt működő szervezetté. Az Evidenzbüro az ügynöki és a 
nyílt információ gyűjtésén alapuló hírszerzés módszerét egyaránt alkalmazta. A 
dualizmus időszakában épült ki a felderítő önálló kódfejtő és kódoló szervezete. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerzése — összeha-sonlítva a brit, orosz, 
francia hírszerzéssel — meglehetősen szerény költségve-tésben részesült, ám 
ennek ellenére alapvetően ellátta a feladatát, bár még a szövetséges Német 
Birodalom hírszerzésének a költségvetése is több mint a duplája volt, mint az 
Osztrák-Magyar Monarchia hírszerzésének a költségvetése. 
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„Magyarországi rendõrségek 

a dualizmus és a két világháború között” 
 

Dr.jur. ERNYES Mihály mag. 
: (+36/06-20) 613-7098                                  @: ermi_uiroda@freemail.hu 
 

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
 

 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    14 
- könyvrészek            11 
- tanulmányok           27 
- egyéb közlemények  77 
- független idézetek                 110 
- Hirsch-index                    6 

 
Kutatási területe :  
- A XIX-XX. századi magyar rendőrsé-
gek története. 

 

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

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 
 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
A polgári magyar állam rendvédelme a kontinentális modellhez tartozott, mivel 
a rendfenntartás két pillértestülete a csendőrség és a rendőrség, illetve rendőr-
ségek voltak. A dualizmus időszakában a magyarországi rendőrségek többsége 
azonban önkormányzati kompetenciába tartozott, ezen testületek önálló szol-
gálati szabályzattal, fegyverzettel, egyenruházattal rendelkeztek. Ezzel szemben 
a két világháború közötti időszakban már államosított rendőrség működött a 
Magyar Királyságban, amelynek a szervezeti felépítése, szolgálati szabályzata, 
fegyverzete és egyenruházata egységes volt. Mindkét időszakban azonban a 
magyar rendőrségek hatásköre alapvetően a városokra terjedt ki. Az I. világhá-
ború előtt és azt követően is a területvisszacsatolásokig mintegy 12 000 fővel 
működő magyar rendőrség polgári fegyveres őrtestületként működött. 
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„A Kádár-rendszer országos és fejér-megyei 

közbiztonsági viszonyai 1968-1975 között  

a Magyar Rendõr hetilap alapján.” 
 

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

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
 

 

 

 
 
Tudománymetriai adatok: 

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

Kutatási területe :  
- Fejér vármegye rendvédelem-
története. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  
 

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

 

 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 

 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A magyar pártállam úgynevezett puha diktatúrájának az időszakában a közbiztonsági 
teendők jellege is a rendszer hatalomgyakorlásának a formájához igazodott. Döntően a 
közrendet veszélyeztető cselekmények feltárására és megelőzésére irányult elsősorban a 
rendőrség közrendvédelemre szakosodott részének a mobilizálásával. A korábbi őrs 
rendszer helyett a fokozatosan kiépülő körzeti megbízotti rendszer vállain nyugodott a 
közbiztonság. A közrendvédelem helyzetéről a magyar rendőrség szaksajtója a Magyar 
Rendőr című hetente megjelenő képes magazin rendszeresen beszámolt. Ezek a cikkek 
kiváló lehetőséget nyújtanak a korabeli közrendvédelmi teendők feltárására, hiszen az 
írásokat a rendőrtiszti személyi állományba tartozó szerkesztőség tagjai azzal a céllal is 
készítették, hogy azok a tiszthelyettesi karba tartozó körzeti megbízottak számára tanul-
ságul szolgálhassanak. 
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„A fogvatartotti jogok megjelenése az 1869. évi Házszabályokban.” 

 

 
 

Dr.jur. LOSONCZI Eszter 
: (+36/06-70) 334-5749                              @: losonczi.eszter@gmail.com 
 

 
Tudományos / oktatói fokozata: 
ELTE Állam-és Jogtudomá-
nyi Doktori Iskola doktoran-
dusza. 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    — 
- könyvrészek            — 
- tanulmányok           — 
- egyéb közlemények    9 
- független idézetek              — 
- Hirsch-index               — 

Kutatási területe :  
- A fogvatartotti jogok kialaku-
lása és szabályozása Magyaror-
szágon. 

 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 

 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://vm.mtmt.hu/search/docres.php?lang=0&filter=4&SCTrue=1&SCFalse=1&SCNull=1&AuthorID=10051553  

 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A dualista korszak kezdeti börtönügyét – politikáját és tevékenységét – egyfajta kettősség 
jellemezte. A kormányzat nyitottá vált a modern, nyugati eszmék befogadására, azonban 
ezek gyakorlati bevezetése és alkalmazása olykor összeütközésbe került a magyar való-
ság adottságaival. Ezt a felemás helyzetet tükrözik az 1869. évi Házszabályok is, amely a 
kiegyezést követő években döntő befolyást gyakorolt a fogvatartottakkal való bánásmód-
ra. A Házszabályokban többek között megfogalmazást nyert a rabok osztályozásának 
követelménye, elvárásokat támasztottak a börtönök személyzetével szemben, valamint 
előremutató gondolatok jelentek meg a fegyelmi joggal kapcsolatos intézkedések szabá-
lyozásában egyaránt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://vm.mtmt.hu/search/docres.php?lang=0&filter=4&SCTrue=1&SCFalse=1&SCNull=1&AuthorID=10051553
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„Börtönügy Magyarországon 

a két világháború között.” 
 

Dr. LŐRINCZ József CSc. habil.prof. mag. 
: (+36/06-30) 338-9833                            @: janos.botos.erno@gmail.com 
 

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
- az állam- és jogtudomány kan-
didátusa, habilitált egyetemi ta-
nár. 
- az ELTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Doktori Iskola és a PTE Inter-
diszciplináris Doktori Iskola té-
mavezető oktatója. 

 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    10 
- könyvrészek            14 
- tanulmányok           39 
- egyéb közlemények  12 
- független idézetek               41 
- Hirsch-index                      2 

 
 

Kutatási területe :  
- A magyar büntetés-végrehajtási jog 
és börtönügy 1920-tól napjainkig. 
 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  
 

 
A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Magyar Börtönügyi Társaság tagja. 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  
 

 
Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 

 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

A dualizmuskori börtönügy szellemi és anyagi fejlődésének a dinamikája mér-
séklődött a két világháború közötti időszakban. A magyar börtönügy szabályo-
zása a dualizmus időszakában Európa élvonalába tartozott, ezért azon jelentős 
változtatásokat a két világháború közötti időszakban nem volt indokolt végre-
hajtani. A trianoni békediktátum által elcsatolt területeken számos büntetés-
végrehajtási intézet működött, amelyekkel a magyar börtönügy szegényebb lett 
az elcsatolások végrehajtását követően. Ennek a foghíjas büntetés-végrehajtási 
intézményrendszernek a befoltozását igyekeztek ugyan megvalósítani a két 
világháború közötti magyar kormányok, azonban a folyamat még nem fejező-
dött be a II. világháború létrejöttéig. 
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„Börtönügy a Magyar Királyságban 

a dualizmus idõszakában” 
 

Dr. MEZEY Barna DSc. habil.prof. mag. 
: (+36/06-1) 411-6518                                    @: agihorvath@ajk.elte.hu 
 
 

Tudományos / oktatói fokozata:  
- az állam- és jogtudomány aka-
démiai doktora, habilitált egye-
temi tanár. 
- ELTE Állam-és Jogtudományi 
Doktori Iskola törzstagja és a SZE 
Állam- és Jogtudományi Doktori Is-
kola témavezető oktatója. 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    58 
- könyvrészek          144 
- tanulmányok         140 
- egyéb közlemények  81 
- független idézetek                 540 
- Hirsch-index                    9 

 

Kutatási területe :  
- Magyar és európai alkotmány- 
és jogtörténet különösen: a bün-
tetések és a büntetés-végrehaj-
tás, valamint a rendvédelem, to-
vábbá a parlamentáris intézmé-
nyek története. 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  ;  ;  
 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületi tagja és az MTA Állam- és Jogtu-
dományi Bizottságának szavazati jogú tagja. A Magyar Börtönügyi Társaság elnöke. A 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. 
A Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti Szakosztályának elnöke. A Magyar Kriminológiai 
Társaság és a Magyar Történelmi Társulat tagja. A Rendvédelem-történeti Füzetek HI-ISSN 
1216-6774 szerkesztőbizottságának elnöke, a Börtönügy Szemle HU-ISSN 2559-9771, a 
Jogtörténeti Szemle HU-ISSN 0237-7284, továbbá a Beiträge zur Rechtsgeschichte Öster-
reichs AT-ISSN 2221-8890 (Adalékok Ausztria Jogtörténetéhez), a European Lawyer 
Journal UK-ISSN 1468-0386 (Európai Jogász Szemle) és a Journal on European History of 
Law UK-ISSN 2042-6402 (Európai Jogtörténeti Szemle) szerkesztőbizottsági tagja. 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
A dualizmuskori magyar börtönügy meglehetősen nehéz helyzetből indult, 
mivel a magyar büntetésvégrehajtásnak rendi előzményei voltak, a korabeli 
modern börtönügy pedig csupán a neoabszolutizmus büntetés-végrehajtásával 
képviseltette magát a Kárpát-medencében. A kiegyezés utáni magyar börtön-
ügyet a megfelelő büntetés-végrehajtási intézetek és a szakemberhiány, vala-
mint a polgári magyar igényeknek megfelelő börtönügyi jogszabályrend-szer 
hiánya jellemezte. Ebből a nehéz helyzetből kiindulva hozta létre a magyar 
állam azt a börtönügyi szabályozást, amely Európa élvonalába tartozott és 
építette ki fokozatosan a többszintű magyar börtönügyi rendszert, amely már 
nem a megtorlásra, hanem a nevelésre helyezte a hangsúlyt. 
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„A rendvédelmi erõk harca 

a szovjet ejtõernyõs partizánok ellen 1943 VIII.- 1944 VIII.”  
 

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

Tudományos / oktatói fokozata:  
- A történelemtudomány Ph.D. 
doktora. 
- Főiskolai docens. 

 

 

 

Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                       3 
- könyvrészek            44 
- tanulmányok           21 
- egyéb közlemények  30 
- független idézetek                 178 
- Hirsch-index                    7 

 

Kutatási területe :  
- - A XX. századi politika-törté-net 
a két világháború és a II. világhá-
ború hadtörténete. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  
 

 
Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

https://www.mtmt.hu 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
1941. VI. és 1942. I. között szovjet ejtőernyős csoportokat dobtak le Kárpátaljá-
ra és Észak-Erdélyre. Ezeket a rendvédelem és az újonnan megszervezett ejtő-
ernyős elhárító szolgálat gyorsan felszámolta. Az akciók sikertelensége és a 
front eltávolodása miatt újabb csoportok bevetésére 1943 nyarától került sor. 
1944. V. és VIII. között mintegy 25 szovjet ejtőernyős csoportot vetettek be. Bár 
a honvédség egységei is fokozottabb szerepet vállaltak az ellenséges ejtőernyő-
sök elleni harcban, az továbbra is alapvetően a rendvédelmi szervekre, minde-
nekelőtt a csendőrségre hárult. 

1944-ben nagyobb létszámú csoportokat dobtak le, amelyek sikeres meg-
kapaszkodás esetén további erősítést kaptak. Megnőtt a partizánok tűzereje. 
Nagyobb hangsúlyt kapott a helyi lakosság körében folytatott agitáció, toborzás, 
és a felderítés. A kellő erő biztosítása érdekében a központi csendőr zászlóaljak, 
tanosztályok egy-egy fegyverzetileg megerősített részlegét kihe-lyezték a ve-
szélyeztetett körzetekbe. A rendvédelemi szervek felszámolták vagy kiszorítot-
ták az ország területére érkező csoportok többségét, ennek során azonban 
érzékeny veszteségeket szenvedtek el.  
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 „Azonosság és eltérés a dualizmuskori és  

a két világháború közötti magyar rendvédelemben ” 
 

Dr. PARÁDI József CSc. nyá.főiskolai tanár 
 

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

 

Tudományos/oktatói fokozata:  
- Bölcsészdoktor, a hadtudo-
mány kandidátusa. 

 

Tudománymetriai adatok: 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                      28 
- könyvrészek              23 
- tanulmányok             81 
- egyéb közlemények 125 
- független idézetek 959 
- Hirsch-index              22 

- Nyugalmazott főiskolai ta-
nár,  
- Az NKE Hadtudományi és a 
Rendészettudományi Dokto-
ri Iskolák témavezető okta-
tója. 
Kutatási területe :  
- A polgári magyar állam rend-
védelem-története. 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  ;  ;   
 

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

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A Magyar Királyság a dualizmus és a két világháború közötti időszakban egyaránt 
kontinentális rendvédelmi modell segítségével tartotta fenn a rendet, amelyben a 
két pillértestület a Magyar Királyi Csendőrség és az önkormányzati rendőrségek, 
majd államosított rendőrség volt. A kezdetben polgári fegyveres őrtestületek domi-
nanciájával működő magyar rendvédelmi modellben fokozatosan nyert teret a 
katonailag szervezett fegyveres őrtestületek típusa. A trianoni békediktátum nyo-
mán árnyaltabbá tette a modellt a magyar haderő egyes részeinek fedésére ,hivatott 
új rendvédelmi testületek létrehozása, amelyek nyílt irányítása ugyan a Magyar 
Királyi Belügyminisztériumhoz tartozott, azonban fedett felügyeletüket a Magyar 
Királyi Honvédelmi Minisztérium látta el.  
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„A történelmi Magyarország 

és a trianoni békediktátum utáni Magyar Királyság államhatárai” 
 

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

 
 

Tudományos / oktatói  fokozata:  
- A történelem segédtudományai 

(történeti-földrajz) egyetemi dok-

tora, a történelemtudomány Ph.D. 
doktora. 

 
 

  
    Tudománymetriai adatok: 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         1 
- könyvrészek               81 
- tanulmányok           124 
- egyéb közlemények 161 
- független idézetek          2 
- Hirsch-index                1 

 

Kutatási területe :  
- Kutatási területe a történeti 

földrajz, a XVIII-XX. századi 

magyar állam határának törté-

nete, objektumtörténet, a magyar 
fegyveres erõk diszlokációjának 

története, Kárpát-medencei erõ-

dítések. 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  ;  
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság elnökségi tagja. A Magyar Hadtudományi Társaság 
tagja. 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A történelmi Magyarország államhatárai a gyepűrendszert követő végvári 
rendszer, illetve katonai határőrvidék hatásai nyomán formálódtak. Ez a határ-
vonal a természetes határvonal kategóriába tartozott és kitűnően kiállta a tör-
ténelem próbáját. A trianoni békediktátum által Magyarországra kényszerített 
államhatárok nem csupán a mesterséges határ kategóriájába tartoztak, hanem 
egyben az új határok túloldalán élő magyar etnikumot kisebbségi hátrányos 
helyzetbe kényszerítették, egyben pedig rokoni, gazdasági, kulturális szálakat 
vágtak ketté. A trianoni határok a győztesek nemtelen bosszúja volt annak 
érdekében, hogy a Kárpát-medencét felosztva afelett uralkodhassanak, melynek 
érdekében a nemzetiségi tehetős rétegeket használták fel eszközül. 
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„Az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat 

szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején” 
 

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

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
- az állam- és jogtudomány Ph.D. 
doktora, egyetemi adjunktus. 

 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                      1 
- könyvrészek              2 
- tanulmányok           19 
- egyéb közlemények  11 
- független idézetek                    19 

- Hirsch-index                   2 

 

Kutatási területe :  
- Az osztrák-magyar közjogi kap-
csolatok, Bosznia-Hercegovina  
helyzete az Osztrák-Magyar Mo-
narchiában, az osztrák-magyar 
titkosszolgálat története. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületi tagja A Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a Magyar Történelmi Társulat tagja. A 
Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai és Politikatudományi Munkabizottság tagja. 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 

 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
Az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat kiépülése az I. világháború idejére esett. Ezen 
időszak alatt vált az Osztrák-Magyar Monarchia titkosszolgálata professzionális hírszerző 
és elhárító szervezetté. A Nyilvántartó Iroda (Evidenzbureau) a háború kitörésekor 
betagolódott a Haderő-főparancsnokság (Armeeoberkommando) szervezetébe, mint 
annak hírszerző-részlege (Nachrichtenabteilung). Ez a szervezet képezte az I. világháború 
alatt a dualista államalakulat teljes katonai hírszerzés és elhárítás központját. Elsősorban 
a rejtjelfejtő-részleg(ek) épültek ki, ugyanakkor a hírszerző-elhárító és az elemző-
kiértékelő funkció szervezetileg nem vált külön, ellentétben például a német katonai 
titkosszolgálattal (Nachtrichtenbureau). 
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„A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás 

megszervezése 1918-1921” 
 

Dr. SZAKÁLY Sándor DSc. habil.prof. mag. 
: (+36/06-1) 795-1284                          @: sandor.szakaly@veritas.gov.hu 
 

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
- a történelemtudomány aka-
démiai doktora, habilitált egye-
temi tanár. 
- KRE Történelemtudományi Dok-
tori Iskola törzstagja, és az ELTE 
Történelemtudományi Doktori Is-
kola, a DE Történelem és Néprajzi 
Doktori Iskola , a TF Sporttudomá-
nyi Doktori Iskola témavezető ok-
tatója. 

 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    27 
- könyvrészek            69 
- tanulmányok           83 
- egyéb közlemények 53 
- független idézetek                 625 
- Hirsch-index             13 

 

Kutatási területe :  
- A XIX-XX. századi magyar had-, 
társadalom-, rendvédelem- és sport-
történet 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  ;  ;  
 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületi tagja és az MTA Történettudományi 
Bizottság tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság alelnöke. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tudományos Tanácsának elnöke. Az 
Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium 
elnöke. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke. A Rendvédelem-történeti Füzetek 
HU-ISSN 1216-6774, Századok HU-ISSN 0039-8098, a Central European Papers CZ-ISSN 
2336-3312 (Közép-Európai tanulmányok), a Nemzetbiztonsági Szemle HU-E-ISSN 2064-
3756, a Történelmi Szemle HU-ISSN 0040-9634, a Hadtörténelmi Közlemények HU-ISSN 
0017-6540 és a Honvédségi Szemle HU-ISSN 2060-1506 szerkesztőbizottsági tagja 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása nyomán — a dualizmus időszakában 
a hadügyhöz tartozóan közös ügynek számító — hírszerzés az utódállamok 
szuverenitásában megvalósuló tevékenységként élt tovább. A Magyar Király-
ságban a XX. század első évtizedének a végén alakult ki a polgári magyar állam 
önálló hírszerző szervezete a néhai Evidenzbüro mintája és szakmai tapasztala-
tai alapján. A magyar hírszerző szervezet első szakemberei az Evidenzbüro 
munkatársai közül kerültek ki, többségük az I. világháború során az Osztrák-
Magyar Monarchia véderejében szolgálatot teljesítő katonatiszt volt. Az új ma-
gyar felderítőszervezet célja, lehetőségei azonban elmaradtak az Osztrák-
Magyar Monarchiában megszokottaktól, hiszen alapvetően a barátságtalan 
szomszédos országok ellen irányultak, a szervezet kapacitása pedig értelemsze-
rűen mérsékeltebb volt a dualizmuskoriéhoz viszonyítva. 
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„Kontinuitás és eltérés a rendvédelmi szervezetek nyomozó 

szolgálatában a dualizmusban és a két világháború között” 
 

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

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
- az NKE Rendészettudományi 
Doktori Iskolájának doktorandu-
sza. 

 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                       
- könyvrészek              1 
- tanulmányok              
- egyéb közlemények    
- független idézetek     
- Hirsch-index               

 

Kutatási területe :  
- A polgári magyar állam rendvé-
delmi testületeinek nyomozó szol-
gálatai. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései    
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
A dualizmus időszakában az első detektívtestület az 1880-as években a fővárosi 
rendőrség kötelékében jött létre. Kimagasló eredményességéből fakadóan a 
budapesti rendőrség mintájára a dualizmus időszakában a vidéki nagyvárosok 
rendőrségeiben is létrehozták a detektívtestületeket. 1903-ban pedig a Magyar 
Királyi Csendőrségben is kialakították az úgynevezett csendőr járásőrmester-
ségeket. A csendőr járásőrmesterek lényegében a klasszikus detektív testületek 
sajátos formációját alkották. 1919-ben — a budapesti rendőrség mintájára 
megvalósított — vidéki rendőrségek államosítása során az új rendőr testület-
ben továbbra is fenntartották a detektívtestületeket. A Magyar Királyi Csendőr-
ség kötelékében azonban új utat választottak a nyomozómunka szervezeti 
kereteinek az újjászervezése terén, amely ugyancsak eredményesnek bizonyult. 
Emellett a harmincas években a társ rendvédelmi szervezeteknél — a Magyar 
Királyi Pénzügyőrségnél és a Magyar Királyi Határőrségnél — is kialakították az 
úgynevezett detektív csoportokat a nyomozómunka végzése céljából. 
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„A Magyar Királyi Csendõrség dualizmuskori és két vi-

lágháború közötti közrendvédelmi tevékenysége.” 
 

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

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
- az NKE Hadtudományi Doktori 
Iskolájának doktorandusza. 

 

 

 

 
Tudománymetriai adatok: 
Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                       1 
- könyvrészek               7 
- tanulmányok            13 
- egyéb közlemények    3 
- független idézetek       2 
- Hirsch-index               1 

 

Kutatási területe :  
- A magyar államhatárok határjelei 
és a Magyar Királyi Csendőrség tör-
ténete. 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

Az előadó publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
https://www.mtmt.hu 

 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
A történelem során a jogellenes cselekmények megelőzése érdekében megvaló-
sított közbiztonsági szolgálat a rendvédelmi testületek alapfeladatává vált és 
folyamatosan fejlődött. A francia minta alapján Európa szerte teret hódító 
csendőrségek, mint katonailag szervezett közbiztonsági őrtestületek szerveze-
tük és módszereik folytán képesek voltak a ritkán lakott vidéki területeken is 
hatékony preventív működésre. A XIX. század végére Magyarországon is egyér-
telművé vált, hogy a „betyárvilág” felszámolása és a biztonságos városoktól 
távol eső területek rendjének fenntartása országosan szervezett, központosított 
és korszerű megelőző közbiztonsági szolgálatot megvalósítani képes szerveze-
tet követel. Ez a felismerés vezetett a Magyar Királyi Csendőrség országos meg-
szervezéséhez 1881-től. A testület évtizedeken át kimagasló eredményességgel 
látta el feladatait és az ország legfélreesőbb területein is képes volt garantálni a 
polgárok élet- és vagyonbiztonságát. 
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„Csendõrök a népbíróság elõtt” 

 
 

VINCZE Gábor 
: (+36/06-70) 226-2441                                   @: pinczegabor@gmail.com 
 

 
Tudományos / oktatói fokozata:  
-  

 

 

 

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

 

Kutatási területe :  
- Csendőrsorsok 1945 után. 

 
A magyar rendvédelem-történetért elismerései 

 

Az Emlékeztető folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 
 

Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 
 

 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
A II. világháború után a Szovjetunió hadseregével érkező Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjának vezéralakja ROSENFELD (RÁKOSI) Mátyás pártja és a magyar 
baloldal számára úgynevezett „szalámi taktikát” hirdetett meg. Ennek az volt a 
lényege, hogy — a meglehetősen csekély erőt felmutató baloldal a szovjet had-
erő védőszárnyai alatt — a polgári erőknek mindig csupán egy szeletét támadja, 
melynek a fölmorzsolása után kerülhet sor a következő szelet elleni támadásra. 
E „szalámi taktika” első célpontjai között szerepelt a Magyar Királyi Csendőrség 
mint a polgári magyar állam egyik legszilárdabb támasza. A magyar kommunis-
ták a csendőrséget alkalmatlannak találták arra, hogy a célul kitűzött proletár-
diktatúra államának rendfenntartó struktúrájába integrálják. Ebből fakadóan a 
Magyar Királyi Csendőrség személyi állományát drasztikus módszerekkel ül-
dözték, többnyire valótlanságokon nyugvó koncepciós perek keretében szige-
telték el a társadalomtól. 
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A szimpozion előadásainak publikálási lehetősége 

 

Az előadások tanulmánnyá fejlesztett változatait — amennyiben azok megfelelnek a 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 pe-
riodika közlési feltételeinek — a szerkesztőség befogadja. A periodika jegyzetapparátu-
sával szembeni elvárásokkal nem mindenben harmonizáló és általában kisebb terjedelmű 
tanulmányok pedig a Rendvédelem-történeti Hirlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii 
Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikában jelenhetnek meg.  

 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774 
Alapítva 1990-ben, 2016. év végéig publikálva XXVII évfolyam 54 számában 479 tanulmány. 

A periodikában - amely általában évente kétszer jelenik meg - a nemzeti rendvédelem-
történetünk témakörébe tartozó tartalmú és a tudományos közléssel szemben támasztott igé-
nyeknek megfelelő lektorált tanulmányok jelennek meg. 

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

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

http://www.szbmrtt.atw.hu 
vagy az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központjának Elektronikus 
Periodika Adatbázis és Archívum honlapján: 

http://www.epa.oszk.hu 
A periodikát a Magyar Tudományos Akadémia szakbizottsága 2008-ban a szakterület 

mérvadó folyóiratává nyilvánította. 
A Magyar Tudományos Akadémia által szerkesztett Magyar Tudományos Művek Tára a 

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

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

 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 
Alapítva 1992-ben, 2017. végéig XXVII évfolyamban 54 száma publikálva. A periodika - amely 
évente két alkalommal, az utóbbi években összevont számok formájában jelenik meg - a ma-
gyar rendvédelem-történet művelése során létrejött operatív eseményekről (konferenciák, 
könyvbemutatók, tudományos- és oktatói fokozatvédések stb.) nyújt tájékoztatást. 

A periodika 10 állandó - Társasági élet ; Figyelő ; Szemle ; Rendezvények ; Személyi hírek; 
Műhely (amely kisebb tanulmányokat fogad be) ; Edukáció ; Scientia ; Dokumentumok és 
munkásságok ; Emlékhelyek és tárgyak - és két ideiglenes - Pályázatok ; Fórum – rovattal ren-
delkezik. A Rendvédelem-történeti Hírlevél elérhetősége megegyezik a Rendvédelem-történeti 
Füzetekével. Mindkét periodikát a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-
mányos Társaság adja ki. 

SZERKESZTŐSÉG 
szbmrtt@gmail.hu 

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

soron következő rendezvénye 
 
 
 

a magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozat 
XXXIII. rendezvényeként 

 

2 01 8 .  X I .  8– án ( c sü tör tö kön)  
1 0 8 3  Bud a pe st ,  Lud o vika  té r  2 .  szá m a la t t  

 
 

„1968, 50 év távlatából 

(határõrök, hírszerzõk, honvédek, rendõrök).” 
 

tervezett munkacímmel fog létrejönni a 
 

Felderítők Társasága Egyesület 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
 

és Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 
Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék 

 

szervezeteivel közös rendezvényként. 
 

 

A 2019. év rendezvényeinket 

a magyar rendõrségek története témakörével 
tervezzük megvalósítani. 

 
 
 

A konferenciára, illetve a szimpozionra előadással jelentkezni lehet 
a  r e n d e z v é n y  i d ő p o n t j a  e l ő t t i  1 / 4  é v v e l  b e z á r ó l a g  

az alábbi elérhetőségeken 
a „Szerzői Űrlap” kitöltése által : 

 

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

 
Az előadások időtartama 25 perc. 

PowerPoint szemléltető anyagok kivetítése biztosított. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 tudományos 

periodika befogadja azon előadások tanulmánnyá fejlesztett változatait, 
amelyek harmonizálnak a folyóirat közlési feltételeiben foglaltakkal. 
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A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 

tudományos periodikában a szimpozion témaköréhez kapcsolódó tartalommal megjelent 

válogatott tanulmányok 

(A jegyzékbe nem soroltuk be az országos hatáskörrel nem rendelkezõ és fegyver nélküli 

rendvédelmi szervezetekrõl, valamint az 1867 elõtti és az 1945 utáni, illetve a tanácsköztársa-
ság rendfenntartó testületekrõl szóló tanulmányokat és azokat az alkotásokat, amelyek a rend-

fenntartás lokális feladatait taglalták, illetve csak egy-egy testületi részfeladatkörre koncentrál-

tak.) 
 

A haderõ rendfenntartó tevékenységének témakörében 

1. ZACHAR József: Az osztrák-magyar haderõ rendfenntartó szerepe az elsõ világháború ide-
jén. 

IV.évf. (1994) 5.sz. 7-12.p. 

2. SZAKÁLY Sándor: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének tábori csendõrsége.  
IV.évf. (1994) 5.sz. 55-58.p. 

3. SUBA János: A Magyar Királyi Honvédség és a rendvédelmi szervek feladatai a Magyarországon 

átmenõ német vasúti szállítmányok szabotázs elleni védelmében a II. világháború alatt. 
VIII.évf. (1998) 9.sz. 49-60.p. 

4. ERNYES Mihály: A véderõ alkalmazása rendvédelmi feladatokra a dualizmus idõszakában 

Pécsett.  
X.évf. (2000) 12.sz. 55-57.p. 

5. SUBA János: A honvédelmi határsáv Magyarországon 1939-1945 között. 

XI.évf. (2005) 14.sz. 133-139.p. 
6. SZABÓ József János: Határvadász alakulatok szerepe az Árpád-vonal védelmében. 

XI.évf. (2005) 14.sz. 140-145.p. 

7. SUBA János: Honvédelmi határszolgálat. 
XIII.évf. (2007) 16.sz. 128-139.p. 

8. BALLA Tibor: A Magyar Királyi Honvéd Lovasság karhatalmi célú alkalmazása a dualiz-

musban. 
XV.évf. (2008) 18.sz. 13-37.p. 

9. SUBA János: Karhatalmi formációk Magyarországon 1918-1920. 

XV.évf. (2008) 18.sz. 131-142.p. 
 10. SUBA János: A katonai rendõrség felállítása a hátországban 1917-ben. 

XV.évf. (2008) 18.sz. 143-155.p. 

 11. BALLA Tibor: Katonai alakulatok karhatalmi bevetései Magyarországon 1918-ban. 
XVI.évf. (2009) 19.sz. 13-17.p. 

 12. PARÁDI József: Rendvédelem-karhatalom 1867-1945. 

XX.évf. (2011) 23.sz. 111-125.p. 
 13. SZABÓ József János: Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 

1940-1941. 

XX.évf. (2011) 23.sz. 165-177.p. 
 14. SUBA János: Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban.XXII.évf. 

(2012) 25.sz. 129-136.p. 

 15. HEGEDÛS Ernõ - FRÖCHLICH Dávid : Katonai erõk rendvédelmi szerepkörben. 
XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 55-62.p. 

 16. OLASZ Lajos : A légi csendõrség Magyarországon. 

XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 105-120.p. 
 17. VEDÓ Attila: A haderõ karhatalmi tevékenysége 1867-1918. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 155-165.p. 

 18. OLASZ Lajos: Légi szuverenitás és légi ellenõrzõ szolgálat a HORTHY-korszakban. 
XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 63-76.p.  
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 19. RAVASZ István: A Magyar Királyi Honvédség karhatalmi alkalmazásának szabályozása a 

HORTHY-korban, császári és királyi elõzményekkel. 
XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 51-68.p. 

 20. SUBA János: Erdély határvédelme 1940-1944. 
XXVI.évf. (2016) 51.sz. 75-86.p. 

 
A magyar börtönügy témakörében 

1. MEZEY Barna: A modern magyar polgári börtönügy alapjainak kialakítása a dualizmus 
elsõ éveiben. 

III.évf. (1993) 4.sz. 70-86.p. 

 
A magyar határõrizet témakörében 

1. PARÁDI József: A magyar királyi határrendõrség, a magyar határõrizet szakmai vezetõ testülete. 

III.évf. (1993) 4.sz. 21-50.p. 
2. PARÁDI József: Áttérés a háborús határõrizetre az elsõ világháború elõtt. 

IV.évf. (1994) 5.sz. 13-17.p. 

3. PARÁDI József: A magyar állam határõrizete a két világháború között. 
V.évf. (1995) 6.sz. 64-75.p. 

4. SALLAI János: A határszéli csendõrség fegyverhasználata. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 88-90.p. 
5. PARÁDI József: A magyar határõrizet teendõi a nemzetgazdaság védelme terén az 

Osztrák-Magyar Monarchiában és a két világháború közötti Magyar Királyságban. 

VIII.évf. (1998) 9.sz. 26-31.p. 
6. SALLAI János: A Magyar Királyi Vámõrség gazdaságvédelmi feladatainak tükrözõdése a 

korabeli szabályzatokban.  

VIII.évf. (1989) 9.sz. 111-112.p. 
7. BACSA Gábor: A tájékoztató ("T") szervek és a Magyar Királyi Vámõrség.  

IX.évf. (1999) 10.sz. 5-11.p. 

8. PARÁDI József: Határõrizet és kishatárforgalom a dualizmus alatt és a két világháború kö-
zött. 

X.évf. (2000) 11.sz. 42-53.p. 

9. SUBA János: A honvédelmi határsáv Magyarországon 1939-1945. 
XI.évf. (2005) 14.sz. 133-139.p. 

 10. PARÁDI József: A magyar határõrizet tere a kiegyezéstõl a II. vh-ig. 

XII.évf. (2007) 15.sz. 125-138.p. 
 11. PARÁDI József: A csendõrség teendõi az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága 

külsõ határainak õrizetében. 

XXI.évf. (2011) 24.sz. 100-118.p. 
 12. PARÁDI József: Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csendõr-

sége. 

XXII.évf. (2012) 26.sz. 81-104.p. 
 13. NAGY György : Az elsõ magyar határrendõrség. 

XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 87-96.p. 

 14. PARÁDI József : A dualizmuskori és a két világháború közötti Magyar Királyság határõri-
zete. 

XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 71-80.p. 

 15. PARÁDI József: A Magyar Királyi Vámõrség a polgári magyar állam rendvédelmi testülete. 
XXIVévf. (2014) 39-40-41-42.sz. 81-98.p. 

 16. PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendõrség a dualizmuskori Magyar Királyság határõrize-

tében 1891-1918. 
XXVI.évf. (2016) 51.sz. 25-42.p. 

 17. PARÁDI József: Határrendőrség a történelmi Magyarországon 1906-1918. 
 XXVI.évf. (2016) 51.sz. 43-56.p.
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18. VEDÓ Attila: Csendőrök a dualista Magyarország kishatárforgalmának ellenőrzésében 1914-ig.  
XXVI.évf. (2016) 51.sz. 87-108.p.

  19. PARÁDI József: Hírszerzés és határõrizet az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában. 

XXVII.évf. (2017) 53.sz. 53-84.p. 

 

A Magyar Királyi Csendõrség és közrendvédelem témakörében 

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

2. PARÁDI József: A dualizmus közrendvédelmi szerveinek jellemzõi és tevékenységük ta-

pasztalatai. 

II.évf. (1992) 3.sz. 21-28.p. 

3. FORRÓ János: A csendõrség története. A csendõr õrs. 

III.évf. (1993) 4.sz. 132-151.p. 
4. SZAKÁLY Sándor: A magyar királyi csendõrség, az elsõ központosított magyar közbizton-

sági õrtestület. 
III.évf. (1993) 4.sz. 51-58.p. 

5. KOMÁROMI Gábor: A Magyar Királyi Csendõrség szervezeti változásai 1919 és 1925 kö-

zött. 
IV.évf. (1994) 5.sz. 90-91.p.  

6. SZAKÁLY Sándor: A Magyar Királyi Csendõrség 1919-1941. 

V.évf. (1995) 6.sz. 122-129.p. 
7. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendõrség fegyverhasználati jogáról 1881-1914. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 12-16.p. 

8. FORRÓ János: A csendõrkerület rendvédelmi tevékenységének értékelése. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 41-45.p. 

9. KAISER Ferenc: Az õrs mindennapi élete.  

VII.évf. (1997) 8.sz. 46-56.p. 
 10. PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendõrség megalakulása és mûködése 1881-1918. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 78-83.p. 

 11. RAVASZ István: Csendõrpuccs vagy zászlószen-telés? A budapesti deportálások leállítása. 
VII.évf. (1997) 8.sz. 84-87.p. 

 12. SZAKÁLY Sándor: A Magyar Királyi Csendõrség 1919-1941. 

VII.évf. (1997) 8.sz. 95-102.p. 
 13. SIMON Ferenc: A Magyar Királyi Csendõrség szolgálati teendõi a vagyonbiztonság ellen irányu-

ló bûncselekmények megelõzésében és felderítésében. 

VIII.évf. (1998) 9.sz. 45-48.p. 
 14. TAMÁSKA Endre: Egy csendõr õrs országos tekintélye.  

IX.évf. (1999) 10.sz. 12-18.p. 

 15. CSAPÓ Csaba: A Csendõrség és a városok (1881-1914). 
X.évf. (2000) 12.sz. 43-48.p. 

 16. PARÁDI József: A csendõrség magyarországi története. 

XVI.évf. (2009) 19.sz. 64-88.p. 
 17. PARÁDI József: Tények és érzelmek egy hajdani magyar rendvédelmi testület története 

kapcsán. 

XVII.évf. (2009) 20.sz. 93-99.p. 
 18. FORRÓ János: A polgári magyar állam központosított közbiztonsági õrtestületének közrendvédel-

mi szolgálata.  

XIX.évf. (2010) 22.sz. 
 19. PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendõrség szervezete.  

XXI.évf. (2011) 24.sz. 80-90.p. 
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 20. PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendõrség szolgálati tevékenységei. 

XXI.évf. (2011) 24.sz. 91-100.p. 
 21. PARÁDI József: A XIX-XX. századi magyar rendszerváltozások és a csendõrség. 

XXII.évf. (2012) 25.sz. 102-110.p. 

 22. VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendõrség karhatalmi tevékenységének szabályozása a 
dualizmus idején. 

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

 23. VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendõrség karhatalmi fellépésének gyakorlata. 
XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 143-154.p. 

 24. VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendõrség köz-biztonsági tevékenységének megszervezése 1881-

1918. 
XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 171-190.p. 

 25. PARÁDI József: Karhatalom a polgári magyar állam rendvédelmében. 

XXVI.évf. (2016) 52.sz. 83-94.p. 
 26. VEDÓ Attila : A Magyar Királyi Csendõrség teendõi a külföldiek ellenõrzésének szabály- és 

szervezetrendszerében 1881-1938. 

XXVI.évf. (2016) 52.sz. 139-180.p. 
 27. ZÉTÉNYI Zsolt : A Magyar Királyi Csendõrség fegyverhasználati szabályai a Magyar 

Rendõrség jelenlegi fegyverhasználati szabályai tükrében. 

XXVII.évf. (2017) 53.sz. 161-181.p. 
 

A Magyar Királyi Pénzügyõrség témakörében 

1. JOÓ Gábor: A pénzügyõrség háborús feladatai. 
IV.évf. (1994) 5.sz. 59-60.p. 

2. JOÓ Gábor: A vámhivatalok és a pénzügyõrség a két világháború között. 

V.évf. (1995) 6.sz. 39-47.p. 
3. PARÁDI József: A dualizmus kori magyar pénzügyõrség és Vámhivatalok. 

VIII.évf. (1998) 9.sz. 82-85.p. 

4. ERNYES Mihály: Ezer éves rendvédelem a rendõrségek államosítása tükrében. 
XI.évf. (2005) 14.sz. 23-33.p. 

5. PARÁDI Ákos: A Magyar Királyi Pénzügyõrség teendõi a katonai határõrizetre való áttérés 

idõszakában. 
XXVII.évf. (2017) 54.sz. 45-58.p. 

6. PARÁDI József: Pénzügy a dualizmuskori magyar határõrizetben. 

XXVII.évf. (2017) 54.sz. 93-106.p. 
7. SZIGETVÁRI Oszkár : Nyomozó tevékenység a Magyar Királyi Pénzügyõrségnél. 

XXVII.évf. (2017) 54.sz. 127-140 .p. 

 
A magyar rendõrségek témakörében 

1. PARÁDI József: Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyarországi rendõrségei 1867-1919. 

XI.évf. (2005) 13.sz. 97-104.p. 
2. PARÁDI József: A Magyar Királyság rendõrségei 1920-1945 

XI.évf. (2005) 13.sz. 105-113.p. 

3. PARÁDI József: A polgári magyar állam rendõrségei 1867-1945. 
XX.évf. (2011) 23.sz. 

4. PARÁDI József: A magyar állami rendõrség fejlõdéstörténeti tapasztalatai 1867-1945.  

XXII.évf. (2012) 25.sz. 84-101.p. 
5. SZIGETVÁRI Oszkár : A fõvárosi rendõrség detektívtestülete. 

XXVII.évf. (2017) 53.sz. 85-96.p. 

A magyar rendvédelmi modell témakörében 

1. SZAKÁLY Sándor: A két világháború közötti rendvédelmi szervek tevékenységének néhány jel-

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

2. ZACHAR József: A politikai irányzatok rendvédelmi koncepciói a dualizmus korában. 
III.évf. (1993) 4.sz. 8-20.p. 

3. SZIKINGER István: A rendvédelem jogi szabályozása a dualizmus korában. 

III.évf. (1993) 4.sz. 187-198.p. 
4. ÕRY Károly: A rendvédelmi szervek az elsõ világháború, az õszirózsás forradalom és a pro-

letárdiktatúra idõszakában. 

IV.évf. (1994) 5.sz. 42-54.p. 
5. KESERÛ István: A rendvédelmi szervek újjászervezése és tevékenysége az elsõvilágháború 

és a forradalmak után (1919-1924). 

IV.évf. (1994) 5.sz. 83-89.p. 
6. MEZEY Barna: Rendvédelmi jog a két világháború között. 

V.évf. (1995) 6.sz. 61-63.p. 

7. KESERÛ István: A rendvédelmi szervek újjászervezése 1919 és 1924 között. 
IX.évf. (1999) 10.sz. 59-65.p. 

8. PARÁDI József: A Magyar Királyság rendvédelme (1867-1919).  

IX.évf. (1999) 10.sz. 98-147.p. 
9. PARÁDI József: A rendvédelem, közigazgatás és a véderõ kapcsolata a kiegyezéstõl a má-

sodik világháborúig. 

X.évf. (2002) 12.sz. 79-87.p. 
 10. PARÁDI József: A magyarországi rendvédelem fejlõdési tendenciái 1867-1950. 

XI.évf. (2005) 13.sz. 84-96.p. 

 10. PARÁDI József: A magyar rendvédelem fejlesztési reformjai a XIX. század második felétõl 
a XX. század közepéig. 

XV.évf. (2008) 18.sz. 98-112.p. 

 11. PARÁDI József: A XIX-XX. századi magyar forradalmak rendvédelme. 
XVII.évf. (2009) 20.sz. 100-107.p. 

 12. PARÁDI József: A dualizmus kori magyar rendvédelem. 

XVIII.évf. (2010) 21.sz. 66-84.p. 
 13. PARÁDI József: A két világháború közötti Magyar Királyság rendvédelme. 

XVIII.évf. (2010) 21.sz. 85-100.p. 

 14. PARÁDI József: A polgári magyar rendvédelem a XIX-XX. században. 
XIX.évf. (2010) 22.sz. 60-76.p. 

 15. FORRÓ János: A magyar rendvédelem 1867-1968. 

XX.évf. (2011) 23.sz. 60-77.p. 
 16. PARÁDI József: Kontinuitás és újrakezdés a XIX-XX. századi magyar rendvédelemben.  

XX.évf. (2011) 23. 99-110.p. 

 17. PARÁDI József: Magyar rendvédelem 1867-1914. 
XXII.évf. (2012) 25.sz. 79-83.p. 

 18. SZIKINGER István: A magyar rendvédelmi jog alapjai. 

XXII.évf. (2012) 26.sz. 133-140.p. 
 19. SZIKINGER István: Rendvédelmi jog a dualizmus korszakában. 

XXII.évf. (2012) 26.sz. 141-157.p. 

 20. SZIKINGER István: A magyar rendvédelmi jog 1919-1944. 
XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 187-198.p. 

 21. PARÁDI József : Rendvédelmi testületek a polgári magyar állam idõszakában 1867-1919. 

XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 121-146.p. 
 22. SZIKINGER István : A magyar rendvédelmi jog 1945-1989. 

XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 153-164.p. 

 23. PARÁDI József: A katonailag szervezett õrtestület és a polgári õrtestület. 
XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 77-84.p. 

 25. PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. 
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XXVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. 

 26. PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1919-1941. 
XXVII.évf. (2017) 54.sz. 59-92.p. 

 

A magyar rendvédelmi szervek felügyelete témakörében 

1. BOTOS János: A belügyi tárca szerepe a magyar rendvédelem irányításában. 

III.évf. (1993) 4.sz. 59-69.p. 

2. BOTOS János: A Belügyminisztérium tevékenységének fõbb jellemzõi 1912 és 1926 között. 
IV.évf. (1994) 5.sz. 80-82.p. 

3. BOTOS János: A Magyar Királyi Belügyminisztérium és egy klasszikus belügyminiszter a két 

világháború között. 
V.évf. (1995) 6.sz. 16-26.p.  

 

Testõrségek, koronaõrség és a képviselõházi õrség témakörében  

1. TÓTH László: A Képviselõházi Õrség születésének története.  

IV.évf. (1994) 5.sz. 36-41.p. 

2. FAZAKAS László: A Magyar Királyi Testõrség, a Magyar Királyi Koronaõrség és a Ma-
gyar Királyi Képviselõházi Õrség a két világháború között. 

V.évf.(1995) 6.sz. 27-38.p. 

3. FAZAKAS László: Testõrségek, koronaõrségek, képviselõházi õrség 1867-1945. 
XI.évf. (2005) 13.sz. 36-49.p. 

4. CSAPÓ Csaba — PARÁDI József: Az államfõ magyarországi védelme az Osztrák-Magyar 

Monarchiában. 
XXII.évf. (2012) 26.sz. 27-34.p. 

5. PARÁDI József: Az államfõ testõrségei az Osztrák-Magyar Monarchiában. 

XXIII.évf. (2013) 27-28-29-30.sz. 155-160.p. 
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PARÁDI Ákos 

Könyvbemutató 

„A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása 1867-1944.” 

címû kötet bemutatója. 
 

018. IV. 16-án (hétfõn) délután három órai kezdettel került sor a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási épülete V. emeletén lévõ 

tanácsteremben a  
 

PARÁDI József — VEDÓ Attila: 

A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása 

1867-1944. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo-

mányos Társaság. 336 p.  

HU-ISBN 978 615 80 3092 2. 

/A magyar rendvédelem-történet forrásai, 1./ HU-ISSN 2560-0532. 
 

kötet bemutatására. 
 

A könyvbemutató levezetõ elnöki tisztségét dr. BODA József habil doc. 

nyá.nb.vörgy. a MTA köztestületi tagja, a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-

lem-történeti Társaság (SZBMRTT) elnökségi tagja, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja töltötte be. A levezetõ elnök 

kifejtette, hogy minden könyvbemutató ünnep, mivel egy új könyvvel nemzeti 

szellemi közösségünk egy új szellemi gyermekkel gyarapodik.  

A könyvbemutató elsõ elõadójaként dr. PARÁDI József CSc nyá.r.ezds. 

nyá. fõiskolai tanár, az MTA köztestületi tagja, a SZBMRTT elnöke az 

általa vezetett tudományos társaság kiadói tevékenységét ismertette. A 

SZBMRTT a magyar rendvédelem-történet körébe tartozó tartalommal két 

periodikát és hat könyvsorozatot publikál. 

Az 1991-ben alapított Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 folyóiratnak 2017. év végéig 

XXVII. évfolyama 54 számában 127 szerzõ tollából 479 tanulmány jelent 

meg. A folyóirat a tudományos közléssel szemben támasztott igényekkel 

harmonizáló alkotásokat fogad be és lektorálás nyomán közli azokat. A 

Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1785-3257 periodikának 2017 végéig XXVII. évfolyamában 54 

szám jelent meg. E periodika a magyar rendvédelem-történet mûvelésének 

operatív eseményeirõl nyújt tájékoztatást (könyvbemutatók, tudományos 

fokozatvédések stb.), bár a „Mûhely” rovatban parergák is megjelennek. 

Az SZBMRTT által publikált könyvsorozatok: 

- „A magyar rendvédelem-történet öröksége.” HU-ISSN  2062-8447. Az 

elsõ kötet 2012-ben jelent meg.  

2 
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- „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában.” HU-

ISSN 2064-5333. Az elsõ kötet 2014-ben jelent meg. 

- „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka.” HU-ISSN 2064-6728. Az 

elsõ kötet 2014-ben jelent meg.  

- a „Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok.” HU-ISSN 2415-9875. 

Az elsõ kötet 2015-ben jelent meg.  

- a „Salutem.” HU-ISSN 2416-2078. Az elsõ kötet 2015-ben jelent meg.  

- „A magyar rendvédelem-történet forrásai.” HU-ISSN 2560-0532. Az el-

sõ kötet 2018-ban jelent.  

A könyvet BALOGH János r.vörgy. a Készenléti Rendõrség parancsnoka 

mutatta be. (A könyvbemutató és jelen írás létrejötte között kinevezték a Ma-

gyar Rendõrség fõkapitányának.) Az elõadó kifejtette, hogy a Magyar Királyi 

Csendõrség a polgári magyar állam idõszakában milyen irigylésre méltó ered-

ményeket ért el a közrend fenntartásában. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra 

a tisztán és egyértelmûen értelmezhetõ stílusra, amelyet a polgári magyar állam 

idõszakában a kodifikátorok használtak. Ennek követését kívánatos célként 

említette, amely napjaink jogászi bikfanyelvezetét kiválthatja. 

Figyelemre méltónak találta azokat a humánus metodikákat, amelyek 

egykoron a vizsgált idõszakban alakultak ki a karhatalom alkalmazása terén. 

Ezek szellemiségét napjaink számára is irányt mutatónak tekintette. Elõadá-

sában kiemelte — elsõsorban a jogszabálygyûjteményt kísérõ tanulmányok 

tartalmára célozva —, hogy a karhatalmi tevékenység elképzelhetetlen jól 

felkészített és fegyelmezett személyi állomány nélkül, továbbá a katonai 

jellegû függelmi viszonyok mellõzésével, valamint a parancsnoki állomány 

színvonalas vezetési képességei is kulcsfontosságúak. Ezeket a tényezõket a 

vizsgált idõszakban is felismerték és azokat fejleszteni igyekeztek, amelyek 

jól érzékelhetõ eredményekhez vezettek. 

Azzal fejezte be könyvbemutatóját, hogy a magyar rendvédelem valam-

ennyi szakterületének a történetét bemutató alkotásokra volna szükség, a nem-

zeti rendvédelem-történetünk ápolása, a tapasztalatok megismerése, valamint 

alkalmazása céljából. Befejezésként kifejtette, hogy a kötettel el fogja látni azon 

közvetlen beosztottjait, akik szolgálati tevékenységének a középpontjában a 

karhatalmi teendõk végzése áll. Megköszönte a szerzõknek azt a színvonalas 

munkát, amelynek az eredményeként jöhetett létre a kötet.  

A könyvbemutató utolsó elõadója VEDÓ Attila r.örgy. a Hadtudományi 

Doktori Iskola doktorandusza, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-

szettudományi Kara Határrendészeti Tanszékének a tanársegédje, a 

SZBMRTT tagja volt. Elõadásában a hallgatóság számára igyekezett érzé-

keltetni azokat a nehézségeket, amelyekkel a közgyûjteményekben kutatók 

szembesülnek, bár a jogszabályok terén ezen nehézségek kevésbé érzékel-

hetõek. Kifejezte azon reményét, hogy a témát kutató következõ nemzedé-
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kek számára már könnyebbséget jelenthet a téma jogi szabályozásainak egy 

kötetben való elérhetõsége. Megosztotta a hallgatósággal a további kutató-

munkájára vonatkozó elképzeléseit is mely szerint a disszertációja megvé-

dését követõen a magyar rendvédelem-történet körében kívánja folytatni a 

kutatómunkáját. Ennek keretében pedig szándékában áll a bemutatott kötet-

hez hasonló könyveket létrehozni a magyar rendvédelem-történet más szak-

területeire kiterjedõen is. 

A könyvbemutatót a levezetõ elnök azzal zárta, hogy megköszönte a 

hallgatóság megjelenését, a szerzõk alkotómunkáját és méltatta a magyar 

nemzeti kultúra rendvédelmi szeletébe tartozó tapasztalatanyag hagyomány-

tisztelõ feltárását. Kifejezte azon reményét, hogy ezen tapasztalatok elõbb-

utóbb hasznosulni fognak napjaink és a jövõ nemzedékeinek tetteiben is. 

A jó hangulatú könyvbemutató — amelyen döntõen az SZBMRTT 

tagjai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói és hallgatói, valamint a 

nemzeti rendvédelmi testületek munkatársai vettek részt — azzal zárult, 

hogy a megjelentek átvették a kötet CD lemezen rögzített digitalizált anya-

gát.  

A bemutatott kötet kétféle kivitelben készült. Néhány példányt ha-

gyományos kézmûves technikával állítottak elõ. Ilyen példányt kaptak a 

szerzõk és a bemutató. A többi példány is esztétikus, ám a tömeggyártásnak 

megfelelõ modern kivitelezésben jelent meg, amelybõl példányokat a rele-

váns gyûjtõkörû és országos hatáskörû közkönyvtárak (Hadtörténeti -Intézet 

és Múzeum Könyvtára, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára, az Országgyûlési Könyvtár és 

az Országos Széchényi Könyvtár), illetve a témakör avatott kutatói kaptak. 

Ezen kívül a kötet elérhetõ és térítésmentesen letölthetõ az Országos 

Széchényi Könyvtár honlapjáról 

www.mek.oszk.hu 

illetve a SZBMRTT honlapjáról 

www.szbmrtt.atw.hu 

A könyvbemutató ékes bizonyítéka volt annak: ahogyan a nemzet a 

nyelvében él, ugyanúgy szükség van a nemzeti hagyományok ápolására, 

megismerésére és hasznosítására a nemzeti rendvédelem-történet területén 

is. Nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar rendvédelmi testületek személyi 

állományában él a természetes érdeklõdés hivatása története iránt. A ren-

dezvényen való résztvétel során érzékelt hangulat nem támasztotta alá 

azoknak a véleményét, akik úgy gondolják, hogy ami régi az egyben rossz 

is, jó pedig csak azon új lehet, amit külföldról kell átvenni. 

 

 

 

http://www.mek.oszk.hu/
http://www.szbmrtt.atw.hu/
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A könyv szerzői és bemutatói 
 

 
 

          Balról jobbra: 1. dr. PARÁDI József, 4. VEDÓ Attila (szerzők) 

              2. dr. BODA József,    3. dr. BALOGH János 

Forrás ! https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-polgari-magyar-allam-karhatalmi-

tevekenysege-konyvbemutato-az-rtk-n  
 

A könyvbemutatón megjelent hallgatóság egy része 
 

 
Forrás ! https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-polgari-magyar-allam-karhatalmi-

tevekenysege-konyvbemutato-az-rtk-n  
 

 
 

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-polgari-magyar-allam-karhatalmi-tevekenysege-konyvbemutato-az-rtk-n
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-polgari-magyar-allam-karhatalmi-tevekenysege-konyvbemutato-az-rtk-n
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-polgari-magyar-allam-karhatalmi-tevekenysege-konyvbemutato-az-rtk-n
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-polgari-magyar-allam-karhatalmi-tevekenysege-konyvbemutato-az-rtk-n
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PARÁDI Ákos 

Könyvbemutató 

„Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára.” 

című kötet bemutatója. 

 

018. V. 14-én (hétfõn) délután három órai kezdettel került sor a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem oktatási épülete V. emeletén lévõ tanács-

teremben a  

 

PARÁDI József — SZAKÁLY Sándor —  

SZIGETVÁRI Oszkár — ZÉTÉNYI Zsolt : 

Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendõrség számára. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság. 401 p. 

HU-ISBN 978 615 80 3094 6. 

/A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, 2./ HU-ISSN 2064-4728. 

kötet bemutatására. 

A rendezvény levezetõ elnöki tisztjét dr. BODA József hab.doc. nyá.nb.vörgy. az 

MTA köztestületi tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Karának dékánja, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság (SZBMRTT) elnökségi tagja látta el. A levezetõ elnök a rendez-

vény megnyitásaként a feletti örömét fejezte ki, hogy egy hónap leforgása alatt 

már a második olyan kötet bemutatására kerülhetett sor, amely nemzeti rendvé-

delmünk történetével foglalkozik, a szerzõtársak között pedig jelen vannak az 

egyetem doktori iskoláinak a hallgatói is. 

A könyvbemutató elsõ elõadója dr. PARÁDI József CSc nyá.r.ezds. nyá 

fõiskolai tanár, a Magyar Tudományos akadémia köztestületi tagja, a 

SZBMRTT elnöke volt. Az elõadó azt a szellemi közeget igyekezett bemutatni, 

amelyben a kiadvány szükségességének a gondolata felmerült, majd a kivitele-

zésére sor került. Az SZBMRTT az alapszabályzatában rögzítette hivatása célját, 

nevezetesen nemzeti rendvédelem-történetünk kutatását, a feltárt eredmények 

közkinccsé tételét. Ennek a keretében dolgozták fel a szerzõk a kötetben foglal-

takat és osztották meg kutatási eredményeiket a nagyközönséggel. 

Az elõadó arról is tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az SZBMRTT tagjai 

hazájukat és hivatásukat szeretõ emberek, akik igyekeznek politikai prekoncep-

ciómentesen mûvelni a szakterületüket. Valamennyien szeretik és tisztelik a 

történelmet. Szívesen együttmûködnek hasonló szellemiségû és kvalitású sze-

mélyekkel, illetve szervezetekkel a magyar rendvédelem-történetének a kutatása, 

a történelmi igazság feltárása és közkinccsé tétele érdekében. Tartózkodnak 

viszont azon személyeknek a társaságától, akik valamilyen egyéni vagy csopor-

tos érdektõl vezérelve különbözõ elõítéletekhez szeretnék igazítani a történelmi 

2 
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eseményeket és a levont következtetéseket. Az elõadó a történelmi igazságkere-

sés szellemisége gyümölcsének nevezte a bemutatott kötetet.  

A könyvet dr. BEZSENYI Mihály r.ddtbk. az Országos Rendõr-fõkapi-

tányság Készenléti Rendõrsége Nemzeti Nyomozó Irodájának az igazgatója 

mutatta be. A könyvbemutató során elmondta, hogy a Magyar Királyi Csendõr-

ség oly eredményes szervezetnek bizonyult, amelynek a bûnfelderítési mutatóit 

azóta sem sikerült egyetlen magyar rendvédelmi testületnek sem túlszárnyalnia. 

Annak ellenére, hogy a testület legénységi állománya túlnyomó többségének a 

közoktatási iskolai végzettsége csupán az elemi iskola volt, mégis kitûnõ ered-

ményeket ért el. Ennek oka pedig a személyi állomány erkölcsiségében, a szer-

vezet irányításában rejlett. A testületnek nem voltak — más korabeli rendvé-

delmi szervezethez viszonyítva — sem különleges jogosultságai, sem pedig 

kimagasló technikai ellátottsága. Az eredményesség oka nyilvánvalóan a testü-

leti tagokban rejlett. A testület tagjainak puritán és erkölcsös életvitele tiszteletre 

méltó és szinte követhetetlen napjaink viszonyai között. Az elõadó a csendõr 

tízparancsolat 8. pontját emelte ki, nevezetesen „Mögötted a törvény, elõtted is 

az legyen!”. Ebbe a mondatba valóban belesûrûsödik a testület erkölcsiségének 

az eszenciája.  

A könyvbemutató harmadik elõadójaként dr. ZÉTÉNYI Zsolt ügyvéd, al-

kotmányjogász, jogtörténész, volt országgyûlési képviselõ az SZBMRTT tagja 

osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Õ képviselte — mint jogvédõ és 

ügyvéd — a Legfelsõbb Bíróság elõtt annak a KRISTÓF Lászlónak az ügyét, aki 

emlékének ajánlották a szerzõk mûvüket. Dr. ZÉTÉNYI Zsolt a pert megnyerte, a 

Legfelsõbb Bíróság KRISTÓF Lászlót felmentette és rehabilitálta. Ehhez azonban 

a védõnek számos korabeli információt kellett feltárnia és feldolgoznia. Ennek 

során megismerhette a koncepciós per nyomán kivégzett védence életét és jel-

lemét. Ezen ismereteit osztotta meg az elõadó a hallgatósággal.  

Ezt követõen dr. PARÁDI József a szerzõi kollektíva nevében fejezte ki 

tiszteletét a könyvbemutatón megjelent FARAGÓ Eszternek, a mártírhalált halt 

Kristóf LÁSZLÓ unokahúgának. 

A könyvbemutató negyedik elõadójaként dr. SZAKÁLY Sándor DSc habil 

prof. az MTA köztestületi tagja a VERITAS történetkutató Intézet fõigazgatója, 

az SZBMRTT elnökségi tagja a Magyar Királyi Csendõrséget mutatta be. A 

kötetben dr. SZAKÁLY Sándor tollából két tanulmány jelent meg, egyrészt a 

magyar csendõrség történetét ismertetõ írás, másrészt pedig a testület nyomozó 

osztálya parancsnokainak biográfiai feldolgozása. Az elõadó a témakörben 

számos érdekes és jellemzõ epizód bemutatásával hozta közelebb azt a világot, 

amelyben a csendõrök annak idején a szolgálatukat teljesítették.  

Végezetül SZIGETVÁRI Oszkár r.szds. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Doktori Iskola doktorandusza a korabeli és napjaink nyo-



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                  XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

101 

mozati tevékenységét páthuzamba vonva igyekezett rámutatni azokra a pontok-

ra, amelyekbõl kifejlõdött a XXI. századi nyomozó munka.  

A könyvbemutató közönsége érdeklõdõen hallgatta az elõadók által el-

mondottakat. A hallgatóság többsége az SZBMRTT tagsága, az egyetem okta-

tói és hallgatói, illetve a rendvédelmi testületek munkatársai közül kerültek ki. 

A bemutató végén a hallgatóság a könyv CD lemezen rögzített anyagát vehette 

át. A rendezvény lezárását követõen azonban a hallgatóság még hosszas beszél-

getést folytatott a néhai magyar csendõrségrõl.  

A könyv papír alapú példányait a releváns gyûjtõkörû és országos hatás-

körû könyvtárakban lehet majd elérni (Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyv-

tára, a Magyar Tudományos akadémia Könyvtára, Országgyûlési Könyvtár, 

Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára), 

illetve a témakör avatott kutatói kapnak tiszteletpéldányokat. Az érdeklõdõk 

pedig a kötetet térítésmentesen letölthetik az Országos Széchényi Könyvtár  

www.mek.oszk.hu 

és a SZBMRTT  

www.szbmrtt.atw.hu 

honlapjáról. 

A könyvbemutató lezárását követõen a hallgatóság még hosszasan disku-

rált egymással. A rendezvény résztvevõi azon reményüknek adtak hangot, hogy 

a csendõrség értékeinek a hasznosítása bekerüljön a magyar rendvédelem fej-

lesztési teendõi közé. 

A könyv szerzői és bemutatói 
 

 
Balról jobbra: 1. SZIGETVÁRI Oszkár , 2. dr. PARÁDI József , 5. dr. ZÉTÉ- 

NYI Zsolt , 6. dr. SZAKÁLY Sándor (szerzők) 

3. dr. BODA József , dr. BEZSENYI Mihály 

Forrás ! http://veritasintezet.hu/hu/esemenytar/1979-nyomozati-utasitasok-a-

magyar-kiralyi-csendorseg-szamara  

http://www.mek.oszk.hu/
http://www.szbmrtt.atw.hu/
http://veritasintezet.hu/hu/esemenytar/1979-nyomozati-utasitasok-a-magyar-kiralyi-csendorseg-szamara
http://veritasintezet.hu/hu/esemenytar/1979-nyomozati-utasitasok-a-magyar-kiralyi-csendorseg-szamara
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A könyvbemutatón megjelent hallgatóság egy része 
 

 
 

 
 

Forrás ! http://veritasintezet.hu/hu/esemenytar/1979-nyomozati-utasitasok-a-

magyar-kiralyi-csendorseg-szamara  
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SÁNDOR Vilmos 

Volt egyszer egy Határõrség, 

a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság története 

1945 - 2007 

 

zzel a címmel nyitotta meg tárlatát 2018 júniusában a Magyar Nem-

zeti Múzeum Palóc Múzeumában, az egykor volt Határõrség múltját 

— a Balassagyarmathoz kötõdõ tárgyi és személyes emlékeit is fel-

idézõ — bemutató ideiglenes kiállítás, amely 2018 decemberéig látogatható. 

A rendvédelem-történet számára nagy jelentõséggel bíró esemény és 

produktum a Palóc Múzeum munkatársai és az egykori határõrök odaadó, 

gyûjtõ, szervezõ, alkotó munkájának köszönhetõen jött létre. A kortörténet 

számára is illõ megemlítenünk: példa nélküli, hogy egy alapvetõen helytör-

téneti és néprajzi profilú intézmény befogad egy ilyen kiállítást, magának 

tekintve a település rendvédelmi „közelmúltját”. Talán magukénak vallva a 

gondolatot, hogy „a történelem ma, és/vagy velünk kezdõdik, vagy folyta-

tódik, annak még fellelhetõ minden örökségét be kell mutatnunk. 

Köszönet illeti dr. LENGYEL Ágnes múzeum igazgatót, HARTH Tamás 

kurátort, SIPOS Ildikó kiállítás rendezõt, és a múzeum többi munkatársát 

hogy befogadták és magukévá tették azt a gondolatot, hogy a határõrizet, a 

balassagyarmati határõrség a város és a régió történelmének szerves része.  

A határõr gyûjtõk, szervezõk részérõl elsõsorban a Balassagyarmati 

Határõr Nyugdíjas Klub vezetõjét NOVÁKNÉ Koplányi Edit nyugállományú 

alezredest a klub elnökét, RACS József nyugállományú fõtörzszászlóst és a 

klub számos tagját illeti elismerés, akik a múzeum munkatársaihoz hasonló-

an, éjt nappallá téve fáradoztak az anyaggyûjtésben, a tárlat létrehozásában. 

Kortünet és divat, hogy támogatók nélkül mindez nem jöhetett volna 

létre, ezért tisztelettel meg kell említenünk a fõbb támogatókat: dr. NAGY 

László tábornok urat, a nógrád megyei rendõr fõkapitányt, aki magáévá tette 

a gondolatot, hogy a rendõrség és határõrség integrációját követõen sem 

veszhet el a rendvédelem-történet egy jelentõs szegmense, a határõrök múlt-

ja. Ezért támogatta a kiállítás létrejöttét, és reméljük, támogatni fogja az 

állandó kiállítás helyszínének biztosítását is.  

Köszönet illeti az Apátisvánfalvai Hatáõrõ Emlékhely, a Balassagyar-

mati Fegyház és Börtön, az Ipolyvecei Önkormányzat, a Káplán vállalkozás 

és a Balassi Rendvédelmi Egyesület támogatását.  

A kiállítás felöleli a magyar államiság kialakulásától a napjainkig ter-

jedõ múltat, a gyepû rendszertõl, a „vasfüggönyön” át, az euro-konform 

hivatásos határellenõrzésig. Mint azt prof. dr. SALLAI János tárlatmegnyitó 

beszédében említette: a mindenkori magyar állam védelme, õrzése, ellenõr-

zése az õrzõk, a határõrök szent kötelessége volt a végvárak idejében, a 

E 
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dualizmus korában, a háborúk alatt és békeidõkben egyaránt, egészen napja-

inkig. A kiállítás a régmúlt történetének bemutatásán túl elsõsorban a balas-

sagyarmati múltra fókuszál. Megjelenítve a felbecsülhetetlen értékû doku-

mentumokat, fényképeket, tárgyi emlékeket. Balassagyarmat a trianoni 

békediktátum következtében vált határvárossá. Ám a „civitas fortissima” 

gondolata és eszméje az örökösökben máig él. A számomra a kiállítás 

egyértelmû üzenete volt, hogy a haza határainak õrzése nemzetünk valam-

ennyi tagjának szent kötelessége. 

De nem csak a határõr emlékek tartják meg a közös múltat. A népi 

folklórban is megmaradtak a kicsit incselkedõ emlékek, például az Érsek-

vadkertiek amikor így beszéltek egymás között a felvidékrõl származó kissé 

foltos ruhaanyagról: „Ez még az Ipolyt is megkóstolta” – mondták egy 

lángszín vállkendõrõl – mert amikor valahogy áthozták a folyón az ünnepi 

viseleti darabot, megnedvesedett és foltos lett. Utalva arra, hogy túljártak a 

határõrök eszén a felvidéki magyar csempészek. Vagyis annak ellenére, 

hogy az Ipoly határfolyó lett, a magyar-magyar, palóc-palóc kapcsolatok 

nem szûntek meg. Néha egy kis cinkos félrenézés is belefért a szigorú õri-

zetbe. A kiállítás felidézett bennem egy régi emléket, amely  a csehszlovák 

határ menti rónabányai õrs-parancsnok koromból származik. Az õrs mûkö-

dési területén lakó „Laci bá’ ” legendásan jó gombaszedõ volt. Hencegett is 

azzal, hogy ez „odaátról van, ezért jobb ízû”. Hát ennyit még a magyar-

magyar, palóc-palóc és a határõr együttélésrõl. 

A kiállítás a régmúlt történetének bemutatásán túl az egykori balassa-

gyarmati határõr valóságot jeleníti meg. Bemutatva a felbecsülhetetlen 

értékû dokumentumokat, fényképeket, tárgyi emlékeket, számos „enteriört”, 

ha így lehet említeni egykori hálókörletet, határforgalom-ellenõrzõ szolgála-

ti helyet, eligazító szobát, õrsparancsnoki irodát. Vagy a határvadász század 

mindennapjait, a határõrök szolgálatát, sporteseményeket és számos, ma 

már történelmi értéket képviselõ relikviát. A dokumentumok bemutatják 

hogyan jött létre a balassagyarmati határõr kerület-parancsnokság, majd 

igazgatóság, annak „mûködési területe”. Bemutatja egykori vezetõit, beosz-

tottait, a mindennapi határõr élet emlékeit.  

A látogatóban az akkori-egykori élet elevenedik meg a kiállítás meg-

tekintése során. 

Az 1945. és 2007. közötti idõszak talán történelmi távlatnak nem ne-

vezhetõ, de ha nem õrizzük meg a közelmúltunk ma még kézzelfogható 

emlékeit, minden csak legendává válhat, amely pedig tetszés, vagy ízlés 

szerint formálható. Azért illeti még egyszer köszönet a fáradhatatlan 

gyûjtõket és a Palóc Múzeumot, hogy a rendvédelem e jelentõs múltjának a 

megjelenítésével nem hagyták, hagyják csak legendává lenni közelmúltun-

kat. A kiállítás a „velünk élõ történelem”. 
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Méltó lenne Balassagyarmathoz a „civitas fortissima” városához, az 

egykori határõrzõkhöz, hogy a kiállítás állandó helyet kapjon. Kérek valam-

ennyi olvasót, hogy a maga helyén és lehetõségének megfelelõen adjon 

helyt e kérésnek! Az érdeklõdõknek pedig kellemes látogatást és emlékezést 

kívánok! 
 

A határőr kiállításnak otthont nyújtó Magyar Nemzeti Múzeum 

Palóc Múzeumának épülete 

 

 
 

Megjegyzés: A tető alatti boltíves ablakok mogotti díszteremben helyezték el a 

kiállítást. 

 

Forrás ! https://osztalykirandulas.hu/szabadidos-program/magyar-nemzeti-

muzeum-paloc-muzeuma/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osztalykirandulas.hu/szabadidos-program/magyar-nemzeti-muzeum-paloc-muzeuma/
https://osztalykirandulas.hu/szabadidos-program/magyar-nemzeti-muzeum-paloc-muzeuma/
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A balassagyarmati határõrség történetét bemutató kiállítás bejárata 

 

 
 

Forrás ! http://palocmuzeum.hu/?lang=en#ae23e8c31c8de9a29  

 

 

Részlet a kiállítás anyagából 

 

 
 

Forrás ! http://palocmuzeum.hu/?lang=en#ae23e8c31c8de9a29  

 

 

 

http://palocmuzeum.hu/?lang=en#ae23e8c31c8de9a29
http://palocmuzeum.hu/?lang=en#ae23e8c31c8de9a29
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PARÁDI József 

Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara 

dékáni tisztségének átadás-átvételi rendezvényéről. 

 

r. BODA József nyá. nb.vörgy., habilitált docens, a hadtudomány egye-

temi és Ph.D. doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettu-

dományi Karának dékánja 2018. VII. 12-én csütörtökön délután adta át 

tisztségét dr. RUZSONYI Péter bv.ddtbk. tanszékvezetõ, habilitált egyetemi ta-

nárnak, akitõl három évvel korábban a tisztséget átvette.  

Dr. BODA Józsefnek életkorából fakadóan nem nyílt lehetõsége a dékáni 

tisztség újra pályázására. Az új dékánt az egyetem szenátusa tisztségének három 

éves betöltésére kérte fel. Az új dékán 2018. VII. 15-vel kezdõdõen lépett hiva-

talába. 

Az ünnepélyes keretek között megvalósuló tisztség átadásra-átvételre a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán, a Ludovika történelmi 

fõépületének SZÉCHENYI dísztermében került sor.  

A mintegy 150 fõ befogadására alkalmas impozáns termet teljes egészé-

ben betöltötték a rendezvény résztvevõi. A kar tanszékeinek és a társ karoknak a 

képviselõi mellett megjelentek az intézmény vezetõi élükön dr. PATYI András 

prof. rektorral. Képviseltették magukat a karral kapcsolatban álló közigazgatási, 

illetve társadalmi szervezetek, szellemi alkotómûhelyek. 

A kari zászló díszkísérettel való bevonulása nyomán kezdõdött el a ren-

dezvény. A kari zászlóra szalagot kötött dr. SORS László a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal vezetõje. Dr. PATYI András habil. prof. a leköszönõ rektor és a 

megszûntetés alatt álló fenntartói testület képviseletében dr. med.vet. JANZAFri-

gyes r.vörgy. szívélyes hangvételû beszéddel búcsúztatták a dékáni tisztségbõl 

távozó dr. BODA Józsefet. A rektor átadta a dékáni láncot az új dékánnak.  

A leköszönõ dékán számos intézménytõl kapott elismerést, nem maradt el 

a 65. életévét élõ dr. BODA József személye elõtt tisztelgõ tanulmánykötet át-

adása sem, mely könyvet a rektor nyújtotta át. A leköszönõ dékán javaslatára 

azok a kiválóságok részesültek valamilyen elismerésben, akik a kar érdekében 

kimagaslóan sikeres tevékenységet fejtettek ki. 

A leköszönõ dékán beszédében megköszönte munkatársai tevékenységét 

méltatva a kar eredményeit. Ezt követõen az új dékán vázolta a mûködésére 

vonatkozó elképzelései lényegét. A távozó és a tisztséget ismét betöltõ dékán 

átadta, illetve átvette a kari zászlót, melynek kivonulásával ért véget az ünnep-

ség. 

A rendezvény jól érzékeltette azt a szeretet és megbecsülést, amely dr. 

BODA Józsefet körülvette dékáni tevékenysége során.  

Dr. BODA József eredetileg honvédtiszt volt, szolgálati tevékenységét a 

mélységi felderítés területén fejtette ki. A rendszerváltás után került a belügyi 

D 
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tárcához, ahol kezdetben a Rendõrségi Különleges Szolgálat parancsnokhelyet-

tesi beosztását töltötte be. Majd tizenhárom évig volt a belügyi tárca Nemzetkö-

zi Oktatási Központjának a vezetõje. Közben békefenntartói kontingensek ve-

zetõjeként szolgálatot teljesített Kambodzsában, Mozambikban, a délszláv 

térségben, valamint a Kaukázusban. Késõbb egy kormányzati ciklus idõszakáig 

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot vezette, onnan került át a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetemre. 

Dr. BODA József 1976-ban végzett a Kossuth Lajos Katonai Fõiskolán, 

majd 1987-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. 1996-ban a Rendõrtiszti 

Fõiskolán szerzett felsõfokú bûnügyi képesítést. 2000-ben elvégezte az Ameri-

kai Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodájának (FBI) nemzeti akadémi-

áját. Felsõfokú szakmai tanulmányai mellett több hazai és külföldi szakirányú 

tanfolyamot is eredményesen elvégzett. 

Az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 1995-ben szerzett a hadtu-

domány körében egyetemi doktorátust, majd 2007-ben Ph.D. doktorátust. 2014-

ben habilitált a docensi oktatói fokozatra. Oktatói munkáját a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékén, 

illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolá-

ján fogja folytatni.  

Tudományos közéleti tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia 

köztestületi tagjaként fejti ki, ahol az MTA hadtudományi Bizottságának az 

alelnöke. Tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak. 2004-tõl 2010-ig a Sze-

mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 

alapított Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány elnöke 

volt. 2001-ben lépett be a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság sorába. 2016-tól a társaság elnökségi tagja. 
 

Dr. BODA József nyá. nb.vörgy., habil.doc. kitûntetései 

 

- 1978 A „Haza Szolgálatáért Érdemérem” bronz fokozat a honvédel-

mi minisztertõl. 

- 1984 A „Haza Szolgálatáért Érdemérem” ezüst fokozat a 

honvédelmi minisztertõl. 

- 1987 A „Haza Szolgálatáért Érdemérem” arany fokozata a 

honvédelmi minisztertõl. 

- 1988 „Aranykoszorús I. Osztályú Ejtõernyõs Tiszt” kitüntetõ cím. a 

honvédelmi minisztertõl.  

- 1989 „A Haza Fegyveres Szolgálatáért Emlékérem 1000 ejtõernyõs 

ugrás után” a honvédelmi minisztertõl.  

- 1992. „UNTAC Emlékérem” az ENSZ kambodzsai missziójában való 

részvételért. 

- 1993. a „Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje” a 
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köztár-sasági elnöktõl, az ENSZ kambodzsai missziójában való rész-

vételért. 

- 1994. „ONUMOZ Emlékérem” az ENSZ mozambiki missziójában 

való részvételért. 

- 1994. „Bátorságért Érdemjel” a belügyminisztertõl, az ENSZ mo-

zambiki missziójában való helytállásért. 

- 1994. „Magyar Köztársasági Emlékérem” a belügyminisztertõl. 

- 1996. „UNMIBH Emlékérem” az ENSZ bosznia-hercegovinai misszi-

ójában való részvételért. 

- 1996. „Köztársasági Elnöki Emlékérem” a köztársasági elnöktõl az 

ENSZ bosznia-hercegovinai missziójában való részvételért.  

- 1997. „Dísztõr” emléktárgy a belügyminisztertõl az ENSZ bosznia-

hercegovinai missziójában való részvételért.  

- 1999. rendõrségi „Szolgálati Jel” 10 éves szolgálat után. 

- 2001. A „Vám- és Pénzügyõrségért Érem” arany fokozata. 

- 2002. „Rendõrségi Fõtanácsosi” cím a belügyminisztertõl. 

- 2002. „Honvédelemért Emlékérem” a honvédelmi minisztertõl. 

- 2002. „Rendvédelem-történetért Érdemérem” a Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökétõl. 

- 2003. „Dísztõr” emléktárgy a belügyminisztertõl. 

- 2003. „Rendvédelem-történetért Érdemkereszt” a rendvédelem-törté-

net önzetlen támogatója számára, a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-

lem-történeti Tudományos Társaság elnökétõl. 

- 2003. XI. 3. „Tudományos Munkáért Emlékérem” a Belügyi Tudo-

mányos Tanács elnökétõl. 

- 2004. II. 14. a „Magyar Királyi Csendõrség Aranykoszorúval Éke-

sített Csendõr Érdemkereszt” a Magyar Királyi Csendõr Bajtársi Közösség 

központi vezetõjétõl, a Magyar Királyi Csendõrség történetének a gondo-

zását, illetve a mûvelési eredmények közkinccsé tételét jelentõs és mara-

dandó módon történõ elõsegítéséért. 

- 2004. VI. 30. „Dísztõr” a Büntetés-végrehajtás országos parancsno-

kától, a büntetés-végrehajtási képzés segítéséért. 

- 2005. „Dísztõr” a belügyminisztertõl. 

- 2005. „UNOMIG Emlékérem” az ENSZ grúziai missziójában való 

részvételért. 

- 2005. XII. 10. „Elismerõ Oklevél” a Magyar ENSZ Társaság elnö-

kétõl hazánk ENSZ tagságának 50. évfordulóján az ENSZ céljai megvalósí-

tásáért végzett kiemelkedõ munkáért. 

- 2006. III. 1. „Díszpolgári cím” grúzia, Zugdidi várostól. 

- 2006. „Rendvédelem-történetért Érdemkereszt” a rendvédelem-törté-

net kimagasló mûvelõje számára, a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
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delem-történeti Tudományos Társaság elnökétõl. 

- 2007. „Rendvédelem-történetért Érdemrend” a rendvédelem-történet 

önzetlen támogatójának, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-

neti Tudományos Társaság elnökétõl. 

- 2007. X. 31. „Dísztõr” a Határõrség országos parancsnokától. 

- 2008. VIII. 20. „Szolgálati Érdemjel Arany fokozat” a honvédelmi 

minisztertõl.  

- 2008. XI. 11. „Jubileumi Emlékérme” Magyar Köztársaság Katonai 

Felderítõ Hivatal fõigazgatójától. 

- 2008. XI. 29. „Dr. Kertész Imre emlékérme” a Magyar Rendészettu-

dományi Társaság elnökétõl. 

- 2010. VIII. 10. „köszönõlevél” az USA Külügyminisztériumának 

rendészeti és kábítószerügyi helyettes államtitkárától (Assistant Secretary 

of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, David T. 

JOHNSON) a Nemzetközi Rendészeti Akadémia magyar igazgatójaként vég-

zett több mint 12 éves munkáért. 

- 2010. VIII. 19. „köszönõlevél” a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) 

Igazgatójától (FBI Director Robert S. MUELLER, III) az ILEA érdekében 

végzett több mint 12 éves munkáért. 

- 2010. XII. 6. „Szemere Bertalan Díj” a Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökétõl a magyar rendvé-

delem-történet gondozásának elõsegítéséért. 

- 2011. XI. 25. a „Magyar Köztársaság Felderítõ Hivatal Emlékérem” 

arany fokozata a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójától, a szervezett 

érdekében végzett kiemelkedõ munkáért. 

- 2012. V. 29. a „Díszkard” a belügyminisztertõl a békefenntartók 

napja alkalmából. 

- 2012. X. 25. „Békefenntartásért Emlékérem” a belügyminisztertõl. 

- 2012. XI. 30. a „Szabó András Érem” Belügyi Tudományos Tanács 

elnökétõl. 

- 2013. IX. 16. „Díszkard” az országos rendõr-fõkapitánytól. 

- 2013. XII. 10. „Emléktárgy elismerés” elismerés a Katonai Nemzet-

biztonsági Szolgálat fõigazgatójától, a tudományos munka, az oktatás, kép-

zés területén nyújtott kiemelkedõ teljesítményért. 

- 2014. III. 6. „Rendvédelemért Emlékérem” a Magyar Rendvédelmi 

Kar Közgyûlésétõl. 

- 2014. III. 8. „Emlékérme” Pákozd polgármesterétõl és a Honvédség 

és Társadalom Baráti Kör elnökétõl a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti 

Emlékhely kialakításában és magas színvonalú mûködtetésében végzett sok 

éves munkáért. 

- 2014. IV. 22. „Arany fokozatú Díszjelvény” a Magyar Ejtõernyõsök 
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Bajtársi Szövetsége elnökétõl. 

- 2014. V. 23. „Szent György plakett” Magyar Rendészettudományi 

Társaság elnökétõl. 

- 2014. VII. 17. „Festmény” a belügyminisztertõl, az Nemzet-biz-

tonsági Szakszolgálat vezetõjeként teljesített  négy éves szolgálat elismeré-

seként. 

- 2015. II. 14. „Csendõr Emlékérem” a Magyar Királyi Csendõr 

Bajtársi Közösség központi vezetõjétõl a Magyar Királyi Csendõrség 1945. 

évi méltánytalan megszûntetése és üldöztetése kezdetének — 2015-ben 70 

éves — évfordulója alkalmából, a Magyar Királyi Csendõrség történetének 

mûvelése, feltárt eredmények közkinccsé tétele, illetve népszerûsítése érde-

kében kifejtett társadalmi munkája elismeréseként.  

- 2015 „25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlékér-

me” a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság elnökétõl, a magyar nemzeti rendvédelem-történet mûvelése negyed 

évszázados segítésének elismeréseként. 

- 2016. VI. 26. „UNMIBH IPTF EMLÉKLAP” a belügyminisztertõl az 

ENSZ boszniai rendõri missziójának 20. évfordulója és az ENSZ Nemzetközi 

Békefenntartók Napja alkalmából. 

- 2016. VII. 31. „A Köz Szolgálatáért Érdemjel” arany fokozata a belügy-

minisztertõl hivatásos szolgálati jogviszony megszûnésekor. 

- 2016. X. 14. „Kopácsi Sándor Polgárõr Érdemrend” az Országos Pol-

gárõr Szövetség elnökétõl, a polgárõr mozgalom támogatásáért.  

- 2018. VI. 21. „Pénzügyõr Díszszablya” a Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal vezetõjétõl, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem együttmûködésének erõsítésében végzett munkáért. 

- 2018. VII. 12. „Hadik Pisztoly” az országos rendõrfõkapitánytól, 

nyugdíjba vonulás alkalmából. 

- 2018. VII. 12. „Katasztrófavédelmi Rózsatõr” a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatójától, nyugdíjba 

vonulás alkalmából. 

- 2018. VII. 12. „Pisztoly” a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 

fõigazgatójától, nyugdíjba vonulás alkalmából 

- 2018. VII. 12. „SEIKO óra” a belügyminisztertõl, nyugdíjba vonulás 

alkalmából. 

- 2018. VII. 13. „A tanév embere” elismerõ oklevél, az Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem rektorától és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nem-

zetbiztonsági Intézete igazgatójától. 
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 Dr. BODA József habil.doc            Dr. BODA József                     Dr. BODA József 

                   dékán                       a kari zászló átvételekor   dékáni tisztségének átadásakor 

               2015-2018                              2015-ben                               2018-ban 
 
Dr. BODA József dékáni munkájának eredményeihez a magam és tudomá-

nyos társaságunk nevében ezúton gratulálok! 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-

ság tagsága és elnöksége bízik abban, hogy feladatai mérséklõdésével több idõt 
fog tudni szentelni tudományos társaságunk munkájában való részvételre. Dr. 
BODA József eddig is sokat tett nemzeti rendvédelem-történetünk mûvelése, a 
feltárt eredmények közkinccsé tétele érdekében. Tevékenységét jól sikerült 
akciók jelzik. Reméljük, hogy a jövõt illetõen tudományos társaságunk sikerei 
között gyarapodni fognak dr. BODA József tagtársunk nevéhez fûzõdõ eredmé-
nyek. Az állam által az aktív szolgálat teljesítése számára megszabott életkor 
limitet ugyan elérted, tudományos társaságunk azonban a továbbiakban is szá-
mít Rád. 
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BERKI Imre 

Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Bizottság 

történeti bizottsági ülése Németországban. 

 

Magyarország képviseletében dr. BERKI Imre a Katasztrófavédelem Köz-

ponti Múzeumának Igazgatója vett részt az International Association of Fire 

Services for Safer Citizens (CTIF) = Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzol-

tási Bizottság Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Munkacsoportjának 

ülésén a németországi Cellében. 

2018. X. 3-án a Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Bizottságá-

nak a Tűzoltóságok és Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Munkacso-

portja tartotta meg éves ülését. A tagországok képviselői előtt számolt be a 

munkacsoport elnöke az elmúlt időszakban végzett munkájáról, a résztve-

vők meghatározták a következő időszak feladatait, a bizottság és a munka-

csoport kapcsolatát, a 2019-es ülés helyszíneként az ausztriai Tullm-ot jelöl-

ték meg. 

2019. X. 4-én egész napos plenáris ülésen a munkacsoport tagjai ki-

lenc ország több mint száz küldötte képviseltette magát. Az előadások a 

tűzoltóság történetében jelentőset alkotó személyiségeket mutatták be. A 

témában megjelent publikációkat tanulmánykötet formájában is megjelen-

tették. 

Másnap érdekes történelmi tűzoltó bemutatón vettünk részt, ahol fel-

elevenítették, újra játszották a városháza tüzének oltását korabeli technikai 

eszközök és tűzoltási módszerek segítségével. 

Hasznos és tartalmas programokon mélyítettük el szakmai ismeretein-

ket, kapcsolatainkat, és öregbítettük hazánk hírnevét. 

 

A Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Bizottság Történeti, Múzeu-

mi és Dokumentációs Munkacsoport kilenc országának küldöttei 
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A Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltási Bizottság Történeti, Múzeu-

mi és Dokumentációs Munkacsoport 
 

 
 

Celle városháza tüze oltásának rekonstruálása 

korabeli technikai eszközök és tűzoltási módszerek segítségével 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 
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PARÁDI József 

 

Tájékoztató 

 

 

 

a

 
rendezvényünkről. 

 

2018. XI. 8. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
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FRÖHLICH Dávid 

100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

 

záz évvel ezelőtt, 1918. XI. 16-án alakult meg a mai Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet (HM HIM) és Múzeum jogelődje a 

Hadtörténeti Levéltár, valamint a Hadtörténeti Múzeum. Az intéz-

mény nagyszabású ünnepségsorozattal készült a jeles eseményre, melyre 

2018. XI. 16. és 19. között került sor. 

2018. XI. 16-án, pénteken tartották „A HM HIM 100 éves évforduló-

ja” alkalmából megrendezett ünnepség első részét. A pénteki rendezvényre 

leginkább katonai szervezetek képviselői, valamint külföldi partnerek és 

partnerintézmények voltak hivatalosak. A történelmi zászlók bevonulása, 

valamint a magyar légierő veszprémi elhelyezésű zenekarának játéka után 

bemutatták a Zrínyi Nonprofit Kft. által készített kisfilmet, mely a intéz-

mény 100 éves történetét mutatta be. Ezután ünnepi beszédek hangzottak el. 

Először dr. KOVÁCS Vilmos ezds., az intézmény parancsnoka köszöntötte az 

egybegyűlteket. Kihangsúlyozta, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

napjainkra kompetencia-központtá vált, hiszen a szervezeten belül megta-

lálható levéltár, múzeum, kutatóintézet, valamint a hadisír-gondozással 

foglalkozó igazgatóság egyaránt. Köszönetet mondott mindazoknak, akik 

adományaikkal hozzájárultak a múzeumi gyűjtemény növeléséhez. Ezen 

adományok közül többet meg is tekinthettek a résztvevők a Márványterem-

ben, ahol azokat a műtárgyakat installálták, amelyekkel a Hadtörténeti Inté-

zet és Múzeum gyűjteménye a 2018. évben gyarapodott. 

Ezután ÁDER János, köztársasági elnök köszöntő levelét olvasták fel, 

melyben gratulált a múzeumnak az eddig elért sikerekhez, valamint köszö-

netet mondott a munkatársaknak azért, hogy a jövő generációja hazafias, 

objektív történelemszemléletet kialakító nevelésében aktívan részt vettek. 

NÉMETH Szilárd, parlamenti államtitkár, a honvédelmi miniszter he-

lyettese elmondta beszédében, hogy a HM HIM hatékonyan hozzájárul a 

„Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program”-hoz is, mivel a 

dicső múlt feltárása, a hadisírok gondozása, a múzeumi kiállítások és múze-

umpedagógiai foglalkozások és rendezvények elősegítik a haderő toborzását 

és így a hadsereg modernizálását. Emellett megköszönte azt a munkát, ame-

lyet az intézmény munkatársai végeznek, és amelyre az országgyűlésben is 

lehet támaszkodni. 

Dr. HERMANN Róbert főtanácsos, az intézmény parancsnokának tudo-

mányos helyettese mutatta be az évfordulóra kiadott „100 éves a Hadtörté-

neti Intézet és Múzeum 1918-2018.” című kötetet. A kiadvány szervezeti 

egységenként ismerteti az intézmény történetét, a szervezeti átalakításokon 

keresztül a múzeumi gyűjtemények kialakulásán át azok bemutatásig. A 

S 
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kötet három nyelven jelent meg, magyarul, angolul és németül. Ezután a 

gyűjtők számára kiadott Emlékív került bemutatásra. Az Emlékív mellett a 

100 éves évfordulóra emlékérem is kiadásra került. Dr. SALLAY Gergely 

főtanácsos a Hadtörténeti Múzeum Dokumentációs Osztályának vezetője 

mutatta be a korlátozott példányszámban elkészült emlékérmet. Az előlapon 

a múzeum épületének főbejárata található a jellegzetes kínai ágyúk egyiké-

vel, míg a hátlapon a HM HIM 100 éves logója kapott helyet. Az emlékér-

met aranyozott, ezüstözött és antikolt, valamint bronz kiadásban adták ki. 

Az ünnepség zárásaként személyi elismerések átadására került sor. A 

múzeum dolgozói és támogatói különböző elismerésekben részesültek. 

Kiosztásra kerültek: Szolgálati érdemjel ezüst fokozata, Honvédelemért 

Kitüntető Cím I. és II. fokozatai, 100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múze-

um jubileumi ezüst, bronz emlékérmek, emléktárgyak és elismerő oklevelek. 

Másnap, 2018. XI. 17-én, szombaton, az ünnepségsorozat Intézeti nyílt 

nappal folytatódott. 

E nap érdekességei közé tartozott, hogy „Magyarország a Nagy Há-

borúban” című kiállítás egyik termében – nevezetesen a „Hadikávézóban” 

– felállított számítógépeken a látogatók megtekinthették I. világháború 

során hősi halált halt, vagy megsebesült, továbbá hadifogságba kekrült 

katonák adatait tartalmazó információs bázist. Az adatbázist a magyar levél-

tárakban fellelhető források mellett osztrák és cseh levéltárak veszteséglistá-

inak bevonásával készítették el az intézmény munkatársai. A több mint egy 

millió adatsorral rendelkező adatbázis tartalmazza a katonák nevét, születési 

adatait, a halál okát, valamint eltemetésük helyét. 

Az adatbázis nem csupán a Nagy Háborúban szolgált katonák leszár-

mazottainak nyújt lehetőséget utánajárni nagy- és dédszülők sorsának, ha-

nem kutatási segédletként is kitűnő forrásanyagot tartalmaz. Az adatbázis 

2018-as év végére mindenki számára elérhető lesz, a nyílt napon egyelőre 

még csak a kiállított múzeumi számítógépeken volt hozzáférhető a veszte-

séglista. 

A nap utolsó programpontja volt a már harmadik alkalommal megren-

dezett „(III.) HadTörténész Sörest”. A téma ez alkalommal természetesen a 

születésnapos intézmény volt. A HM HIM munkatársai felidézték az intéz-

mény történetét, emlékezetes történeteiket, valamint a múzeumban őrzött és 

kiállított egyedi, prominens személyiségekhez köthető műtárgyakat. Végül 

a múzeumi kisfilm is levetítésre került. 

A rendezvénysorozat utolsó napján 2018. XI. 19-én, hétfőn került sor a 

pénteki ünnepség folytatására. A jelenlévő ünneplők többségét a HM HIM 

korábbi és jelenlegi munkatársai alkották a meghívott vendégek mellett. Dr. 

KOVÁCS Vilmos, NÉMETH Szilárd, dr. HERMANN Róbert, dr. SALLAY Ger-

gely beszédei és bemutatói után további jubileumi emlékérmek kiosztására 
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került sor, először az intézmény korábbi vezetői közül vehették át az ezüst 

emlékérmet a díjazottak. Ezt követően az illetményemelésben részesült 

munkatársak névsora is felolvasásra került. Az állami kitűntetések és jutal-

mazások után — a személyi elismerések részeként — a Hadimúzeum Ala-

pítvány nevében dr. CSIKÁNY Tamás ezds. és dr. KREUTZER Andrea az 

alapítvány elnökségi tagjai adták át az alapítványi elismeréseket. Végezetül 

a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében dr. FODOR Pál a Magyar 

Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóintézet Társadalomtu-

dományi Intézetének főigazgatója és dr. PÁLFFY Géza a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóintézet Társadalomtudományi 

Intézetének tudományos tanácsadója és a PERJÉS család tagjai adták át a 

Perjés Géza díjat az év fiatal kutatójának, VARGA Szabolcsnak. 

(A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság tagjai közül a pénteki rendezvényen prof. dr. SZAKÁLY Sándor 

DSc, a hétfői ünnepségen pedig ZEIDLER Sándor ékítménytörténész vett 

részt. Emellett dr. SUBA János tagtársunk, aki az intézmény térképtárának a 

vezetője az előkészületi és lebonyolítási teendők aktív résztvevőjeként járult 

hozzá a 100 éves alapítási évforduló ünnepségének sikeréhez. a szerk.) 
 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületéről a XIX-XX. század fordulóján 

a „Ferdinánd laktanya”-ról készített fénykép. 
 

 
 
Forrás ! http://budapest100.hu/kapisztran-ter-100-eves-a-hm-hadtorteneti-intezet-

es-muzeum-szervezeseben/  

 

http://budapest100.hu/kapisztran-ter-100-eves-a-hm-hadtorteneti-intezet-es-muzeum-szervezeseben/
http://budapest100.hu/kapisztran-ter-100-eves-a-hm-hadtorteneti-intezet-es-muzeum-szervezeseben/
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A Márványterem 
 

 
 

Forrás ! http://m.militaria.hu/rendezveny-helyszinek/marvanyterem 

 

A 100 éve alapított intézmény Emlékérme 
 

 
 

Forrás ! https://honvedelem.hu/files/galeria/113435/01.jpg  

 

http://m.militaria.hu/rendezveny-helyszinek/marvanyterem
https://honvedelem.hu/files/galeria/113435/01.jpg
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PARÁDI József — ZEIDLER Sándor 

110 éves évforduló 
 

018. XI. 22-én (csütörtökön) 1600 órai kezdettel került sor a Rendőrség-
történeti Múzeum jogelőd szervezete 110 éves alapítási évfordulójának 
ünneplésére a múzeum helységeiben, mintegy 50 főnyi meghívott részvé-

telével. Tudományos társaságunk képviseletében ZEIDLER Sándor tagtársunk 
vett részt a rendezvényen, aki JOÓ Gábor tagtársunkkal közösen a rendszerváltás 
után hozta létre a múzeum rendőrség-történeti kiállítását. Ezt követően alakítot-
ták ki a múzeum munkatársai a kriminalisztikai tartalmú kiállításukat. A ren-
dezvényen megjelentek a rendőrképző iskolák, a rokon szakterületű múzeumok, 
az Országos Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség és a belügyi tárca 
képviselői. 

A Rendőrség-történeti Múzeum — amely sajnálatos módon csupán a ne-
vében múzeum, mivel a tartalmi kritériumok egy részének csupán hiányosan 
felel meg — kitett magáért, mivel a munkatársak a rendszerváltás óta lényegé-
ben változatlan történelmi kiállítása helyébe döntően a múzeumalapító leszár-
mazottjától származó korabeli relikviákból álló új kiállítást hoztak létre.  

A Rendőrség-történeti Múzeum jogelődjét 1908-ban 20 001/1908. (VIII. 
17.) IM.r. hozta létre „Mindazokat a tárgyakat, amelyeket a kir. bíróság el-
kobboztatott (Bn. 37., 38., §)., az esküdtbíróság, vagy a kir. törvényszák hatás-
köréhez tarrtozó ügyekben a kir. ügyészség, a kir. járásbíróság hatásköréhez 
tartozó ügyekben pedig a kir. járásbíróság vezetője a székesfővárosi Magyar 
Királyi Államrendőrség főkapitányi hivatalánál, vagy valamely csendőrségi 
parancsnokságnál, vagy közhatóságnál szervezett bűnügyi múzeum megkeresé-
sére, az eljárás jogerős befejezése után a múzeumnak megküldi. 

A kir. ügyészség vagy a kir. járásbíróságnak vezetője hivatalból is köteles 
a székesfővárosi Magyar Királyi Államrendőrség főkapitányi hivatalánál szer-
vezett vagy a legközelebb eső bűnügyi múzeumba küldeni azokat az elkobzott 
tárgyakat, amelyek megőrzése a nyomozó hatóságoknak vagy a büntetőjogi 
tudományos továbbképzésnek céljaira kívánatos. 

Ha az elkobzott tárgy ritkaságánál vagy más oknál fogva tudományos 
szempontból különösen tanulságosnak, vagy olyannak mutatkozik, amely a 
büntető cselekmény elkövetésének valamely új módozatát világítja meg, ily 
tárgyra a székesfővárosi Magyar Királyi Államrendőrség főkapitányi hivatalnál 
szervezett bűnügyi múzeumnak más bűnügyi múzeumok netalán korábban érke-
zett megkereséseivel szemben is előjoga van. Ily tárgy elkobzásáról a székesfő-
városi Magyar Királyi Államrendőrség főkapitányi hivatalnál szervezett bűn-
ügyi múzeumot értesíteni kell. 

Egyes elkobzott tárgyaknak valamelyik bűnügyi múzeumba küldését a kir. 
bíróságok hatásköréhez tartozó ügyekben az igazságügyminister esetenként is 
elrendelheti” [ 20 001/1908. (VIII. 17.) IM.r. a büntetőtörvénykönyvek és a 
bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908 : XXXVI. t. 
– c. hatályba léptetése és végrehajtása tárgyában. Magyarországi Rendeletek 
Tára, XLII.évf. (1908) I-II. füzet. 1116-1127.p. ] 

 
 

2 
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A múzeum felállításakor a budapesti rendőr-főkapitányság épületében — 
annak a korabeli elnevezés szerinti Ferenc József téri frontján — kapott helyet 
egy tekintélyes méretű teremben és három szobában a kiállítás. A múzeum 
létrejöttétől a hivatásukat szerető rendőrök az emléktárgyak gyarapításhoz gyűj-
tő munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak. Közülük is kiemelkedett dr. 
KELLER [KELETY] Géza rendőr fogalmazó, későbbi főkapitány-helyettes (Ko-
lozsvár 1874 – Gyula 1952, [kitelepítettként került a gyulai kórházba, ahol 
elhalálozott]). Dr. KELLER [KELETY] Géza a budapesti rendőrfőkapitányság 
egyik tehetséges munkatársa volt, akit általában olyan vezetői beosztásokra 
kértek fel, amelyeknek az eredményes betöltése intelligenciát és kreativitást 
igényelt. Ilyen tisztség volt a székesfővárosi állami rendőrség kötelékében 1915. 
XII. 20-án felállításra került rendőri szakkönyvtár könyvtárvezetői beosztása is. 
Az ő utóda segítette hozzá a múzeumot a felállítás időszakát idéző kiállítás 
létrehozásához. 

A múzeum az 1908. évi létrehozásakor is több volt mint bűnügyi kiállítás, 
mivel a fővárosi rendőrség története is helyet kapott a gyűjteményben. Már az 
alapításkor is úgy érezték a kortársak, hogy nem a bűnügyeknek és a bűnözők-
nek, hanem a bűnüldözőknek kell emléket állítani. Ez a szemlélet azonban 
lassan — a magyar nemzet vészterhes időszakai negatív hatásaitól terhelten — 
érvényesülhetett. A rendszerváltásig ugyanis a HORTHY Miklós és Ferenc Jó-
zsef nevével fémjelzett időszakok fővárosi rendőrsége történetének a bemutatá-
sa nem volt kívánatos. Sajnálatos módon a főváros ostroma során elpusztult 
gyűjtemény gyarapításakor a bűncselekmények történetének a bemutatása volt a 
jellemző a pártállam időszakában.  

Változásra a rendszerváltás nyújtott lehetőséget ugyan, amely azonban 
csupán felemás módon valósult meg. A magyar állam polgári időszakát és a 
pártállami időszakot a politikai ellenfelek eltérő módon értékelték. Ebből követ-
kezően élénken reagáltak arra, ha az érintett korok rendvédelme fővárosi törté-
netének a bemutatásához nyúltak a hányatott sorsú múzeum munkatársai. Nyil-
vánvalóan a politikai indíttatású támadásoktól tartva az illetékes tárca nem 
kívánta elvállalni a fejlesztéssel járó politikai prekoncepciókon nyugvó esetle-
ges inzultusokat. 

Ebből fakadóan a fejlesztések mostohagyerekévé vált a magyar rendvéde-
lem témája, ennek részeként pedig a többször nevet változtatott Rendőrség-
történeti Múzeum is. E helyzet egyenes következménye, hogy a kellő személyi, 
tárgyi és pénzügyi feltételek hiányával küzdő intézmény teljességgel alkalmat-
lan a testülettörténet gondozására és bemutatására, annak ellenére, hogy a mun-
katársak jószándékúak és időről időre kiállítások létrehozására sort kerítenek. 
Ez a helyzet hatványozottan hátrányos, mivel a magyar Rendőrmúzeumnak 
nem csupán a magyar rendőrség történetével kellene foglalkoznia, hanem 
mindazon testületeknek a történetével is, melyet a fennállása során integráltak a 
rendőrség szervezetébe. 

Abszurd helyzet, hogy a pártállami önkény bemutatásának a témakörére ma a 
magyar állam a sokszorosát költi annak, mint amit a rend fenntartására hivatott 
magyar testületek bemutatására fordít. Ezzel természetesen nem kívánom elítélni, 
illetve lebecsülni a Terror Házában folyó munkát, még csak nem is irigylem a ré-
szükre biztosított költségvetést. Úgy gondolom azonban, hogy ideje volna a magyar 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                  XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

141 

haza érdekében fegyveres szolgálatot ellátó rendfenntartók története témakörét is 
méltó helyére tenni. 

Álláspontunk szerint feltétlenül indokolt változtatni azon a helyzeten, 
hogy a XXI. század kezdetén a teljes magyar rendőrség történetének a bemuta-
tására hivatott szervezet — annak ellenére, hogy az utóbbi 200 évben a felada-
tok tekintetében a rendőrségbe integrálták például a csendőrséget (1945), a 
határőrséget (2007) és részben a folyamőrséget (1939) — hozzávetőlegesen 
ugyanakkora kiállítási térrel és munkatársi létszámmal rendelkezik, mint az 
1908. évi alapításakor, amikor a múzeumot a fővárosi rendőrség számára hozták 
létre, bár kétségtelenül azzal az elképzeléssel, hogy az ország valamennyi kri-
minológusa okulhasson az ott látottakból. 

Bízunk abban, hogy — talán nem is a távoli jövőben — a magyar rendvé-
delem múltjának tapasztalatai a jövő magyar rendvédelmének kiinduló pontjává 
válhatnak. E tapasztalok bemutatására hivatott intézmény pedig az állami hie-
rarchián belül méltó helyére kerülhet. 

 

 
Dr. BALOGH János r.vörgy. országos rendőrfőkapitány tájékozódik 

a Rendőrmúzeum új rendvédelem-történeti kiállításáról 
 

 
 

Forrás ! http://112press.hu/galeria/kepek/reszletek/110-eves-a-rendormuzeum/  

 

 

 

 

 

http://112press.hu/galeria/kepek/reszletek/110-eves-a-rendormuzeum/
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A Rendőrmúzeum emblémája 

 
 

Forrás ! www.rendormuzeum.com  

 
A Rendőrmúzeum bejárata 

 

 
 

Forrás ! www.rendormuzeum.com  

 

 

 
 

http://www.rendormuzeum.com/
http://www.rendormuzeum.com/


Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                  XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

143 

PARÁDI József 

Gondolatok egy kitűntetésátadás kapcsán. 

 

 Magyar Rendvédelem-történetért Érdemérem átadására került sor 

2018. XI. 28-án (szerdán) rendhagyó módon Balassagyarmaton a 

Palóc Múzeumban, mivel a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-

lem-történeti Tudományos Társaság elismeréseit hagyományosan a nemzeti 

rendvédelem-történetünk kutatási eredményeit ismertető és megvitató Ma-

gyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozat, illetve a Ma-

gyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozat rendezvényein 

adja át. Ez esetben azonban úgy éreztük, hogy helyesebben járunk el, ha ott 

kerül sor az átadásra, ahol az a kiállítás létrejött, amiért az elismerések ado-

mányozásra kerültek.  

Két fő részesült ez alkalommal Magyar Rendvédelem-történetért Ér-

demérem elismerésben:  

- HARTH Tamás András történész-múzeológus, a Palóc Múzeum munka-

társa; 

- NOVÁKNÉ Koplányi Edit nyá.hör.alez. a helyi nyugdíjas szervezet veze-

tője.  

Ők ketten kaptak ugyan kitűntetést — mint akik talán a legtöbbet tet-

tek a kiállítás érdekében — általuk azonban a Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság el kívánta ismerni mindazok-

nak a munkáját, akik a kiállítás létrehozásában részt vettek. Ez nem csekély 

létszám, hiszen valamennyien a munkájuk mellett segítették — ki tárgyi 

emlékekkel, illetve azok felkutatásával, mások szervezéssel, megint mások 

az installáció elkészítésével stb. — a színvonalas kiállítás létrehozását.  

Magát a kiállítást ugyan határőrizeti kiállítás névvel illetik, azonban 

nyugodtan viselhetné a „Hazaszeretet” elnevezést is. Ez a kiállítás ugyanis 

nem jöhetett volna létre a közreműködők hazaszeretete és Balassagyarmat, 

valamint a környező térség lakosainak a rokonszenve nélkül. A létrehozók 

és a tetteikkel rokonszenvező lakosság úgy érezte, hogy hazaszeretetüket 

kiállítás formájában is kifejezésre kell juttatniuk. Ezen érzésük kifejeződé-

sének pedig a magyar határőrizet témáját tekintették a legmegfelelőbbnek. 

Ez a választás nem volt véletlen, hiszen palócok voltak azok is, akik az I. 

világháború után megálljt parancsoltak a térségbe betörő cseh légió csapata-

inak. Hasonló nyomot hagyott a palóc nép lelkében a trianoni határt őrző 

testületek tevékenysége is. A lakosság tudta és érezte, hogy a határokat 

őrzők őket védik óvják, még akkor is ha a hétköznapok szintjén a határel-

lenőrzés megnehezítette a mozgásukat abban, hogy a Palócföld elcsatolt 

részein élő magyarokhoz eljuthassanak. 

A 
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Értelemszerűen a kiállítási tárgyak döntő többsége a néhai határőrség 

balassagyarmati kerülete, majd igazgatósága időszakából származik. Ko-

rábbi időszakok tárgyi emlékeinek a feltárására a társadalmi összefogással 

létrehozott kiállítás szervezői aligha vállalkozhattak. Nem csupán arról van 

szó, hogy az emberek emlékezetében a néhai határőrség él a legélénkebben, 

hanem arról is, hogy a testülethez kapcsolódó tárgyak még — ha nem is 

könnyen, de — elérhetőek. Ez a körülmény lényeges szempont olyan kiállí-

tás létrehozásakor, amelynek a költségeit nem fedezi mecénás, hanem a 

közakaratból fakadóan jön létre.  

A kiállításnak a Palóc Múzeum a dísztermében mintegy 200 m2-en 

nyújt helyet. Sajnálatos módon azonban ez a helybiztosítás nem lehet vég-

leges, hiszen a terem funkciójától eltér. Ebből fakadóan kérdéses a kiállítás 

fennmaradásának a lehetősége.  

Tudományos társaságunk reméli, hogy a kiállítás nem válik az enyé-

szet martalékává. A kiállított tárgyak döntően nem egyenként értékesek, 

hanem összességükben. Amennyiben visszakerülnének a tulajdonosaikhoz 

— még akkor is ha idővel nem „kopnak” el — elvész nemzeti történelmünk 

egy szeletét bemutató szellemi érték. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság hivatásának tekinti nemzeti rendvédelem-történetünk művelését, a 

feltárt eredmények közkinccsé tételét. E témakörben a tudományos társasá-

gunk keretein kívül végzett tevékenységeket is igyekszünk figyelemmel 

kísérni és az eredményeket elismerésben részesíteni. Így nem idegen tőlünk 

a témakörbe tartozó kiállítások készítői munkájának az elismerése sem. 

Nem először és reményeink szerint nem is utoljára került sor kiállítás létre-

hozásért elismerés adományozására. A kiállítás népi kezdeményezés, ön-

kéntes adakozás és társadalmi munka eredménye, melyet egy társadalmi 

szervezet a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság részesített kitűntetésben. 

Úgy gondolom mindenképpen joggal merül fel a kérdés, hogy hol ma-

rad a magyar állam? Vajon etikusan viselkedik-é a témagazda tárca, ha 

tudomást sem vesz az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekről? Hogyan 

lehetséges az, hogy a honvédelmi tárca világszínvonalú intézménnyel ren-

delkezik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezete által, ahol mintegy 50 

főnyi szakembergárdát foglalkoztatnak és a tárca költségvetésében is helyt-

álló a történetiségre fordított összeg? 

Ne feledjük, hogy a korábbi nevén Hadimúzeumot 1918-ban alapítot-

ták, a Rendőrség-történeti Múzeumot — korabeli nevén a Bűnügyi Múzeu-

mot — pedig 1908-ban. A két intézmény hozzávetőlegesen egyidős ugyan, 

azonban olyan különbség van a két szervezet között a Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum javára, hogy összehasonlításuk lehetetlen. A jelenlegi Rendőr-
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ség-történeti Múzeum létszáma nem haladja meg az 1908. évi felállításakor 

foglalkoztatott néhány fős létszámot, kiállítási tere pedig talán még cseké-

lyebb is az 1908. évinél. Eredetileg ezt a múzeumot a fővárosi rendőrség 

számára hozták létre. Azóta viszont a magyarországi rendőrségeket államo-

sították, majd a rendőrség átvette a honvédségbe integrált Magyar Királyi 

Folyamőrség vízirendészeti feladatait 1939-ben, a feloszlatott csendőrség 

feladatkörét 1945-ben, végül pedig a szervezetbe integrált határőrséget 

2007-ben, arról nem is beszélve, hogy 1945 előtt önálló testületként műkö-

dő testőrségek feladatát ma a rendőrség egyik szakszolgálati ága látja el.  

A jelenlegi Rendőrség-történeti Múzeum ugyan nevében viseli a mú-

zeum szót, azonban inkább szomorú paródiája a múzeum fogalmának. A 

szervezet nem, vagy csupán hiányosan felel meg a múzeumokkal szemben 

támasztott minimális elvárásoknak. Ebben a felállásban a témagazda bel-

ügyi tárca nyilvánvalóan nem lehet képes befogadni a balassagyarmati és az 

ahhoz hasonló kiállításokat, mivel nem rendelkezik megfelelő paraméterek-

kel és szervezetekkel. Ez ugyan önmagában is felháborító, azonban nem 

oldja meg a balassagyarmati kiállítás sorsát. 

Ebből a helyzetből fakadóan azzal a kéréssel fordulok MINDEN-

KIHEZ, aki úgy érzi, hogy határaink őrzése a nemzeti múltunk része és 

nemzeti létünk egyik feltétele, ne hagyja veszendőbe menni a balassagyar-

mati határőrizet-történeti kiállítást. 

Olyan szervezetre van szükség, amely hajlandó a mintegy 200 m2 

alapterületű kiállítást befogadni oly módon, hogy vállalja a fenntartási költ-

ségeket és biztosítja a kiállítás folyamatos megtekintésének a lehetőségét. 

Ez lehet állami, magán, vagy társadalmi szervezet, bár úgy gondolom, hogy 

a kiállítás létrehozásával a magyar társadalom már megtette a magáét, most 

a magyar államnak volna ildomos lépnie. 

A balassagyarmati határőr kiállítás kapcsán nyilvánvalóan „tűzoltó” 

mentőakcióra van szükség. Úgy gondolom, hogy a magyar állam rendelke-

zik kellő kapacitással ahhoz, hogy történetének a rendfenntartási részére 

vonatkozó kiállítást megmentsen. Ez a helyzet azonban óhatatlanul felveti 

annak a témáját is, hogy a belügyi tárca történelmével foglalkozó szerveze-

teit illő volna olyan helyzetbe hozni, hogy fogadni legyenek képesek a népi 

kezdeményezések eredményeit.  

Bízom abban, hogy e sorok talán eljutnak azokhoz is akik tehetnek va-

lamit a téma érdekében. 

Nemzeti rendvédelem-történetünk gondozásához mindenkinek további 

eredményeket kívánok! 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                  XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

146 

 

A Rendvédelem-történetért Érdemérem 

szalaggal, jelvény és szalagsáv 

 
 

A kitűntetés adományozó oklevele 
 

 
 

Forrás ! PARÁDI Ákos — PARÁDI József : A magyar rendvédelem-

történetért elismerések. 44-45.p. Budapest, 2016, Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 101 p. HU-ISBN 978 963 89 

8286 5. 

 
 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

165 

VI. 

MŰHELY 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 

 

PARÁDI József 

A magyar határőrizet és a rendszerváltozások 1867-2007. 
 

 XIX-XX. századi magyar rendszerváltások és a határőrizet kapcsolatának 

folyamatát végig tekintve első látásra úgy tűnik, hogy a határőrizet a ma-

gyarországi rendszerváltások egyik vesztese.1 A magyar határőrséget a 

harmadik évezred első évtizedében megszűntették, a szervezetet beolvasztották a 

rendőrségbe.2 Ezek ugyan tények, azonban két témát mégis érdemes közelebbről 

megvizsgálni. Nevezetesen: 

- hogyan zajlottak le a magyar határőrizet rendszerváltozásokhoz kapcsolódó át-

szervezései; 

- az ország határőrizeti fejlődésének egyenes következménye volt-é a 2007. évi 

integráció, vagy pedig más irányú megfontolások motiválták a döntést? 

Első lépésként azt célszerű behatárolni, hogy mettől-meddig terjedjen a vizs-

gálat időtartama. E tekintetben kiindulási időpontnak a kiegyezést tekintem, mint a 

tartósan működő polgári magyar állam kialakulásának a kezdetét.3 Vissza lehetne 

ugyan nyúlni az 1848/1849-es magyar forradalom és szabadságharchoz is, azonban 

az idő rövidsége és a honvédő harcok nem tették lehetővé, hogy ezen időszakban 

Magyarországon a polgári magyar rendvédelem kifejlődjön. Csupán elképzelések-

ről és kezdeményezésekről beszélhetünk 1848 kapcsán.4 A forradalom és szabad-

ságharcot követő neoabszolutizmus nem tekinthető a magyar állam fejlődése legi-

tim korszakának, hiszen az országot feldaraboló, a magyar államot megszűntető, a 

Kárpát-medencében élő népek elnémetesítésére törekvő idegen elnyomó hatalom 

részeként épült ki. Ez a rendszer vitathatatlanul az első polgári jellegű formáció volt 

a Kárpát-medencében, azonban az is vitathatatlan, hogy egy idegen hatalomnak a 

magyarságot felszámolni kívánó eszköze is volt.5 A magyar határőrizeti rendszer a 

polgári magyar állam kiépülésével a polgári magyar rendvédelem kialakulásának 

részeként jött létre, amely azonban sohasem szakadt el teljes egészében a honvéde-

lemtől. Az állam szerkezetén belüli önálló határőrizeti rendszer 2008-ig működött. 

A magyar határőrizet történetének mintegy másfél évszázadát indokolt tehát átte-

kinteni ahhoz, hogy a jelzett két témát megvizsgálhassuk.6 

 

 

A 
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Második lépésként nyilvánvalóan azzal indokolt foglalkozni, hogy nemzeti 

határőrizettörténetünk vizsgálat alá vont 152 éves periódusában hányféle és milyen 

határőrizeti modellek működtek. E tekintetben három modell különböztethető meg: 

a dualizmuskori, a két világháború közötti és az 1945 utáni időszakban megvalósí-

tott határőrizet. Az 1990-től 2008-ig terjedő időszak magyar határőrizetét átmeneti 

időszaknak tekintem.7 

A dualizmuskori határőrizetünk 1867-től 1919-ig tartott. Nemzeti határőrize-

tünket alapvetően két tényező alakította. Egyrészt egész Európában, így a magyar 

királyságban is uralkodó liberális szemlélet, amely nem tette lehetővé, hogy az 

államhatalom adminisztratív eszközökkel széleskörűen befolyásolja polgárai szabad 

mozgását.8 A Magyar Királyságban törvényben nyilvánították ki, hogy — az orszá-

gok közötti kölcsönösség elve alapján — az államhatár átlépéséhez nem szükséges 

útlevél, csupán bizonyos speciális esetekben.9 Ebből az Európa-szerte többé-

kevésbé elfogadott felfogásból fakadóan a kontinens országainak határai — néhány 

kivételtől eltekintve — nyitottak voltak. 

A másik tényező, amely befolyásolta a korabeli magyar határőrizetet az Oszt-

rák-Magyar Monarchia léte volt. Az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság 

közös határain lényegében ugyanaz volt a helyzet, mint jelenleg az Európai Unió 

schengeni határain. A Magyar Királyságnak az Osztrák-Magyar Monarchia külső 

határaival egybeeső határszakaszain a helyzet a Magyar Köztársaságnak az Európai 

Unió külső határaival egybeeső határszakaszaihoz volt hasonlítható. Következés-

képpen a korabeli Magyar Királyságot a szomszédos országok részéről katonai 

fenyegetés nem érte.10 

Ebben a helyzetben a magyar politikai közgondolkodásból hiányzott az önálló 

határőrizeti szervezet szükségességének a megfogalmazása. A katonai határőrvidé-

ket — amely egyébként is csupán a Balkán irányában működött — oly módon 

oszlatták fel és integrálták a térséget a polgári fejlődésbe, hogy határőr testületet 

nem szerveztek a helyébe.11 Idővel azonban — elsősorban a külső határok tekinte-

tében — szükségessé vált a határőrizeti tevékenység önálló szervezeti keretbe fog-

lalása. Kezdetben csupán a határmenti pénzügyőr csapatok látták el a zöldhatár 

őrzését,12 a közeli városok rendőrségeinek kikülönített csoportjai a személyforga-

lom ellenőrzését13 a vámhivatalok pedig az áruforgalmat ellenőrizték.14 Tevékeny-

ségüket a határmenti szolgabírói kirendeltségek fogták össze.15 

Idővel azonban szükségessé vált a külső határok őrzésének a megerősítése. 

Erre a célra a korszak legeredményesebb rendvédelmi testületét a csendőrséget 

vetették be, amely az ország belsejében a közrend megszilárdításával már bebizo-

nyította használhatóságát.16 A Magyar Királyi Csendőrségen belül a határőrzési 

teendőket a határszéli csendőrség látta el. A határszéli csendőrséget a csendőrtestü-

leten belül fegyvernemi jelleggel — későbbi terminológia szerint szakszolgálati 
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ágként — hozták létre.17 A polgári magyar állam fejlődésében az első önálló határ-

őrizeti testület a Magyar Királyi Határrendőrség volt, amelyet viszonylag későn a 

XX. század elején állítottak fel.18  

A dualizmuskori magyar határőrizeti modell összhangban állt a nyugat-

európai modellel, amelyben már elvált a határőrizet a határvédelemtől. Ugyanakkor 

azonban a Kárpát-medence-i sajátosságokat tükröző szerkezeti elemek is létrejöttek, 

amelyek más országokban nem, vagy csak részlegesen voltak fellelhetők.19 Össze-

hasonlítva a korabeli folyamatot az 1989 után tapasztaltakkal megállapítható, hogy 

a magyar határőrizet tekintetében a jelenlegivel ellentétes tendenciák érvényesültek 

annak ellenére, hogy a körülmények lényegében azonosak voltak. 

Abban az esetben azonban, ha a rendszerváltás óta eltelt időszakot hasonlítjuk 

össze a dualizmus első két évtizedével megállapítható, hogy a határőrizet tekinteté-

ben szinte hajszálpontosan azonos folyamat ment végbe. Ennek során az önálló 

határőrizeti szervezetet megszűntették, a feladatkörét pedig a meglévő rendvédelmi 

szervezetekbe integrálták. A kivitelezés technikáját illetően természetesen van 

ugyan eltérés, azonban a folyamat jellege és eredménye tulajdonképpen azonos.20 

A dualizmus első két évtizedét követően azonban a magyar politikai elit fel-

ismerte, hogy a rendvédelmet — annak részeként a határőrizetet is — erősíteni kell. 

Ezt nem csupán a létszám gyarapításával kívánták elérni, hanem azzal is, hogy új 

szervezeteket hoztak létre — például a Magyar Királyi Csendőrséget — és elindí-

tották annak a folyamatát, hogy a széttagolt rendvédelmi erőket az önkormányzatok 

hatásköréből a központi államhatalom kompetenciájába vonják.21  

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon végig kell-é járni a harmadik évez-

red elején a dualizmus időszakában megtett utat? Nem lett volna-é célszerűbb a 

korabeli tapasztalatokat adaptálni korunkra és a már kimunkált modellt újjá alakíta-

ni a jelenlegi gyökértelen megoldás alkalmazása helyett? 

A kiegyezéskori rendszerváltás tekintetében megállapítható, hogy a korabeli 

határőrizet a polgári magyar állam rendvédelmi struktúrájának a részeként jött létre. 

Ekkor vált el a határőrizet a határvédelemtől. az új magyar határőrizeti struktúra 

harmonizált a nyugat-európai országok határőrizetének lényegével, ugyanakkor a 

nemzeti érdekeknek megfelelő specialitásokkal is rendelkezett. Liberális szellemű 

nemzetközi közegben fokozatosan olyan új magyar határőrizeti rendszer jött létre, 

amelyben helye volt az önálló határőrizeti testületnek.22 

Az 1919-es magyarországi tanácsköztársaság időszakát csupán egy kísérlet-

nek tekintem. A 133 napos uralom alkalmatlan volt arra, hogy tartós megoldások 

gyökeresedjenek meg. Az ugyan nyilvánvaló, hogy a magyarországi tanácsköztár-

saság vezetői szakítani kívántak a korábbi határőrizettel. Kérdéses azonban, hogy a 

fegyveres konfliktus oldása nyomán, az alapvetően nyugat-európainak tekinthető 

környezetben fenntartották volna-é az eredeti koncepciójukat, vagy sem. Ezt csupán 
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találgatni lehet. Ami bizonyos, az a visszatérés 1919-et követően a dualizmuskori 

rendvédelemhez.23  

Az I. világháborút követő forradalmak után a magyar államhatalom kontinuí-

tásának a hangoztatása került ugyan előtérbe, azonban emellett módosításokra is sor 

került a magyar rendvédelem terén is. A legátfogóbb változtatásokat a határőrizet 

terén valósították meg. Megszűntették a határszéli csendőrséget és a határrendőrsé-

get. Ehelyett a határvonallal érintkező működési területtel rendelkező csendőr őrsö-

ket bevonták a határvonal őrzésébe. Az önkormányzati rendőrségek államosítása 

nyomán pedig létrehozták a határszéli rendőrkirendeltségeket az utasforgalom 

ellenőrzése céljából. A vámhivatalok és a pénzügyőrség határmenti szakaszai to-

vábbra is részt vettek a határőrizet megvalósításában. Mindez azonban kiegészült a 

Magyar Királyi Vámőrséggel, amely a határőrizetben a vezető szerepet átvette a 

volt Magyar Királyi Határrendőrségtől.24  

Már a dualizmus időszakában kiépült a külső határokon a többlépcsős, azon 

belül a többvonalas határőrizet, illetve az erőknek és eszközöknek a valószínűsíthe-

tő illegális határátlépések helyére és idejére koncentrálása. A szisztéma 1919 után 

kiterjedt a trianoni békediktátum utáni magyar állam összes határszakaszára.25 

A trianoni békediktátum egyik következménye volt, hogy ismét bevontak ka-

tonai erőket a határőrizetbe. Ez azonban csupán a látszat volt. A Magyar Királyi 

Vámőrség és utódszervezetei azaz a Magyar Királyi Határőrség, majd a Magyar 

Királyi Honvéd Határvadászok testületében élesen elkülönült a határőrizeti tevé-

kenység a határvédelmet megvalósítók teendőitől. 1938-ig azonban a határőrizeti 

testületeket fedőszervezetként is működtették, mivel ide rejtették el a haderő 1/3-át, 

hogy az esetleges ellenséges támadásokat már a határ mentén lassítani lehessen. A 

magyar állam részéről ezzel szerettek volna időt nyerni a hátország mozgósítására, 

a határ közelébe került ipari centrumokban minél nagyobb mennyiségű hadianyag 

gyártására és a lehető legkedvezőbb pozíciók elérésére a konfliktus diplomáciai 

rendezhetősége érdekében.26 

A két világháború közötti időszak tekintetében megállapítható, hogy a korabe-

li magyar rendvédelmi struktúra egészéhez képest a határőrizet változott a legdina-

mikusabban. A kiváltó ok pedig egyértelműen a trianoni békediktátumban rejlett. A 

határőrizetben a katonai jelenlét csupán látszólagosan tért vissza. A határ őrzése és 

védelme továbbra is elkülönült, de egy szervezeten belül oly módon, hogy a határ-

őrizetet megvalósító úgynevezett határszolgálatosok álcázásával hozta létre a ma-

gyar állam a határvédelmi erőket.27 
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A két világháború közötti Magyar Királyság határőrizete ebben a tekintetben 

egyedi volt. A lényeget illetően azonban továbbra is a nyugat-európai típusú határ-

őrizetek körébe sorolható, ahol a határőrizeti teendőket döntően a rendvédelmi 

testületek valósítják meg. Alapvetően változott azonban a hazai és a nemzetközi 

légkör. Az államok a polgáraik szabadabb mozgását korlátozták. Általánossá vált az 

útlevél és vízumkötelezettség. A külföldre utazás lehetőségét a polgároknak kérni 

és indokolni kellett, azonban a korlátozások még nem lehetetlenítették el a külföldre 

utazásokat, csupán az engedélyezési eljárás keletkezett, amely egyben bürokratikus 

is volt.28 

Az 1945 és 1950 közötti időszakot átmeneti periódusnak tekintem a magyar 

állam teljes felépítménye tekintetében. Ez alatt a fél évtized alatt a szovjet befolyási 

övezet részévé vált. Magyarországon az államot átszervezték a szovjet típusú párt-

állam mintájára. A határőrizet tekintetében ez azt jelentette, hogy a szovjet állam-

biztonsági szervezet mintájára kiépülő államvédelmi hatóság részévé vált a határőr-

ség. Ezzel egyben a magyar határőrizet felemás módon ugyan, de ismét visszakerült 

a kiegyezés előtt állapotba abban az értelemben, hogy ismét katonai erővel valósí-

tották meg a határok őrizetét. Egyébként pedig — a pártállami szisztémára jellemző 

módon — a szervezet irányítása nem a kormány, hanem az uralkodó párt felső 

vezetésének a kezébe került.29  

A körülmények alapvetően megváltoztak. A határok totális bezárásából faka-

dóan a határátlépés kevesek kiváltságává vált. Előtérbe került az esetleges világhá-

borús veszélyeztetettség a két világrendszer összetűzése nyomán. Magyarország 

pedig az esetleges összecsapás terrénumába tartozott. A magyar határőrizet tovább-

ra is kétlépcsős, azon belül pedig többvonalas maradt. A hangsúly azonban az alig 

létező határforgalom ellenőrzéséről a határvonal őrzésére került.30 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc nyomán ez a totális határőrizeti 

rendszer fokozatosan fellazult, az 1989. évi rendszerváltozás kapcsán pedig igyeke-

zett a nyugat-európai mintát követni. A struktúra lényege azonban nem sokban tért 

el a korábbiaktól, bár ebben az időszakban a magyar határőrizeti szervezetet a per-

manens változások jellemezték. Alapvetően megváltozott jogi környezetben és 

feltételrendszerben működtek a magyar határőrizeti szervezetek.31 

Összességében tehát megállapítható, hogy a vizsgált időszakban Magyaror-

szágon három határőrizeti modell működött — nevezetesen: a dualizmuskori, a két 

világháború közötti és a pártállami — figyelmen kívül hagyva az átmeneti idősza-

kok 1919. évi és 1945-1949-ig tartó sajátos határőrizetét. E három modellben talál-

ható statikus — mindhárom időszakon átívelő — és csupán az adott időszakhoz 

kapcsolódó elemek. Statikusnak tekinthető a határforgalom ellenőrzése, a határvo-

nal őrzése és a határrend betartatása hármas tevékenységi kör jelenléte. Ezen tevé-

kenységek egymáshoz viszonyított súlya és aránya azonban már erősen eltért az 
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egyes modellekben. Statikus elemnek tekinthető továbbá a többlépcsős, azon belül 

pedig a többvonalas határőrizet megvalósítása, illetve az erők és eszközök koncent-

rálása a kiemelt fontosságú területekre és időkre. 

Mindhárom modellben erőteljesen eltér egymástól a határőrizeti testületek 

száma és létszáma, az államapparátuson belül betöltött szerepe, a hatáskörök jogi 

szabályozása, az államhatár átlépésének megítélése. Egyértelműen megállapítható, 

hogy a modelleket alapvetően két tényező befolyásolta. Egyrészt a nemzetközi 

helyzet, azaz a szomszédokhoz és a nagyhatalmakhoz fűződő viszony. Másrészt 

pedig az állam szerepéről vallott felfogás, amely nem minden esetben a magyar 

politikai kultúra szülötte volt. 

A modelleket kialakító periódusokat — közvetlenül, vagy közvetve — vala-

milyen fegyveres konfliktus időszaka előzte meg. 

Megítélésem szerint a gyakori határőrizeti modellváltás csupán részben indo-

kolható népünk viharos történetével. Nyilvánvalóan befolyásolta ugyan a magyar 

határőrizeti rendszer változásait a külső körülmények alakulása. Legalább olyan 

mértékben hatottak azonban nemzeti határőrizetünkre a társadalmunkban végbe-

ment változások és a változásoknak az államra gyakorolt hatása.  

Úgy gondolom tévúton járnék, ha a magyar határőrizet permanens változásai-

nak okát csupán szakmai kérdésnek tekinteném. A változások fő indítéka az állam 

megítélésében rejlik. Az uralkodó elitnek az állam szervezetéről vallott felfogása 

tükröződött a magyar határőrizeti szervezetek és tevékenységek jellegében. 

A fő kérdésnek tehát nem azt tartom, hogy mik a magyar határőrizet szakmai 

tapasztalatai hanem azt, hogy milyen államot szeretnénk és azt milyen nemzetközi 

környezetben valósítjuk meg. Ennek a függvénye a magyar határőrizet. A XIX-XX. 

századi magyar határőrizetet a neoabszolutizmussal kezdődően a liberalizmuson 

keresztül az állampárttal bezárólag többféle keretben valósították meg. A teljes 

vizsgált időszakot figyelembe véve az instabilitás tekinthető a fő jellemzőnek. Ezen 

belül azonban az egyes modellekre mégis a stabilitás a jellemző. Hosszabb-

rövidebb átállási időszakot követően a magyar határőrizeti rendszerek jól működ-

tek, hiszen teljes összhangban álltak az állam jellegével és a nemzetközi környezet 

által diktált feltételekkel. 

A vizsgált időszak egészén végigfutó tendenciának tekinthető, hogy a magyar 

határőrizetben megerősödött a központi államhatalomnak való közvetlen aláren-

deltsége. A polgári fegyveres őrtestületek rovására a katonailag szervezett fegyve-

res őrtestületek kerültek túlsúlyba. A határőrizeti erők különböző rendvédelmi 

szervezetekbe való tagoltságának a helyébe pedig az önálló határőrizeti szervezet 

lépett, amely a határőrizeti teendők dandárját valósította meg. Ezek a folyamatok a 

magyar állam valamilyen veszélyeztetettségére adott válaszok voltak, függetlenül 
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attól, hogy az országon belül milyen társadalmi, gazdasági berendezkedés keretei 

között élt a magyar nemzet.  

Álláspontom szerint amennyiben gyenge államot szeretnénk, akkor a határőrség 

integrálása helyénvaló. Amennyiben azonban erős államot szeretnénk a független határ-

őrizeti szakmai szerv megóvása — ha minimális létszámmal is — de indokolt.  

A dualizmuskori és a rendszerváltás utáni hasonló helyzetekből levont kora-

beli következtetések jól érzékeltetik, hogy a fő kérdés az állam szerepének a meg-

ítélése. Mindhárom határőrizeti modell periódusát figyelembe véve az állam szere-

péről vallott felfogás sokkal egyértelműbb volt, mint napjainkban. Ezek a felfogá-

sok nem mindig alapultak hasznos és viszonylag demokratikus körülmények között 

lezajlott elméleti viták eredményein, mint például a dualizmusban. A pártállam 

időszakában egyfajta diktátum szerint épült ki az állam, azonban a diktátum egyér-

telmű volt.  

Napjainkban az egyértelműség hiányzik. Egy-egy választási cikluson belül is 

nagy eltérések tapasztalhatók e téren, hát még a ciklusok között. A rendszerváltás 

utáni időszak fő szakmai fogyatékosságának azt tekintem, hogy: 

- nem lehet egy államot négy évente átalakítani, ha előbbre akarjuk vinni az or-

szágot, az ilyen átalakítások csak arra jók, hogy az éppen uralmon lévők hatalmukat 

akadálytalanabbul érvényesíthessék; 

- a környezet figyelembe vétele mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a hagyo-

mányokat, a nemzeti sajátosságokat, a szakmai tapasztalatokat, ezek hiányában ugyanis 

gyökértelen a lakossági támogatást nélkülöző megoldások hozhatók csupán létre; 

- a magyar határőrizetnek összhangban kell állnia a realitásokkal, azaz nem lehet a ve-

szélyeztetettség helyzetében is ugyanolyan szervezetekkel, eszközökkel és metodikával 

őrizni a haza határait, mint amikor ezek a veszélyek nem érvényesülnek; 

- a magyar államnak szüksége van olyan önálló határőrizeti szervezetre, amely magá-

ban hordozza a különböző erősségű veszélyeztetettségi helyzetekre adandó megnyugta-

tó válaszok lehetőségét, azaz a gyors átalakulás és reagálás képességét, a határőrizeti 

szakmai kultúra folyamatos működtetését. 

Amennyiben tehát a parerga elején rögzített két kérdésre egyértelmű és rövid vá-

laszt vár az olvasó, azt úgy fogalmazhatom meg, hogy: 

- a rendszerváltozásokhoz kapcsolódó magyar határőrizeti átszervezések az elmúlt 

másfél évszázad során úgy valósultak meg, hogy abból a határőrizet megerősödve került 

ki, mely tendencia azonban 2007-ben megszakadt; 

- a magyar kormánynak a határőrség 2007. évi beolvasztását eredményező döntése 

megítélésem szerint elhamarkodott volt, egyben pedig a döntést hozók minden bizony-

nyal ideológiai megfontolásokat helyeztek a nemzeti érdekek elé.  
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ban és Magyarországon 1849-2005” című XXIV. 

konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás 

javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

PARÁDI: Nemzeti határőri-

zetünk polgári szakasza. 

(6.;) 
 

— PARÁDI József: Nemzeti határőrizetünk polgári 

szakasza. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta His-

toriae Preasidii Ordinis), XXIII. évf. (2013) 27-28-

29-30.sz. 141-154.p. HU-ISSN 1216-6774. 
 

PARÁDI: A Magyar Királyi 

Vámőrség a polgári magyar 

állam rendvédelmi testülete. 

(24.;) 
 

— PARÁDI József: A Magyar Királyi Vámőrség a pol-

gári magyar állam rendvédelmi testülete. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordini), XIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 81-98.p. 

HU-ISSN 1216-6774. 
 

PARÁDI: A katonailag szer-

vezett őrtestület és a pol-

gári őrtestület. 

(21.;) 
 

— PARÁDI József: A katonailag szervezett őrtestület 

és a polgári őrtestület. Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXV.évf. 

(2015) 43-44-45-46.sz. 77-84.p. HU-ISSN 1216-

6774. 
 

PARÁDI: A magyar rendvéd-

elem 1867-1918. 

(21.;) 
 

— PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. 

HU-ISSN 1216-6774. 
 

PARÁDI: A magyar rend-

védelem 1919-1941. 

(21.;) 

— PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1919-1941. 

Rendvédelem-történ-ti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 54.sz. 59-92.p. 

HU-ISSN 1216-6774. 
 

URBÁN 

(4.;) 
 

— URBÁN Aladár: Az 1848–1849-es szabadságharc 

rendvédelmi testületei. Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) I.évf. (1991) 

1.sz. 7-16.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány ko-

rábbi változata 1990. április 24-én Budapesten hang-

zott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság által szervezett rend-

védelem-történeti tudományos konferenciasorozat-

nak a „A rendvédelem-történet kutatásának, feldol-

gozásának és oktatásának időszerű kérdései” című 

II. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás 

javított bővített és átdolgozott változata. 
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TANKÖNYVEK 
 

KESERŰ — PARÁDI 

(1.;) 
 

— KESERŰ István — PARÁDI József: A magyar határőri-

zet története, hagyományai. Budapest, 1990, Határőr-

ség. 72 p. HU-ISBN — 

 
 

DOKUMENTUMGYŰJTEMÉNYEK 
 

SASHEGYI 

(5.;) 
 

— SASHEGYI Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltár. Bu-

dapest, 1965, Akadémia Kiadó. 522 p. /Magyar Orszá-

gos Levéltár kiadványai, I. ; Levéltári leltárak, 4./ 
 

 

KÉZIRATOK 
 

BÚR 

(11.;) 
 

— BÚR Márta: A magyar határőrvidék felszámolása. A 

házközösség /zadruga/ válsága. Kandidátusi disszer-

táció (MTA). Kézirat. Budapest, 1962. 
 

GÁSPÁR 

(6.;) 

— GÁSPÁR László: A magyar határőrség szolgálati tevé-

kenységében ható elvek érvényesülése és változásai 

1945-től az 1990-es évek végéig. Kandidátusi értekezés 

(MTA) Kézirat. Budapest, 1996. 
 

KESERŰ: A határőrség meg-

alakulása és tevékenysége a 

népi demokratikus forrada-

lom időszakában. 

(29.;) 
 

— KESERŰ István: A határőrség megalakulása és te-

vékenysége a népi demokratikus forradalom idősza-

kában. Kandidátusi értekezés (MTA-TMB). Kézirat. 

Budapest, 1985.  
 

NAGY: A határőrség területi 

elhelyezkedésének, tevékeny-

ségének, szervezetének és lét-

számának fejlődése 1958-1998. 

(6.;) 
 

— NAGY József: A határőrség területi elhelyezkedésének, 

tevékenységének, szervezetének és létszámának fejlődé-

se 1958-1998. Ph.D. disszertáció (ZMNE). Kézirat. 

Budapest, 2000. 
 

PARÁDI: A dualista Magyar-

ország határőrizete 1867-

1914. 

(15.;19.;) 
 

— PARÁDI József: A dualista Magyarország határőri-

zete 1867-1914. Bölcsészdoktori disszertáció (ELTE 

BTK). Kézirat. Budapest, 1985. 162 p.  
 

PARÁDI: A magyar állam 

határőrizete 1920-1941. 

(24.;25.;) 
 

— PARÁDI József: A magyar állam határőrizete 1920-

1941. Kandidátusi értekezés (MTA). Kézirat. Budapest, 

1990. I.köt. 264 p. + II.köt. 265-567 p. melléklet. 
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JOGSZABÁLYOK 
 

1867/XII.tc. 

(3.;) 
 

— 1867/XII.tc. a Magyar Korona országai és az Ő Fel-

sége uralkodása alatt álló többi országok között 

fennforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek elinté-

zésének módjáról. 
 

1903/VI.tc. 

(9.;) 
 

— 1903/VI.tc. az útlevélügyről. 
 

2007/LXXXIX.tv. 

(2.;) 
 

— 2007/XC.tv. a rendőrségről szóló 1994/XXXIV.tv. 

módosításáról. Magyar Közlöny, LXIII.évf. (2007) 

88.sz. 6567-6581.p. HU-ISSN 2063-0379. 
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VII. 

EDUKATIO 
(Rovatvezető: PARÁDI József) 

 

PARÁDI József 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

és a rendvédelem-történeti témájú doktori disszertációk 

2018. 

udományos Társaságunk tagjaival szemben nem követelmény a tudományos 

fokozat, mégis jelenleg mintegy 40 tagtársunk rendelkezik valamilyen dokto-

rátussal igaz azonban, hogy doktoraink jelentős része nem rendvédelem-

történeti témával védte meg disszertációját. Társaságunkon belül tudományos értékű-

nek tekintjük a dr.univ. (azon egyetemi doktorátust, amelyet nem a diplomaszerzés 

keretében, hanem külön eljárásban szereztek a Ph.D. formáció bevezetését megelőző-

en) korábban tudományos fokozatnak minősülő, ma már csupán címnek tekintett 

doktorátust is. Témánk szempontjából ugyan figyelembe vettük a diplomaszerzési 

eljárás keretei között megvédett doktorátusokat is, ezeket azonban nem tekintjük 

tudományos fokozatnak.  

A táblázatban szereplő adatok a 2018. évi helyzetet tükrözik. A doktorátussal 

rendelkezők körében, az adott személy által elért legmagasabb szintű doktorátust 

vettük figyelembe (I.sz. melléklet). 

Korábban több tagunk rendelkezett doktorátussal, azonban közülük néhányan 

idős koruk miatt már nem vesznek részt társaságunk tevékenységében, illetve sajnos 

nem kevesen elhaláloztak.  

Napjainkban a tudományos munkát végző tudományos fokozattal rendelkező 

tagtársaink közül néhányan több doktorátussal is rendelkeznek: 

- BODA József a hadtudomány egyetemi, majd Ph.D. doktora; 

- DOMBRÁDY Lóránd a történelemtudomány akadémiai kandidátusa és akadémiai 

doktora; 

- FÓRIZS Sándor a hadtudomány egyetemi doktora és akadémiai kandidátusa; 

- GÁSPÁR László a hadtudomány egyetemi doktora és akadémiai kandidátusa; 

- KABODI Csaba a jogtudomány — diplomaszerzés keretében megszerzett — 

egyetemi doktora és akadémiai kandidátusa; 

- LŐRINCZ József a jogtudomány — diplomaszerzés keretében megszerzett — 

egyetemi doktora és akadémiai kandidátusa; 

- MEZEY Barna a jogtudomány — diplomaszerzés keretében megszerzett — 

egyetemi doktora, akadémiai kandidátusa és akadémiai doktora; 

T 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                       XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

180 

- PARÁDI József a történelemtudomány egyetemi doktora, a hadtudomány akadé-

miai kandidátusa, 

- SALLAI János a hadtudomány egyetemi doktora és a néprajz Ph.D. doktora; 

- SÁNDOR Vilmos a hadtudomány egyetemi doktora és akadémiai kandidátusa; 

- SUBA János a földrajztudomány egyetemi doktora és a történelemtudomány 

Ph.D. doktora; 

- SZABÓ Andrea a jogtudomány — diplomaszerzés keretében megszerzett — 

egyetemi doktora és Ph.D. doktora; 

- SZAKÁLY Sándor a történelemtudomány egyetemi doktora, akadémiai kandidá-

tusa és akadémiai doktora; 

Több doktorátussal rendelkező tagtársaink között vannak, akik doktorátusaikat 

nem egy, hanem több tudományágban szerezték: 

- PARÁDI József a történelemtudomány és a hadtudomány; 

- SALLAI János a hadtudomány és a néprajztudomány; 

- SUBA János a földrajztudomány és a történelemtudomány terén. 

A több doktorátussal rendelkező tagtársaink közül — bár valamennyien műve-

lik a magyar rendvédelem-történet egy-egy szakterületét — azonban viszonylag 

kevesen védték meg rendvédelem-történeti témakörrel doktori disszertációikat. Ebből 

azonban nem lehet mélyreható következtetéseket levonni, hiszen van olyan tagtársunk 

is, mint például ERNYES Mihály, aki „csak” a diplomával járó jogi doktorátussal ren-

delkezik — melynek a témája nem rendvédelem-történelemtörténeti ugyan — azon-

ban munkásságát teljes egészében a magyar rendvédelem-történet körében fejtette ki, 

melynek során mintegy 20 könyvet publikált, melyek közül több alkotása disszertáci-

óként is megállná a helyét.  

Tagtársaink közül 10 fő rendelkezik 13 rendvédelem-történeti témájú disszertá-

cióval:  

- BENCSIK Péter: „Az útlevélkérdés története Magyarországon a törvényi szabá-

lyozástól a II. világháborúig.” 

(Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Pécs, 1999, Ph.D. 

- BERKI Imre: „Az adyligeti Határőrezred története.” 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Budapest, 2015, Ph.D. 

- GÁSPÁR László: „A Határőrség fejlődése 1950-1956.” 

(Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) Budapest, 1986, dr.univ. 

- Idem: „A magyar Határőrség szolgálati tevékenységében ható elvek érvényesü-

lése és változásai 1949-1980.” 

(Magyar Tudományos Akadémia) Budapest, 1996, CSc. 

- KAISER Ferenc: „A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között.” 

(Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Debrecen, 2000, Ph.D. 
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- KOVÁCS Tamás: „Megfigyelés, internálás, deportálás. Az internálás és a tolonco-

lás kérdésköre a két világháború között, különös tekintettel a II. világháború korára.” 

(Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Pécs, 2013, Ph.D. 

- KOVÁCS Zoltán András: „A Szálasi-kormány Belügyminisztériuma. Rendvéde-

lem, állambiztonság, közigazgatás a nyilas korszakban.” 

(Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Pécs, 2008, Ph.D. 

- MEZEY Barna: „A magyar polgári börtönügy kialakulása.” 

(Magyar Tudományos Akadémia) Budapest, 1990, CSc. 

- Idem: „A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében. A fenyítőház 

modelltől a rabdolgoztató házakig.” 

(Magyar Tudományos Akadémia) Budapest, 2011, DSc. 

- PARÁDI József: „A dualista Magyarország határőrizete 1867-1914.” 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Budapest, 1984, 

dr.univ. 

- Idem: „A magyar állam határőrizete 1920-1941.” 

(Magyar Tudományos Akadémia) Budapest, 1990, CSc. 

- PERÉNYI Roland: „A nagyvárosi bűnözés társadalomtörténete. Hétköznapi bű-

nözés Budapesten.” 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Budapest, 2010, Ph.D. 

- SZAKÁLY Sándor: „A magyar tábori csendőrség 1938-1944.” 

(Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) Budapest, 1988, 

dr.univ. 

Tudományos társaságunk jelenleg csaknem 40 fős doktori csapatának tagjai — 

27 fő tudományos fokozatosa — közül 14 fő tagja valamilyen doktori iskolának. 9 

egyetem 11 doktori iskolájában vannak jelen tudományos társaságunk tagjai. Öten 2 

doktori iskolában, egy fő pedig 3 doktori iskolában, két fő pedig 4 doktori iskolában is 

tevékenykedik. 

Az érintett doktori iskolákban tudományos társaságunk tagjai összesen 69 disz-

szertáció témavezetését valósították, illetve valósítják meg.  

Tudományos társaságunk tagjainak a témavezetésével létrehozott, illetve készí-

tés alatt álló disszertációi közül 10 alkotás rendvédelem-történeti tartalmú. (II.sz. 

melléklet)  

Ennél a disszertáció számnál lényegesen több alkotás készült nemzeti rendvéde-

lem-történetünk körében. E tekintetben e helyzet pontos felmérése újabb vizsgálatot 

igényel. 

Annyi azonban bizonyos, hogy tudományos társaságunk tagjai által témaveztő-

ként a doktori iskolákban meghirdetett témakörök tekintetében növelni volna célszerű 

a rendvédelem-történeti tartalmú témakörök arányát, bár nem mindegyik témahirde-

tőnek. (III.sz. melléklet) 
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Ismerve a témakiírók szellemi munkásságát nyilvánvaló, hogy egyes esetekben 

a rendvédelem-történeti tartalmú témahirdetés némileg túlterjeszkedik az általuk 

kutatott területen.  

Az azonos vagy rokon szakterületeket művelő doktori iskolák, illetve azok 

munkatársai többé-kevésbé általában valamilyen — ha más nem informális — kap-

csolatot tartanak fenn egymással.  

Annak a nyomával sem találkoztam, hogy a rendvédelem-történeti tartalmú 

disszertációk készítői, illetve témavezetői valamilyen szakterületorientáltságú megbe-

szélésen vettek részt, illetve ilyet kezdeményeztek.  

Megállapítható tehát, hogy tudományos társaságunk tudományos fokozattal 

rendelkező tagjai — annak ellenére, hogy jelen vannak a doktori képzésben — a 

rendvédelem-történeti témák témavezetését illetően viszonylag szerény szerepet 

töltenek be. A témavezető tagtársaink és a hallgatóik tevékenységéből pedig hiányzik 

a szakterületorientált eszmecsere. 

Összességében tehát nyilvánvaló, hogy tudományos társaságunk arra érdemes 

tagjai általában nem ódzkodnak a doktori iskolák munkájában részt venni. Az is meg-

állapítható, hogy a témavezetett hallgatóik többsége nem rendvédelem-történeti tarta-

lommal hozta létre, illetve készíti disszertációját. 

Úgy gondolom, hogy célszerű volna a jövőt illetően élénkebb kommunikációt 

megvalósítani a különböző doktori iskolákban tevékenykedő tagtársaink között.  

Ugyancsak célszerűnek gondolom a hallgatók egymás közötti eszmecseréjének 

az elősegítését. 

Talán nem ártana a rendvédelem-történeti tartalmú disszertációkat megvédő 

szerzők számára időnként diskurzusokat tartani. Ennek keretében elmondhatnánk, 

hogy a disszertációkészítés időszakában milyen nehézségekbe ütköztek és azokon 

milyen formában igyekeztek úrrá lenni, másrészt pedig a védésüket követően — a 

szellemi alkotómunkájuk végzése során, disszertációjuk témájából fakadóan — mi-

lyen előnyöket és hátrányokat érzékeltek és azokat milyen módon sikerült semlegesí-

teniük, illetve hasznosítaniuk. 

 
Mellékletek jegyzéke: 

I.sz. melléklet 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság doktorátussal rendelkező 
tagjai 2018. 

II.sz. melléklet 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tudományos fokozatosai 
doktori iskolákban témavezetett rendvédelem-történeti tartalmú disszertációkat készítő hallgatói. 

III.sz. melléklet 

Tudományos társaságunk tagjai által a doktori iskolákon meghirdetett rendvédelem-történeti témakörök 
jegyzéke. 
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II.sz.melléklet 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tudományos 
doktori iskolákban témavezetett rendvédelem-történeti tartalmú disszertációkat készítő 

hallgatói 
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Összesen 9 egyetem 11 doktori iskoláján témavezető oktató minőségben tudományos 

társaságunk 14 tagja tevékenykedik. Témavezetésükkel 69 disszertációt készítettek a 

doktoranduszok, melyek közül 10 alkotás rendvédelem-történeti tartalmú. 
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III.sz. melléklet 

Tudományos társaságunk által a doktori iskolákban meghirdetett 

rendvédelem-történeti témakiírások jegyzéke 
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VIII. 

SCIENTIA 
(Rovatvezető: PARÁDI József) 

 

PARÁDI József 

Dr.jur. DEÁK József r.alez. tanársegéd Ph.D. disszertáció védése. 

 

r.jur. DEÁK József r.alez. tagtársunk megvédte Ph.D. disszertációját. A 

védésre 2018. X. 12-én 900órai kezdettel a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem Zrínyi Campusának — leánykori nevén Zrínyi Miklós Nemzetvé-

delmi Egyetem — épületegyüttesében került sor a Zrínyi-teremben. 

 

 
A disszertáns 

ű 

Dr.jur. DEÁK József határőr tiszt — illetve a testület integrációját követően 

rendőrtiszt — aki a néhai Szovjetunióban végezte el a határőr parancsnoki főis-

kolát, majd a magyar rendvédelmi felsőfokú oktatási intézmény kiegészítő 

szakát, ezt követően pedig a jogi doktorátusi vizsgáját is sikeresen letette, to-

vábbá az újságírói iskolát is elvégezte. A magyar rendvédelem különböző szak-

területein teljesített szolgálatot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre kerülését 

megelőzően a Zsaru Magazin újságírójaként tevékenykedett. Jelenleg a Nemze-

ti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának (RTK) az okta-

tója tanársegédi oktatói fokozatban. Dr.jur. DEÁK József a Hadtudományi Dok-

tori Iskolában a vizsgáit sikeresen letette.  

Disszertációjának címe: A Belügyi Szemle és jogelődei a közpolitika és a 

rendészettudomány szolgálatában 1953-1990. 

D 
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A szerző témavezetője: prof.em.dr. SZABÓ Miklós DSc. nyá.altbgy. az 

MTA rendes tagja (nyugállományban). 

 

 
A témavezető 

ű 

A bírálók: - prof.dr. FINSZTER Géza DSc. nyá.r.ezds. az NKE-RTK kará-

nak munkatársa. 

                   - prof.dr. FÓRIZS Sándor CSc. nyá.r.ddtbk. (nyugállományban). 

A bíráló bizottság elnöke: prof.dr. RUZSONYI Péter Ph.D. bv.ddtbk. a 

NKE-RTK Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője, az RTK dékánja. 

A bíráló bizottság tagjai: - dr. GUBICZA József Ph.D. tü.ezds. az NKE Ka-

tasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszékének munkatársa. 

                                          - dr. RITECZ György Ph.D. nyá.r.ezds. (nyugál-

lományban). 

                                          - dr. TÖMÖSVÁRY Zsigmond Ph.D. nyá.honv.ddtbk. 

(nyugállományban). 

A bíráló bizottság titkára: dr. SZELEI Ildikó Ph.D. honv.alez. Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (NKE-HHK) 

Katonai Vezetőképző Intézet, Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tan-

székének munkatársa, valamint az NKE-HHK Hadtudományi Doktori Iskolá-

nak a titkára. 

Nem sikerült rájönnöm arra, hogy — formai elvárásokon túlmenően — 

mely szempontok figyelembevételével kérték fel a bírálókat, illetve a bíráló 

bizottság tagjait, mivel ismereteim szerint egyikük munkássága sem sajtótörté-

neti tartalmú. Egyedül prof.dr. FÓRIZS Sándor CSc. nyá.ddtbk. foglalkozik az 

utóbbi években behatóan az érintett időszak határőrizet-történetével. 

A védésre az előírásoknak megfelelő formában került sor a vonatkozó 

szabályok maradéktalan betartásával.  
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A bírálók az általuk a védést megelőzően írásban feltett kérdéseikre a vá-

laszokat határidőre megkapták, az azokban foglaltakkal egyetértettek. A bíráló 

bizottság — által a védés során feltett — kérdéseire a disszertáns által adott 

szóbeli választ elfogadta. A hallgatóság köréből kérdéseket nem tettek fel, a 

hozzászólások lényege pedig egyetértő volt.  

Ezt követően a bíráló bizottság határozathozatalra visszavonult, majd ki-

hirdette állásfoglalását, mely szerint a disszertáció szerzője számára „Summa 

cum laude” minősítéssel javasolja a Ph.D. doktori tudományos fokozat odaítélé-

sét. A végső szót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem erre hivatott szervezete 

fogja kimondani előreláthatóan 2018 decemberében.  

Érdekes jelenség, hogy az értékelések döntően a formalitások terrénumá-

ban zajlottak, nevezetesen helyes volt-é a célkitűzés és a hipotézisek igazolása 

helytálló-é stb.  

Egyetlen személy — a témavezető — tért ki a hozzászólásában arra, hogy 

nem a pártállammal szembeni ellenállási góc történetét írta meg a szerző, hiszen 

ilyen a belügyi tárca folyóiratánál semmiképpen sem jöhetett létre. Egyszerűen 

arról volt szó, hogy az újság szerkesztésére felkért szakemberek igyekeztek 

olyan szakmai lapot létrehozni, amely a szakmaiság okán esetenként kiváltotta a 

tárca irányításának az egyet nem értését. A témavezető nem véletlenül hívta fel 

a figyelmet erre, hiszen a korabeli tényeket kevésbé ismerő olvasó könnyen 

juthatna arra a következtetésre, hogy a folyóirat szerkesztősége valamilyen a 

pártállammal nem rokonszenvező csoportot alkotott, holott ilyen felfogású 

emberek semmiképp sem kerülhettek a szerkesztőség közelébe. A szerkesztő-

ség tagjainak a felkérését minden bizonnyal komoly tájékozódás előzte meg, 

melynek során a korabeli legjobb aktív szakemberek között válogattak. A kora-

beli gyakorlat ismeretében nem tételezhető fel, hogy a pártállami rendszerrel 

szembe helyezkedő személyek bekerülhettek a folyóirat szerkesztőségébe, 

hiszen az lényegében a belügyi tárca pártbizottságának a közvetlen vonzásköré-

be tartozott.  

A szerző nyilvánvalóan azt a folyamatot igyekezett alkotásában bemutatni, 

hogy az ideológiai drill viszonyai között hogyan küzdött egy szakmai lap szer-

kesztősége azért, hogy a szakmaiság megelőzze, vagy legalább is minél több 

helyet kapjon a politikai prekoncepciók érvényesülése helyett, illetve mellett.  

Ez a célkitűzés egyértelműen kiviláglik a disszertáció soraiból. Egyben 

pedig ez jelenti az alkotás gyenge pontját, mivel a szerző óhatatlanul kénytelen 

volt mérsékeltebben foglalkozni a lap történetének egyéb szempontjaival.  

Összességében azonban végül is jó disszertáció született, amely az erénye-

ivel — amelyből több van mint a hibáiból — és a kevésbé kifejtett részeivel 

együtt jól feldolgozta a lap történetét. Megítélésem szerint a disszertáció fő 

erénye, hogy — hitelt érdemlő módon, a tudományos munkákkal szemben 

támasztott elvárásoknak megfelelően — a magyar rendvédelmi sajtó pártállami 
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időszakában meghatározó folyóiratnak a történetét feldolgozta. Ismereteim 

szerint a magyar rendvédelmi sajtó feldolgozásának az első sikeres szellemi 

vállalkozása volt a szerző alkotása.  

A magam részéről ugyan sajátságosnak tartom, hogy e témakörben az első 

mű a pártállami időszak egyik rendvédelmi folyóiratát dolgozta fel, azonban 

ezzel együtt is helyeslem, hogy végre-valahára a rendvédelmi sajtótörténet is a 

disszertánsok figyelmének a fókuszába került. A témaválasztást minden bizony-

nyal befolyásolhatta, hogy a szerző még élhetett az „oral-history” lehetőségeivel, 

mivel a korabeli szerkesztőségi munkatársak egy része még olyan szellemi 

állapotban van, ami alkalmassá teszi őket a visszaemlékezésekre. Bízom abban, 

hogy előbb-utóbb nemzeti rendvédelmünk többi szaklapja történetének disszer-

táció keretében megvalósuló feldolgozására is sor fog kerülni. 

Sajnálatosnak tartom a mű címét, amelyet azonban nem kívántam a védés 

alkalmával kifogásolni, mivel a disszertáció lényege nem a rendészet termino-

lógiájára vonatkozott. Kár lett volna az egyébként jó dolgozatot terminológia 

természetű bírálattal illetni. Egyben pedig tisztában voltam azzal, hogy a szerző 

és még számosan úgy érzik, hogy a „rendészet” terminológia használata előse-

gíti az egzisztenciális biztonságuk megszilárdítását. 

Mindent figyelembe véve azonban mégis sajátságosnak tartom, hogy a 

rendszerváltást követő harmadik évtizedben a NKE-RTK egy pártállami termi-

nológia alkalmazását segíti elő. A „rendészet” kifejezés ugyan vitathatatlanul a 

dualizmus időszakából származik, azonban az is vitathatatlan tény, hogy előde-

ink más tartalommal használták ezt a terminológiát. A dualizmus időszakában a 

rendészetet a jogtudomány egyik ágának tekintették. Ez összecseng a Magyar 

Tudományos Akadémia tudományterületi nómenklatúrájában foglaltakkal, 

mely szerint a rendészet a jogtudomány egyik ága. Ezzel szemben áll az a nézet, 

amely a rendfenntartás tevékenységét is a rendészet részének tekinteni. Márpe-

dig a rendfenntartásra, mint tevékenységre alkalmazott tartalmú kifejezés a 

pártállam szülötte. Ezzel a tartalommal a kifejezés akkor vált általánossá, ami-

kor — a szovjet elvárásoknak megfelelően — SINGER [GERŐ] Ernő vezetésével 

egyesítették 1953-ban a belügyi tárcát és az államvédelmi hatóságot. Általában 

ezt a kifejezést használták a rendvédelem egészére.  

Érthető tehát, hogy a pártállamban használt terminus technicus helyett 

vannak akik napjainkban nem szeretnék használni a rendészet terminológiát, 

illetve akad olyan hangos kisebbség is, amely újra szeretné éleszteni ezt a ter-

minus technicust. Mások pedig a múltunk kellő ismeretének a hiányából faka-

dóan — hiszen a puha diktatúra időszakában e kifejezés tartalma visszaszorult 

az üzemi rendészet terrénumába — nem is ismerik a rendészet terminológia 

baljós tartalmát. Talán nem véletlen, hogy éppen az a kör igyekszik meggátolni, 

illetve relativizálni a magyar rendvédelem történetének az oktatását, amely a 

rendészet terminológiája mellett tör lándzsát.  
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Sajátságosnak tartom tehát ilyen múlttal rendelkező kifejezés felmelegíté-

sét és a tudomány terrénumába emelését. SINGER [GERŐ] Ernő és társai javára 

szól azonban, hogy ők sohasem kívánták tudományként elfogadtatni az általuk 

művelt rendészetet.  

Nem látom továbbá az értelmét annak, hogy ilyen erősen vitatható tarta-

lommal rendelkező kifejezés erőltetéséhez milyen — az esetleges klikk-

érdekeken túlmutató — érdekek fűződnek. Egyrészt ugyanis a pártállami idő-

szakhoz fűződő viszonya okán a lakosság döntő többsége teljes joggal nehez-

ményezheti ezen terminológia alkalmazását. Másrészt pedig, akik esetleg nosz-

talgiával tekintetnek vissza a magyar pártállam időszakára, azoknak sem állhat 

érdekében az elnyomás proletár-diktatúra változatának a magyar állami terrort 

megtestesítő hajdani kifejezés felélesztése.  

Mindezt azonban nem kívántam kifejteni a védésen, mivel a szerzővel 

szembeni nemtelen cselekedetnek tartom olyan téma felvetését, amelyről nem 

tehet, illetve annak legfeljebb valamilyen elszenvedője. Nem volt célom egy 

tehetséges ember színvonalas művére rávetíteni az elhíresült terminológia ár-

nyait. A rendezvényről szóló beszámolómban azonban nem hunyhatok szemet 

afelett a tény felett, hogy megítélésem szerint az egyetem költségvetési kereté-

nek a felhasználása nem minden esetben a legszerencsésebb. Nevezetesen ho-

gyan lehetséges az, hogy — a magyar nemzeti kormány, amely nemzeti politi-

kát folytat és nyilvánvalóan nemzeti érdekek érvényesítése okán hozta létre a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemet — a költségvetéséből olyan kiadványokat 

finanszíroz, amelyek nélkülözik a rendvédelem terminus technicust és ha a 

szerzők meggyőződéséből fakadóan mégis bekerül ilyen kifejezés a leendő 

kiadványba, külön személyt fizetnek azért, hogy a rendvédelem kifejezést „ki-

gyomlálja” és helyébe a rendészet terminológiát helyezze.  

Ez a fajta „szerkesztés” engem a pártállami gyakorlatra emlékeztet. Szá-

momra megdöbbentő abszurd helyzet, hogy pártállami terminológiát pártállami 

módszerekkel igyekeznek „népszerűsíteni”, mindez pedig a jövő magyar köz-

igazgatási és rendvédelmi, illetve honvédelmi szakembereit képző Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen. Teszik ezt oly módon, hogy a munkatársak nemzeti 

érzületű tagjai egzisztenciájuk érdekében jobbnak vélik hallgatni, mint ellene 

szólni.  

A „rendészet” kifejezés pártállami tartalmú értelmezésére hivatkozva a 

védésen véleményt nyilvánítók közül többen kifejtették, hogy a szerző által 

feldolgozott téma rendészeti. Nem csupán formai megállapításokról volt szó, 

hanem egyben egyfajta a hadtudománnyal kapcsolatos rivalizációt is ki lehetett 

érezni a szavak mögül annak ellenére, hogy ezen hozzászólások elismerően 

nyilatkoztak a hadtudomány befogadó készségéről. A vélemény nyilvánítások 

közül szinte ugyanolyan számban foglalkoztak a sajtótörténeti téma rendészet-

tudományhoz tartozásával mint ahányan magával a disszertáció értékelésével.  
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A szerzőnek — aki tudományos társaságunk tagja — ezúton is gratulálok 

a művéhez. Azon tagtársaim, illetve szimpatizánsok számára, akik a tudomá-

nyos fokozatszerzés kapcsán elismerésüket szeretnék kifejezni, illetve a téma 

okán fel szeretnék venni a kapcsolatot dr.jur. DEÁK József r.alez. tanársegéd 

úrral, ezúton közlöm az alkotó e-mail elérhetőségét: deak.jozsef@uni-nke.hu  

Tudományos társaságunk valamennyi tagjától azt várja, hogy képességei 

és lehetőségei függvényében vegyen részt nemzeti rendvédelem-történetünk 

művelésében, a feltárt eredmények közkinccsé tételében. Bízom abban, hogy a 

legfrissebb tudományos fokozattal rendelkező tagtársunk a továbbiakban is 

nemzeti rendvédelem-történetünk körébe tartozó szaksajtó feltárásával fog 

foglalkozni, mivel ez a terület a tudományos feltárás tekintetében kevésbé mű-

velt. Várjuk továbbá az alkotó műveit tudományos társaságunk által kiadott 

folyóiratokban és könyvsorozatokban, továbbá előadásait a rendvédelem-

történeti konferencia- és szimpozion-sorozataink rendezvényein. Ehhez a szel-

lemi munkássághoz kívánok sok türelmet, erőt és energiát tudományos társasá-

gunk legújabb tudományos fokozatosának.  
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HEGEDŰS Ernő 

HENNEL Sándor mk.örgy. disszertáció védése. 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti Tudományos Társaság 
tagjának, HENNEL Sándor Péter okleveles mk.örgy. Ph.D. értekezésének eredmé-
nyes nyilvános vitájára került sor 2018. XI. 8.-án (csütörtökön) a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Zrínyi Campus, Zrínyi termében. HENNEL Sándor értekezésé-
nek címe „Állami és polgári felhasználású többfeladatú könnyű repülőgép kon-
cepciója”. 
 

 
A disszertáns 

ű  

Témavezetői professzor emeritus dr. TURCSÁNYI Károly mk.ezds., a hadtu-
dományok DSc fokozatosa, illetve dr. HEGEDŰS Ernő mk.örgy., a hadtudo-
mányok Ph.D. fokozatosa, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
tanársegédje voltak. 
 
 

           
    Dr. TURCSÁNYI Károly társtémavezető                             Dr. HEGEDŰS Ernő társtémavezető 
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ű  

A hivatalos bírálók dr. PALIK Mátyás ezds., a hadtudományok Ph.D. foko-

zatosa, illetve prof. dr. POKORÁDI László a gépészeti tudományok kandidá-

tusa voltak.  

Nagyszámú műszaki témájú publikációja mellett HENNEL Sándor – a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti Tudományos Társaság 

tagjaként – számos rendvédelem-történeti témájú cikket is publikált. Rend-

védelem-történeti témájú kutatásainak legjelentősebb eredménye a FAZA-

KAS László — HEGEDŰS Ernő — HENNEL Sándor: A Szent Korona őrzése. 

A koronaőrök, a koronaőrség. Budapest, 2002, Heraldika. 286 p. HU-ISBN 

963 92 0402 1. monográfia, amelynek szakmai tartalma később jelentős 

szerepet játszott a Magyar Honvédség Honvéd Koronaőrség felállításában. 

HENNEL Sándor erős családi alapokon szerezte repülőszakmai kötődé-

sét, édesapja dr. HENNEL Sándor és nővére dr. FERENCZ Beatrix is repülő-

gépek hajtóművével kapcsolatban szerezte doktori fokozatát. Ugyancsak 

családi alapon folyt bele a Magyar Szent Koronával kapcsolatos kutatások-

ba, mivel édesapja tagja volt annak a prof. dr. FERENC Csaba által vezetett 

mérnöki munkacsoportnak, amely a Magyar Tudományos Akadémia felké-

résére elvégezte a Magyar Szent Korona vizsgálatát. HENNEL Sándor alapí-

tótagja volt a Koronaőrök Egyesületének is, majd – parancsnokhelyettes-

ként – szintén egyik alapítója a Magyar Honvédség Honvéd Koronaőrség-

nek. A Honvéd Koronaőrség tisztjeként, Magyar Szent Korona Őrzésének 

története témakörében létrehozott kutatási eredmények közkincsé tétele 

érdekében – Koronaőr Alapítvány kuratóriumi tagjaként – úgynevezett 

„Koronaőr Szalon” előadás sorozatot szervezett, amely tudományos lépté-

kekben is népszerű rendezvénysorozatnak bizonyult. Kezdeményezésére és 

szervezésére indult el a „PAJTÁS Ernő koronaőr ezredes szituációs lövész 

emlékverseny.” sorozat, amely minden évben a Magyar Szent Korona haza-

térésének évfordulóján állít emléket egy hős katonának, aki mint a korona-

őrség parancsnoka a II. világháborúban kiemelkedő helytállásával megmen-

tette számunkra a koronázási jelvényeket. 

A jelölt érettségi bizonyítványát és szakmunkásvizsgáját repülőgép 

szerelőként szerezte a Kossuth Lajos Műszaki Szakközép Iskolában. Főis-

kolai diplomáját 1997-ben a Szolnoki Repülőműszaki Főiskola Repülőhajó-

zó szakán szerezte, mint helikopter vezető. Gépész-mérnöki diplomáját a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Repülőgépek és Hajók 

Tanszékének almamáterében, 2001-ben szerezte. Négy különböző helikop-

ter típuson és négy merevszárnyú repülőgép típuson összesen közel 1000 

órát repült, 1995 óta rendelkezik repülőgép vezetői szakszolgálati engedély-

lyel. 1993 óta katona, a Magyar Honvédségben különböző beosztásokat 

töltött be. A katonai harcászati alkalmazásban a legmagasabb „Combat 

Ready” szintet érte el. A polgári életben megszerzett jogosításai is kutatásait 
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segítették, többhajtóműves (ME), műszerrepülő (IR) és kereskedelmi pilóta 

(CPL) jogosítással is rendelkezik, a közforgalmú pilóta jogosítást (frózen 

ATPL-t) 2007-ben szerezte meg. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájá-

ba 2010-ben nyert felvételt. Fő kutatási területe a könnyű repülőgépek kato-

nai és polgári vegyes felhasználási lehetőségei. A Hadtudományi Társaság 

Légierő Szakosztályának tagja és a társaság rendezvényeinek, konferenciái-

nak aktív résztvevője. HENNEL Sándor angol és német nyelvből szerzett 

nyelvvizsgát. 

HENNEL Sándor a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti 

Tudományos Társaságnak 2013 óta tagja, de már az ezredforduló óta aktív 

résztvevője a Magyar Szent Korona őrzése történetével foglalkozó szellemi 

műhelynek. Kutatásuk eredményeként született FAZAKAS László és HEGE-

DŰS Ernő szerzőtársaival 2002-ben a témakört taglaló, átfogó könyvük. 

A Rendvédelem-Történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

mellett számos alkalommal jelent meg publikációja a Repüléstudományi 

Közleményekben, a Katonai Logisztikában, a Haditechnikában és a Honvéd-

ségi Szemlében is. Több mint 19 publikációjával – ebből 1 könyvfejezet, 2 

angol nyelvű – lényegesen túllépte a Katonai Műszaki Doktori Iskola által 

minimálisan elvárt követelményeket.  

Több könnyűrepülőgép fejlesztésében részt vett már, illetve jelenleg is 

részt vesz. Az értekezés tárgyát képező IDA többfeladatú, kettős felhaszná-

lású könnyű katonai repülőgép koncepció a Nemzeti Közszolgálati Egyete-

men 2010 óta folyó szisztematikus tudományos kutatás eredménye, amelyet 

szakirányú (repülőműszaki, mérnöki) képesítéssel rendelkező doktorandusz, 

két témavezető, illetve két felkért opponens munkája valamint a szakmából 

kérdőíves kikérdezés módszerével megkérdezett 54 fő relaváns szaktekin-

tély támogatása jellemez és végül a Budapesti Műszaki Egyetem, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium 

munkatársaiból álló 5 fős szakbizottság validálta az eredményeit. 

HENNEL Sándor témavezetője, dr. TURCSÁNYI Károly nyá. mk.ezds., 

professor emeritus, az Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Katonai 

Logisztika folyóirat szerkesztőbizottsága elnöke, a Magyar Tudományos 

Akadémia Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság alelnöke. A profesz-

szor a hadtudományon belül a katonai műszaki tudományok, továbbá a 

logisztika művelője, ismert és elismert kutatója, tudományszervezője és 

aktív közéleti szereplője. Prof. dr. TURCSÁNYI Károly nyá. mk.ezds. 1944. II. 

7-én született katonacsalád tagjaként. 1966-ban vette át kitüntetéses tiszti 

oklevelét az Egyesített Tiszti Iskolán. 1975-ben jeles diplomával végezte el 

a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karát. A 1980-as évek 

közepén a moszkvai Malinovszkij Páncélos Akadémiát arany medál kitünte-
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téssel végezte el. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (2012-től az 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem) a katonai felsőoktatásban oktatóként, 

tanszékvezetőként (12 évig) és dékán-helyettesként (10 évig) töltött be 

beosztásokat. Kandidátusi tudományos fokozatát 1990-ben szerezte. 2009-

ben 100%-os értékeléssel védte meg Magyar Tudományos Akadémia dokto-

ri értekezését. 2014-től Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritus. 

Tagja az Magyar Tudományos Akadémia VI. Műszaki Tudományok Osz-

tály Közlekedéstudományi Bizottságának, elnöke az Magyar Tudományos 

Akadémia IX. Gazdaság – és Jogtudományok Osztály Logisztikai Osztály-

közi Állandó Bizottságának. Alapító tagja a Katonai Műszaki Doktori Isko-

lának, a haditechnika tudományszak vezetője.  

Dr. HEGEDŰS Ernő mk.őrgy., repülőmérnök, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Haditechnikai tanszék, 

illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola 

oktatója. 2015-2016 között kutatta a felfegyverzett többfeladatú könnyűre-

pülőgép témakört a Haditechnikai Intézet utódszervezeténél. Ezzel párhu-

zamosan – részben K+F kutatásai eredményeire alapozva – a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem Katonai-Műszaki Doktori Iskolán prof. dr. TURCSÁNYI 

Károllyal társ-témavezette HENNEL Sándor okl.mk. örgy.-t.  

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 2006-ban és 2010-ben 

„Árvízvédelemért Szolgálati Jellel” tüntette ki. 2010-ben a vörösiszap ka-

tasztrófa okozta környezeti károk elhárításáért „Katasztrófa-elhárítási Szol-

gálati Jelet” kapott. 2003-ban és 2013-ban a „Tiszti Szolgálati Jel” III. és II. 

fokozatát kapta meg. 2016-ban a „Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékér-

met” és a „Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát” kapta. A Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem- Történeti Tudományos Társaság 2002-ben a „Rend-

védelem-történetért Érdemérem” elismerésben részesítette. 

HENNEL Sándor őrnagy vezető szerzője lesz a Koronaőrség történetét 

bemutató legújabb könyvnek is. (Összeállította: Dr. HEGEDŰS Ernő 

mk.örgy.) 

HENNEL Sándor érdeklődési köre nagyívű. A műszaki tudományoktól 

a magyar rendvédelem-történetig tart. Bízom abban, hogy a doktori cím 

megszerzése során szerzett tapasztalatait fel fogja használni a magyar rend-

védelem-történet művelése érdekében a jövőben kifejtésre kerülő tevékeny-

ségéhez. 
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IX. 

DOKUMENTUMOK ÉS 

MUNKÁSSÁGOK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos) 

 

PARÁDI József 

A magyar véderő elnevezései 1918-1922. 

 magyar véderőt Magyar Királyi Honvédség elnevezéssel az 

1867-es kiegyezés nyomán hozták létre tekintettel az 1848-1849-

es honvédségre. A Magyar Királyi Honvédség az Osztrák-Magyar 

Monarchia haderejének a részét alkotta. Ez a haderő vízi haderőnemből — 

akkor tengerészetnek hívták — és a szárazföldi haderőnemből állt. A légi 

haderőnem még nem létezett, annak a csírái az I. világháború alatt alakul-

tak ki „légjáró” elnevezéssel. A szárazföldi haderőnem öt részből állt, 

melynek a meghatározó részét alkotta az úgynevezett közös haderő, amely 

rendelkezett valamennyi fegyvernemmel és magasabbegység-parancsnok-

ságokkal is. Közös haderő volt a tengerészet is. A szárazföldi haderőnem-

hez tartozott továbbá az Osztrák Császárság tekintetében a Landwehr és a 

Landstrum a Magyar Királyságot illetően pedig a Magyar Királyi Hon-

védség és a népfölkelés. A Landwehr és a Landstrum alakulatainak sze-

mélyi állományát az Osztrák Császárság, míg a Magyar Királyi Honvéd-

ség és a Népfelkelés csapatainak személyi állományát a Magyar Királyság 

lakosságából töltötték fel. A közös hadseregbe, illetve haditengerészetbe 

pedig mindkét országból soroztak katonákat. A közös hadsereg 33 gyalo-

gos és nyolc lovas hadosztályból állt. A Magyar Királyi Honvédséget 

nyolc gyalogos és hét lovas hadosztály alkotta, a Landwehr pedig nyolc 

gyalogos hadosztályból épült föl. E haderőt — a három részre való elkülö-

nítést figyelmen kívül hagyva — 16 hadtestbe és a hadtesteket hat hadse-

regbe csoportosították. Az Osztrák-Magyar Monarchia véderejének lét-

száma a háborút megelőzően mintegy 500 000 fő volt. A véderő hadi-

létszámát 1 500 000-re tervezték. 

E haderő Magyar Királyi Honvédsége utódjának tekintette magát az 

Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása nyomán a magyar államban újjá-

szerveződő Magyar Nemzeti Hadsereg, majd Nemzeti Hadsereg, végül 

pedig a Magyar Királyi Honvédség nevét ismét viselő magyar haderő.  
 

A 
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40/1919. (VI. 15.) HM.r. 

a Magyar Nemzeti Hadsereg megszervezése tárgyában. 

[KELEMEN Béla: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány 

történetéhez (1919). Szeged, 1923, KELEMEN Béla. 605 p.] 
 

Szeged, 1919. június hó 15-én. 

 

A vörös terror leküzdésére, valamint a törvényes rend és biztonság helyreállítása 

céljából magyar nemzeti hadsereg felállítását rendelem el. 
 

I. Irányelvek a szervezésre. 

1. A magyar nemzeti hadsereg a magyar nemzetet szolgálja és mint ilyen a 

nemzeti kormánynak honvédelmi és rendfenntartó eszköze. 

2. A magyar nemzeti hadsereg pártérdekeket nem szolgálhat. 

3. A magyar nemzeti hadseregben tényleges szolgálatot teljesítő egyének a po-

litikai pártéletben részt nem vehetnek. 

A magyar nemzeti hadsereg az általános hadkötelezettség alapján nyer kiegészítést. 

5. A magyar nemzeti hadseregben teljesített szolgálat különös anyagi viszo-

nyok biztosítása nélkül erkölcsi és hazafias kötelesség. 

6. A magyar nemzeti hadseregben a tisztek és altisztek viselik rangjelzésüket és 

kitüntetéseiket. 

7. Magyar nemzeti hadseregben a fegyelem és a szolgálati rend a honvédség 

szabályai szerint biztosítandók. Az 1918. október hó 31. óta szétzüllesztett katonai 

szervezet a legnagyobb szigorral mielőbb helyreállítandó, de az ellene vétők hadi-

törvényszék elé állítandók. 

A magyar nemzeti hadsereg jelvényei a tábori öltözetben nemzetiszínű kokár-

da a sapkán, és egy négyszögletű nemzetiszínű szalag a bal zubbonyzseb belső 

szélének közepén, a zubbonyzseb középső vonaláig, köpenyen a balgombsor 2. és 

3. gombjának vonalától a test középvonala fölé 5 cm. hosszúságban. 

9. A magyar nemzeti hadsereg alakulásai önálló zászlóaljakba, huszárszáza-

dokba és ütegekbe foglaltatnak össze és az alakulóhely utáni elnevezést viselik: pl. 

„Magyar Nemzeti Hadsereg” 1. zászlóalja, 1. ütege, 1. huszárszázada, stb. 

10. A magyar nemzeti hadsereg egyelőre alakul: a megbízható hivatásos tisz-

tekből és altisztekből, amennyiben ezek nem lépték át az 50. életévet és 1918. ok-

tóber 31-én katonai szolgálatot teljesítettek, valamint a csapattestek állományában 

legalább 12 havi arcvonalszolgálatot teljesítettek, vagy pedig vezérkari szolgálatot 

vezettek, továbbá azok, akik megsebesültek, de nem rokkantak, nem katonaállo-

mányú tiszteknél és tisztviselőknél csak a fent megjelölt korhatár mérvadó. Az 

egyes fegyvernemeknél való beosztást illetően az 1919. március 22-éig közzétett 

előléptetések utáni rangviszonyok veendők tekintetbe. Ez alóli esetleges kivételek 

külön fognak elrendeltetni. 

Ezen hivatásos tisztek és altisztek által alkotott köröket elsősorban önként je-

lentkező tisztek által és a legénységből kell kiegészíteni, akik az ellátáson kívül 
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más különös anyagi előnyben nem részesülnek. Csak akkor, ha az önként jelentke-

zők száma nem lesz elégséges a tervbe vett kötelékek felállításához, következik 

idősebb évfolyamok behívása. 

11. A szervezést a szegedi katonai kerületi parancsnokság a jelen és esetenként 

még innen kiadandó utasítások szerint végzi. 
 

II. Végrehajtási határozványok 

A szervezésnél, valamint a megoldandó feladat végrehajtásánál három időszak jön 

számításba: 

1. Előkészítés 

2. elõnyomulás 

3. a tanácskormány bukása utáni pacifikáció és hadseregszervezési munkálatok 
 

Állománykiegészítés. 

Tiszti állomány a más rendelkezésre álló tényleges és tartalékos tisztekből, az az-

után önként jelentkezőkből és a szükség szerinti behívandó tartalékos tisztekből 

egészítendő ki. Az altisztek és legénység elsősorban önkéntes jelentkezés útján to-

borozhatók. Amennyiben ilyen módon a szükséges állomány nem volna fedezhe-

tő, az 1885-1895. évfolyamok behívandók. 
 

Egyéb intézkedések 

A kerületi parancsnokság által a hadianyag gyűjtésére, illetőleg átvételére Szege-

den egy anyaggyűjtő állomás állítandó fel. A kerületi parancsnokságnál innen kü-

lön kiadandó utasítások szerint intenzív kém- és hírszerző-szolgálat szervezendő. 

Szegeden az előnyomulás megkezdése után helyőrségként ezer ember marad, va-

lamint a csendőrség, valamint a rendőrség egy része. Ezek a különítmény létszá-

mába nem számítanak. 

A kerületi parancsnokság gondoskodjék az esetleg megrongált vasútvonala-

kat helyreállítandó munkáskülönítmény szervezéséről és felszereléséről. 
 

III. Elõnyomulás 

A szervező parancsnokságok a szegedi katonai parancsnokságnak alá vannak ren-

delve. Az előnyomulás alatt a Bernátsky-különítmény az adott helyzet szerint ki-

egészíttetik. A szegedi katonai kerületi parancsnokság egész előnyomulás alatt 

mint utánpótló (hadtáp) parancsnokság működik és saját hatáskörében gondosko-

dik ezen szolgálta akadálytalan lebonyolításáról. A tanácskormány bukása utáni 

pacifikáció és hadsereg szervezési munkálatok: Erre az intézkedések később fog-

nak kiadatni. Megkapják a szegedi katonai körletparancsnokság és Bernátsky tá-

bornok 3-3 példányban. 

                                                                                                 Horthy s.k. 

hadügyminiszter 
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45 801/1920 (III. 18.) HM.r. 

a magyar minisztérium katonai ügyek vezetésére hivatott tagjának megjelö-

léséről és a magyar hadsereg elnevezéséről. 

Magyarországi Rendeletek Tára, évf. LI.évf. (1920) I.füzet.368-369.p. 
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239/1922. (I. 16.) HM.r. 

a Magyar Királyi Honvédség elnevezés használatba vételéről. 

Magyarországi Rendeletek Tára, LVI.évf. (1922) I.füzet. 314.p. 
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A Magyar Királyi Honvédségnél 

a dualizmus korában használt sapkajelvények 
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X. 

EMLÉKHELYEK 

ÉS TÁRGYAK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos)  

 

 
 

ZEIDLER Sándor 

A feltételezett III. világháború tervezett kitűntetései. 

 

 nemzetközi szokásokkal összhangban álló bevett gyakorlat, ha 

nemzetek kormányai, katonai és politikai vezetése előrelátóan, 

minden lehetőségre felkészülve békeidőben szükségtelen, háború 

esetén kívánatos kitüntetéseket terveztet, illetve azok prototípusait legyár-

tatja. A honvédség, illetve akkori nevén Magyar Néphadsereg elsőrendű 

feladata volt — mint manapság az ország védelme —, ebből fakadóan 

pedig a vizsgált időszak érintett vezetői is lépéseket tettek a háborús idő-

szak kitűntetéseinek előkészítésére. 

Ezen kitűntetéseket az országok már békeidőben megtervezik, alap-

szabályaikat elkészítik, esetleg kis példányszámban legyártatják és a moz-

gósítási anyagban tárolják. Fegyveres konfliktus bekövetkezte esetén, 

már csak meg kell alapítani és máris lehet rendeltetésszerűen alkalmazni. 

Kevesen tudják, hogy a háborús teendők előkészítése érdekében a had-

rendben még hadifogolytáborokat is kijelöltek az Alföldön, alkalmasint 

parancsnokokkal és tolmácsokkal, egészségügyi személyzettel stb. Az vi-

szont érdekes, legalábbis idáig nincs nyoma, hogy a hidegháború idején 

nem merült fel — a hatvanas évekig bizonyosan — a hadikitűntetések 

előkészületére való igény. 

A II. világháborúban adományozott Magyar Érdemrend hadidíszít-

ményes és kardos fokozatai már prototípusként 1922 körül elkészültek, 

valószínű a Vitézségi Érmek sem 1939-ben terveződtek. A fegyveres 

konfliktusok hatására vitéz nagybányai HORTHY Miklós kormányzó 

1939. IV. 14-én kelt elhatározásával a meglévő elismerési rendszert ki-

egészíttette hadikitüntetésekkel is. Ennek keretében állították rendszerbe 

a négy osztályos Magyar Vitézségi Éremet, illetve a Magyar Érdemrend 

különböző fokozatait hadiszalaggal, a hadidíszítményes és a kardokkal 

ékesített alakjait. 

A II. világháborút követően a hadikitüntetések megszűntek, az erre 

való igény jelenlegi ismereteink szerint a 1960-as évek közepe után vető-

dött fel ismét. A témát dr. MOLNÁR József (1925-2018) kutató, szakíró 

nyá. ezredes kezdte feltárni,1 akinek a rendszerváltás előtt kutatási enge-

délye volt. Ez alapján betekinthetett a Magyar Állami Pénzverő TÜK 

A 
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(Titkos Ügyiratok Kezelésére hivatott) irattárába, azonban a többszöri se-

lejtezés folytán a 30 évvel korábbi iratok sajnos már nem voltak fellelhe-

tőek. BALIKA Istvántól a Magyar Állami Pénzverő műszaki igazgatóhe-

lyettesétől és néhány dolgozótól kapott a kutató felvilágosításokat. 

A legalaposabb feldolgozás 2012-ben a Hadtörténeti Közlemények-

ben jelent meg MAKAI Ágnes — SALLAY Gergely Pál — SOLYMOSI Jó-

zsef tanulmányában.2 

A magam részéről — mivel a korabeli szereplők egy részével sze-

mélyes szakmai kapcsolatban álltam — az ismertetésen túl néhány kiegé-

szítést is módomban áll közzé tenni. A Magyar Népköztársaság idején sok 

indokolatlan titkolódzás volt tapasztalható, a propaganda pedig a Varsói 

Szerződés tagállamait „Béketábornak” nevezte. Ilyen légkörben termé-

szetes volt, hogy „Szigorúan titkos” minősítést kaptak a hadikitüntetések. 

A véletlen folytán személyes kapcsolatban álltam a kivitelezés néhány 

kulcsfigurájával. Igy azzal a LEMPEL Józseffel (1927-1991), aki a hatva-

nas évek közepétől a honvédelmi tárcának személyügyi főtisztje, majd 

1982-es nyugdíjazásáig kitüntetési osztályvezetője volt. A halála előtti 

időben árulta el, hogy a szalagokat a víkendházában titokban varratta 

meg. 

„Az 1970-es évek közepe táján egy több múzeummal cserekapcso-

latban álló, elismert gyűjtő kis papírzacskót adott át a Hadtörténeti Mú-

zeum Numizmatikai Gyűjteménye akkori vezetőjének. A zacskóból alig 

szalagsávnyi, tehát 1–1,5 cm hosszúságú, színes selyem kitüntetésszalag-

darabok hullottak ki. »Tegye el, de ne beszéljen róluk senkinek – hangzott 

az instrukció –, mert egy szupertitkos és így rendkívül értékes anyag ’fosz-

lányairól’ van szó: egy esetleges újabb háború idején adományozandó 

magyar szocialista hadikitüntetések szalagjairól.« – A gyűjteményvezető 

fiókja mélyére süllyesztette az izgalmas zsákmányt, majd lehető és lehe-

tetlen utakon megpróbált a témáról hivatalos, megbízható információhoz 

jutni. Érthetően, nem sok sikerrel.” 3  

A meg nem nevesített személy én voltam, aki — a Zsinór Ipari Szö-

vetkezet elnöke PETRÓ György illetve a Hadtörténeti Múzeum egyenru-

házattal foglalkozó munkatársa GALVÁN Károly régész (1929-2015) ré-

vén, akivel baráti kapcsolatot ápoltam — hozzájutottam a szalagokhoz. 

Akkoriban a szalagon és rendeltetésén kívül a más információm nem volt. 

Gyakorlatilag a rendszerváltás zűrzavarában sikerült csupán egy sorozatra 

szert tennem. 

A kitüntetések tervezője PAKURÁR István (1925-2003) grafikus, pol-

gári alkalmazott volt a Honvédelmi Minisztérium Személyügyi Csoport-

főnökségén 1990-ben nyilatkozott a Pont című újság számára a munkájá-

ról, megemlítve hadikitüntetést is. 
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A hadikitűntetés okmányai 1965 szeptember és 1967 szeptember, 

valamint 1968 június között készültek, amelyek részben a Magyar Orszá-

gos Levéltár és a Hadtörténeti Levéltár tulajdonában vannak. A tervezetek 

közül később csak a Magyar Népköztársaság Hőse kitűntetés alapítására 

került sor.4 A kitűntetést 1980-ban FARKAS Bertalan magyar és Valerij 

KUBASZOV szovjet űrhajósok számára adományozták. 

A Honvédelmi Tanács a Minisztertanács szűkebb kabinetjeként mű-

ködött, feladata háború esetén az ország irányítása lett volna. Elnöke a 

vizsgált időszakban FEHÉR Lajos a minisztertanács elnökhelyettese, tagjai 

pedig a két fegyveres tárca minisztere CZINEGE Lajos vezérezredes és 

BENKEI András a honvédelmi, illetve a belügyi tárca vezetői voltak. a 

Honvédelmi Tanácsot kibővítették még CSÉMI Károly vezérezredessel a 

vezérkari főnökkel, KÖTELES Jenő altábornaggyal a honvédelmi minisz-

térium miniszterhelyettesével, a Munkásőrség parancsnokával és az Or-

szágos Tervhivatal elnökhelyettesével. 

A grafikus 1967-ben pénzjutalmat kapott az elfogadott tervekért, 

majd a Honvédelmi Bizottság utasításával 1967-ben elkezdődött a kivite-

lezés. Ezt megelőzően készítették el a parancstervezeteket a meglévő vi-

selési sorrendre vonatkozó elképzelések szerint. A kitüntetések mintáinak 

legyártására 1968-ban kerülhetett sor, talán 5-10 garnitúrában, melyet az 

„M” (mozgósítási) anyagban tároltak. 

Háborús időszakban adható tervezett kitűntetések két csoportra oszt-

hatóak. Az egyik csoportot már békeidőszakban is adományozták érte-

lemszerűen nem haditettekért. A másik csoportot pedig háborús időszak-

ban kívánták adományozni, haditettekért. 

I. Békeidőszakban a szolgálati feladatok eredményes teljesítéséért, 

háború során pedig haditettekért is adományozható elismerésként tervez-

ték: 

  1. Magyar Népköztársaság Érdemrend (1953/V.tv.);5 (I-II.sz. mellék-

let) 

  2. Vörös Zászló Érdemrend (1953/V.tv.); 6 (III.sz. melléklet) 

  3. A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozat ( 3 552/1956. [IX. 

6.] MT.hat.); (IV.sz. melléklet) 

  4. A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozat ( 3 552/1956. [IX. 

6.] MT.hat.); (V.sz. melléklet) 

  5. A Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozat ( 3 552/1956. [IX. 

6.] MT.hat.); (VI.sz. melléklet) 

  6. Kiváló Szolgálatért Érdemrend (1953/V.tv.);7 (VII.sz. melléklet) 

II. Háborús időszakban haditettekért adományozható elismerések:  

  1. A Magyar Népköztársaság Hőse;8 (VIII-IX.sz. melléklet) 

  2. Vörös Csillag Érdemrend I. fokozat (1953/V.tv.); 9 (X.sz. melléklet) 
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  3. Vörös Csillag Érdemrend II. fokozat (1953/V.tv.); 10 (XI.sz. mellék-

let) 

  4. Vörös Csillag Érdemrend III. fokozat (1953/V.tv.); 11 (XII.sz. mel-

léklet) 

  5. Magyar Szabadság Érdemrend arany fokozat; (XIII.sz. melléklet) 

  6. Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozat; 12 (XIV.sz. melléklet) 

  7. Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozat; (XV.sz. melléklet) 

  8. Bátorságért Érdemérem arany fokozat; (XVI-XVII.sz. melléklet) 

  9. Bátorságért Érdemérem ezüst fokozat; (XVIII.sz. melléklet) 

10. Bátorságért Érdemérem bronz fokozat; (XIX.sz. melléklet) 

11. Háborús emlékérem; (XX-XXI.sz. melléklet) 

 

A háborús kitűntetések a pártállami időszak kitűntetési rendszerébe 

illeszkedtek, ezt a stílust követték.13 

Természetesen elkészült a háborús kitűntetések viselési sorrendbe 

való beillesztésének a tervezete is. Érdekes módon a hasonló rangú pol-

gári kitüntetéseket a hadi kitűntetések elé sorolták, a Háborús Emlékérmet 

pedig nem jelenítették meg a viselési sorrendben annak ellenére, hogy 

több rajz is készült a sorrendről. A mintapéldányok sem esztétikai külse-

jükben, sem kivitelezésükben nem tekinthetők jól sikerültnek. 

A prototípusok elkészítését nyilvánvalóan az 1968. évi csehszlovák 

események sürgették. Az utasítás szerint a kitűntetések elkészítéséhez 

szükséges célszerszámok két példányban készültek. A rendszerváltáskor 

a minta példányok magángyűjtőkhöz kerültek. Egy sorozat kikerült nyu-

gatra, ahonnan hivatalos megkeresés érkezett a honvédelmi tárcához. A 

Honvédelmi Minisztérium illetékesei válaszukban letagadták a hadi ki-

tűntetések létezését. A hadi kitűntetések prototípusainak az elkészítését 

követően feltételezhetően még mintegy 5 sorozat készülhetett különböző 

időpontokban. Ezzel együtt is azonban a hadi kitüntetések történelmi ku-

riózumnak és ritkaságnak számítanak. 

A Magyar Népköztársaság-i államformához tartozó kitüntetési rend-

szert és jelképeket és a köztársaság államformára való áttéréskor, azaz 

1991. VI. 11-e után, az új címer bevezetését követően 1991-ben törvén-

nyel törölték el.14 
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Jegyzetek: 
 

1 MOLNÁR: 29-34.p. 
2 MAKAI — SALLAY — SOLYMOSI: 91-128.p. 
3 MAKAI — SALLAY — SOLYMOSI: op.cit. 91.p. 
4 1979/4. (IV. 27.) ET.tvr. 
5 Kezdetben RÁKOSI-, majd 1957-től KÁDÁR-címerrel. 

1953/V.tv. 
6 Kezdetben RÁKOSI-, majd 1957-től KÁDÁR-címerrel. 

Loc.cit. 
7 Elnevezése 1964-ben „Érdemérem”-re változott. 

Loc.cit. 

8 A háborús kitűntetések közül egyedül ezt az elismerést alapították meg béke-

időszakban, ezen elismerésben részesültek FARKAS Bertalan magyar és Valerij 

KUBASZOV szovjet űrhajósok 1980-ban. 

1979/4. (IV. 27.) ET.tvr. 
9 Egy fokozatban alapították, a többi fokozatot később hozták létre. 1949-ben 

egymást követően két féle címerrel készült az 1949-es RÁKOSI-, majd az 1949-es 

KÁDÁR-címerrel. 

1953/V.tv. 
10 Loc.cit. 
11 Loc.cit. 

12 Eredetileg ezüst és bronz fokozatban is készült. az előlap képe 1947-ben a 

jelenlegire változott. A hátlapja kezdetben KOSSUTH-címerrel, majd 1957-ben a 

KÁDÁR-címerrel készült, ám a háborús mintapéldányokon a hátlap üres. 

1946/VIII.tv. 
13 BODROGI — MOLNÁR — ZEIDLER    ;   ZEIDLER 
14 1991/XXXI.tv. 

 

Jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 

MONOGRÁFIÁK, KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ 

KÖTETEK 
 

BODROGI — MOLNÁR  

— ZEIDLER 

(13.;) 

— BODROGI Péter — MOLNÁR József — ZEID-

LER Sándor: A nagy magyar kitűntetéskönyv. 

Budapest, 2005, Rubicon-ház Bt. 288 p. HU-

ISBN 963 86 7211 0. 
 

ZEIDLER 

(13.;) 
 

— ZEIDLER Sándor: Kitűntetések a Magyar Köz-

társaságban. Budapest, Budapest, 1995, Kossuth 

Kiadó. 128 p. HU-ISBN 963 09 3807 3. 
 

TANULMÁNYOK 
 

MAKAI — SALLAY — 

SOLYMOSI 

(2.;3.;) 
 

— MAKAI Ágnes — SALLAY Gergely Pál — SOLY-

MOSI József: „Szigorúan Titkos!” A Magyar Nép-

köztársaság háborús kitűntetései. Hadtörténelmi 

Közlemények, CXXV.évf. (2012) 1.sz. 91-132.p. 

HU-ISSN 0017-6540. 
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CIKKEK 
 

MOLNÁR 
(1.;) 
 

— MOLNÁR József: Háborús kitüntetések. 

Az érem, közlemények régipénz- és emlék-

éremgyűjtők számára. XLIX. évf. (1993) 

1.sz. 29-34.p. HU-ISSN 0133-8005. 
 

JOGSZABÁLYOK 
 

1946/VIII.tv. 

(12.;) 
 

— 1946/VIII.tv. a Magyar Szabadság Ér-

demrend alapításáról. 
s 

1953/V.tv. 

(5.;6.;7.;9.;10.;11.;) 
 

— 1953/V.tv. egyes kitűntetések alapításá-

ról. 
 

1979/4. (IV. 27.)  

ET.tvr. 

(4.;8.;) 
 

— 1979/4. (IV. 27.) ET.tvr. a Magyar Népköz-

társaság Hőse kitűntetés és kitűntető cím ala-

pításáról.  

- Magyar Nemzeti Levéltár XIX—A—

83—a—686/5.—1979. 

- KOCSIS Piroska — OLMOSI Zoltán 

(szerk.): Iratok a közös magyar-szovjet 

űrrepülésről 1979-1980. 118.p. Budapest, 

2011, Magyar Országos Levéltár. 261 p. 

HU-ISBN 978 936 63 1213 8. 
 

1991/XXXI.tv. 

(14.;) 

— 1991/XXXI.tv. a Magyar Köztársaság 

kitűntetéseiről. 
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Mellékletek jegyzéke: 
 

I.sz. melléklet 

A Magyar Népköztársaság Érdemrend (1953). 

II.sz. melléklet 

A Magyar Népköztársaság Érdemrend (1957). 

III.sz. melléklet  

Vörös Zászló Érdemrend. 

IV.sz. melléklet  

A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozat. 

V.sz. melléklet  

A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozat. 

VI.sz. melléklet  

A Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozat. 

VII.sz. melléklet 

Kiváló szolgálatért Érdemrend. 

VIII.sz. melléklet 

A Magyar Népköztársaság Hőse kitűntetés tervei. 

IX.sz. melléklet 

A Magyar Népköztársaság Hőse kitűntetés elfogadott változata. 

X.sz. melléklet 

A Vörös Csillag Érdemrend I. fokozata. 

XI.sz. melléklet 

A Vörös Csillag Érdemrend II. fokozata. 

XII.sz. melléklet 

A Vörös Csillag Érdemrend III. fokozata. 

XIII.sz. melléklet 

A Magyar Szabadság Érdemrend arany fokozata. 

XIV.sz. melléklet 

A Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata. 

XV.sz. melléklet 

A Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata. 

XVI.sz. melléklet 

A Bátorságért Érdemérem előkészítésre nem került tervezett alternatívái. 

XVII.sz. melléklet 

Bátorságért Érdemérem arany fokozata. 

XVIII.sz. melléklet 

Bátorságért Érdemérem ezüst fokozata. 

XIX.sz. melléklet 

Bátorságért Érdemérem bronz fokozata. 

XX.sz. melléklet 

Háborús emlékérem előkészítésre nem került tervezett alternatívái. 

XXI.sz. melléklet 

Háborús Emlékérem bevezetésre elkészített alternatívája. 
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I.sz. melléklet 

A Magyar Népköztársaság Érdemrend (1953) 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

II.sz. melléklet 

A Magyar Népköztársaság Érdemrend (1957) 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 
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III.sz. melléklet  

Vörös Zászló Érdemrend 
 

1953 
                               

 
 

1957 

 
 

 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 
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IV.sz. melléklet  

A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozat. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

V.sz. melléklet 

A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozat. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

VI.sz. melléklet  
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A Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozat. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

 

VII.sz. melléklet 

Kiváló szolgálatért Érdemrend. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

 

VIII.sz. melléklet 
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A Magyar Népköztársaság Hőse kitűntetés tervei 
 

 
 

Forrás ! MAKAI Ágnes — SALLAY Gergely Pál — SOLYMOSI József: „Szigorúan Tit-

kos!” A Magyar Népköztársaság háborús kitűntetései. 126.p. Hadtörténelmi Közlemé-

nyek, CXXV.évf. (2012) 1.sz. 91-132.p. HU-ISSN 0017-6540. 

 

Megjegyzés: A középső változat került elfogadásra. 

 

IX.sz. melléklet 
 

A Magyar Népköztársaság Hőse kitűntetés elfogadott változata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 
 

Megjegyzés: A kitüntetés békében is kiadásra került FARKAS Bertalan magyar és 

Valerij KUBASZOV szovjet űrhajósok számára. 

 

X.sz. melléklet 
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A Vörös Csillag Érdemrend I. fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

XI.sz. melléklet 

A Vörös Csillag Érdemrend II. fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

 

XII.sz. melléklet 
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A Vörös Csillag Érdemrend III. fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

 

XIII.sz. melléklet 
 

A Magyar Szabadság Érdemrend arany fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 
 

Megjegyzés: Eredetileg ezüst és bronz fokozatban is készült. az előlap képe 1947-

ben a jelenlegire változott. A hátlapja kezdetben KOSSUTH-címerrel, majd 1957-

ben a KÁDÁR-címerrel készült, ám a háborús mintapéldányokon a hátlap üres. 

 

XIV.sz. melléklet 
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A Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

XV.sz. melléklet 

A Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

 

 

 

 

 

XVI.sz. melléklet 
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Bátorságért Érdemérem előkészítésre nem került tervezett alternatívái 
 

 
 

Forrás ! MAKAI Ágnes — SALLAY Gergely Pál — SOLYMOSI József: „Szigorúan Tit-

kos!” A Magyar Népköztársaság háborús kitűntetései. 127.p. Hadtörténelmi Közlemé-

nyek, CXXV.évf. (2012) 1.sz. 91-132.p. HU-ISSN 0017-6540. 

XVII.sz. melléklet 

Bátorságért Érdemérem arany fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

XVIII.sz. melléklet 
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Bátorságért Érdemérem ezüst fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

XIX.sz. melléklet 

Bátorságért Érdemérem bronz fokozata. 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 

 

 

 

 

XX.sz. melléklet 
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A Háborús Emlékérem előkészítésre nem került alternatívái 
 

 
 

Forrás ! MAKAI Ágnes — SALLAY Gergely Pál — SOLYMOSI József: „Szigorúan Tit-

kos!” A Magyar Népköztársaság háborús kitűntetései. 127.p. Hadtörténelmi Közlemé-

nyek, CXXV.évf. (2012) 1.sz. 91-132.p. HU-ISSN 0017-6540. 

 

XXI.sz. melléklet 

A Háborús Emlékérem bevezetésre elkészített alternatívája 
 

 
 

Forrás ! A szerző magángyűjteménye. 
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XI. 

ŰRLAPOK 
(Rovatvezető: SOM Krisztián)  

 

TÁJÉKOZTATÓ  

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság  

tagfelvételi eljárásáról 

j tagok felvételére — az alapszabályzatban rögzítettek szerint — az el-

nökség jogosult, amely a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt a 

felvételek ügyében.  
Az elnökség számára az új tagok felvételi kérelmét a Szemere Bertalan Ma-

gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság bármely tagja előterjesztheti. 
Az elnökség évente két alkalommal a tavaszi és az őszi elnökségi üléseken 

tárgyalja a felvételi kérelmeket. 
A felvétel során az elnökség arról tájékozódik, hogy a jelentkező kíván-é a 

magyar rendvédelem történetével foglalkozni, illetve érdeklődést mutat-é a szakte-
rület iránt. Arra törekszünk, hogy az úgynevezett „karrierépítőket” a felvételi eljá-
rás során elutasítsuk. Nincs szükség tudományos társaságunk tagjai körében olyan 
személyekre, akiket nemzeti rendvédelmünk története nem érdekel, képességeiket 
— legyenek azok bármilyen kiválóak — nem kívánják a szakterület művelése ér-
dekében kamatoztatni. Csupán arra vágynak, hogy tudományos társaságunk tagsá-
gával eldicsekdhessenek, illetve a szellemi alkotómunka végzése helyett a társasá-
gon belül valamilyen tisztségre törekednek. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 
a szakterület művelésére irányuló munkásság a felvétel előfeltétele volna. A téma-
kör iránt érdeklődőket is szívesen fogadjuk tagjaink között, hiszen az érdeklődést a 
művelés előszobájának tartjuk. 

Az elnökség döntéséről a felvételről, illetve az elutasításról írásban — általá-
ban e-mail levél formájában — értesíti a tagfelvételi kérelmet benyújtó személyt.  

Az elnökség abban az esetben tárgyalja a felvételi kérelmet, ha az előterjesz-
tő számára a felvételét kérelmező személy biztosította a: 

- kitöltött, aláírt és az arcképfotójával ellátott „Belépési Nyilatkozat”-ot, vala-
mint a hozzá rendelt publikációs jegyzéket, vagy annak a nyilvános adatbázisnak a 
honlapcímét, amelyben a kérelmező alkotásainak egyszerűsített bibliográfiai leírá-
sát tartalmazó jegyzék szerepel. (olyan arcképfotót várunk, amelyen az urak fehér 
ingben, nyakkendővel és zakóban, a hölgyek pedig kosztüm jellegű öltözékben, il-
letve egyenruhások esetében társasági öltözékben láthatók).; 

- kitöltött életrajzi űrlapot. 
Az életrajzi űrlap a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae 

Praesidii Ordinis),  HU-ISSN 1785-3257. periodika „Személyi Hírek” rovatában 
fog megjelenni, mivel így tájékoztatjuk tagságunkat az új tagokról. 

Inkognitó tagság nem létezik. Az új tagoknak vállalniuk kell a Rendvédelem-
történeti Hírlevélben az életrajzi űrlapjuk közlése által megvalósuló bemutatásukat, 
illetve az elérhetőségi adataik — mobiltelefon és e-mail cím közzétételét. A Sze-
mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság egyébként 
tagjai személyes adatait külső személynek, illetve intézménynek nem adja át, azo-
kat a társaságon belüli kommunikáció érdekében használja.  

Ú 
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A tagsági viszonnyal tagdíjfizetési kötelezettség keletkezik. A tagdíj összege 
5000 ft / fő / év, melyet a tárgyév első 1/4 évében kell befizetni. A tagfelvétel évében 
még nem, csupán azt követő tárgyévvel keletkezik tagdíjfizetési kötelezettség.  

Az új tagok tagsági kártyáikat és jelvényüket — ünnepélyes keretek között — 
a tagfelvételi döntést hozó elnökségi üléshez legközelebbi konferencián kapják meg. 

A tagsági kártya és jelvény átvételére ugyanazon elvárási szempontok érvé-
nyesek, mint a rendvédelem-történeti elismerések átvételére. [Lásd az elnökségnek 
a magyar rendvédelem-történetért elismerések átadása tárgyában hozott 2016/2.sz. 
határozatát, amely megtalálható a társasági honlapon a Rendvédelem-történeti Hír-
levél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis),  HU-ISSN 1785-3257. XXVI.évf. 
(2016) 51-52.sz. „Személyi Hírek” rovatában.] 

Ebből fakadóan a tagsági kártyát és jelvényt — a rendvédelem-történetért ki-
tűntetésekhez hasonlóan — kizárólag rendkívüli körülmények esetében, például 
hosszan tartó kórházi ápolás stb. okán adunk át más körülmények között és sem-
miképpen sem postázunk.  

Azok az új tagok, akik nem találják meg a lehetőségét annak, hogy szemé-
lyesen vagy megbízottjuk által a felvételüket követő év végéig valamely társasági 
rendezvényen (évente legalább egy szimpoziont és egy konferenciát tart a tudomá-
nyos társaság) átvegyék a társasági kártyáikat és jelvényüket, kizárják magukat a 
társaság tagjai sorából. A felvételüket követő naptári év leteltével az elnökség tag-
sági viszonyukat megszűnteti, melyről írásos (e-mail) értesítést küld az érintettnek. 
A tagsági viszony megszűntetése továbbá szerepelni fog a Rendvédelem-történeti 
Hírlevél legközelebbi számában.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasá-
gon belül minden tevékenységet társadalmi munkában végzünk. Honoráriumot, il-
letve költségtérítést senki sem kap. A társaságon belül nincsen a tagok számára kö-
telezően előírt kutatási téma. Minden tagtársunk az érdeklődésének megfelelő terü-
letet gondozza, olyan mértékben és mélységben ahogyan azt a körülményei lehe-
tővé teszik. A kutatási eredmények bemutatására, megvitatására pedig konferenci-
ákon és szimpozionokon kerül sor.  

Tudományos társaságunk minden tagja szabadon dönti el, hogy csatlakozik-é 
a társaságon belüli valamelyik szakosztályhoz — amelyek nem adminisztratív 
szervezeti egységek, hanem szellemi alkotóműhelyek — vagy pedig önállóan vé-
gez szellemi alkotómunkát. A tagsági viszonynak azonban a kutatómunka végzése 
nem feltétele.  

Elvárás továbbá a tagokkal szemben, hogy a társasági rendezvényeinken — 
konferenciáinkon és szimpozionjainkon — lehetőleg megjelenjenek. Ezen alkal-
mak teszik lehetővé, hogy tagjaink személyesen is találkozhassanak egymással. Az 
évente megrendezésre kerülő közgyűlésünket is a konferenciáinkhoz társítjuk. 
Konferenciáinkat és szimpozionjainkat többnyire pénteki napokra szervezzük, 
évente általában februárban és októberben. A pontos időpontokról a tagságot a 
rendezvény előtt mintegy 1/4 évvel értesítjük. 

Tudományos társaságunk tagjai előnyr éveznek a tagsággal nem rendelkező 
szerzőkkel szemben a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság által kiadott periodikákban, illetve könyvsorozatokban a publikálás 
tekintetében, amennyiben alkotásaik összhangban állnak a közlési feltételekben 
foglaltakkal. Bővebb felvilágosítás a társaság elnökétől kérhető.  
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              BELÉPÉSI NYILATKOZAT* 

Felvételemet kérem a „Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság”-ba (SZBMRTT). A Társaság alapszabályzatát, va-

lamint Szervezeti és Működési Szabályzatát ismerem és magamra nézve 
kötelezőnek tartom. Kutatói, publikációs és előadói tevékenységemmel 

hozzá kívánok járulni a magyar rendvédelmi szervezetek történetének feltá-

rásához és közkinccsé tételéhez. 
Alulírott kijelentem, hogy – személyiségi jogaim fenntartása mellett – az 

alábbi adatokat önkéntesen bocsátottam a társaság rendelkezésére. Az ada-

tok kitöltésével és megküldésével hozzájárulok azok SZBMRTT általi ke-
zeléséhez. 

 

 

Név:   Anyja neve:   

Születési hely:   Szül. idő:   

Lakcím: ir. sz., ország:   

város:   

utca:   házszám:   

Telefon:   Telefax:   

E-mail:   Postafiók:   

Munkahely neve:   

Munkahely címe: ir. sz., város:   

utca:   házszám:   

Telefon:   Telefax:   

E-mail:   Postafiók:   

Foglalkozása, beosztása:   

Iskolai végzettsége:   

Tudományos fokozata(i):   

Oktatói fokozata(i):   

Kutatási területei:   

Idegen nyelvismerete:   

 

Kelt 

  

 aláírás 

 
*Kérem, szíveskedjék (tudományos) önéletrajzát és publikációs jegyzékét a belépési 

nyilatkozathoz mellékelni, vagy feltűntetni annak a nyilvános adatbázisnak a honlap-

címét melyben a publikációinak az egyszerűsített bibliográfiai leírásai szerepelnek. 

Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irányul, az SZBMRTT azokat 

harmadik személynek nem adja át.  

 

 

 

 

 

Arcképfotó 
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ÚJ TAGOK ÉLETRAJZI ŰRLAPJA 

 

 
 

NÉV:  

SZÜL. IDŐ:  

:  

@:  

TAGSÁGI SZÁM:  

 

 

 

 

Tanulmányok 

 

 
 

Szakmai tevékenység 
 

 

 

Kutatási területe: 

 

 

Tudományos és oktatói fokozatok 

 

 

Publikációk* 
 

 

 

Kitűntetések  

 

 
 

Tudományos tagságok és tisztségek 

 
 

Nyelvismeret 

 
* Vagy annak a nyilvános adatbázisnak a honlapcíme, ahol az új tag tudományos 

publikációinak egyszerűsített bibliográfiai adatait tartalmazó jegyzéke megtalálható. 

Ennek hiányában külön lapon mellékelhetőek. 

 

 

 

 

 

Arcképfotó 
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  1. Név:         

 

  2. Lakcím:        

 

  3. Lakástelefon:        

 

  4. Mobiltelefon:        

 

  5. Személyes e-mail cím:       

 

  6. Tudományos fokozat:       

 

  7. Oktatói fokozat:       

 

  8. Munkahely neve:       

         

         

 

  9. Munkahely címe:       

 

10. Munkahelyi telefon:       

 

11. Munkahelyi fax:       

 

12. Munkahelyi e-mail cím      

 

13. Rendvédelem-történeti tartalmú tudományos alkotásai publikációi- 

nak egyszerűsített bibiliográfiai leírását tartalmazó nyilvános adatbázis 

világháló címe: 

         

 

 

*A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

tagjainak a fenti adataiban bekövetkezett változásokat szükséges az adatpon-

tosító lap értelemszerű kitöltésével a társaság e-mail címére elküldeni a kap-

csolattartás zökkenőmentes megvalósítása érdekében. Nem indokolt minden 

egyes adat változása esetén az összes rovat kitöltése, elégséges csupán a ne-

vet és a megváltozott adatot kitölteni. 

 

 

 

ADATPONTOSÍTÓ LAP* 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
(SZBMRTT) szimpatizánsaként a regisztrálásomat kérem. Szimpatizánsként 

pedig a társasági körlevelekre igényt tartok. Lehetőségeim függvényében a 
körlevelekben foglaltakkal a magyar rendvédelem-történet művelőinek és er-

edményeinek népszerűsítését igyekszem elősegíteni. 

Az alábbi adatokat önként – személyiségi jogaim fenntartása mellett – 

bocsátom a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság rendelkezésére. Az adatok kitöltésével és megküldésével hozzájá-
rulok azok SZBMRTT általi kezeléséhez.

 

Név:   

Lakcím: ir. sz., város:   

utca:   házszám:   

Telefon:   Mobiltel.:   

E-mail:    

Születési év:   

Iskolai végzettség:   

Tudományos fokozat:   

Oktatói fokozat:   

 

Kérem jelölje be — vagy amennyiben szükségesnek tartja külön lapon fejtse 

ki — a szimpatizánskénti regisztrációs kérelmének oká(ai)t. Egyszerre több 

válasz is jelölhető. Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irá-
nyul, az SZBMRTT azokat harmadik személynek nem adja át.  

- Érdeklődöm nemzeti rendvédelem-történetünk iránt    

- Családi indítatásból fakadóan szimpatizálok a témakörrel    

- Kutatom / kutatni szeretném  a témakört    
 

- Munkám eredményes ellátásához van szükségem a témakör alaposabb ismeretére     
 

- Tervezem, hogy idővel a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-
neti Tudományos Társaság szellemi alkotómunkájába bekapcsolódom    
 

Kelt ……………………. 

           ………………………………… 

                  

aláírás

 

 

 

 
 

 

SZIMPATIZÁNS NYILATKOZAT
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NÉV 

:  
 @:  

 TAGSÁGI SZÁM:  

 

 

   

 

 

 

 

Sz.i.:  
 

Iv.:  
 

Nyt.:  
 

Tf.:  
 

Of.:  
 

M.:  
 

T.:   
 

Tsz.:  
 

Tkf.:  
 

K.:  
 

Ho.: 
 

W.:  
 

Jelmagyarázat: Szi. = Születés ideje;   Iv. = Iskolai végzettsége (legmagasabb);   Nyt. = Nyelvtudása (elégséges a beszélt nyelv 

feltüntetése);   Tf. = Tudományos fokozata (Tudományáganként a legmagasabb fokozat a tudományág feltüntetésével. Függet-

lenül a jelenleg hatályos jogi szabályozástól, tudományos fokozatként kérünk feltüntetni minden tudományos rangot, amelyet 

nem diplomaszerzési eljárás keretében szereztek);   Of. = Oktatói fokozat (A legmagasabbat kérjük feltüntetni);    M. = Publi-

kált monográfiák;   T. = Publikált tanulmány;   Tsz. = Tagságok tudományos szervezetekben;   Tkf. = Tudományos közéleti 

tisztségek;   K. = Kitüntetései;   Ho. = Hobbijai;   W. = saját, személyes weboldala. 

 

A rendvédelem-történetért elismerést elfogadom. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatlapon sze-
replő adataim publikálásra kerüljenek. 

 

……………...……………. 

aláírás 
 

 

 

 

 

 

Arcképfotó 

KITÜNTETETTEK ADATLAPJA
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) kitöl-
tött és e-mail-en továbbított szerzői űrlapot, valamint digitalizált arcképfotót kér a rendezvénye-
in előadóktól és a periodikáiban alkotásaikat publikálni kívánó szerzőktől (férfiak esetében fe-
hér ingben, nyakkendőben és zakóban vagy zubbonyan, hölgyek esetében pedig hasonló jellegű 
öltözékben látható fényképet várunk). Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára 
irányul, az SZBMRTT azokat harmadik személynek nem adja át, azon tudományos adatbázisok 
kivételével, amelyekbe az alkotás bekerül.  

A szerzői űrlap hármas célt szolgál. Egyrészt arra hivatott, hogy zökkenőmentes kapcsolat 
alakulhasson ki a szerzőkkel, illetve előadókkal. Másrészt — a későbbi esetleges jogviták meg-
előzése céljából —  tisztázza a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-
nis) HU-ISSN 1216-6774 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii 
Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikában publikálásra kerülő alkotások jogi helyzetét. Végül 
pedig megfelelő információt biztosítson a szerzői ismertetők, illetve a DOI, az MTMT és a kap-
csolódó adatbázisok számára.  

Annak ellenére, hogy a rendvédelem-történeti konferenciákon elhangzott előadások tanul-
mánnyá fejlesztett változatai nem automatikusan kerülnek fel a rendvédelem-történeti periodi-
kák hasábjaira, hanem csak akkor, ha a közlési feltételekben foglaltaknak megfelelnek, célszerű 
minden előadónak és szerzőnek ugyanazon űrlapot kitölteni és fényképet küldeni.  

Az űrlap tartalma és a fotó: 
- előadók esetében a konferenciát ismertető előzetes tájékoztatóban és — amennyiben az al-

kotás tartalma harmonizál a periodika közlési feltételeiben foglaltakkal — a Rendvédelem-
történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél számainak szerzői ismertetőjében; 

- szerzők esetében pedig a Rendvédelem-történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-történeti 
Hírlevél számainak szerzői ismertetőiben kerül publikálásra. 

A Rendvédelem-történeti Füzetek és a Rendvédelem-történeti Hírlevél a hagyományos 
papír alapú formában korlátozott példányszámban kerül előállításra. Emellett azonban mindkét 
periodika megjelenik a világhálón a  

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

az Országos Széchényi Könyvtár, Elektronikus Dokumentum Központja, 
Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumának a honlapján 

http://www.epa.oszk.hu 
a szerző neve, e-mail címe, alkotása címe és művének fontosabb nyilvántartási adatai, valamint 
a fő szöveg bekerül a DOI, az MTMT és a csatlakozó tudományos adatbázisok adattárába is 

https://www.doi.org/ 
https://www.mtmt.hu/ 

 
A kapcsolattartás és az adatbázisokban való feltűntetés érdekében kérjük* 

Szerző:  ……...……………………………ORCID azonosító  …………………………………. 
Tanulmány címe magyarul és angolul :…………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Postacím  :………………………………………………………………………………………… 
Telefon  :………….……………….………Fax  :………………………………………………... 
Mobil  :………..…………………………..E-mail  :……………………………………………... 

Intézmény(ek) neve**  :…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
  * Azoknak a rovatoknak a kitöltése indokolt, amelyek tartalma eltér a korábban már kitöltött 

űrlapon közöltektől. 

** Itt az intézményi kötődéseket kell feltűntetni, amely szellemi alkotóműhelyhez — oktatási 
intézmény, közgyűjtemény, szerkesztőség, tudományos társaság — kapcsolódóan szellemi alko-

tómunkát végez. Nem feltétlenül munkaviszonyt kell jelölni, hanem az(oka)t a szellemi mű-

hely(eke)t, amely(ek)nek a vonzáskörében tevékenykedik.

 

    

 

 

 

 

S Z E R Z Ő I  Ű R L A P  
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Tanulmány / előadás címe 

szerző / előadó neve 

- tudományos fokozat 

 

 
- oktatói fokozat 

 

 
- kutatási terület 

 

 

 

 

Arcképfotó 

Az alkotó / előadó szerzőségé-

vel publikált, a tudományos 

közléssel szemben támasztott 
igényeknek megfelelő 

 

- könyvek: 
- könyvrészek: 

- tanulmányok: 

- egyéb tudományos közlemé- 

   nyek: 

- független idézetek: 

- Hirsch index: 

A publikációinak, illetve alkotásai citációinak bibliográfiai adatait tartalmazó nyilvános 

adatbázis elérhetőségének a világhálós címe: 

 

 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** Több tudományos és oktatói fokozatot abban az esetben közlünk, ha azok több tudomány-
ágban születtek, illetve több intézményhez kapcsolódnak. Mivel a rendfokozatok, valamint az 

egyéb rangok és címek a tudományos tevékenység tekintetében irrelevánsak, azok közlésétől el-

tekintünk. Függetlenül az aktuális jogi szabályozástól minden disszertációt tudományos foko-
zatnak tekintünk, amit nem a diplomaszerzési eljárás keretében kaptak. A humán- és állatorvosi, 

valamint gyógyszerés és a jogi stb. doktorátusok tekintetében e tudományágak megjelölését is 

kérjük az egyértelmű helyzetek létrehozása érdekében. A kutatási terület megjelöléseként nem 
egy tudományágat kérünk feltűntetni, hanem a konkrét kutatási terület megnevezését várjuk. 

Publikációinak, illetve alkotásai citációinak bibliográfiai adatait tartalmazó nyilvános adatbázis 

világhálós címének közlése esetén tudományos publikációi számszerűsített adatait és a Hisrsch-
index számát nem feltétlenül kell rögzítenie. A szerzőkről fehér ingben nyakkendővel, zakóban 

vagy zubbonyban készült felvételt várunk a hölgyektől pedig hasonló öltözetű fényképet ké-

rünk. 

 

 

          SZERZŐI ISMERTETŐ*** 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                   XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 

 

230 

(600 – 1000 közötti karakter terjedelemben — a szóközökkel együtt — 
magyar és angol nyelven) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Alkotásom közlését, illetve az űrlapon feltüntetetteket térítésmentesen biztosítom a Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 és / vagy a 
Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 
periodikák számára. Engedélyem a magyar nyelvű kiadásra vonatkozik, amely a periodikákban 

vagy az ahhoz kapcsolódó kiadványokban — több ízben — is megjelenhet, ezen publikációk 

szerzői hono-ráriumáról véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok. Az adatok kitöltésével és 
megküldésével hozzájárulok azok Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság általi kezeléséhez. Egyben engedélyezem, hogy azon adatbázisokban is szerepel-

jen a művem, amelyekbe a periodika belép. 
Engedélyem végleges és visszavonhatatlan. 

 
Dátum 
 

        

     …………………………………… 

        

          aláírás 

 

 

 

 
Tanulmány / előadás ismertetője és öt kulcsszó 
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FELHÍVÁS  

a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására 
 

Tisztelt reményeik szerinti Donátorunk! 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti társadalmi szervezetnek — így a Szemere Bertalan Magyar Rend-

védelem-történeti Tudományos Társaság számára — felajánlását az 1996. 

évi CXXVI. tv. teszi lehetővé. Az így befolyt összeget tudományos társasá-

gunk kizárólag a tudományos munka ösztönzésére használja.  

Tudományos Társaságunk nemzeti rendvédelmünk történetének feltá-

rását és közkinccsé tételét tekinti hivatásának. Két periodikát szerkesztünk. 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-

ISSN 1216-6774 a diszciplína legújabb kutatási eredményeit – a tudo-

mányos közlés igényeinek megfelelően – bemutató tanulmányokat közlünk. 

A Rendvédelem-történeti Hírlevélben (Nuntiotones Historiae Praesidi Ordi-

nis) HU-ISSN 1785-3257 a szakterület gondozásával kapcsolatos operatív 

információkat tesszük közzé. 2011-el kezdődően útjára bocsájtottuk a „Ma-

gyar rendvédelem-történet öröksége” HU-ISSN 2062-8447,  A Magyar 

rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728, a Magyar rendvéde-

lem-történeti tanulmányok” HU-ISSN 2415-9875 „Salutem” HU-ISSN 

2416-2078, a „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szol-

gálatában” HU-ISSN 2064-5333, című könyvsorozatokat, amelyekben a 

magyar rendvédelem-történet egy-egy témájának tudományos igényű feldol-

gozását tesszük közzé.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság honlapján megtalálhatók a tudományos társaságról szóló lényeges in-

formációk, egyben pedig a kiadványaink többsége is fellelhető a társasági 

honlapon: 
 

http://www.szbmrtt.atw.hu  
 

A társasági honlapon szereplő kiadványok elérhetők az Országos Széchényi 

Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Elektronikus Periodika Adat-

bázis és Archívum, illetve az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus 

Dokumentum Központ Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján is: 

http://www.epa.oszk.hu                                              http://www.mek.oszk.hu 

 

Tudományos Társaságunk az egyetlen intézmény Magyarországon, 

amely nemzeti rendvédelmünk történetének tudományos művelését tekinti fő 

feladatának. A kelet-európai gyakorlatnak megfelelően állami támogatásban 

nem részesülünk, ellentétben Nyugat-Európával, ahol e területet az állam 

támogatja szakközgyűjtemények és intézetek fenntartásával. Ezen intéz-

ményhálózatra támaszkodva számos társadalmi szervezet foglalkozik Nyu-

gat-Európa országainak rendvédelem-történetével. A volt Varsói Szerződés 

http://www.szbmrtt.atw.hu/
http://www.epa.oszk.hu/
http://www.epa.oszk.hu/
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tagállamai közül ismereteink szerint egyedül Magyarországon jött létre tár-

sadalmi szerveződés a nemzeti rendvédelem-történet gondozására. 

Sanyarú financiális lehetőségeinkkel dacolva feltártuk és több kiadás-

ban publikáltuk a nemzeti rendvédelem-történetünket komplexen bemutató 

könyvet „A magyar rendvédelem története” címmel. Tudományos társasá-

gunk elsőként dolgozta fel ezt a témakört. Tagjainak szerzőségével az ezred-

forduló időszakától mintegy 83 monográfia és hozzávetőlegesen 1 000 tanul-

mány publikálása valósult meg. 

A magyar felsőoktatásban egyre több egyetemen és főiskolán válik a 

tantárgyprogram részévé a magyar rendvédelem története. 

Évente több tudományos konferenciát szervezünk, ahol a szakterületet 

művelők ismertetik kutatási eredményeiket. 

Ezúton fordulok mindenkihez – aki elkötelezettséget érez a magyar 

rendvédelem-történet iránt, a témakört kutatja, oktatja, tárgyi emlékeit gyűjti 

vagy „csupán” érdeklődik nemzeti múltunk e szelete iránt –, hogy természet-

beni és pénzbeli juttatásokkal egyaránt támogassa a Tudományos Társa-

ságunk tevékenységét. Társaságunk financiális támogatása adományok és a 

személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásával valósítható meg. A számlát 

vezető bankfiók neve, címe: 

HVB Bank Zrt.  UNICREDIT BANK HUNGARY ZRt. 

1036 Budapest, Bécsi út 136. 

bankszámlaszám:  10918001 – 00000022 – 69100002 

IBAN COD: HU – 51 – 10918001 – 00000022 – 69100002 

BANK SWIFT COD: BACXHUHB 

Számítunk minden szimpatizánsunk adója 1 %-ára. Ez nem okoz a tá-

mogató számára anyagi terhet, ugyanakkor azonban nemzeti rendvédelem-

történetünk művelésében nélkülözhetetlen segítséget nyújt. 

Az adózó rendelkező-nyilatkozatát a hatályos előírásoknak megfele-

lően, az adóbevallás részeként a 1053. és 1053E számú bevallás vonatkozó 

lapjának kitöltésével teheti meg. A szabályokról bővebben a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal hivatalos oldalán olvashat: 

http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1  

Az SZBMRTT elnöksége nevében céljaink megvalósításához nyújtott 

támogatását megköszönöm. 

Dr. PARÁDI József 

                                                               a társaság elnök 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 

a rendvédelem-történeti tudományos konferenciára és szimpozionra 
„A magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozat” és a 
„Magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozat” rendezvé-
nyeit 1990-től, illetve 2001-től évente ősszel, valamint tavasszal tudományos 
társaságunk szervezi. A rendezvény-sorozatok előadásainak tanulmányokká 
fejlesztett változatait — amennyiben azok megfelelnek a periodika közlési 
feltételeiben foglaltaknak — a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histori-
ae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774 periodika befogadja. 

A rendezvényeket megelőző hónap kezdetéig lehet azokra előadó-
ként jelentkezni az úgynevezett „Szerzői űrlap” kitöltésével, amely letölt-
hető a társaság honlapjáról  

http://www.szbmrtt.atw.hu 
A Szervező Bizottság a jelentkezéseket visszaigazolja. 
A rendezvényeken az elfogadott referátum lényegének ismertetésére 

nyílik lehetőség. Az egyes előadások időtartama korlátozott (általában 25 
perc időtartamú). Írásban azonban lehetőség nyílik a részletesebb kifejtésre. 

Az előadók számára PowerPoint szemléltetésre nyílik lehetőség. 
Amennyiben a szerzők előadásaik tanulmánnyá fejlesztett változatát 

digitalizált formában (Microsoft Word) a rendezvény időpontjáig eljuttatják 
a Rendvédelem-történeti Füzetek szerkesztőségének e-mail címére és azok 
megfelelnek a periodika közlési feltételeiben foglaltaknak (a közlési feltéte-
lek a periodika számainak a végén találhatók) a befogadott tanulmányokat 
lektori véleményezés nyomán publikálja a folyóirat. 

A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774 szerkesztősége a szerzőknek honoráriumot nem fizet. 
A publikált tanulmányok szerzői a kiadványból tiszteletpéldányt kapnak.  

A Rendvédelem-történeti Füzetek papír alapon korlátozott példány-
számban jelenik meg, azonban a periodika elérhető az Országos Széchényi 
Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ, Elektronikus Periodika Adat-
bázis és Archívum honlapján: 

http://epa.oszk.hu/02100/02176 
valamint a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság honlapján: 

http://www.szbmrtt.atw.hu 
A konferencia- és szimpozion-sorozat nyílt, tudományos rendezvé-

nyekből áll. A rendezvényeken részvételi díj nincs. A jelentkezők a „Szerzői 
Űrlap” benyújtásával elfogadják, hogy a rendezvény teljes időszakában a 
helyszínen tartózkodnak, a hozzájuk intézett kérdésekre válaszolnak, az elő-
adások véleményezésére válaszolnak. Az előadóktól elvárt öltözet férfiak 
esetében fehér ing, nyakkendő, zakó, illetve egyenruha társasági öltözéke, a 
hölgyek esetében pedig hasonló jellegű öltözék.  
 

 

 

 

 

 

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

2019. évre tervezett rendezvényei 

 

Magyar közbiztonságtörténeti tudományos szimpozion-sorozat 

XIX. rendezvényére  

„Mártírok, hősök, szolgálati halottak 

a XX. század magyar rendvédelmi testületeinél.” 

munkacímmel fog sor kerülni 

 

2019. II. 15. (péntek)  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 

(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) 

 

*  *  * 
 

Magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozat 

XXXIV. rendezvényére  

„100 éve államosították a magyar rendőrséget” 

munkacímmel fog sor kerülni 

 

2019 őszén 

budapesti helyszínnel. 

 

A rendezvényekre előadással kitöltött „Szerzői űrlap”-al jelentkezni lehet: 

 

                 dr. BODA József Ph.D. mag.habil.nyá.doc. nyá.vörgy. 

         : (+36/06-20) 992-0117       ;      @: boda.jozsef@uni-nke.hu 
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XII. 

INFORMÁCIÓS OLDALAK 
(Rovatvezető: PARÁDI Ákos)  

 

 

 

PARÁDI József 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság  

periodikái  1991-2018 
 

 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774 
„Condita d ecrescit ,  vulgata scientia  crescit .”  

 (Az elrejtett tudás csökken, a másokkal megosztott ellenben gyarapszik.) 
 

Közlésre került a 2018-ig évvel bezárólag XXVIII évfolyam 56 szám , (meg-
jelenés évente két alkalommal) 

          137 szerző tollából                                         493 tanulmány 
 

A magyar rendvédelem-történet körébe tartozó — a tudományos közléssel 

szemben támasztott igényeknek megfelelő — első kiadású, lektorált tanul-

mányok jelennek meg a periodikában, amely a 2008. évvel kezdődően 8 in-

dexet is tartalmaz, 

- a hivatkozásokra vonatkozóan: Citációs index publikációk és kéziratok, 

Citációs index periodikák, Citációs index levél- irat- és dokumentumtárak, 

Citációs index jogszabályok, 

- a szövegre vonatkozóan: Index nominum, Index geographicus, Index 

chronologicus, Index organicus. 
 

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

„Gratius ex ipso b ibuntur  aquae.”  
 (A forrásból szívesebben isznak az emberek.) 

Megjelent 2018-ig XXVII. évfolyam 54 számában , évente két alkalommal. 
Az utóbbi években évente egy összevont szám formájában.  
11 rovat : I. Társasági élet,  II. Figyelő,  III. Szemle,  IV. Rendezvények,   

                 V. Személyi hírek,  VI. Műhely,  VII. Edukáció,  VIII. Scientia, 

                IX. Dokumentumok és munkásságok,  X. Emlékhelyek és tárgyak, 

                XI. Ürlapok. 

A magyar rendvédelem-történet művelése operatív eseményeiről (tudományos 

fokozat védése, könyvbemutató stb.) nyújt tájékoztatást, de van — „Műhely” 

címmel — kisebb tanulmányokat közlő rovata is. 
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Tanulmányok 
a Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 
összesített tartalomjegyzéke 

A magyar rendvédelmi testü-  
letek és az önkormányzati 

szervezetek kapcsolata 

1848-1945 

I.évf.(1991) 1.sz. 
 

0001 URBÁN Aladár: Az 

1848/49-es szabadságharc rend-

védelmi testületei…………….. 

 
0002 ZACHAR József: Az 

Osztrák-Magyar Monarchia ö-

rökös tartományinak rendvé-

delmi testületei………..……. 

 
0003 PARÁDI József: A du-

alista Magyarország rendvé-

delmi testületei és az önkor-

mányzatok kapcsolata……… 

 
0004 SZAKÁLY Sándor: Né-

hány gondolat a volt Magyar 

Királyi Csendőrségről……… 

 
0005 MOKÁNY József: Elmé-

leti és tudományos igényű te-

vékenység a magyar rendvé-

delmi szerveknél 1867-1945.. 

 

 
A rendvédelem-történet 

kutatásának, feldolgozásának 
és oktatásának időszerű 

kérdései 

I.évf.(1991) 2.sz. 
 

0006 KIRÁLY Béla: A had-

történelmi oktatás beveze-

tése az Egyesült Államok-

ban és az amerikai hadtör-

ténelem néhány kiemelkedő 

eseménye…………………. 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.p. 
 

 

 

 
 
 

17.p. 
 

 
 

 
 

30.p. 
 

 

 
 

38.p. 
 

 
 

 

 

 

 

45-54.p. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.p. 

0007 SZABÓ Miklós: A 

hadtörténelem oktatásának 

helyzete és feladatai a ma-

gyar honvédség katonai 

tanntézeteinél…………… 

 
0008 KESERŰ István: A 

Szemere Bertalan Rendvé-

delem-történeti Társaság és a 

rendvédelem-történeti oktatás 

 
0009 PARÁDI József: A 

rendvédelem-történeti tan-

tárgy a Rendőrtiszti Főis-

kola oktatási rendszerében 

és a rendvédelem-történeti 

kutatás jövőbeni feladatai 

 
0010 ŐRY Károly: A he-

lyes magyarság- és nem-

zettudat kialakításának le-

hetőségei a rendőrtiszti kép-

zésben…………………… 

 
0011 TÓTH Tihamér: A 

rendvédelem intézményrend-

szerének kialakulása és 

fejlődése………………… 

 

Tradíció és korszerűség 

II.évf.(1992) 3.sz. 
 

0012 URBÁN Aladár: Ter-

vek és eredmények az 

1848/49-es forradalom és 

szabadságharc idején az ön-

álló magyar rendvédelmi szer-

vek létrehozására…………. 

 

 

 

 

21.p. 
 

 

 
 
 

 

25.p. 
 

 

 

 

 

 
 

29.p. 
 

 

 

 

 
 

37.p. 
 

 
 

 

 

 

41-44.p. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.p. 
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0013 PARÁDI József: A dua-
lizmus közrendvédelmi szer-
veinek jellemzői és tevékeny-
ségük tapasztalatai………… 

 
0014 SZAKÁLY Sándor: A 
két világháború közötti rend-
védelmi szervek tevékenysé-
gének néhány jellemzője……. 

 
0015 KESERŰ István: A rend-
védelmi szervek a második 
világháború idején és az azt 
követő években…………… 

 
0016 BOBÁK Artúr: A 
rendőrség és a határőrség 
testületi napjainak alterna-
tívái………………………... 

 
0017 KORINEK László: A 
korszerűség kérdése rendvé-
delmi szerveink fejlesztésé-
ben………………………… 

 
0018 CSEREI Attila: Gon-
dolatok a rendvédelmi tes-
tületek etikai hagyománya-
iról (1867-1945)…………... 

 
0019 ZACHAR József: Tra-
díció és folyamatosság az 
osztrák rendvédelmi szer-
veknél……………………... 

 
0020 HEGEDŰS Antal: Dél-
magyarországi falurendészet 
1848 előtt………………….. 

 
0021 ŐRY Károly: Rendvé-
delem-történeti oktatás a Rend-
őrtiszti Főiskolán………….. 
 

 

0022 SÁNDOR Vilmos: Tör-
ténelmi szemlélet a jövendő 
határőrtiszti nemzedék fel-
sőfokú képzésében………... 
 
 

 

 

 

21.p. 
 

 

 

 
 

29.p. 
 

 

 

 

 

35.p. 
 

 

 

 

 

43.p. 
 

 

 

 

 

49.p. 
 

 

 

 

57.p. 
 

 
 

 

 

65.p. 
 

 
 

 

 

 

75.p. 
 

 

 

81.p. 
 

 

 

 

 

87.p. 

0023 MOCSÁRI Sándor: 
Hagyományok és tapasz-
talatok felhasználása a rend-
őrtiszthelyettes képzésben 

 

 
A dualista Magyarország 

rendvédelme 
III.évf.(1993) 4.sz. 

 

0024 KESERŰ István: 
Történelmi hűséggel. Tár-
saságunk hároméves útja.. 

 
0025 ZACHAR József: A 
politikai irányzatok rend-
védelmi koncepciói a dua-
lizmus korában………….. 

 
0026 PARÁDI József: A 
magyar királyi határrend-
őrség, a magyar határőrizet 
szakmai vezető testülete…. 

 
0027 SZAKÁLY Sándor: A 
magyar királyi csendőr-ség, 
az első központosított 
magyar közbiztonsági őr-
testület………………….. 

 
0028 BOTOS János: A bel-
ügyi tárca szerepe a ma-
gyar rendvédelem irányí-
tásában………………….. 

 
0029 MEZEY Barna: A 
modern magyar polgári 
börtönügy alapjainak kia-
lakítása a dualizmus első 
éveiben………………….. 

 
0030 SUBA János: A dua-
lista Magyarország állam-
határának változása 1868-
1918 között……………… 

 
0031 BENCZE László: Oszt-
rák rendteremtés a forrada-
lom leverése után……….. 
 

 
 

  91-95. p. 

 
 
 

 

 
 

3.p. 

 

 

 

 

8.p. 
 
 

 

 

 

21.p. 
 

 

 

 

 

51.p. 
 

 

 

 

 

59.p. 
 
 

 

 

 

 

70.p. 
 
 

 

 

 

87.p. 
 

 

 

 

102.p. 
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0032 KESERŰ István: A 
rendvédelmi szervek tiszti 
utánpótlása és tisztképzése a 
dualizmus időszakában…. 

 
0033 BORSI József: „A köz-
szolgálati ágak legterhesebbi-
ke…” Rendőrségkép a század-
forduló magyar sajtójában…… 

 
0034 FORRÓ János: A csend-
őrség története. A csendőr őrs... 

 
0035 LUGOSI József: A 
rendvédelmi testületek fegy-
verei 1868-1918………….. 

 
0036 SÁGVÁRI György: 
Csendőr és rendőr egyenru-
hák a dualizmus kori Ma-
gyarországon……………… 

 
0037 SALAMON Iván: A 
pénzügyőri egyenruha törté-
netéből 1868-1947……….. 

 
0038 SZIKINGER István: A 
rendvédelem jogi szabályo-
zása a dualizmus korában… 

 
 

Háború, forradalom, trianon 
IV.évf.(1994) 5.sz. 

 

0039 MEZEY Barna: A ki-
vételes hatalom…………… 

 
0040 ZACHAR József: Az 
osztrák-magyar haderő rend-
fenntartó szerepe az első vi-
lágháború idején………….. 

 
0041 PARÁDI József: Átté-
rés a háborús határőrizetre 
az első világ-háború előtt…. 

 
0042 HESZTERA, Franz: 
Die Kommandostrukturen der 
Gendarmerie von 1850 bis 
1993………………………... 

 
 

109.p. 

 
 

 
126.p. 

 

 

 

132.p. 
 
 

 

 

152.p. 
 

 

 

 

161.p. 
 

 

 

170.p. 

 
 

 

    187-198.p. 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.p. 
 

 

 

 

7.p. 
 
 
 
 

 

 

13.p. 

 
 
 

 

 

18.p. 

0043 HESZTERA, Franz: A 
csendőrség parancsnoklási 
rendszere 1850 és 1993 között 

 
0044 TÓTH László: A Képvi-
selőházi Őrség születésének 
története…………………… 

 
0045 ŐRY Károly: A rend-
védelmi szervek az első 
világháború, az ősziró-zsás 
forradalom és a prole-
tárdiktatúra időszakában... 

 
0046 SZAKÁLY Sándor: Az 
Osztrák-Magyar Mo-
narchia hadseregének tá-
bori csendőrsége………… 

 
0047 JOÓ Gábor: A pénz-
ügyőrség háborús feladatai 

 
0048 SUBA János: A tri-
anoni országhatárok kitű-
zésének politikai és tech-
nikai kérdései…………… 

 
0049 BACSA Gábor: A 
magyar-jugoszláv (S.H.S.) 
határmegállapító bizottság 
működése 1921-1924…… 

 
0050 ZSIGA Tibor: A tria-
noni békeszerződés revíziója 
Nyugat-Magyarországon….. 

 
0051 ERNYES Mihály: A 
közrend és a közbiztonság 
helyzete Baranya megyében a 
szerb megszállás idején….. 

 
0052 HEGEDŰS Róbert: A 
magyar biztonságpolitika 
1912-1925………………. 

 
0053 BOTOS János: A 
Belügyminisztérium tevé-
kenységének főbb jellem-
zői 1912 és 1926 között.... 

 

 

28.p. 
 

 
 

36.p. 
 
 

 

 

 

 

42.p. 
 

 

 

 

55.p. 
 

 

 

59.p. 
 
 

 

 

 

61.p. 
 

 

 

 

65.p. 
 

 

 

 

71.p. 
 

 

 

 

74.p. 
 
 
 

 

 

76.p. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

80.p. 
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0054 KESERŰ István: A 
rendvédelmi szervek újjá-
szervezése és tevékenysége 
az első világháború és a 
forradalmak után (1919-
1924)……………………… 
 

 

0055 KOMÁROMI Gábor: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
szervezeti változásai 1919 
és 1925 között…………….. 
 

 

0056 SZAKÁLY Sándor: Egy 
életút vázlata Osváth László. 
 
 

A két világháború közötti 
Magyar Királyság rendvédelme 

V.évf.(1995) 6.sz. 
 

0057 BACSA Gábor: Határ-
rend és határforgalom Ma-
gyarország déli határán (1921-
1941)……………………….. 
 

 

0058 BONHARDT Attila: 
Egy rendvédelmi szerv mö-
gé rejtett honvédségi ala-
kulat rövid története (A M. 
Kir. Államrendőrség köz-
ponti újonciskolája)………. 
 

 

0059 BOTOS János: A Ma-
gyar Királyi Belügyminiszté-
rium és egy klasszikus belügy-
miniszter a két világháború 
között……………………... 
 

 

0060 FAZAKAS László: A 
Magyar Királyi Testőrség, a 
Magyar Királyi Koronaőr-
ség és a Magyar Királyi 
Képviselőházi Őrség a két 
világháború között……….. 
 

 

0061 JOÓ Gábor: A vámhi-
vatalok és a pénzügyőrség a 
két világháború között……. 
 

 
 

 

 

83.p. 
 

 
 

 

 

 

90.p. 
 

 
 

 

92-95.p. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

5.p. 
 

 

 

 

 

 

 

12.p. 
 
 
 

 

 

 

 

16.p. 

 
 

 

 
 

27.p. 
 

 
 

 

 

39.p. 
 

0062 KEDVES Gyula: Pa-
raszti fegyverből díszjel-
vény (a testőr- illetve ko-
ronaőr-alabárd kialakulá-
sának története)………… 
 

 

0063 KISS István Géza: A 
déli határőrizet kialakulása és 
sajátosságai Trianon után 
 

 

0064 LUGOSI József: A 
rendvédelmi testületek fegy-
verei 1868-1918…………. 
 

 

0065 MEZEY Barna: Rend-
védelmi jog a két világ-
háború között……………. 
 

 

0066 PARÁDI József: A 
magyar állam határőrizete a 
két világháború között… 
 

 

0067 RÁCZ Lajos: A fő-
városi rendőrség működé-
se a két világháború között 
 

 

0068 RAVASZ István: A 
Magyar Királyi Honvédség 
karhatalmi jogosultságai…… 
 

 

0069 SÁGVÁRI György: A 
rendvédelmi testületek egyen-
ruházata a két világháború 
között Magyarországon…. 
 

 

0070 SOMORJAI Béla: A 
Magyar Királyi Koronaőr-
ség helytállása a korona és 
a koronázási ékszerek meg-
őrzésében (1944-1945)…. 
 

 

0071 SUBA János: A terü-
let-visszacsatolások határki-
jelölő munkálatai 1938 és 
1941 között……………… 
 

 

0072 SZAKÁCS Gábor: A 
rendőrképzés helyzete a két 
világháború között….. 

 

 

 

48.p. 
 

 

 

 

51.p. 
 

 

 

56.p. 
 

 

 

61.p. 
 
 
 

 

 

64.p. 
 

 

 

 

76.p. 

 

 

 

81.p. 
 
 

 

 

 

89.p. 

 

 

 

 

94.p. 
 

 
 

 

 

 

98.p. 
 
 

 

 

104.p. 
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0073 SZAKÁLY Sándor: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
1919-1941………………… 
 
 

Háborúból diktatúrába 

VI.évf.(1996) 7.sz. 
 

0074 BACSA Gábor: Határ-
őrizet a Dráva mentén a 
Muraköz megszállása után.. 
 

 

0075 DETTNÉ LÉGRÁDY Ilo-
na: A Vám- és Pénzügy-
őrség 1940 és 45 között….. 
 

 

0076 ERNYES Mihály: A 
rendőrség újjászervezése 
Pécs-Baranyában 1944-1946 
 

 

0077 FAZAKAS László: A 
Nemzetgyűlési Őrség és a 
köztársasági elnök testőrsé-
ge, szervezete és tevékeny-
sége 1945-1950 között……. 
 

 

0078 GÁSPÁR László: A 
határőrizet szervezeti válto-
zásai 1945 és 1950 között… 
 

 

0079 KESERŰ István: Rendőr-
ség és csendőrség Magyaror-
szág hadba lépésétől a hadmű-
veletek befejezéséig………… 
 

 

0080 KISS István Géza: A 
magyar rendvédelem-törté-net 
hagyományai, muzeális emlék-
tárgyainak gyűjtése, feldolgo-
zása, bemutatása egy leendő 
magyar rvt. Múzeumban…….. 
 

 

0081 LŐRINCZ József: Bünte-
tőpolitika és börtönügy a koalí-
ciós korszakban (1945-1949)…. 
 

 

0082 MEZEY Barna: Tör-
vényesség és rendvédelem 
Magyarországon (1945-1949) 

 
 

122-129.p. 
 

 

 

 

 

 

6.p. 
 

 

 

 

12.p. 
 

 

 

 

17.p. 
 

 

 

 

 

24.p. 
 

 

 

 

29.p. 
 

 

 

 

 

35.p. 

 
 

 

 

 

46.p. 
 
 

 

 

 

52.p. 
 
 

 
 

 

 

63.p. 

0083 NAGY György: A 
határforgalom és ellenőr-
zése 1945-1950 között….. 
 

 

0084 PARÁDI József: A 
magyar rendvédelem sajá-
tosságai és fejlődési perió-
dusai a második világhá-
ború előtt és után……….. 
 

 

0085 RAVASZ István: A 
Kárpát-medence hadászati 
jelentősége a II. világhá-
ború végéig……………… 
 

 

0086 SUBA János: Ma-
gyarország határainak ki-
jelölése az 1947. évi pári-
zsi békeszerződés alapján.. 

 
 

A napóleoni közbiztonsági 
őrtestület útja Párizstól — 

Itálián és Ausztrián 
keresztül — Budapestig 

VII.évf.(1997) 8.sz. 
 

0087 BACSA Gábor: A 
csendőrség részvétele Zala 
megye határőrizetében….. 
 

 

0088 CSAPÓ Csaba: A 
Magyar Királyi Csendőr-
ség fegyverhasználati jo-
gáról 1881-1914………… 
 

 

0089 CSÓKA Ferenc: Csend-
őrség és hírszerzés 1930-
1945……………………... 
 

 

0090 DOMOKOS Sándor: 
A Kanadai Királyi Lovas 
Csendőrség……………… 
 

 

0091 ERNYES Mihály: 
Pandúrság helyett csend-
őrség Baranyában……….. 

 
 

 

68.p. 
 

 

 

 

 
80.p. 

 

 

 

 

 

 

90.p. 
 

 

 

 

 

98-107.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.p. 

 
 

 

 

 

12.p. 
 

 
 

 

 

17.p. 
 

 
 

 

 

21.p. 
 

 
 

 

 

27.p. 
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0092 FAZEKAS Csaba: A 
csendőrség és a történelmi egy-
házak kapcsolatai a HORTHY-
korszakban az el nem ismert 
felekezetek kezelése tükrében.. 
 

 

0093 FORRÓ János: A csend-
őrkerület rendvédelmi tevékeny-
ségének értékelése……………. 
 

 

0094 KAISER Ferenc: Az 
őrs mindennapi élete……… 
 

 

0095 KESERŰ István: A Magyar 
Királyi Csendőrség a második 
világháború had-műveleteiben… 
 

 

0096 KISS Gábor: Csend-
őrök az emigrációban…….. 
 

 

0097 KISS István Géza: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség hagyo-
mányai, muzeális emlékanyagai-
nak őrzési helyei hazánkban és 
külföldön……………………... 
 

 

0098 KOVÁCS Jenő: Hadi-
fogságom éveiről…………. 
 

 

0099 LUGOSI József: A Wrendl 
fegyverek……………………... 
 

 

0100 ŐRY Károly: Maré-
chaussée-tól a Gendarmerie 
Nationale-ig (A francia csend-
őrség történeti előzményei) 
 

 

0101 PARÁDI József: A Magyar 
Királyi Csendőrség megalakulása 
és működése 1881-1918………. 
 

 

0102 RAVASZ István: Csend-
őrpuccs vagy zászlószente-
lés? A budapesti deportálá-
sok leállítása……………… 
 

 

0103 SALLAI János: A határszéli 
csendőrség fegyverhasználata…... 

 

 

 

34.p. 
 
 
 

 

 

41.p. 
 

 

 

46.p. 

 

 

 

57.p. 
 

 
 

 

60.p. 

 

 

 
 
 

 

62.p. 
 

 

 

68.p. 
 

 

 

73.p. 
 
 

 

 

 

75.p. 
 

 

 

 

78.p. 
 

 

 

 

84.p. 

 
 
 

 

 

  88.p. 

0104 SUBA János: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség 
szerepe az északi demar-
kációs vonalon 1919-1923 
 

 

0105 SZAKÁLY Sándor: A 
Magyar Királyi Csend-
őrség 1919-1941………… 
 

 

0106 SZELEI József: Ka-
tonából csendőr, csendőr-
ből járőrvezető………….. 
 

 

0107 ZACHAR József: Fe-
jezetek az osztrák csend-
őrség történetéből……….. 
 

 

0108 ZEIDLER Sándor: A m. 
kir. Csendőrség rendfokozati 
rendszere és jelvényei……… 
 
 
Gazdasági rendvédelmünk a 

XIX-XX. században. 

VIII.évf.(1998) 9.sz. 
 

0109 JOÓ Gábor: Emlé-
kezés gróf LÓNYAI Meny-
hért pénzügyminiszterre… 
 

 

0110 KISS István Géza: A 
Magyar Királyi Pénzügyőrség 
feladatai a gazdasági rendvéde-
lemben a két világháború kö-
zötti időszakban……………... 

 

 

0111 KÖVESI László: Rend-
őri nyugdíjpénztárak teg-
nap és ma, szociális gond-
oskodás………………….. 
 

 

0112 PARÁDI József: A 
magyar határőrizet teen-
dői a nemzetgazdaság vé-
delme terén az Osztrák-
Magyar Monarchiában és 
a két világháború közötti 
Magyar Királyságban….. 

 

 

91.p. 
 

 
 

 

 

95.p. 
 

 

 

 

103.p. 
 

 

 

 

105.p. 

 
 

 

110-112.p. 

 

 
 

 

 

 

 
 

13.p. 

 

 

 

 
 

15.p. 
 

 
 
 

24.p. 

 
 

 

 

 

 

26.p. 
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0113 FORRÓ János: A szé-
kesfehérvári csendőrkerület 
teendői a vagyon elleni bűn-
cselekmények megelőzésé-
ben és felderítésében……… 
 

 

0114 KAISER Ferenc: A 
csendőr őrs gazdaságvéde-
lemmel kapcsolatos felada-
tai a két világháború között. 
 

 

0115 SIMON Ferenc: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség szol-
gálati teendői a vagyonbiz-
tonság ellen irányuló bűncse-
lekmények megelőzésében és 
felderítésében……………… 
 

 

0116 SUBA János: A m. kir. 
Honvédség és az rv. szervek 
feladatai a Magyarországon 
átmenő német vasúti szállít-
mányok szabotázs elleni vé-
delmében a II. vh. alatt……… 
 

 

0117 SZABÓ József János: 
Egy vádalku tanulságai a 
XIX. század magyar bűnül-
dözésében………………… 
 

 

0118 SZIKINGER István: A 
gazdaság védelmének ta-
pasztalatai Németországban 
 

 

0119 KISS István Géza: A 
vámhivatalok a két világhá-
ború közötti Magyar Király-
ságban…………………….. 
 

 

0120 ŐRY Károly: A Vörös 
Őrség gazdaságvédelmi feladtai 
 

 

0121 PARÁDI József: A du-
alizmus kori magyar pénz-
ügyőrség és Vámhivatalok.. 
 

 

0122 SALAMON Iván: Egyen-
ruha, kényelem, demokrácia és 
gazdasági kihatásai 1868-1993... 

 

 

 

32.p. 

 

 

 
 

 

39.p. 
 

 

 

 

 
 

45.p. 
 

 

 

 

 

 

49.p. 
 

 

 

 
61.p. 

 

 
 

64.p. 
 

 

 

 
72.p. 

 

 

 

78.p. 
 

 
 

82.p. 
 

 
 

 

   86.p. 

0123 BACSA Gábor: Gaz-
daságvédelem az 1920-as év-
ekben a déli határ mentén….. 
 

 

0124 KESERŰ István: A határ-
őrség szerepe az ország gazda-
ságának védelmében………... 
 

 

0125 KOVÁCS Gyula: A ma-
gyar határőrség aktuális gaz-
daságvédelmi feladatai a ha-
tárforgalom ellenőrzésében… 
 

 

0126 NAGY György: A ma-
gyar határőrizet (kiemelten a 
hforg. ell.) szervek gazdasági 
rendvédelmi feladatainak 
jellemző sajátosságai a '40-es 
évek második felétől……….. 
 

 

0127 SALLAI János: A Magyar 
Királyi Vámőrség gazdaságvé-
delmi feladatainak tük-
röződése a korabeli szabályza-
tokban……………. 

 

 
A nyugati rendvédelem 

hatása a XIX-XX. század 

magyar rendvédelmére 

IX.évf.(1999) 10.sz. 
 

0128 BACSA Gábor: A tájé-
koztató ("T") szervek és a 
Magyar Királyi Vámőrség….. 
 

 

0129 TAMÁSKA Endre: Egy 
csendőrőrs országos tekintélye 
 

 

0130 BOBÁK Artúr: A ma-
gánnyomozás története…….. 
 

 

0131 BOTOS János: Szemere 
Bertalan, az első felelős magyar 
kormány belügyminisztere…… 
 

 

 

92.p. 
 

 
 

 

100.p. 

 
 

 

 

103.p. 

 

 

 

 

 

 

107.p. 

 

 

 

 
 
 

111-112.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.p. 
 

 
 

12.p. 
 

 

 

19.p. 
 

 

 

 

33.p. 
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0132 CSAPÓ Csaba: Gr. 
RÁDAY Gedeon és a szegedi 
királyi biztosság…………... 
 

 

0133 DAVOLA József: A kato-
nai rendőrség bemutatása……... 
 

 

0134 DOMOKOS Sándor: A 
polgári rendőrség korszerű 
alapelvei………………….. 
 

 

0135 FAZAKAS László: Szeme-
re Bertalan ifjú évei………….. 
 

 

0136 GEBHARDT, Helmut: 
Die Österreichische Gen-
darmerie in der XX. Jahr-
hundert. [Az osztrák csen-
dőrség a XX. században.]… 
 

 

0137 KESERŰ István: A rend-
védelmi szervek újjászervezése 
1919 és 1924 között…………. 
 

 

0138 KISS István Géza: 
Szociális kérdések és azok 
megoldásai a Magyar Kirá-
lyi Pénzügyőrségben……… 
 

 

0139 KÓSA László: Rend-
őrség Budán, Pesten és Buda-
pesten 1849 és 1882 között…. 
 

 

0140 KÓSA László: A közúti 
közlekedés rendjének szabályo-
zása 1872-től napjainkig, külö-
nös tekintettel Budapestre……... 
 

 

0141 KÖVESI László: Szo-
ciálpolitikai érzékenység a 
rendőri és a BM szerveknél 
1990-től napjainkig………. 
 

 

0142 LŐRINCZ József: Sze-
mere Bertalan és a börtönügy.. 
 

 

 

 

37.p. 

 
 

 

40.p. 
 
 

 

 

45.p. 
 

 
 
 

 

48.p. 

 

 

 
 
53.p. 
 

 

 

 

59.p. 

 

 

 
 

 

66.p. 

 
 

 
 

71.p. 
 

 
 

 
 

 

 

77.p. 
 

 

 

 
 

88.p. 

 
 

95.p. 

 

0143 PARÁDI József: A 
Magyar Királyság rendvé-
delme (1867-1919)……… 
 

 

0144 RAVASZ István: A nyi-
las rendvédelmi testületek…. 
 

 

0145 SALLAI János: Fran-
cia, osztrák, magyar csend-
őrség fegyverhasználata a 
XIX. században…………. 
 

 

0146 SIMON Ferenc: Egy 
kiérdemelt emlékbélyeg és 
egy nem érdemelt megbé-
lyegzés története………… 
 

 

0147 SIMON Sándor: Ceg-
léd város rendvédelme a 
XVIII-XIX. században….. 
 

 

0148 SUBA János: A ha-
társzéli forgalom szabá-
lyozása Magyarországon a 
XIX.-XX. században……. 
 

 

0149 SZIKINGER István: Az 
angolszász rendvédelem fejlő-
désének tendenciái a XIX. szá-
zadtól napjainkig…………… 
 

 

0150 SZŰCS János: A francia 
csendőrség helye, feladatai nap-
jainkban……………………. 
 

 

0151 VASS Ferenc: A magyar 
útlevélrendészet történetének 
változási folyamatai és fejlődé-
sének tendenciái 1903-tól 
napjainkig………………. 
 

 

0152 ZACHAR József: Az 
osztrák rendvédelmi modell 
történelmi gyökerei… 
 

 
98.p. 

 

 
 
 

148.p. 
 
 

 

 

 

 

154.p. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

160.p. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

164.p. 

 

 

 
 

 

167.p. 

 

 

 

 

174.p. 

 

 

 
 
 

 
 

189.p. 

 

 

 

 
 

192.p. 

 
 

 

   

   202-206.p. 
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Szabad mozgás 

a Kárpát-medencében 

X.évf.(2000) 11.sz. 
 

0153 BACSA Gábor: Magyar és 
jugoszláv optánsok határátlépése 
 

 

0154 BENCSIK Péter: Az 
útlevélügy jogi szabályozá-
sának változásai és hatásuk 
a határforgalomra 1903-1941 
 

 

0155 CSAPÓ Csaba: Utazási 
okmányok az 1880-as években. 
 

 

0156 DAVOLA József: A Ma-
gyar Királyi Csendőrség ha-
tárőrizeti feladatai 1912-ben 
 

 

0157 KISS István Géza: A ha-
társzéli Magyar Királyi Pénz-
ügyőr szakaszok áttelepítése a 
területi visszacsatolások után... 
 

 

0158 NAGY György: A ha-
tárforgalom változásai és az 
azt meghatározó főbb té-
nyezők a nyolcvanas évektől 
napjainkig. A határforgalom... 
 

 

0159 PARÁDI József: Határőrizet 
és kishatárforgalom a dualizmus 
alatt és a két világháború között…. 
 

 

0160 RAVASZ Dezső: A ma-
gyar-román határ hivatalos és 
nem hivatalos átjárhatósága….. 
 

 

0161 SUBA János: Utazási ok-
mányok az I. és a II. világháborúban 
 

 

0162 SUBA János: A buda-
pesti folyamat története….. 
 

 

0163 ZINNER Tibor: Az 
embertelen kollektivitás di-
adala: A magyarországi né-
metek 1945 utáni kitelepítése.... 

 

 

 

 
10.p. 

 

 

 

 
15.p. 

 

 
19.p. 

 

 

 
21.p. 

 

 

 

 
24.p. 

 

 

 

 

 

35.p. 
 

 

 
 

42.p. 
 

 
 

 

54.p. 

 
57.p. 

 
 
 

 
 

 

68.p. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

72-87.p 

A közigazgatás, 
a véderő és a rendvédelem 
kapcsolatának változásai 

a polgári magyar állam 
időszakában 

X.évf.(2000) 12.sz. 
 

0164 DÁNOS Valér: Rend-
őrség és szociológia avagy 
rendőrszociológia………. 
 

 

0165 FINSZTER Géza: Hon-
védelem – rendvédelem… 
 

 

0166 NAGY György: Kap-
csolatkeresés a rendészet, a 
rendvédelem és a határ-
rendészet között………… 
 

 

0167 PARÁDI József: A 
rendvédelmi diszciplína Ma-
gyarországon…………… 
 

 

0168 SUBA JÁNOS: A kar-
tográfia és a rendvédelem 
 

 

0169 ZACHAR József: Rendvé-
delem és történelemtudomány... 
 

 

0170 BACSA Gábor: A határ-
őrizeti szervek együttműködése 
a lakossággal, a rendvédelmi 
szervekkel és a hatóságokkal 
1920-1940 között (Szemelvé-
nyek Zalából)……… 
 

 

0171 CSAPÓ Csaba: A Csend-
őrség és a városok (1881-1914) 
 

 

0172 DAVOLA József: A 
tábori csendőrség, mint a 
Katonai Rendőrség elődje 
 

 

0173 ERNYES Mihály: A 
véderő alkalmazása rendvé-
delmi feladatokra a dualizmus 
időszakában Pécsett………… 

 

 

 

 
 

 

 

5.p. 
 

 
 
 

 

 

 

8.p. 
 

 
 

 

15.p. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

23.p. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

26.p. 
 
 

 
 

 

 

 

34.p. 
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43.p. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

49.p. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

55.p. 
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0174 FORRÓ János: A székes-
fehérvári csendőrkerület kap-
csolata a közigazgatással…….. 
 

 

0175 GEBHARDT, Helmut: 
Die militärische Organisation 
der österreichischen Gendar-
merie von 1849 bis 1918……. 
 

 

0176 KÁLMÁN Zsolt — KÓSA 
László: A rendőrség és az ön-
kormányzatok kapcsolata a rend-
szerváltás utáni években……… 
 

 

0177 KESERŰ István: Egy-
üttműködés a Határőrség és 
egyéb szervek között (1945-
1949)……………………… 
 

 

0178 KISS István Géza: A 
Magyar Királyi Pénzügyőrség 
helye és szerepe a kikötői 
rendszabályok betartásában 
valamint a csempészet mega-
kadályozásában…………….. 
 

 

0179 PARÁDI József: A 
rendvédelem, közigazgatás 
és a véderő kapcsolata a ki-
egyezéstől a második világ-
háborúig………………….. 
 

 

0180 RAVASZ István: A né-
met szövetségi rendszer a II. 
világháború időszakában…. 
 

 

0181 SIMON Sándor: Ceg-
léd városában: a helyi köz-
igazgatás és a rendvédelem 
kapcsolata a neoabszolutiz-
mus és a dualizmus idősza-
kában……………………… 
 

 

0182 STEIB György: Az 
1956-os Nemzetőrség és a 
közhatalom kapcsolata Bony-
hádon……………………... 

 
 
 

 
 

 

 

58.p. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

62.p. 
 

 
 

 

 

 

 

 

65.p. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

68.p. 
 

 

 

 
 

 

73.p. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

79.p. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

88.p. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

95.p. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

98.p. 
 

0183 SUBA János: A pol-
gári Magyarország közi-
gazgatási beosztásának a-
lakulása, a határváltozások 
tükrében 1867 és 1941 kö-
zött……………………… 
 

A közbiztonság közös 
európai örökségünk 

XI.évf.(2005) 13.sz. 
 

0184 BEBESI Zoltán: A kábí-
tószer fogyasztás Ma-
gyarországon……………. 
 

 

0185 BENCSIK Péter: A 
határforgalom szabályozá-
sa hazánkban és a környe-
ző államokban 1903-1941 
 

 

0186 BODA József: A ma-
gyar rendvédelmi erők 
szerepe a békefenntartás-
ban……………………… 
 

 

0187 BOTOS János: A 
belügyi tárca szerepe a 
magyar rendvédelem irá-
nyításában………………. 
 

 

0188 FAZAKAS László: 
Testőrségek, koronaőrsé-
gek, képviselőházi őrség 
1867-1945………………. 
 

 

0189 GÁSPÁR László: A 
határőrség szervezeti vál-
tozásai 1945-1956………. 
 

 

0190 KÓSA László – GOM-
BÁR Noémi: A bűnözés te-
rületi megoszlása a Kapos-
vári Rendőrkapitányság te-
rületén…………………… 
 

 

0191 NAGY György: A 
magyar állami határrend-
őrség 1945-1946. évi újjá-
szervezése………………. 
 

 
 
 
 

 

 

 

102-107.p. 

 

 

 

 
 
 

 

 

5.p. 

 

 

 

 

15.p. 
 

 

 
 

27.p. 
 
 

 

 

 

31.p. 
 
 

 

 

 

 

36.p. 
 

 
 

 

 

50.p. 
 

 

 

 

 

55.p. 
 
 

 

 

 

64.p 
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0192 NAGY József: A BM 
Határőrség helye, szerepe, 
szervezetének változásai a 
szocialista államhatalomban 
1957-től az 1980-as évek 
végéig…………………….. 
 

 

0193 PARÁDI József: A 
magyarországi rendvédelem 
fejlődési tendenciái 1867-
1950………………………. 
 

 

0194 PARÁDI József: Az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
Magyarországi rendőrségei 
1867-1919………………… 
 

 

0195 PARÁDI József: A 
Magyar Királyság rendőrsé-
gei 1920-1945……………. 
 

 

0196 SUBA János: Felvidék 
határa 1938-1944…………. 
 

 

0197 SUBA János: Magyar-
horvát határszéli forgalom 
1941-1945………………… 
 

 

0198 SUBA János: A szo-
cialista határőrizet egyik 
eszköze, az aknazár………. 
 

 

0199 TEKE András: Őrzés 
mint tevékenység a ren-dészet, 
rendvédelem rend-szerében…. 

 
 

Az ezeréves magyar 
rendvédelem 

XI.évf.(2005) 14.sz. 
 

0200 BODA József: Trans-
formation-Coordination of 
Police In The Security Sec-
tor Reform Context. [A Rend-
őrség átalakítása-vezetése a 
biztonsági szektor reformjá-
nak tükrében]…………….. 
 

 

0201 BOTOS János: Szemere 
Bertalan az első felelős magyar 
kormány belügyminisztere…... 

 

 

 
 

78.p. 

 

 
 

 

84.p. 

 

 

 
 

 

97.p. 

 

 

 
105.p. 

 
 

114.p. 

 
 
 

127.p. 

 

 

 

139.p. 

 

 
144-149.p. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

5.p. 

 
 
 

 
 

 

15.p. 

0202 CSAPÓ Csaba: RÁ-
DAY Gedeon és a szegedi 
várbörtön foglyai………... 
 

 

0203 ERNYES Mihály: E-
zer éves rendvédelem a rend-
őrségek államosítása tük-
rében…………………….. 
 

 

0204 FAZAKAS László: A 
korona őrzése, a korona 
őrök, a koronaőrség…….. 
 

 

0205 FORRÓ János: A 
Kádár rendszer Belügymi-
nisztériuma……………… 
 

 

0206 GÁSPÁR László: A 
magyar határőrizet fejlő-
dési tendenciái 1945-1949 
 

 

0207 GEBHARDT Helmut: 

Die Sicherheitsorganisati-
on von 1918 bis 1938 [Biz- 
tonsági szervezet 1918-1938.] 
 

 

0208 LŐRINCZ József: A 
hazai büntetés-végrehajtás 
fejlődése a kiegyezéstől 
napjainkig………………... 
 

 

0209 Maximilian EDEL-
BACHER – Harald SEYRL: 

Die Wiener Polizei von der 
Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie zur Republik. 
[Bécs rendőrség az Oszt-
rák-Magyar Monarchiától a 
köztársaságig.]…………. 
 

 

0210 NAGY György: Egy 
történelmi kuriózum, gróf 
SZÉCHENYI István 1834. évi 
egyik utazásának doku-
mentuma………………… 
 

 

0211 NAGY József: A ma-
gyar határőrség tevékeny-
sége a csehszlovákiai be-
vonulás időszakában…….. 
 

 
 
 
 
 
 

19.p. 
 
 
 
 

 

 

 

23.p. 
 

 

 

 

34.p. 
 

 

 

 

47.p. 
 
 

 
 

 

 

50.p. 
 

 

 

 

54.p. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

57.p. 
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77.p. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

79.p. 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                    XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 
 

247 

 
0212 PARÁDI József: Az euró-
pai rendvédelem története…….. 
 

 

0213 PARÁDI József: A ha-
társzéli csendőrség állam-
biztonsági feladatai……….. 
 

 

0214 PARÁDI József: A 
Kárpát-medencét érintő Ma-
gyarországon kívüli határ-
őrizeti formák a német-oszt-
rák modell kivételével……. 
 

 

0215 SUBA János: A törté-
nelmi Magyarország állam-
határáról szóló törvények… 
 

 

0216 SUBA János: Az ál-
lamhatár és határjelei…..... 
 

 

0217 SUBA János: Állam-
határ elméletek a XIX.-XX. 
századi szakirodalomban…. 
 

 

0218 SUBA János: A hon-
védelmi határsáv Magyar-
országon 1939-1945 között 
 

 

0219 SZABÓ József János: Ha-
tárvadász alakulatok szerepe az 
Árpád-vonal védelmében……... 
 

 

0220 ZACHAR József: A Habs-
burg-hatalom és a magyar rend-
védelem……………………... 

 
 

REPERTÓRIUM 
1990-2000, 1-12. szám 

XI.évf. (2006) 1. különszám 
 

Előszó…………………….. 
 

 

Bemutatkozik a Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-tör-
téneti Tudományos Társaság…. 
 

 

A periodika szerkesztői…... 
 

 

A repertórium felépítése….. 

 
 
 

85.p. 

 
 
 

 

91.p. 

 

 
 

 

 

95.p. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

102.p. 

 
 

 
 

 
 

120.p. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

127.p. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

133.p. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

140.p. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

146-149.p. 
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0223 ERNYES Mihály: A 
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0227 LŐRINCZ József: Harmo-
nizációs törekvések és problé-
mák a magyar börtönügyben a 
rendszerváltozás időszakában… 
 

 

0228 NAGY György: A ha-
tárrendészet, mint szervezet 
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szervezet rendszerében…… 
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gyar Királyi Határrendőrség 
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0273 FAZAKAS László: Kar-
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0285 ERNYES Mihály: Szerb im-
périum Baranyában 1918-1921 
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a karhatalom történetéhez.. 
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története……………………. 
 

 

0302 PARÁDI József: Tények és 
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0304 SUBA János: A magyar 
- román határ ”pontosítása….. 
 

 

0305 SUBA János: Magyaror-
szág határán létesített műszaki 
zárak felszámolása 1956-ban 
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kenysége az 1956-os forrada-
lomban………… 
 

 

0307 VEDÓ Attila: A ’90-es 
évek politikai változásainak 
hatása határmegjelölésünkre 
és határjeleinkre………….. 

 

 
A rendvédelem fejlődése 

a XIX-XX. században 
XVIII.évf. (2010) 21.sz. 

 

0308 BODA József: A ma-
gyar rendvédelmi békefenn-
tartás humán története…… 
 

 

0309 FORRÓ János: Ci-
gányság és közbiztonság Szé-
kesfehérvárott 1867-1945… 
 

 

0310 GÁSPÁR László: A 
magyar határőrizet változásai 
1945-1956………………… 
 

 

0311 HEGEDŰS Ernő: Katonai 
erők rendvédelmi szerepkörben. 
Légidesszant alakulatok a terro-
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elleni harcban………………... 
 

 

0312 KÖVESI László: Az Első 
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őrség 1957-2007………….. 
 

 
 

108.p 

 

 

 
 

115.p 

 

 

 

 

 
 

120.p 

 

 
 

 
  129-137.p. 

 

 

 

 

 

 

 

13.p. 

 
 

 
24.p. 

 

 

 

27.p. 

 

 

 

 
 

43.p. 

 

 

 
54.p. 

 
 

 

57.p. 

0314 PARÁDI József: A du-
alizmus kori magyar rend-
védelem………… 
 

 

0315 PARÁDI József: A két 
világháború közötti Magyar 
Királyság rendvédelme…….. 
 

 

0316 PARÁDI József: A Ma-
gyar Királyság határrendőrsége 
 

 

0317 SIMON F. Nándor: A 
Munkásőrség létrehozása…... 
 

 

0318 SUBA János: Az Or-
szágos Hadigondozó Hivatal 
 

 

0319 SUBA JÁNOS: A Véd-
hírszerzőszolgálat kiépítése.. 
 
 

Másfél évszázad rend-
szerváltozásainak hatásai a 
nemzeti rendvédelmünkre 

XIX.évf. (2010) 22.sz. 
 

0320 BENCSIK Péter: A 

határszéli gazdasági (kettős-
birtokos) forgalom megszű-
nése 1945-1950…………… 
 

 

0321 CHVOJKA Michael 
(ford.: ARTNER Ramo-
na): Ahogyan a Habsburg-
birodalom örökös tartomá-
nyaiban gróf Joseph SEDL-
NITZKY rendőrfőnök irányí-
tásával az államrendőrség az 
egyetemi hallgatók egylete-
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0323 FORRÓ János: Milyen 
legyen a jövő rendőrsége? 
 

 

0324 FORRÓ János: A polgári 
magyar állam központosított köz-
biztonsági őrtestületének körend-
védelmi szolgálata…………… 
 

 

0325 HEGEDŰS Ernő: Ter-
rorelhárító erők szervezése a 
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0326 PARÁDI József: A pol-
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0327 PARÁDI József: A Ma-
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dulóig felszámolt országos 
hatáskörű magyar rendvé-

delmi testületek 
XX.évf. (2011) 23.sz. 

 

0332 CSIHA Gábor: A szol-
gálati viszonyt és a rendfoko-
zatot érintő mellékbüntetések 
Magyarországon a XIX-XX. 
században…………………… 

 

30.p. 

 
 

 

 

46.p. 
 

 

 

 

55.p. 
 

 

 

 

60.p. 
 
 

 

 

77.p. 
 

 

 

 
92.p. 

 

 
115.p. 

 

 
 

 

125.p. 
 
 

 

 

135-139.p. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

13.p. 

0333 DAVOLA József: Ma-
gyar rendfenntartók a világban 
 

 

0334 FORRÓ János: A 
Kádár-rendszer rendvédelmi 
szervezetei a BM. Karhata-
lom és a Készenléti Rendőr 
Ezred…………………….. 
 

 

0335 FORRÓ János: A ma-
gyar rendvédelem 1867-1968 
 

 

0336 LŐRINCZ József: Bör-
tönügyünk a hanyatló Kádár-
korszakban……………….. 
 

 

0337 LŐRINCZ József: Bör-
tönügyünk a rendszerváltozás 
időszakában……………….. 
 

 

0338 PARÁDI József: Konti-
nuitás és újrakezdés a XIX-
XX. századi magyar rendvé-
delemben………… 
 

 

0339 PARÁDI József: Rendvé-
delem-karhatalom 1867-1945.. 
 

 

0340 PARÁDI József: A pol-
gári magyar állam rendőrségei 
1867-1945…………………. 
 

 

0341 SUBA János: A tri-
anoni határ északi határsza-
kaszának határjellegétől való 
megfosztása 1938-ban…….. 
 

 

0342 SUBA János: Ma-
gyarország északi határ-
szakaszának redemarkációs 
munkálatai 1947-1953……. 
 

 

0343 SZABÓ József János: 
Határvadász zászlóaljak a 
Keleti-Kárpátok védelmi 
rendszerében 1940-1941... 
 

 

27.p. 
 

 

 

 

 

36.p. 
 

 

 

60.p. 
 

 

 
 

78.p. 

 

 
 

 
 

91.p 
 

 

 

 
99.p 

 

 
 

111.p 
 

 
124.p 

 

 

 

 
144.p 

 

 

 

 
155.p 

 

 

 

 
165-177.p. 
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Csendőrség Ausztria-

Magyarországon, illetve Ausztriá-
ban és Magyarországon 1849-2005. 

XXI.évf. (2011) 24.sz. 
 

0344 BODA József: Az európai 
csendőri erő, avagy egy új bé-
kefenntartó alakulat születése... 
 

 

0345 DAVOLA József: Fényké-
pezés a Magyar Királyi Csend-
őrségnél…………… 
 

 

0346 FORRÓ János: A Magyar 
Királyi Csendőrség és a fejér 
vármegyei zsidó deportálás…. 
 

 

0347 FORRÓ János: A székes-
fehérvári csendőr kerület küz-
delme Fejér vármegye közbiz-
tonságáért 1884-1945………... 
 

 

0348 MARKÓ György: Csend-
őrtisztek a Magyar Királyi Hon-
véd Vezérkar főnökének bírósá-
ga előtt……………………… 
 

 

0349 PARÁDI József: A Magyar 
Királyi Csendőrség szervezete... 
 

 

0350 PARÁDI József: A Magyar 
Királyi Csendőrség szolgálati 
tevékenységei……………….. 
 

 

0351 PARÁDI József: A csend-
őrség teendői az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia Magyar Király-
sága külső határainak őrizetében 
 

 

0352 SUBA János: 1918 forró 
nyara és a Magyar Királyi Csen-
dőrség……………………… 
 

 

0353 SUBA János: A Magyar 
Királyi Csendőrség és a vasút-
biztonság 1917-1918…………. 

 
 

 

 

 
 

13.p. 
 

 

 
18.p. 

 

 

 
 

23.p. 
 

 

 

 
 

 

32.p. 
 

 

 

 
73.p. 

 

 

 

80.p. 
 

 

 
 

91.p. 
 

 

 

 
 

100.p 
 

 

 
 

119.p 

 
 
 

126.p. 

0354 SZAKÁLY Sándor: 
Akik a Magyar Királyi 
Csendőrséget — 1938 és 
1945 között — vezették. 
 

 

0355 ZÉTÉNYI Zsolt: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
és a csendőrök jogállása 
1945-ben és azután. (Egy 
elfelejtett szervezet és jel-
mondat: „Híven, becsülettel, 
vitézül!”)………………….. 

 
 

A közbiztonság 
közös Kárpát-medencei 

örökségünk 
XXII.évf. (2012) 25.sz. 

 

0356 BERKI Imre: A 
magyar határőrizet újjászer-
vezése 1946-ban………… 
 

 

0357 CSAPÓ Csaba: Er-
dély csendőrsége az át-
menet éveiben 1867-1881 
 

 

0358 GÁSPÁR László: A 
második világháború utáni 
magyar határőrizet válto-
zásai…………………….. 
 

 

0359 NAGY Ákos Péter: 
Quies custodiet ipsos custo-
des, azaz ki őrzi az őrzőket? 
 

 

0360 NAGY Ákos Péter: 
A Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálat mega-
lakulása és tevékenységé-
nek kialakítása a rendszer-
váltás folyamatában…….. 
 

 

0361 NAGY József: A ma-
gyar határőrség szervezete, 
létszáma és területi elhe-
lyezkedése 1958-1990…… 
 

 

0362 PARÁDI József: Magyar 
rendvédelem 1867-1914……. 

 

 
136.p 

 

 

 

 

 

 
155-165.p. 

 

 

 

 

 
 

 

 

13.p. 

 

 

 

27.p. 

 

 

 

 

32.p. 

 

 
 

 

53.p. 

 

 

 

 
 

 

58.p. 

 

 

 

 

67.p. 

 
 
 
 

80.p. 
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0363 PARÁDI József: A magyar 
állami rendőrség fejlődéstörténeti 
tapasztalatai 1867-1945………... 
 

 

0364 PARÁDI József: A XIX-
XX. századi magyar rendszer-
változások és a csendőrség…… 
 

 

0365 SOM Krisztián: Rend-
védelem-történet a numizmati-
kában………… 
 

0366 SUBA János: A csá-
szári csendőrség tiszti kara 
1849-1868……………….. 
 

 

0367 SUBA János: Karhatalom 
szervezése a Magyar Királyi 
Honvédségben 1918-ban…….. 
 
 

Militarizmus és demilita-
rizmus a XIX-XX. századi 

magyar állam rendvé-
delmében 

XXII.évf. (2012) 26.sz. 
 

0368 ARTNER Ramona: Egy 
közbiztonsági őrtestület útja 
Párizstól — Itálián és Ausztrián 
keresztül — Budapestig……... 
 

 

0369 ARTNER Ramona: 
Hírszerzés a dualizmuskori 
Magyar Királyságban……. 
 

 

0370 CSAPÓ Csaba — PARÁDI 

József: Az államfő magyaror-
szági védelme az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában………….. 
 

 

0371 FORRÓ János: Rend-
védelmi szervezetek sajátos 
tevékenysége háborús hely-
zetben Fejér vármegyében 
1944 őszétől 1945 tavaszáig 
 

 

 

85.p. 

 

 

 
 

104.p 

 

 

 
111.p 

 

 
 

116.p 

 

 

 
 

129-136.p. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.p. 
 

 

 
19.p. 

 

 

 

 
 

27.p. 
 

 

 

 

 
35.p. 

 

0372 NAGY Ákos Péter: A 
magyar rendvédelem belbiz-
tonsági szolgálata 1945-1990 
 

 

0373 NAGY Ákos Péter: 
A Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálata 2000-
2010……………………... 
 

 

0374 PARÁDI József: A 
dualista Magyarország ha-
tárőrizete a migráció tük-
rében……………………. 
 

 

0375 PARÁDI József: Az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
Magyar Királyságának ha-
társzéli csendőrsége……... 
 

 

0376 PARÁDI József: Az 
egységes állami fizetési rend-
szer és a szakterületi rendfo-
kozati rendszerek a polgári 
magyar állam rendvédelmé-
ben………. 
 

 

0377 SUBA János: Szovjet-
unió és Magyarország közötti 
határvonal kitűzése 1947-1949 
 

 

0378 SZIKINGER István: 
A magyar rendvédelmi jog 
alapjai……………………. 
 

 

0379 SZIKINGER István: 
Rendvédelmi jog a dualiz-
mus korszakában……….. 
 
 
A XIX-XX. századi ma-
gyar állam nemzetbiz-

tonsági szervezetei 
XXIII.évf. (2013) 
27-28-29-30.sz. 

 

0380 ARTNER Ramona: 
A Magyar Királyi Csendőr-
ség és a városok…………. 

 
 

44.p. 
 

 

 

 
59.p. 

 

 

 
 

66.p. 
 

 

 

 
 

81.p. 
 

 

 

 

 
 

105.p. 
 

 

 

 

120.p. 
 

 

 
133.p. 

 

 

 
141-157.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.p. 
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0381 ARTNER Ramona — 
PARÁDI József — ZEIDLER 

Sándor A Magyar Királyi 
Csendőrség légi, vízi, vasúti 
és közúti szakszolgálati ágai  
 

 

0382 BODA József: A katonai 
rang és függelmi rendszer a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgá-
latnál……… 
 

 

0383 FÓRIZS Sándor: Rend-
védelmi elvárások tükröződése 
négy ország rendőrtisztképzés-
ében… 
 

 

0384 FORRÓ János: Fejér 
vármegye közbiztonság-tör-
ténete 1688-1884………… 
 

 

0385 HEGEDŰS Ernő: A 
Magyar Királyi Csendőrség 
harc- és gépjárművei……… 
 

 

0386 JAKUS János A magyar 
rádió- és rádióelektronikai fel-
derítés szervezeti változásai 
1990-ig…………………….. 
 

 

0387 KESERŰ István: A magyar 
pártállam határőrizete 1945-1956 
 

 

0388 NAGY Ákos Péter: Adalé-
kok a Rendvédelmi Szervek Vé-
delmi Szolgálata nemzetközi te-
vékenységének történetéhez…… 
 

 

0389 PARÁDI József: Nem-
zeti határőrizetünk polgári 
szakasza………………….. 
 

 

0390 PARÁDI József: Az 
államfő testőrségei az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában.. 
 

 

0391 SOM Krisztián: A német 
gyarmatok rendvédelmi erői…... 
 

 
 

 

 
23.p. 

 

 
 

 
41.p. 

 

 
 

 

65.p. 
 

 

 
 

77.p. 
 

 

 
89.p. 

 

 

 

 
101.p. 

 
 
 

111.p. 

 
 

 

 
 

129.p. 
 

 
 
 

 

 

 
 

141.p. 

 
 

 

 

 

 

155.p. 

 
 

 

161.p. 

0392 SUBA János: „Csendőr-
alakulások” a Magyar Nemzeti 
Hadseregben, majd Magyar 
Királyi Nemzeti Hadseregben 
1919-1921………………… 
 

 

0393 SZÉKELY Zoltán: Re-
pülők és határok régen és ma 
 

 

0394 SZIKINGER István: 
A magyar rendvédelmi jog 
1919-1944………………. 
 
 

A magyar rendvédelem, 
légiközlekedés, felderítés 

a XIX-XX. században 
XXXIII.évf. (2013) 

31-32-33-34.sz. 
 

0395 BALOGH Péter : A 
magyar katonai rádiófel-
derítés története…………. 
 

 

0396 BODA József : A magyar 
katonai ejtőernyőzés 75 éve… 
 

 

0397 BOTZ László : A 
Magyar Néphadsereg sze-
repvállalása a dél-vietnámi 
Nemzetközi Felügyelő és 
Ellenőrző Bizottság mun-
kájában 1973-1975……… 
 

 

0398 FÓRIZS Sándor : 
Határprovokációk a ma-
gyar-jugoszláv államhatá-
ron 1950-1951………….. 
 

 

0399 HEGEDŰS Ernő – FRÖCH-
LICH Dávid : Katonai erők 
rendvédelmi szerepkörben… 
 

 

0400 KESERŰ István A ma-
gyar határőrizet 1945-1990... 
 

 

 

 
169.p. 

 
 

 

179.p. 

 

 

 

     187-198.p. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

15.p. 
 

 

 
27.p. 

 

 

 

 

 

 

41.p. 
 

 

 

 
 

47.p. 
 

 
 
 

 
 

55.p. 
 

 
63.p. 
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0401 NAGY György : Az első 
magyar határrendőrség……. 
 

 

0402 NAGY József : A ma-
gyar határőrizet változásai 
1958-1990……………….. 
 

 

0403 OLASZ Lajos : A légi 
csendőrség Magyarországon…. 
 

 

0404 PARÁDI József : Rendvé-
delmi testületek a polgári ma-
gyar állam időszakában 1867-
1919……………………….. 
 

 

0405 PERÉNYI Roland : A 
fővárosi rendőrség tagjainak II. 
világháború alatti tevékenysége 
az igazoló bizottsági iratok tük-
rében………………………. 
 

 

0406 SZIKINGER István : A 
magyar rendvédelmi jog 1945-
1989……………………….. 
 

 

0407 TÖMÖSVÁRY Zsigmond : 
Egy kevésbé ismert katonai at-
tasé: NÉMETH Dezső vezérkari 
ezredes……………………… 
 

 

0408 VEDÓ Attila : A Magyar 
Királyi Csendőrség karhatalmi 
tevékenységének szabályozása 
a dualizmus idején…………... 
 

 

0409 VEDÓ Attila : A Fran-
cia Nemzeti Csendőrség a 
két világháború között……. 
 
 

A tűzoltóság története 
XXIV.évf. (2014) 
35-36-37-38.sz. 

 

0410 BERKI Imre : A ma-
gyar polgári védelem törté-
neti áttekintése…………… 

 

87.p. 
 

 

 
97.p. 

 

 
 

105.p. 

 

 
 

 
121.p. 

 
 

 

 
147.p. 

 

 

 
153.p. 

 

 

 
165.p. 

 
 

 
 

170.p. 

 

 
 

185-197.p. 

 

 

 

 

 
 

 

 

0411 BERKI Imre : A magyar 
Katasztrófavédelem Központi Mú-
zeumának története és kiállításai…... 
 

 

0412 GÖRBE Márk: Tűzvész 
és bányalég. Sorstragédiák meg-
jelenítése FESZTY Árpád művé-
szetében………… 
 

 

0413 HADNAGY Imre József: 
A magyar tűzoltó szervezetek 
története…………………… 
 

 

0414 KISS András : Csepel gép-
járművek a tűzoltóság szolgála-
tában…………… 
 

 

0415 LINDNER Gyula: Meg-
jegyzések a Római Birodalom 
tűzvédelméhez……….. 
 

 

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

 

0417 PARÁDI Ákos: Tűz elleni 
védekezés a polgári magyar ál-
lamban 1867-1945…………… 
 

 

0418 RÉTI Rezső: József főher-
ceg a Magyar Országos Tűzoltó 
Szövetség védnöke..................... 
 

 

0419 SCHIMPF Gerard: A 
bécsi tűzoltóság 1683-1948... 
 

 

0420 TÁTRAI Zsuzsanna: 
Szent Flórián ünnepe és a 
tűz szerepe a magyar nép-
hagyományban…………. 

 

 

25.p. 

 

 
 

 

 

 

35.p. 

 

 
 

 

 

43.p. 

 

 
 

 

 

51.p. 

 

 
 

 

67.p. 

 

 

 
 

75.p. 

 

 

 
85.p. 

 

 

 
111.p. 

 

 
 

119.p. 

 

 

 

 

125-130.p. 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257                                    XXVIII.évf. (2018) 55-56.sz. 
 

258 

 
 

15.p 

A magyar rendvédelem a 
kivételes hatalom időszakában 

XXIV.évf. (2014) 
39-40-41-42.sz. 

 

0421 ARTNER Ramona : Az 
osztrák csendőrség 1848-1938. 
 

 

0422 ARTNER Ramona : A 
bajor csendőrség a XX. század  
húszas éveiben………………. 
 

 

0423 FORRÓ János : A ma-
gyar csendőrség Kelet-Du-
nántúl román megszállásakor 
 

 

0424 FRÖCHLICH Dávid — 
HEGEDŰS Ernő : Forgópisz- 
tolyok a honvéd lovasságnál és 
a Magyar Királyi Csendőrség 
lovas szervezeti elemeinél….. 
 

 

0425 PARÁDI Ákos : Ludovi-
kai indítvány a magyar csen- 
dőrség létrehozására………. 
 

 

0426 PARÁDI Ákos : Hiva-
tás-történet gondozás a Ma-
gyar Királyi Csendőrségnél 
 

 

0427 PARÁDI József : A Csá-
szári Királyi Csendőrség Ma-
gyarországon……………… 
 

 

0428 PARÁDI József : A ma-
gyar határőrizet 1867-1945.. 
 

 

0429 PARÁDI József : A Ma-
gyar Királyi Vámőrség a pol-
gári magyar állam rendvédel-
mi testülete………………… 
 

0430 PARÁDI József : Határ-
őrség, rendőrség, humán viszo-
nyok a polgári magyar állam két 
világháború közötti időszakában 
 

0431 SUBA János: A Magyar 
Királyi Csendőrség és a terü-
letvisszacsatolások…………. 

 
 
 

 

 

 

 

 

15.p. 
 

 

 
 

23.p. 

 

 
 

 
 

31.p. 

 

 

 
 

 

43.p. 

 

 
51.p. 

 

 
55.p. 

 

 
61.p. 

 
 

 

71.p. 

 

 

 

 

81.p. 

 

 

 

99.p. 

 
 

119.p 

0432 VEDÓ Attila : Rádió a 

Magyar Királyi Csendőrség 

szolgálatában…………….. 
 

 

0433 VEDÓ Attila: A Magyar Ki-

rályi Csendőrség karhatalmi fellé-

pésének gyakorlata……………. 
 

 

0434 VEDÓ Attila: A haderő kar-

hatalmi   tevékenysége 1867-1918 

 

 

25 év a magyar rendvédelem-

történet szolgálatában 

XXV.évf. (2015) 

43-44-45-46.sz. 
 

0435 ERNYES Mihály: Rend- 
védelem, rendvédelem-törté- 
net (fogalmi és tartalmi meg- 
közelítés)…………………............ 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.15-38P 

 

0436 MAGASVÁRI Adrienn:  
Vám- és  adószedők  a  magyar  
Pénzügyi igazgatásban az állam-
alapítástól a kiegyezésig……… 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.39-46P 

 

0437 NYITRAI Endre: A  
szervezett bűnözés története... 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.47-62P 

 

0438 OLASZ Lajos: Légi szuve- 
renitás és légi ellenőrző szolgálat 
a HORTHY-korszakban 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.6376P 

 

0439 PARÁDI József: A ka- 
tonailag szervezett őrtestü- 
let és a polgári őrtestület….. 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.77-84P 

 

0440 SOM Krisztián: Az 1937 M  
magyar útlevél és nemzetközi ösz- 
szehasonlítása……………….. 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.85-108P 

 

0441 B STENGE Csaba:A 
munkácsi rendőrség def-
fenzív és offenzív harcá- 
szati alkalmazása Kárpát- 
alján 1939-ben…………... 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.109-116P 

 

 

 

 

131.p. 
 

 

 

 

143.p. 
 

 
 

    155-165.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   15.p. 

 

 
 
 

                    39.p. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                    47.p. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                    63.p. 

 
 
 
 
 

 

 

                    77.p. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                    85.p. 

 

 

 
 

              109.p. 
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0442 SZABÓ Andrea: A ma- 

gyar pénzügyőrképzés intéz- 

ményi kereteinek fejlődése  

1867-2011………………….. 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.117-126P 
 

0443 SZABÓ Szilárd: Az  

Evidenzbüro. Az Osztrák-Ma- 

gyar felderítő szervezete  

1850-1919………………….. 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.127-170P 
 

0444 VEDÓ Attila: A Magyar 

Királyi Csendőrség közbiz-

tonsági tevékenységének meg-

szervezése 1881-1918…….. 
10.31627/RTF.XXV.2015.43-44-45-46N.171-190P 

 

Rendvédelem-történet 

  a rendvédelem szolgálatában 

XXV.évf. (2015) 

47-48-49-50.sz. 
 

0445 BENCSIK Péter: Rendőrség,  

politikai rendőrség Hódmezővá- 

sárhelyen 1945 után…………… 
10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.15-20P 
 

0446 ERNYES Mihály: Nyo- 

mozás, vizsgálat, vizsgálóbíró… 
10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.21-44P 
 

0447 PARÁDI Ákos: Bosznia- 

Hercegovina csendőrsége az 

Osztrák-Magyar Monarchia 

időszakában………………… 
10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.45-50P 
 

0448 RAVASZ István: A Magyar 

Királyi Honvédség karhatalmi al- 

kalmazásának szabályozása a HOR- 

THY-korban, császári és királyi 

előzményekkel………………. 
10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.51-68P 
 

0449 SIMON F Nándor: A 

Belügyminisztérium szolgá-

lati igazolványai 1953-1995.. 
10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.69-80P 
 

0450 VEDÓ Attila: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség köz-

lekedési szolgálati ágának ki- 

alakulása és fejlődése…….… 
10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.81-94 

 

 

 

117.p. 

 

 

 
 
 
 
 
 

127.p. 

 

 
 

 
171-190.p. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

15.p. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

21.p. 

 

 

 
 

 
 

45.p. 

 

 

 

 

 

51.p. 

 
 

 

 
 

 
 
 

69.p. 

 

 

 
 

81.p. 

0451 ZEIDLER Sándor: Testőr-

ségi rendfokozatok a polgári ma-

gyar állam időszakában………... 
10.31627/RTF.XXV.2015.47-48-49-50N.95-100P 

 

Magyar határőrizet a 

XIX-XX. században 

XXVI.évf. (2016) 51.sz. 
 

0452   BERKI Imre: A Határ-

őrség Közvetlen Híradó Zász-

lóalja az 1956-os forradalom és  

szabadságharc sodrásában…… 
10.31627/RTF.XXVI.2016.51N.15-24P 
 

0453   PARÁDI József: A Ma-

gyar Királyi Csendőrség a  

dualizmuskori Magyar Ki- 

rályság határőrizetében…… 
10.31627/RTF.XXVI.2016.51N.25-42P 
 

0454   PARÁDI József: Határ-

rendőrség a történelmi magyar- 

országon 1906-1918……… 
10.31627/RTF.XXVI.2016.51N.43-56P 
 

0455   SOM Krisztián: A ma-

gyar 1922 M útlevél 1922-1937 
10.31627/RTF.XXVI.2016.51N.57-76P 
 

0456   SUBA János: Erdély 

határvédelme 1940-1944…. 
10.31627/RTF.XXVI.2016.51N.75-86P 
 

0457   VEDÓ Attila: Csend-

őrök a dualista Magyarország  

kishatárforgalmának ellen-

őrzésében………………….. 
10.31627/RTF.XXVI.2016.51N.87-108P 
 

0458   ZSIGOVITS László: 

Vámosok és határőrök a ha-

tárforgalom ellenőrzésében 

1945-2007…………………. 
10.31627/RTF.XXVI.2016.51N.109-140P 

 

Magyar rendvédelem 

a XIX-XX. században 

XXVI.évf. (2016) 52.sz. 
 

0459   HEGEDŰS Ernő: Mo- 

torizáció a XX. századi ma- 

gyar határőrizetben………… 
10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.15-52P 

 

 

 

95-100.p. 

 

 

 

 

 

 

 
 

        15.p. 

 

 

 
        25.p. 

 

 
        43.p. 

 
        57.p. 

 
 
 

        75.p. 

 

 

 
        87.p. 

 

 

 
109-140.p. 

 

 

 

 

 

 
15.p. 
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0460   LŐRINCZI Dénes: 
A háromszéki közbiztoság  
megszilárdítása a HABSBURG 
neoabszolutizmus időszaká- 
ban………………………….. 
10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.53-60P 
 

0461   PARÁDI Ákos: A CSER- 
BA. (Csendőrlegénységi El- 
látásban Részesülők Betegsegé- 
lyezési Alapja)……………… 
10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.61-70P 
 

0462   PARÁDI József: Az Evi- 
denzbüro és a magyar határ- 
őrizet……………………….. 
10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.71-82P 
 

0463   PARÁDI József: Karha- 
talom a polgári magyar rend- 
védelemben………………… 
10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.83-94P 
 

0464   SOM Krisztián: A ma- 

gyarországi határforgalom elle- 

nőrzésének végrehajtása az I. vi- 

lágháború idején 1914-1918……. 
10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.95-138P 
 

0465   VEDÓ Attila: A Ma- 
gyar Királyi Csendőrség te- 
endői a külföldiek ellenőrzé- 
sének szabály- és szervezet- 
rendszerében 1881-1938…… 
10.31627/RTF.XXVI.2016.52N.139-179P 

 

Rendvédelmi testületek és 

szabályozások a polgári 

magyar állam rendvé-

delmi modelljében 

XXVII.évf. (2017) 53.sz. 
 

0466   ESTÓK József : A pol- 
gári  magyar  állam  büntetés- 
végrehajtásának egyenruháza- 
ta és rangrendszere 1867-1945.. 
10.31627/RTF.XXVII.217.53N.15-32P 
 

0467   PARÁDI József : A ma- 

gyar rendvédelem 1867-1918… 
10.31627/RTF.XXVII.217.53N.33-52P 
 

0468   PARÁDI József : Hírszer-
zés és határőrizet az Osztrák-
Magyar Monarchia Magyar Ki-
rályságban……………………. 
10.31627/RTF.XXVII.217.53N.53-84P 
 

0469   SZIGETVÁRI Oszkár : A fő-
városi rendőrség detektívtestelete. 
10.31627/RTF.XXVII.217.53N.85-96P 

 

 

 

 
 
 

          53.p. 

 
 

 
          61.p. 
 
 
 

 
          71.p. 
 

 
          83.p. 
 

 

 

 
          95.p. 

 

 

 
 

 

139-179.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

     15.p. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

      33.p. 
 
 

 

 

 
 

 

 
      53.p. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

      85.p. 

 

0470   VERBOVSZKI Sándor :  
Az eljárás lezárult — ítélet 
nél-kül. A dr. CSATÁRY László 
Lajos ügy jogi és kriminalisz-
tikai anomáliái a dokumentu-
mok tükrében.………………. 
10.31627/RTF.XXVII.2017.53N.97-144P 

 

0471   VOLCSÁNYI Nikolett :  
Személyi állomány életét jelen- 
tősen befolyásoló és a XX. szá- 
zad elején szokatlan szabályo- 
zások a Magyar Királyi Csend-  
őrségnél……………………….. 
10.31627/RTF.XXVII.2017.53N.145-160P 

 

0472 ZÉTÉNYI Zsolt : A Ma- 
gyar Királyi Csendőrség fegy- 
verhasználati szabályai a Ma- 
gyar Rendőrség jelenlegi fegy- 
verhasználati szabályai tükrében… 
10.31627/RTF.XXVII.2017.53N.161-180P 

 
A 150 éves 

pénzügyőrség 
XXVII.évf. (2017) 54.sz. 

 

  0473 ERDŐS Ákos: A Vám-  
  és Pénzügyőrség kábítószer- 
  ellenes tevékenysége a rend-  
  szerváltást követő első évti- 
  zedében…………………….. 

10.31627/RTF.XXVII.2017.54N.15--24P 

 

  0474 MÉSZÁROS Balázs: A  
  Magyar Királyi Pénzügyőr- 
  ség egyenruházata és felsze- 
  relése 1919-1944…………… 

10.31627/RTF.XXVII.2017.54N.25-44P 

 

  0475 PARÁDI Ákos: A Ma- 
  gyar Királyi Pénzügyőrség  
  teendői a katonai határőrizet- 
  re való áttérés időszakában… 

1010.31627/RTF.XXVII.2017.54N.45-58P 

 

  0476 PARÁDI József: A ma- 
  gyar rendvédelem 1919-1941 

10.31627/RTF.XXVII.2017.54N.59-92P 

 

  0477 PARÁDI József: Pénz- 
  ügy a dualizmuskori magyar  
  békehatárőrizetben……………. 

1010.31627/RTF.XXVII.2017.54N.93-106P 

 

  0478 SZABÓ Andrea: A Ma- 
  gyar Királyi Pénzügyőrség rang-  
  rendszere 1867-1947………….. 

10.31627/RTF.XXVII.2017.54N.107-126P 

 
 

 

 
 

 

     97.p. 
 

 

 

 

 

 

    145.p. 
 

 

 

 

 

161-181.p. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    15.p. 
 

 

 

 

    25.p. 

 

 

 
 

 

   45.p. 
 

 
   59.p. 
 

 

 
 

   93.p. 
 

 
 

 

 107.p. 
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  0479 SZIGETVÁRI Oszkár: Nyo-  

  mozó tevékenység a Magyar Ki- 

  rályi Pénzügyőrségnél………… 
10.31627/RTF.XXVII.2017.54N.127-140P 

 

Magyar 

nemzetbiztonsági testületek 

a XIX-XX. században. 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 
 

0480 BÓDINÉ Beliznai Kinga: 

„Többet ésszel mint kézzel.” A 

Sárrét csendbiztosa O’SVÁTH 

Pál.................................................... 
10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.15-30P 
 

0481 LŐRINCZI Dénes : Az 

Ojtozi-szoros 1886-ban……. 
10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.31-38P 
 

0482 OLASZ Lajos : Az ej-

tőernyős elhárítás megszer-

vezése Magyarország had-

balépését követően 1941-1942. 
10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.39-56P 
 

0483 PARÁDI Ákos : A Gu-

ardia Civil a XX. század el-

ső évtizedeiben…………… 
10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.57-66P 
 

0484 PARÁDI József : A 

polgári magyar állam ha-

tárőrizete 1867-1941……... 
10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.67-86P 
 

0485 SZABÓ Szilárd : Az 

osztrák-magyar katonai tit-

kosszolgálat szervezeti és 

hatásköri változásai az I. vi-

lágháború idején………….. 
10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.87-94P 
 

0486 VINCZE Gábor: Köte-

lességteljesítésért életfogy-

tiglan……………………… 

 

 

 

127-140.p. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   15.p. 
 

 
    31.p. 
 

 

 
 

   39.p. 
 

 

 
   57.p. 
 

 

 
 

   67.p. 
 

 

 

 

 
   87.p. 
 

 

 
 

95-118.p. 

   

 

10.31627/RTF.XXVIII.2018.55N.95-118P 
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a Rendvédelem-történeti Hírlevél HU-ISSN 1785-3257 

rovatainak hasábjain közzé tett azon parerga jellegű írásművek, amelyek 
megfelelnek az első közlés  és a tudományos művekkel szemben támasz-

tott igények feltételeinek. 
 

1. JUHÁSZ István Ábel: Egy pénzügyőr karrierje a dualista korban. 

XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 119-122.p. 
 

2. KÁLMÁN Zsolt: A fegyverhasználat szabályozása régen és ma. 

XIX.évf. (2010) 33-34.sz. 123-129.p. 
 

3. BODOKAI Gábor Bálint: A Magyar Királyi Vámőrség. 

XX.évf. (2011) 35-36.sz. 145-153.p. 
 

4. BIMBÓ Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség képzése és oktatása. 

XX.évf. (2011) 35-36.sz. 154-160.p. 
 

5. PARÁDI József — ZEIDLER Sándor: A magyar tábori csendőrség 

szolgálati jelvényei. 

XX.évf. (2011) 35-36.sz. 192-201.p. 
 

6. ARTNER Ramona: A Magyar Királyi Államvasútakat, a Magyar 

Királyi Csendőrséget és a Magyar Királyi Rendőrséget érintő hatás-

köri szabályozás. 

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

7. KARA Lajos Gábor: A csendőrök megítélésének változásai a XX. 

század második felében a történelemkönyvekben. 

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

8. PARÁDI Ákos: Polgárőrség a polgári magyar állam rendvédelmében. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 194-199.p. 
 

9. PÁLMAI Adrián: A Magyar Királyi Koronaőrség 1944-1945. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 211-221.p. 
 

10. PÉK Edina Csilla: A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőrség 

személyi állományának képzése. 

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

11. PÉK Edina Csilla: A dualizmuskori Magyar Királyi Csendőrség 

tábori csendőrségének fegyverzete és felszerelése. 

XXI.évf. (2012) 37-38.sz. 241-255.p. 
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12. BEBESI Zoltán: A balatoni vízi csendőrség. 

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

13. BODA József: A Török Nemzeti Csendőrség (Umum Jandarma 

Merkeziyesi).  

XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz. 198-205.p. 
 

14. CSIHA Gábor: A honvéd ügyészség létrejötte és átalakulása 

1946-1953. 

XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz. 206-212.p. 
 

15. ARTNER Ramona — PARÁDI József — ZEIDLER Sándor: A kis-

tollforgós BOCSKAY (tábori)- sapka és ékítményei. 

XXII.évf. (2013) 39-40-41-42.sz.218-258.p. 

 

16. ARTNER Ramona: A csendőrség szó eredete és tartalma. 

XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 192-199.p. 
 

17. SOM Krisztián: Rendvédelem-történet a filateliában. 

XXIII.évf. (2014) 43-44-45-46.sz. 221-233.p. 
 

18. SZABÓ Szilárd: Egy horvát az Osztrák-Magyar Monarchia kato-

nai titkosszolgálata élén: Oskar HRANILOVIC von Czvetassin (1867-

1933) katonai pályafutása.  

XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 275-280.p. 
 

19. BERKI Imre: „Ecce ego christianus sum” (Én magam is keresz-

tény vagyok) Szent Flórián vértanú, a védőszent.  

XXIV-XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz. 281-286.p. 
 

20. PARÁDI József: Az igazolványos altisztek. 

XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 191-197.p. 
 

21. SZABÓ Szilárd: Az Evidenzbüro és az Osztrák-Magyar Monar-

chia közös külügyminisztériumának kapcsolata.  

XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 198-204.p. 
 

22. ZEIDLER Sándor: A zászlós rendfokozat kacskaringós útja a ki-

egyezéstől napjainkig. 

XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 205-208.p. 
 

23. PARÁDI József: 110 éve hozták létre a polgári magyar állam első 

határőrizeti szakszervét a Magyar Királyi Határrendőrséget. 

XXVI.évf. (2016) 51-52.sz. 219-247.p. 
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24. SZIGETVÁRI Oszkár: A Magyar Királyi Csendőrség járásőr-

mesterei. 

XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 165-178.p. 
 

25. TURI Zsolt: A komáromi pénzügyőr laktanya és adóhivatal 

múltja és jelene. 

XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 179-188.p. 
 

26. PARÁDI József: Csendőrség a történelmi Magyarország határ-

őrizetében. 

XXVII.évf. (2017) 53-54.sz. 197-224.p. 
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KÖNYVSOROZATAINK 

 
PARÁDI József 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által kiadott könyvsorozatok kötetei 

és az egyedi kiadású könyvei 2012-2018. 
 

A kötetek a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek 
megfelelő alkotásokat közölnek. 

1 .  
 

A magyar rendvédelem-történet öröksége. 
HU-ISSN 2062-8447 

Cél: Nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy részének a bemutatá-

sa. 
 

„Omnia quae disco fur  nequae latro .”  
(Amit tudok attól sem tolvaj sem rabló nem foszthat meg.) 

 
PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség. 

Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület. 

Budapest, 2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

281 p.  HU-ISBN 978 963 08 4794 0. 

 

PARÁDI József - SUBA János - VEDO Attila: 

A magyar-román határ és őrzése 1867-1918. 

Budapest, 20142 Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

172 p.  HU-ISBN 978 963 89 8285 8. 
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2 .  
 

A magyar rendvédelem-történet hagyatéka. 
HU-ISSN 2064-4728 

 

Cél: Nemzeti rendvédelem-történetünk során használt, ma már azon-

ban nehezen elérhető szabályzatok, tankönyvek és hasonló kiadvá-

nyok reprint jellegű publikálása. 
 

„Veritas nunquam perit .” /Seneca/  
(Az igazság sosem vész el.) 

 
BODA József - PARÁDI József - REGÉNYI Kund Miklós: 

1872 Felderítő-szolgálati utasítás. Anleitung zum Kundschaftsdienste. 

Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat - Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Tudományos Társaság. 441 p.  HU-ISBN 978 963 89 8284 1. 

 

PARÁDI József — SZAKÁLY Sándor — SZIGETVÁRI Oszkár — ZÉTÉNYI Zsolt: 

Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 2018, 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 401 p. 

HU-ISBN 978 615 80 3094 6 
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3 .  
 

Magyar Rendvédelem-történeti tanulmányok. 
HU-ISSN 2415-9875 

 

Cél: Gyűjteményes kötetek formájában egy-egy rendvédelmi részte-

rületet feltáró, illetve egy-egy szerző munkásságának részterületét 

reprezentáló tanulmányok közkinccsé tétele.  
 

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

 

PARÁDI József et al. (szerk.): 

A magyar csendőrség-történeti tanulmányok. 

Budapest, 2015, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség - Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 401 p. 

HU-ISBN 978 963 89 8288 9. 
 

BODA József - PARÁDI József (szerk.): 

Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar állam rendvédelem-történetéből. 

Budapest, 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Szemere Bertalan Magyar Rend-

védelem-történeti Tudományos Társaság. 244 p. HU-ISBN 978 615 55 2746 3. 
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4 .  
 

Salutem. 
HU-ISSN 2416-2078 

 

Cél: Rendvédelem-történeti témájú tanulmányokat tartalmazó gyűjte-

ményes kötetek általi tisztelgés a magyar rendvédelem-történetet mű-

velő azon 65. életévüket betöltő kutatók előtt, akiknek a munkássága 

példaértékű és kimagasló, valamint a személyük körül szellemi alko-

tóműhely alakult ki. 
 

„Vectigal  quaddam speculantes .”  
(Tisztelgés a tudós előtt.) 

 
 

PARÁDI József (szerk.):  

Ünnepi tanulmányok GÁSPÁR László 65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

154 p.  

HU-ISBN 978 615 80 3090 8. 
 
 

PARÁDI Ákos (szerk.): 

Ünnepi tanulmányok PARÁDI  József 65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

218 p.  HU-ISBN 978 963 89 8289 6. 
 

 

PARÁDI József (szerk.):  

Ünnepi tanulmányok ERNYES Mihály 65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2016, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

193 p. HU-ISBN 978 615 80 3091 5. 

 

PARÁDI József (szerk.):  

Ünnepi parergák BODA József 65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

184 p. HU-ISBN 978 615 80 3097 7. 

 

PARÁDI József (szerk.):  

Ünnepi parergák MEZEY Barna 65. születésnapja tiszteletére. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

199 p. HU-ISBN 978 615 80 3096 0. 

 

PARÁDI József (szerk.):  

Emlékkönyv ŐRY Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére.. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 

179 p. HU-ISBN 978 615 80 3095 3. 
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5 .  
 

A magyar rendvédelem-történet forrásai 
HU-ISSN 2560-0532 

 

Cél: A magyar rendvédelem-történet témakörében sarkalatos doku-

mentumok bemutatása és értékelése. 

 

„Praeteri ta mutare non possumus.”  
(A múltat már nem tudjuk megváltoztatni.) 

/Cicero/ 
 

PARÁDI József — VEDÓ Attila: 

A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása 1867-1944. 

Budapest, 2018,  

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 336 p. 

HU-ISBN 978 615 80 3092 2 
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6 .  
 

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

 

Cél: A történelmi segédtudományoknak a nemzeti rendvédelem-

történet érdekében alkalmazottak során keletkezett eredményei köz-

kinccsé tétele. 

 

„Veritas est viaticum vitae certissimus.”  
(Az igazság az életben a legjobb útravaló.) 

 
SOM Krisztián: 

A magyar úti okmányok 1848-2012. 

Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat –  

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 337 p. 

HU-ISBN 978 963 89 8283 4. 
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7 .  
Nem sorozataink részeként megjelent köteteink 

 
 

1. PARÁDI Ákos – PARÁDI József – SIMON F. Nándor (szerk.): A ma-

gyar rendvédelem-történetért elismerések. Budapest, 2014, Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 95 p. HU-ISBN 978 

963 89 8286 5. 

 

2. KŐRÖSSY Zoltán — KŐRÖSSYné Soltész Katalin — PARÁDI József 

— PARÁDI Ákos: Magyar csendőrség-történetért elismerések. Budapest, 

2014, Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség — Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 85 p. HU-ISBN 

978 963 89 8287 2. 

 

3. BODA József — PARÁDI József — (szerk.): A XIX-XX. századi magyar 

állam nemzetbiztonsági szervezetei. Budapest, 20142, Nemzetbiztonsági Szak-

szolgálat — Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság. 399 p. HU-ISBN 978 963 89 8280 3. 
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A könyvsorozatok köteteiben összesen 26 szerző — közülük 23 a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagja — 80 rendvédelem-történeti tartalmú alkotása 
jelent meg, beleszámolva a gyűjteményes kötetek tanulmányait is. 
A szerzők közül két fő a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
két fő kandidátus, kilenc fő Ph.D. doktor, két fő pedig — nem a 
diplomaszerzési eljárás során — egyetemi doktori címet szerzett, 
három fő jogászdoktor, továbbá két fő doktorandusz. A szerzők 
közül 14 fő oktatói fokozattal is rendelkezik a tanársegédtől az 
egyetemi tanárig terjedően.  

A szerzők a saját kutatási eredményeiket publikálták, amelye-
ket szinte kivétel nélkül tudományos fórumokon már megvédtek. 

A kötetek alkotóival szemben nem volt előfeltétel a társasági 
tagság. Azon szerzők rendvédelem-történeti témájú alkotásainak 
megjelenését segítette elő a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság, akik műveiket a tudomá-
nyos közléssel szemben támasztott igényeknek megfelelően hoz-
ták létre. A szerkesztők — a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság kiadványaiban már megszo-
kott — magas színvonalú, a nemzeti hagyományokat előtérbe he-
lyező jegyzetapparátus kialakítását valósították meg a szerzőkkel 
szorosan együttműködve. Ennek során azonban tiszteletben tar-
tották a szerzők véleménynyilvánítási szabadságát.  

A könyvsorozatok közül három sorozat köteteit a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
más intézménnyel — az USA bejegyzésű Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Közöséggel, illetve a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat-tal, 
továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel — közösen adta ki. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság — a kialakult gyakorlatának megfelelően — a to-
vábbiakban sem kíván hallgatni azokra a „szirén hangokra” ame-
lyek meg szeretnék mondani, hogy mit kutassunk és milyen ered-
ményre jussunk. A társaságunk minden tagja szabadon választja 
meg és műveli kutatási területét. Konklúziókat nem politikai pre-
koncepciók és klikk érdekek, hanem a kutatásokból következő 
eredmények motiválják. A Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-
lem-történeti Tudományos Társaság figyelemmel kíséri továbbá a 
nemzeti rendvédelem-történetünk feltárására irányuló, — nem a 
társaság tagjai által megvalósított — kutatásokat és amennyiben 
a szerzők igénylik a segítséget, lehetőségeink függvényében elő-
segítjük műveik publikálását, ha alkotásaik megfelelnek a tudo-
mányos közléssel szemben támasztott igényeknek. 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság: 
- által kiadott periodikákat a lovas Szent György, 

- a könyvsorozatokat pedig a gyalog Szent György ábrázolás jelöli. 

 

 

  
 

A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

tervezett könyvsorozatai 
 

1. Magyar rendvédelem-történeti értekezések. 
2. Magyar rendvédelem-történeti bibliográfiák. 
3. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság székfoglalói. 
4. A magyar rendvédelem-történeti folyóiratok repertóriumai. 
5. A magyar rendvédelem-történeti munkássá-gok. 
 

A publikált periodikák és könyvsorozatok kötetei papír alapon megta-
lálhatók: 

- az Országos Széchényi Könyvtárban 
- a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 
- az Országgyűlési Könyvtárban 
- a Hadtörténelmi könyvtárban 

Emellett a periodikák elérhetők az Országos Széchényi Könyvtár és a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság honlapján: 

http://www.epa.oszk.hu 
http://www.szbmrtt.atw.hu 
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PARÁDI József 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság tagjainak szerzőségével, de nem a társaság 
kiadásával publikált és a tudományos közléssel szemben 

támasztott elvárásokkal harmonizáló magyar rendvédelem-
történeti tartalmú kötetek 

1990-2018 
 

1.        BACSA Gábor ( - 2003) : A magyar–jugoszláv (S.H.S) határ megál-

la-pítása és kitűzése a trianoni szerződés szerint 1921-1924. Budapest, 

1998, Püski. 224 p. HU-ISBN 963 90 4095 9. 
 

4. BACZONI Tamás — LÓRÁNT Csaba — TÓTH László et al.: A Magyar 

Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945. Budapest, 2007, TÓTH László. 

239 p. HU-ISBN 978 963 06 7550 5. /HUNIFORM.1/ HU-ISSN — 
 

5. BENCSIK Péter: A magyar utiokmányok története 1867-1945. Buda-

pest, 2003, Tipico Design. 179 p. HU-ISBN 963 76 2333 7. 
 

6. BENCSIK Péter — NAGY György (2013 ): A magyar utiokmányok tör-

ténete 1945-1990. Budapest, 2005, Tipico Design. 273 p. HU-ISBN 963 76 

3335 3. 
 

7. BERTA Gyula: Somogyország pandúrjainak története 1766-1884. 

Marcali, 2000, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum. 318 p. HU-ISBN 963 00 

3131 0. 
 

8. BERTA Gyula: Kaposvár rendőrségének története. Kaposvár, 2001, 

Kapos-vár Város Közbiztonságáért Alapítvány. 196 p. HU-ISBN 963 00 

8098 2. 
 

9. BERTA Gyula: Betyárok, hóhérok, börtönök Somogyban. Kaposvár, 

2002, Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. 408 p. HU-ISBN 963 20 

6040 7. 
 

10. BERTA Gyula: Börtön, börtön, börtön. A Somogy megyei büntetés-

végrehajtási intézet története. Kaposvár, 2005, Powerpoint Kiadó. 212 p. HU-

ISBN 963 21 8674 5. 
 

11. BODA József et al. (szerk.): Legendák és titkok katonái. A mélységi 

felde-rítés története. Budapest, 2012, Zrínyi. 311 p. HU-ISBN 978 963 32 

7537 5. /Katonák békében és misszióban, 2./ HU-ISSN 2063-3106. 
 

12. BODA József et al. (szerk.): Levegőből harcba. A magyar katonai 

ejtőernyőzés története és változó feladatrendszere. Budapest, 2012, Zrínyi. 

186 p. HU-ISBN 978 963 32 7636 8. /Katonák békében és misszióban, 3./ 

HU-ISSN 2063-3106. 
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13. BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): A XIX-XX. századi 

magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei. Budapest, 20142, Nemzetbiz-

tonsági Szakszolgálat — Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság. 399 p. HU-ISBN 978 963 89 8280 3. 
 

14. BODA József: A határőrség felderítő tevékenysége. 704-729.p. In 

PÓSÁN László – VESZPRÉMY László – BODA József – ISASZEGI János 

(szerk.): Őrzők vigyázzatok a határra! Határvédelem, határőrizet, határ-

vadászok a középkortól napjainkig. Budapest, 2017, Zrínyi Kiadó. HU-

ISBN 978 963 32 7560 3. 
 

15. BODA József: Rendőri műveletek az Afrikai kontinensen. 95-123.p. 

In MARSAI Viktor — VOGEL Dávid: (szerk): Közel Afrikához. A válságke-

zelés és a stabilizáció lehetőségei és kihívásai a fekete kontinensen. Buda-

pest, 2017, Dialóg Campus. HU-ISBN 978 615 56 80892. 
 

16. BODA József: Secret Police activities in the Warsaw Pact. [Titkos-

rendőri tevékenységek a Varsó Szerződésben] Nemzetbiztonsági Szemle, 

VI.évf. (2018) Special Issue (Különkiadás). 30-56.p. HU-ISSN 2064-

3756. 
 

17. BODA József: Egy évtized mélységi felderítőként (Szolnok 1976-

1981 és 1987-1991. Szombathely 1981-1984). 6-23.p. In MAGYAR István 

(szerk): Az én felderítő történetem. 100 éves az önálló magyar katonai fel-

derítés, hírszerzés és kémelhárítás. Budapest, 2018, Felderítők Társaság 

Egyesület. 191 p. HU-ISBN — 
 

18. BODA József: Szemelvények az első világháború alatti technikai 

felderítés történetéből. Nemzetbiztonsági Szemle, VI.évf. (2018) Külön-

szám. 23-35.p. HU-ISSN 2064-3756. 
 

19. BODROGI Péter – MOLNÁR József – ZEIDLER Sándor: Nagy magyar 

kitüntetéskönyv. A magyar állam rendjelei és kitűntetései. A Szent György-

Rend-től a Nagy Imre-Érdemrendig. Budapest, 2005, Rubicon. 280 p., 600 

ábra. HU-ISBN 963 86 7211 0. /Rubicon könyvek./ HU-ISSN — 
 

20. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. 

Pécs, 1999, Pro Pannónia Alapítvány. 186 p. HU-ISBN 963 90 7940 5. 

/Pan-nónia könyvek./ HU-ISSN 0237-4277. 
 

21. CSAPÓ Csaba: RÁDAY Gedeon és a szegedi királyi biztosság. A „be-

tyár-világ” felszámolása. Pécs, 2007, Pro Pannónia Alapítvány. 207 p. HU-

ISBN 978 963 94 9887 7. 
 

22. CSÓKA Ferenc (szerk.): Szakszolgálat Magyarországon, avagy ta-

nulmá-nyok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából (1785–2011). Buda-

pest, 2012, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. 497 p. HU-ISBN 978 963 08 

6211 3. 
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23. ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből. Pécs, 1994, Betű-

center. 267 p. HU-ISBN — /Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

24. ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 

1944-ig. Pécs, 1995, Police Press. 321 p. HU-ISBN 963 85 1923 1. 

/Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 

 

25. ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 

1952-ig. Pécs, 1996, Police Press. 273 p. HU-ISBN 963 85 1921 5. 

/Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

26. ERNYES Mihály: Fejezetek a rendőrség történetéből Pécs – Baranya 

1958-ig. Újjászervezés, megtorlás. Pécs, 1998, Police Press. 323 p. HU-

ISBN 963 85 1924 X. /Pandúr könyvek./ HU-ISSN 1218-1633. 
 

27. ERNYES Mihály: A nemzetközi és a magyar rendvédelemtörténet 

alapjai. I. A rendőrségről. Budapest, 1999, Prevent Contact. 143 p. HU-

ISBN —   

 

28. ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége az államosításig. Pécs, 

1999, Ja-mes és James Bt. 322 p. HU-ISBN 963 03 8038 2. 
 

29. ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége. Az államosítás. Pécs, 

2000. Ja-mes és James Bt. 301 p. 963 03 8038 2.   

 

30. ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége 1956 őszéig. Pécs, 2001, 

James és James Bt. 340 p. HU-ISBN 963 03 8037 4.  

 

31. ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége 1963-ig. Pécs, 2002, James 

és James Bt. 371 p. HU-ISBN 963 03 8037 4.  

 

32. ERNYES Mihály: A magyar rendőrség története. I. köt. Budapest, 

2002, BM. Kiadó. 342 p. HU-ISBN 963 92 0813 2.  

 

33. ERNYES Mihály: Pécs város rendőrsége. Az önkormányzati rendőr-

ség története. Pécs, 2003, Teromo Bt. 283 p. HU-ISBN 963 21 2139 2.  

 

34. ERNYES Mihály: Baranyai rendőrségek. A vármegyei és a közösségi 

rendőrségek története. Pécs, 2004, Teromo Bt. 296 p. HU-ISBN 963 21 4444 9  

 

35. FAZAKAS László — HEGEDŰS Ernő — HENNEL Sándor: A Szent 

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

286 p. HU-ISBN 963 92 0402 1.  

 

36. KABODI Csaba — LŐRINCZ József — MEZEY Barna: Büntetéstani 

alapfogalmak. Budapest, 2005, Rejtjel. 223 p. HU-ISBN 963 72 5511 7.  

 

37. KABODI Csaba – LŐRINCZ József – MEZEY Barna: Fejezetek a bün-

tetések és végrehajtásuk történetéből. Budapest, 2002, ELTE-ÁJK. Be. és 

Bv. tanszék. 136 p. 
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38. KABODI Csaba – LŐRINCZ József – MEZEY Barna: A büntetéstan el-

mélete és történeti alapjai. Budapest, 2003, ELTE-ÁJK. Be. és Bv. tanszék. 

223 p.  

 

39. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világ-

háború között. Pécs 2002, Pro Prannónia Alapítvány. 175 p. Hu-ISBN 963 

90 7982 0. /Pannónia könyvek./ HU-ISSN 0237-4277.  

 

40. KOCSIS Tibor – ifj. KOCSIS Tibor Krisztián ( - 2012): A magyar 

királyi csendőrség és a szombathelyi III. csendőrkerület igaz története 

1867–1945. Szombathely, 2012, DOC Hungary Kft. 544 p. HU-ISBN 978 

963 08 6046 8 

 

41. KÖPF László: Fejezetek a magyar vámigazgatás és pénzügyőrség tör-

ténetéből. Budapest, 2003, Tipico Design, 171 p. HU-ISBN 963 76 2334 5. 

 

42. KOVÁCS Tamás: Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-

Schweinitzer József rendőr-főkapitány helyettes feljegyzése a szélsőjobbol-

dali mozgalmakról 1932-1943. Budapest, 2009, Gondolat Kiadó. 157 p. 

HU-ISBN 978 963 69 3167 4 /Pártok és politika./ HU-ISSN 1589-911X. 
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PARÁDI József 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos TársaságDOI azonosítóval ellátott kiadványai 
a 2018. év végéig 

 
A DOI azonosítójel (Digital Object Identifier System = Digitális Tárgy Azo-
nosító Rendszer), mellyel a publikációk — számos ország részvételével 
létrehozott — nemzetközi nyilvántartási bázisában jelölik az alkotásaikat. A 
DOI adatbázis nyilvános. A nyilvántartó rendszerben többféle keresési lehe-
tőség biztosított, például szerző, cím, témakör stb. szerint. 

Az adatbázisba bekerülő alkotások kódjai két részből állnak. Egyrészt a 
kiadvány — folyóirat, kötet — számára az adatbázisnak a belépett orszá-
gonként felkért gondozó szervezete biztosítja az előtagot. Magyarországon e 
teendőket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára látja el. A kód ezen 
részét nevezik prefixnek. A kód második részét — melyet sufixnek hívnak 
— a kiadó alakítja ki. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság 2018-ban lépett be a DOI nemzetközi nyilvános adatbázisba. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtárának az illetékeseivel való egyeztetés 
nyomán évente mintegy 50 — a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által megjelentetett — írásművel gyarapítjuk 
a DOI adatbázist.  

A DOI adatbázisba nem csupán a publikációk egyszerűsített bibliográ-
fiai leírásának az adatai kerülnek be, hanem maga az alkotás is. A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára ezen írásműveket a saját adatbázisában 
elmenti és a DOI nemzetközi nyilvános adatbázis számára elérhetővé teszi 
ha a kiadó szervezet honlapja valamilyen ok miatt nem volna elérhető. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság a DOI adatbázisban azokat az általa publikált írásműveket jelenteti 
meg, amelyek megfelelnek az első közléssel szemben és a tudományos alko-
tásokkal szemben támasztott igényeknek. Az adatbázisba azokat a rendvéde-
lem-történet körébe tartozó alkotásokat helyezzük, amelyek rendvédelem-
történeti tartalommal bírnak. A rendvédelem-történet műveléséről szóló 
témával megjelent alkotásokat általában nem tekintjük e körbe tartozónak. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság kiadványainak a szerkesztősége azt az elvet követi, hogy a tárgyévben 
kiadott írásművek mellett — 50 alkotás által nyújtott keret lehetőségén belül 
— a korábban megjelent alkotások is bekerüljenek a DOI információs bázis-
ba. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társa-
ság — az évente két összevont szám formájában kiadásra kerülő — Rendvé-
delem-történeti Hírlevél „Információs oldalak”-rovatban tűnteti fel azt, hogy 
a kiadványai közül mely alkotások kerültek be a DOI adatbázisba. 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

kiadványai közül 
a Digitális Tárgy Azonosító Rendszer 

(Digital Object Identifier System) 
DOI 

adatbázisba 2018-ban bekerült publikációk. 
 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
HU-ISSN 1216-6774 

- XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz.                                        (10 tanulmány) 

- XXV.évf. (2015) 47-48-49-50.sz.                                        (  7 tanulmány) 
 

 

- XXVI.évf. (2016) 51.sz.                                                                      (  7 tanulmány) 

- XXVI.évf. (2016) 52.sz.                                                                      (  7 tanulmány) 
 
 

- XXVII.évf. (2017) 53.sz.                                                                  (  7 tanulmány) 

- XXVII.évf. (2017) 54.sz.                                                                  (  7 tanulmány) 
 
 

- XXVIII.évf. (2018) 55.sz.                                                                       (  7 tanulmány) 

 
Összesen                   (52 tanulmány) 

(A tanulmányok szerzőit, címeit és a DOI adatbázis szerinti azonosítóit a 
Rendvédelem-történeti Füzetek [RTF] összesített tartalomjegyzéke tartal-
mazza a Rendvédelem-történeti Hírlevél [RTH] e számának 258-261. oldala-
in.) 
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