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PARÁDI József1 

REFLEXIÓ 

„A Magyar Királyi Honvédség kisegítő karhatalmi zászlóaljainak 
rendvédelmi és katonai tevékenysége a hadtápterület biztosítása 

során” 

című cikkhez 

Az írásmű a „Katonai Logisztika” XXVIII.évf. (2020) 3.sz. 193-217. 
oldalain HEGEDŰS Ernő — MOLNÁR Gábor — VEDÓ Attila szerzőségével 
„A területvédelmi elven felállított tartalékos katonai erők szervezésé-
nek és alkalmazásának történelmi előzményei 1944-1945” című cikk-
sorozat első részeként jelent meg.1  

A tanulmányban foglaltakkal egyetértek. A témát pedig időszerűnek 
tartom, mivel az objektív történelemszemlélet talajáról cáfolja azt a tör-
ténelmi megalapozottságot nélkülöző nézetet, mely szerint a véderők-
nek általában — azon belül a Magyar Honvédségnek is — nem lehet-
nek feladatai a rendvédelem terén, mivel a haderő alakulatainak fel-
szereltsége, kiképzettsége, militáns vezetési stílusa és szervezeti fel-
építése alkalmatlanná tette és teszi ezen erőket a rendfenntartásban 
való részvételre. Ennek a neoliberális szellemiségű véleménynek a 
magyar történelem eseményeinek az értékelésében való alkalmazása 
pedig teljességgel elfogadhatatlan. Nemzeti történelmünk XIX-XX. 
századi történései ugyanis ennek a tévhitnek az ellenkezőjét bizonyít-
ják. 

A Magyar Királyi Honvédségnek a dualizmus és a két világháború 
közötti időszakban, valamint a pártállami időkben is a Magyar Néphad-
seregnek egyaránt voltak rendvédelmi teendői. Gróf ANDRÁSSY Gyula 
miniszterelnöknek és honvédelmi miniszternek a kiegyezéskor a hon-
védség létrehozása érdekében az egyik legfontosabb érve az volt, 
hogy „ . . . a magyar kormánynak a belső rend érdekében feltétlenül 
szüksége van katonai erőre, s ez a (közös) hadsereg nem lehet . . .”2 

 
1  Prof. Dr. Parádi József r. ezredes, egyetemi tanár a hadtudományok PhD foko-

zatosa, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola 

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=204
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A véderő a rend védelme érdekében szükség esetén való bevethe-
tőségének az elve nem csupán a Magyar Szent Korona alá eső terüle-
teken, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia társországában az Oszt-
rák Császárságban is érvényesült. A haderő hivatásai közé tartozó fel-
adatnak tartották „Ő Felsége összes birodalma mindkét állama terüle-
tének külellenségek elleni megvédése és a belrend és biztonság fenn-
tartása.”3  

Mindez nem állt szemben a kiegyezési törvényekben foglaltakkal, 
amelyek a közös ügyek közé tartozónak a hadügyet, a külügyet és a 
finanszírozásukra szolgáló pénzügyet tekintették.4 Az Osztrák-Magyar 
Monarchia védereje hat fő részből állt: 

− a hadiflottából, amely a közös haderő vízi hadereje volt — egyéb-
ként dunai flottillával is rendelkezett, ennek a maradványaiból nőtt 
ki a két világháború közötti időszakban a Magyar Királyi Folyam-
őrség, melynek a hadra fogható részét 1939-ben Magyar Királyi 
Honvéd Folyamerők elnevezéssel integrálták a Magyar Királyi 
Honvédségbe és a kor haditechnikai színvonalának az élvona-
lába tartozó folyami hajókkal rendelkezett —; 

− a közös hadseregből (az Osztrák-Magyar Monarchia teljes terü-
letén diszlokálva); 

− a Magyar Királyi Honvédségből (a Magyar Királyság területén); 

− a népfelkelésből (a Magyar Királyság területén); 

− a Landwehr-ből (az Osztrák Császárság területén); 

− és a Landstrum-ból (az Osztrák Császárság területén). 

Az uralkodó ugyan szuverén módon rendelkezett a véderő „vezér-
lete”, „vezénylete” és a „belszervezete” felett, azonban a honvédség 
esetében ahhoz a honvédelmi miniszter ellenjegyzése is szükséges 
volt. Egyébként pedig az uralkodói szuverenitás a költségek fedezé-
séig terjedt, amit már a két országgyűlésnek kellett megszavaznia.5 

A véderő törvényét ugyan tíz évente megújították, azonban lényeg-
ében mindegyikben szerepelt valamilyen formában, hogy „a honvéd-
ség háború idején a hadsereg támogatására és a belvédelemre, béke 
idején pedig kivételesen a belrend és biztonság fenntartására is van 
hivatva.”6  

A honvédségnek a belrendre is kiterjedő alkalmazási lehetősége 
végihúzódott a XIX-XX. századi magyar történelmen. Az nem 
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pártállami maradvány, hanem a magyar hagyományok hasznos része. 
Az igaz ugyan, hogy ezen hagyomány nem egyeztethető össze azzal 
a neoliberális felfogással, mely szerint a militáns szellemiségnek nem 
lehet helye a rendvédelemben, a témának ezen idológiai alapú véle-
ményezését azonban a történelmi tapasztalatok nem támasztják alá. 

A magyar állam hadereje tehát hagyományosan részt vett a rend 
fenntartásában, melyet a XIX-XX. században általában karhatalmi cse-
lekmények által valósított meg. Eleink nem csupán felismerték, hogy 
erős állam nélkül nem létezhet erős nemzet, hanem ennek a gyakorlati 
kivitelezése érdekében nem tették lehetetlenné azt, hogy a magyar ál-
lam egyik alrendszere — esetünkben a honvédség — ne nyújthasson 
segítséget az állam egy másik alrendszere (a rendvédelem) számára. 
Az ilyen cselekményeket a belrend, a közbiztonság dualizmuskori ter-
minológiájával élve a közbátorság érdekében tették.  

A karhatalom fogalma is jelentős változásokon ment keresztül a 
XIX-XX. század során. A dualizmus kezdetén még ide tartozónak te-
kintették a rend fenntartása érdekében az államhatalom által megvaló-
sított minden cselekményt, amelynek a kivitelezéséhez szükséges volt 
kényszerítő erő alkalmazására, vagy legalább is annak a valószínűsí-
tésére. Az 1880-as években például még a karhatalmi cselekmények 
közé tartozónak tekintették azt is, ha a bírósági idézésre meg nem je-
lenő tanút a csendőrökkel vezettette elő a bíróság.7  

A karhatalom fogalma azonban fokozatosan szűkült a csapaterős 
tevékenységre. A XX. század harmincas éveinek a végére már hozzá-
vetőlegesen ugyanazt értették a karhatalom alatt, mint amit a XXI. szá-
zad elején gondolunk erről a fogalomról. A karhatalom fogalmának ala-
kulása többé-kevésbé nyomon követhető azokon a jogszabályokon, 
amelyek a szakterület legfontosabb szabályozásai voltak a polgári ma-
gyar állam időszakában.8  

Azt tehát, hogy a véleményezett tanulmány a honvédség rendvéde-
lem érdekében kifejtett tevékenységének történelmi vizsgálatát valósí-
totta meg helyesnek és szükségesnek tartom, néhány részlet tekintet-
ében azonban álláspontom szerint szükséges a pontosítás. 

Tárgyi tévedés, hogy „Magyarországon a II. világháború során elő-
ször Magyarország német megszállásakor létesítettek záróvonalat a 
Tisza vonalán 1944. III. 19-26. között.” (208.p.) A valós történelmi hely-
zet az, hogy a Magyarországhoz visszacsatolt területek mindegyiké-
nek az újra birtokba vételére hadműveleti záróvonal alkalmazásával 



Katonai Logisztika 2021. évi 1-2. szám 

235 

került sor. A visszacsatolt területeken ugyanis kezdetben katonai köz-
igazgatást valósított meg a magyar állam. A hadműveleti záróvonal 
egybe esett a visszacsatolt területeknek a trianoni magyar határ érin-
tett szakaszaival. A hadműveleti záróvonal őrzését a magyar határőri-
zeti erők térségben diszlokáló alakulatai látták el. Nevezetesen a Ma-
gyar Királyi Határőrség, majd az örökébe lépő Magyar Királyi Honvéd 
Határvadászok érintett csapatainak az úgynevezett „határszolgálatos” 
része a békeelhelyezési körletében maradt és tovább folytatta az érin-
tett határszakasz őrzését, amely azonban már nem a magyar állam 
egyik határszakasza, hanem a visszacsatolt területre kihirdetett had-
műveleti terület záróvonala volt. A határőrség, majd a határvadászok 
határvédelmi alakulatai pedig azt a feladatot kapták, hogy a visszacsa-
tolt területekre bevonuló magyar erőkhöz csatlakozva az új határvona-
lat szállják meg és őrizzék a katonai közigazgatás befejezéséig. Már a 
katonai közigazgatás időszakában a honvédség műszaki alakulatai el-
kezdték az új határvonal határőrizetét ellátó erők békeelhelyezési kör-
leteinek a kialakítását. E munkával a katonai közigazgatás megszűn-
tetéséig általában nem végeztek. A katonai közigazgatás befejezésé-
vel azonban a magyar határvédelmi erők a számukra kijelölt béke el-
helyezési körletbe vonultak. A határőrizeti teendőket pedig a megszűn-
tetett hadműveleti záróvonalról az új határvonalra települő „határszol-
gálatos” csapatok vették át.9 

A vizsgált tanulmányban alkalmazott terminológia meglehetősen 
csapongóra sikeredett.  

Viszonylag sűrűn előfordul a szövegben a rendészet kifejezés 
(195.p., 201.p., 202.p., 203.p., 206.p., 207.p., 208.p., 216.p.) ezek 
használata néhány kivételtől eltekintve helytelen. A kortársak ugyanis 
a rend fenntartására irányuló tevékenységet általában nem a rendé-
szet szó használatával jelezték. Persze erre is volt példa, elsősorban 
a tábori rendészet, vízi rendészet, légi rendészet stb. esetében. A ren-
dészet kifejezést döntően a rend fenntartásának valamilyen szakterü-
letére vonatkoztatva alkalmazták. A rend fenntartására általános érte-
lemben nem a rendészet, hanem a közrendvédelem, illetve közbizton-
ság terminológiát használták. A polgári magyar állam, majd a pártállam 
időszakában, sőt a rendszerváltás után is jól elkülönült a rendészet és 
a rendvédelem fogalomköre, így a jelölésükre használt kifejezések is. 
A rendvédelem terminológia — a pártállami terminológiával való sza-
kítás eredményeként — a rendszerváltás után vált általánossá. A ren-
dészet kiterjesztett értelmű használatára csupán az utóbbi másfél-két 
évtized során került sor. Ez a kiterjesztett értelmezés azért nem helyes, 
mert összemossa azon tevékenységeket, amelyek megvalósítása 
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érdekében szükség esetén az arra hivatott testületek az állami legitim 
erőszak valamilyen formáját is alkalmazhatják más olyan szakterüle-
tekkel ellentétben, ahol ez a helyzet nem jöhet létre. Ilyen például az 
építésügyi rendészet, egészségügyi rendészet stb. A véleményezett 
cikkben foglalt cselekmények aligha foglalják magukba az építésren-
dészetet, annál inkább szükség esetén a legitim állami erőszak alkal-
mazásának a lehetőségét is magában hordozó tevékenységet. 

A rendészet kifejezés alkalmazása a rendvédelmi teendőkre tehát 
egyrészt fogalmi pontatlanságot eredményez. Másrészt pedig a kifeje-
zés kiterjesztett értelmű alkalmazása a neoliberális politikai körökkel 
szimpatizáló szakmai csoportokhoz kapcsolódik. A kiterjesztett értel-
mezésű rendészet terminológia tehát azóta vitatott, amióta az utóbbi 
másfél-két évtized során ilyen értelemben használják. Helytelenítem 
tehát, hogy a vizsgált kornál későbbi időszakban használt tartalommal 
alkalmazzák a kifejezést. Ráadásul a terminológia kiterjesztett értelmű 
használata napjainkban is erőteljesen vitatott. Úgy tenni mintha a kife-
jezés használata egyértelmű volna és annak a használatát visszavetí-
teni a vizsgált időszakra, elfogadhatatlan. 

A rendészet terminológia helytelen használata a tanulmányban sa-
játos módon jelentkezik, hiszen annak egyes részeiben helyesen hasz-
nálják, illetve más kifejezésekkel helytállóan helyettesítik.10  

A szerzői triász által létrehozott tanulmánnyal kapcsolatos észrevé-
teleim harmadik része a jegyzetapparátusra vonatkozik. Érdekes meg-
oldás, hogy a tanulmányban a lábjegyzetek a teljes bibliográfiai adat-
sort — bár némileg hiányosan — tartalmazzák, a források keretében 
pedig ezen bibliográfiai adatsorokat megismétlik. Nem látom semmi-
lyen okát annak, hogy a jegyzetekben — az általános gyakorlatnak 
megfelelően — csupán az érintett bibliográfiai adatsor rövidített válto-
zata kerüljön feltűntetésre a konkrét hivatkozott oldalak jelölésével. A 
tanulmányban 22 forrásra — 5 jogszabály, 8 folyóiratban készült tanul-
mány, illetve cikk, 3 lexikon, 5 könyv, 1 szabályzat — összesen 35 hi-
vatkozás szerepel. Sajátságos módon azonban a forrásokban még há-
rom tanulmány szerepel VEDÓ Attila és SZÁSZ András tollából, amelyek 
a jegyzetekből hiányoznak. A jegyzetekben viszont szerepel a „Katonai 
Terminológia értelmező szótár”, amelyet viszont a források között nem 
találtam. Még a nem túl nagy számú forrás közötti eligazodást is nehe-
zíti, hogy azok szakrendi besorolása elmaradt.11  

Fogalomzavarral is találkoztam a 211. oldalon „ . . . továbbá a had-
tápcsendőrség és a hadtápzászlóaljak (csendőrök és katonák 
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vegyesen) voltak felelősek.”12 Ez a szövegrészlet azért értelmetlen, 
mert a csendőrök személyükben katonák voltak. A helyzet hasonló volt 
a 2007-ben megszűntetett határőrséghez. A határőrök is katonák vol-
tak. A csendőrök tehát személyükben katonának minősültek, bár a 
csendőrség testülete nem a honvédelmi, hanem a belügyi tárca alá-
rendeltségébe tartozott. A csendőrök személyi ügyeit azonban — mivel 
katonák voltak — nem a Magyar Királyi Belügyminisztériumban, ha-
nem a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumban külön osztály in-
tézte, melynek a munkatársai is csendőrök voltak. A csendőrök azért 
viselhettek katonai rangokat, mert személyükben katonának minősül-
tek. A vizsgált korban ugyanis katonai rendfokozatot csak katonák vi-
selhettek. Az érintett mondat így volna helyes „ . . . továbbá a hadtáp-
csendőrség és a hadtápzászlóaljak (csendőrök és katonák honvédek 
vegyesen) voltak felelősek.” 

Összességében tehát elmondható, hogy jó tanulmányt tarthat a ke-
zében az olvasó, amely azonban nem mentes néhány formai termé-
szetű bakitól. A tanulmányt — a jelzett hibák ellenére is — érdemes 
elolvasni, az abban foglaltak gyarapítják és rendszerezik a témakörre 
vonatkozó publikált ismereteket. 

Jegyzetek: 

1  HEGEDŰS — MOLNÁR — VEDÓ 

2  GALÁNTAI: 102.p. 

3  SOMOGYI: 50.p. 

4  1867/XII.tc.; Nr.146/1867.  

5  A hadsereg alatt a közös haderőt értették. Az Osztrák Magyar Mo-
narchia véderejének a részei közül egyedül ez a rész rendelkezett 
nehézfegyverzettel és műszaki csapatokkal, valamint magasabb 
egységparancsnokságokkal, továbbá vezérkari tisztképző intézmé-
nyekkel.  

GALÁNTAI: op.cit. 100-110.p. 

6  1868/XL.tc. 8.§ 

7  PARÁDI: Rendvédelem karhatalom 1867-1945. 114.p. 

8  A polgári magyar államnak a karhatalommal kapcsolatosan szüle-
tett fontosabb jogszabályait a véleményezett tanulmány szerzői tri-
ászának egyik tagja VEDÓ Attila publikálta első ízben. 
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1867 (VI. 22.) IM.r.;  1 186/1873 (V. 9.) IM.kr.;   

8 405/1874. (IV. 18.) IM.kr.;  2 650/1874. (X. 25) HM.kr.; 

1 962/1876. (VI. 13.) HM.kr.; 4 539/1886. (I. 16.) HM.kr.; 

54 079/1887. (I. 10.) KMKM.r.;    3 769/1889. (IV. 2.) HM.kr.; 

6 707/1896. (X. 13.) HM.kr.; 58 440/1896. (X. 29.) IM.r.; 

9 732/1905. (XI. 4.) HM.r.; 10 767/1905. (XII. 27) HM.r.; 

192/1906. (VII. 12.) BM.r.; 2 245/1906. (III. 6.) HM.r.; 

A-15 utasítás a cs. és kir. közös hadseregbeli vagy m. kir. honvéd 
karhatalmaknak igénylése, kirendelése és alkalmazására nézve.; 

104 681/1906. (1907. II. 1.) BM.r.;    90 977/1907. (IX. 29.) BM.r.; 

132 505/1907. (1908. II. 17.) BM.r.; 136 655/1914. (IX. 3.) BM.r.; 

33 170/1918. (XII. 10.) HM.r.; 33 897/1918. (XII. 26.) HM.r.; 

33 898/1918. (XII. 26.) HM.r.; 33 899/1918. (XII. 26.) HM.r.; 

2 365/1919. (III. 5.) HM.r.; 30 845/1919. (III. 2.) BM.r.; 

5 047/1919. (X. 1.) ME.r.; 25 050/1923. (I. 5.) HM.r.; 

A-15 szabályzat a karhatalmi szolgálat ellátására a m. kir. honvéd-
ség számára (TERVEZET).;  

4 132/1925. (1926. IV. 15.) BM.r.; 291/1928. (VII. 7.) BM.r.; 

2 102/1931. (III. 4.) HM.r.; 2 536/1934. (IV. 24.) HM.r.; 

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szá-
mára.; 9 301/1942. (IV. 9.) HM.r.; 

A-15. szabályzat a karhatalmi szolgálat ellátására a Magyar Királyi 
Honvédség számára.; 

3 810/1943. (VII. 13.) ME.r.; 173 500/1943. (VIII. 16.) BM.r.  

A jelzett jogszabályok egy helyen megtalálhatók PARÁDI — VEDÓ 
szerzőségével készült kötetben. 

9  PARÁDI: A polgári magyar állam határőrizete. 77.p. 

10  PARÁDI: Reflexió „A magyar határőrizet újjászervezése az I. világ-
háborút követően” című cikkre.  

11  HEGEDŰS — MOLNÁR — VEDÓ: op.cit. 196.p. + 215.p. + 216.p. + 
217.p. 

12  Loc.cit. 211.p. 
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pest, 2016, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság. 336 p. HU-ISBN 978 615 80 
3092 2. /A magyar rendvédelem-törté-
net forrásai, 1./ HU-ISSN 2560-0532. 
 

TANULMÁNYOK 

HEGEDŰS - MOLNÁR - 
VEDÓ 
(1.;11.;12.;) 
 

— HEGEDŰS Ernő — MOLNÁR Gábor — 
VEDÓ Attila: A területvédelmi elven fel-
állított tartalékos katonai erők szerve-
zésének és alkalmazásának történelmi 
előzményei 1944-1945. Katonai Lo-
gisztika, XXVIII.évf. (2020) 3.sz. HU-
ISSN 1789-6398. 
- I. rész: A Magyar Királyi Honvédség 
kisegítő karhatalmi zászlóaljainak rend-
védelmi és katonai tevékenysége a 
hadtápterület biztosítása során. 193-
217.p. 

PARÁDI: Rendvédelem 
karhatalom 1867-1945. 
(7.;) 

— PARÁDI József: Rendvédelem karhata-
lom 1867-1945. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
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 Ordinis), XX.évf. (2011) 23.sz. 111-
123.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-
mány korábbi változata 2009. október 
9.-én Budapesten hangzott el, a Sze-
mere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által 
szervezett rendvédelem-történeti tudo-
mányos konferencia-sorozatnak „A ki-
egyezéstől az ezredfordulóig felszámolt 
országos hatáskörű magyar rendvé-
delmi testületek.” című XXIII. konferen-
ciáján. A publikált tanulmány az elő-
adás javított, bővített és átdolgozott vál-
tozata. 

PARÁDI: A polgári ma-
gyar állam határőri-
zete. 
(9.;) 
 

— PARÁDI József: A polgári magyar állam 
határőrizete. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-
nis), XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. 
HU-ISSN 1216-6774. 

 
CIKKEK 

PARÁDI: Reflexió „A 
magyar határőrizet új-
jászervezése az I. vi-
lágháborút követően” 
című cikkre. 
(10.;) 
 

— PARÁDI József: Reflexió „A magyar ha-
tárőrizet újjászervezése az I. világhábo-
rút követően” című cikkre. Rendvéde-
lem-történeti Hírlevél (Nuntiotones His-
toriae Praesidii Ordinis), XXX.évf. 
(2020) 59-60.sz. 409-412.p. HU-ISSN 
1785-3257. 

 
JOGSZABÁLYOK 

1867/XII.tc. 
(4.;) 
 

— 1867/XII.tc. a Magyar Korona országai 
és az Ő Felsége uralkodása alatt álló 
többi országok között fennforgó közös 
érdekű viszonyokról, s ezek elintézésé-
nek módjáról. 

Nr.146/1867. 
(4.;) 
 

— Nr.146/1867. Gesetz vom 21. Dezem-
ber 1867. Betreffend die allen Ländern 
der österreichischen Monarchie geme-
insamen Angelegenheiten und die Art 
ihrer Behandlung. [Az osztrák monar-
chia közös ügyei és azok kezelési 
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módjának tárgyában.] Reichs – Gesetz 
– Blatt für das Kaiserthum Österreich, 
(1867). 401-406.p. 

1868/XL.tc. 
(6.;) 

— 1868/XL.tc. a véderőről. 
 

1867 (VI. 22.) IM.r. 
(8.;) 

— 1867 (VI. 22.) IM.r. a katonai karhata-
lomnak végrehajtásoknáli igénybevé-
tele tárgyában. 
Magyarországi Törvények és Rendele-
tek Tára, I.évf. (1867) 1.füzet. 174.p.   

1 186/1873 (V. 9.) 
IM.kr. 
(8.;) 
 

— 1 186/1873 (V. 9.) IM.kr. a végrehajtá-
soknál szükségelt katonai segédlet ki-
rendelése s költségeinek fedezése kö-
rüli eljárás tárgyában. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
VII.évf. (1873) 1.füzet 182-183.p. 

8 405/1874. (IV. 18.) 
IM.kr. 
(8.;) 
 

— 8 405/1874. (IV. 18.) IM.kr. a bírósági 
végrehajtások alkalmával a karhatalom-
nak s illetőleg a rendőri segélynek mikép-
pen leendő igénybevétele tárgyában. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
VIII.évf. (1874) 1.füzet 341-342.p. 

2 650/1874. (X. 25) 
HM.kr. 
(8.;) 
 

— 2 650/1874. (X. 25) HM.kr. a karha-
talmi, közbiztonsági és közhatósági se-
gédletek kirendelése folytán felmerülő 
költségek iránt. 
Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi 
Honvédség számára, I.évf. (1874) 
18.sz. 116.p. 

1 962/1876. (VI. 13.) 
HM.kr. 
(8.;) 
 

— 1 962/1876. (VI. 13.) HM.kr. valameny-
nyi a magyar korona területén levő tör-
vényhatósághoz, a katonai karhatalom-
nak igénybevétele tárgyában. 
Magyarországi Rendeletek Tára, X. 
évf. (1876) 1.füzet 285-289.p.   

4 539/1886. (I. 16.) 
HM.kr. 
(8.;) 
 

— 4 539/1886. (I. 16.) HM.kr. a sorhadi és 
honvédségi karhatalomnak igénybevé-
tele alkalmával a közhatóságok részé-
ről követendő eljárásról szóló utasítás 
tárgyában. 
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Magyarországi Rendeletek Tára, 
XII.évf. (1887) 1.füzet 22-29.p. 

54 079/1887. (I. 10.) 
KMKM.r. 
(8.;) 
 

— 54 079/1887. (I. 10.) KMKM.r. valam-
ennyi vármegye és törvényhatósági 
joggal felruházott város közönségéhez 
az árvédekezéshez kirendelt, de a hely-
színén meg nem jelent közerő kiállítása 
czéljából igénybe vett karhatalom költsé-
geinek behajtása, nemkülönben az árvé-
dekezésnél közreműködött közigazga-
tási tisztviselők útiköltségeinek és napidí-
jainak fedezése tárgyában. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
XIII.évf. (1888) 1.sz. 85.p. 

13 769/1889. (IV. 2.) 
HM.kr. 
(8.;) 
 

— 13 769/1889. (IV. 2.) HM.kr. a lóosztá-
lyozás alkalmával igénybe vehető 
csendőrségi karhatalom tárgyában. 
Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi 
Honvédség Számára, XVI.évf. (1889) 
22.sz. 147.p. 

6 707/1896. (X. 13.) 
HM.kr. 
(8.;) 

— 6 707/1896. (X. 13.) HM.kr. utasítás a 
magyar korona országaiban a közös 
hadseregbeli vagy honvéd karhatalom-
nak igénybevétele alkalmával a közha-
tóságok részéről követendő eljárásra 
nézve. 
Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi 
Honvédség Számára, XXIII.évf. (1896) 
36.sz. 223-233.p. 

58 440/1896. (X. 29.) 
IM.r. 
(8.;) 
 

— 58 440/1896. (X. 29.) IM.r. a karhata-
lom igénybevétele alkalmával köve-
tendő eljárásra nézve kibocsátott új 
utasítás közlése tárgyában. 
Igazságügyi Közlöny, V.évf. (1896) 
11.sz. 357-366.p. 

9 732/1905. (XI. 4.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 9 732/1905. (XI. 4.) HM.r. a Cs-1. jel-
zetű „Utasítások a m. kir. csendőrség 
számára” czímű szolgálati könyv he-
lyesbítése. 
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Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi 
Honvédség Számára, XXXII.évf. (1905) 
27.sz. 355.p. 

10 767/1905. (XII. 27) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 10 767/1905. (XII. 27) HM.r. karhatal-
mak (segédletek) után megtérítendő ki-
adásokról átnézet közzététetik. 
Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi 
Honvédség Számára, XXXII.évf. (1905) 
31.sz. 384.p. 

192/1906. (VII. 12.) 
BM.r. 
(8.;) 
 

— 192/1906. (VII. 12.) BM.r. a főispánok 
karhatalom-igénybevételi jogának 
megszüntetéséről. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
XL.évf. (1906) 4.sz. 1004.p. 

A-15 utasítás a cs. és 
kir. közös hadsereg-
beli vagy m. kir. hon-
véd karhatalmaknak 
igénylése, kirendelése 
és alkalmazására 
nézve. 
(8.;) 

— A-15 utasítás a cs. és kir. közös hadse-
regbeli vagy m. kir. honvéd karhatal-
maknak igénylése, kirendelése és al-
kalmazására nézve. Budapest, 1906, 
Pallas. 32 p. (Tervezet)   

 

104 681/1906. (1907. 
II. 1.) BM.r. 
(8.;) 
 

— 104 681/1906. (1907. II. 1.) BM.r. bete-
geknek kórházba kisérésénél a csend-
őrség közreműködésének mellőzése. 
Belügyi Közlöny, XII.évf. (1907) 8.sz. 
69. p. 

90 977/1907. (IX. 29.) 
BM.r. 
(8.;) 
 

— 90 977/1907. (IX. 29.) BM.r. a belügy-
ministernek B. vármegye alispánjához 
intézett rendelete. Elvi jelentőségű mi-
nisteri határozat. A járási főszolgabírák-
nak a mezőgazdasági munkások előve-
zetésére vonatkozó és a nem a terüle-
tükön fekvő csendőr őrsökhöz szóló 
megkereséseiket, ezen őrsökhöz az il-
letékes közigazgatási hatóságok útján 
kell intézniük. 
Belügyi Közlöny, XII.évf. (1907) 40.sz. 
384.p. 
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132 505/1907. (1908. 
II. 17.) BM.r. 
(8.;) 
 

— 132 505/1907. (1908. II. 17.) BM.r. 
csendőr járőrök megerősítése. (Valam-
ennyi vármegye alispánjának.) 
Belügyi Közlöny, XIII.évf. (1908) 8.sz. 
71.p. 

136 655/1914. (IX. 3.) 
BM.r. 
(8.;) 
 

— 136 655/1914. (IX. 3.) BM.r. katonai 
karhatalom kirendeléséről elemi csapá-
sok esetén. (Ez a körrendelet Fiúméra 
is kiterjed.) 
Magyarországi Rendeletek Tára, L.évf. 
(1916) 1.sz. 1694.p. 

33 170/1918. (XII. 10.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 33 170/1918. (XII. 10.) HM.r. a karha-
talmak igénylésének, kirendelésének 
és a kirendelési hatáskörnek szabályo-
zásáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
LII.évf. (1918) 1.sz. 2546-2548.p. 

33 897/1918. (XII. 26.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 33 897/1918. (XII. 26.) HM.r. a nemzet-
őri alakulásoknak karhatalmi alkalma-
zására vonatkozó kiegészítő határoz-
ványokról. (a 33.170 / eln. karh. számú 
rendelet 3. pontjához). 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
LII.évf. (1918) 1.sz. 2581-2584.p. 

33 898/1918. (XII. 26.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 33 898/1918. (XII. 26.) HM.r. karhatal-
mak magatartása. 
Kisközlöny a Magyar Hadsereg Szá-
mára, I.évf. (1918) 115.sz. 750-751.p. 

33 899/1918. (XII. 26.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 33 899/1918. (XII. 26.) HM.r. a karha-
talmak magatartásáról. (A hadseregre 
és a nemzetőrségre vonatkozik.) 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
LII.évf. (1918) 1.sz. 2570-2571.p. 

2 365/1919. (III. 5.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 2 365/1919. (III. 5.) HM.r. karhatalmi 
erő kirendeléséről. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
LIII.évf. (1919) 1.sz. 442-443.p. 
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30 845/1919. (III. 2.) 
BM.r. 
(8.;) 
 

— 30 845/1919. (III. 2.) BM.r. csendőrkar-
hatalmi erők az illetékes csendőrtiszti 
parancsnokság útján igénylendők. (Va-
lamennyi főispánnak, illetőleg kormány-
biztosnak.) 
Belügyi Közlöny, XXIV.évf. (1919) 13. 
rendkívüli szám. 592.p. 

5 047/1919. (X. 1.) 
ME.r. 
(8.;) 
 

— 5 047/1919. (X. 1.) ME.r. a rendőrség 
államosításáról. 
Belügyi Közlöny, XXIV.évf. (1919) 
48.sz. 1339-1350.p.   

25 050/1923. (I. 5.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 25 050/1923. (I. 5.) HM.r. szabályzat 
karhatalmi szolgálat ellátására. 
Honvédségi Közlöny, LI.évf. (1924) 
2.sz. 6.p.   

A-15 szabályzat a kar-
hatalmi szolgálat ellá-
tására a m. kir. hon-
védség számára 
(TERVEZET). 
(8.;) 

— A-15 szabályzat a karhatalmi szolgálat 
ellátására a m. kir. honvédség számára 
(TERVEZET). Budapest, 1924, Pallas. 
86 p. 

4 132/1925. (1926. IV. 
15.) BM.r. 
(8.;) 
 

— 4 132/1925. (1926. IV. 15.) BM.r. a ka-
tonai karhatalom igénybevételéről és 
alkalmazásáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
LX.évf. (1926) 1.sz 275-285.p.   

291/1928. (VII. 7.) 
BM.r. 
(8.;) 
 

— 291/1928. (VII. 7.) BM.r. a katonai kar-
hatalom igénybevételéről és alkalma-
zásáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
LXII.évf. (1928) 1.sz. 1023.p. 

2 102/1931. (III. 4.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 2 102/1931. (III. 4.) HM.r. karhatalmi al-
kalmazásoknál a tüzelést elrendelő ve-
zényszóban a célpont megjelölése. 
Honvédségi Közlöny, LVIII.évf. (1931) 
6.sz. 97.p. 
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2 536/1934. (IV. 24.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 2 536/1934. (IV. 24.) HM.r. A—15. sza-
bályzat (karhatalmi szolgálat) módosí-
tása. 
Honvédségi Közlöny, LXI.évf. (1934) 
7.sz. 54.p. 

Szervezeti és szolgá-
lati utasítás a Magyar 
Királyi Csendőrség 
számára. 
(8.;) 

— Szervezeti és szolgálati utasítás a Ma-
gyar Királyi Csendőrség számára. (Kar-
hatalmi szolgálat 93. § 252-256.p.) Bu-
dapest, 1941, Stádium Sajtóvállalat. 
414 p.   

9 301/1942. (IV. 9.) 
HM.r. 
(8.;) 
 

— 9 301/1942. (IV. 9.) HM.r. az átdolgo-
zott A—15. jelzésű karhatalmi szabály-
zat kiadása. 
Honvédségi Közlöny, LXIX.évf. (1942) 
17.sz. 175.p. 

A-15. szabályzat a 
karhatalmi szolgálat 
ellátására a Magyar 
Királyi Honvédség 
számára. 
(8.;) 

— A-15. szabályzat a karhatalmi szolgálat 
ellátására a Magyar Királyi Honvédség 
számára. Budapest, 1942, Athenaeum. 
104 p.   

3 810/1943. (VII. 13.) 
ME.r. 
(8.;) 
 

— 3 810/1943. (VII. 13.) ME.r. a közbiz-
tonság fokozottabb védelméről. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
XLVII.évf. (1943) 1.sz. 1655-1656.p. 

173 500/1943. (VIII. 
16.) BM.r. 
(8.;) 

— 173 500/1943. (VIII. 16.) BM.r. a köz-
biztonság fokozottabb védelméről szóló 
3 810/1943. M.E. számú rendelet ha-
tályba léptetéséről és végrehajtásáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára, 
XLVII.évf. (1943) 1.sz. 2004-2006.p. 
 

 


