
 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(BRFK) 
 

 
Elődszervezete a fővárosi rendőrség 1872-ben került álla-
mosításra és BM alárendeltségbe. Szervezetét és kompeten-
ciáit pedig az „1881/XXI. törvénycikk a Budapest-fővá-
rosi rendőrségről” határozta meg. A Rendőrségről szóló 
1994/XXXIV. törvény megalkotása óta kisebb változtatások-
kal, de eredeti formában szolgálja napjainkban is a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság működését. A Budapesti Rend-
őr-főkapitányság 12 főosztályból, 3 önálló osztályból, 22 ke-
rületi rendőrkapitányságból és a Dunai Vízirendészeti Rend-
őrkapitányságból áll. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ki-
emelt feladatok ellátására különböző szervezeti egységeket 
hozott létre, melyek Budapest egész területére kiterjedően 
végzik munkájukat, ilyen többek között a Központi Szabály-
sértési Előkészítő Osztály, a Rendkívüli Haláleseti Osztály és 
a Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztály Zseblopási Al-
osztálya. A helyi szervek mellett közel 50 körzeti megbízotti 
iroda és 10 rendőr őrs szolgálja a lakosság érdekeit. A XXI. 
században a közösségi média szerepe egyre inkább megke-
rülhetetlen a rendőrségi tájékoztatásban is, ezért a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság a kor új vívmányainak megfele-
lőn létrehozta internetes arculatát. A BRFK Információs Por-
tál 2020-ban az egyik legnagyobb elérésű magyar rendőr-
ségi közösségi médiafelület volt. 

 
Magyar Honvédség 

1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred  
(MH 1. HTHE) 

 
2001. évi alapítása óta az  ezred folyamatosan működik, orszá-
gos hatáskörben ellátja a lőszer mentesítési feladatokat. Jog-
előd szervezeteket tekintve azonban 1945-től kezdve funkci-
onál, a Magyar Honvédség egyik legrégebbi múltra visszate-
kintő alakulata, mivel komoly hagyományokkal rendelkezik a 
folyami hadihajózást illetően is. Az alakulat hagyományai közé 
tartozik például az 1848. évi MÉSZÁROS hadigőzös hadrendbe 
állítása is. 

Az MH 1. HTHE Hadihajós Alosztályának alaprendeltetésű 
feladatai közé tartozik a tűzszerész műveletek vízi biztosítása, 
Vízi aknamentesítő képességgel is rendelkezik az alakulat, 
amely fenntartja Magyarország élővizeinek hajózhatóságát. 
Folyami erőkkel is részt vesz az ezred a tömeges migráció 
okozta válsághelyzet kezelésében, a Tisza déli folyami határ-
szakaszának védelme érdekében, az ott szolgálatot teljesítő 
határőrizeti feladatokat ellátó katonák és rendőrök tevékeny-
ségét támogatva. 

Műveleti feladatai mellet az ezred kiemelten kezeli a ha-
gyományőrzést. 

 
 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 
 

— amely 1990. évi alapítása óta folyamatosan működik — 
hivatásának tekinti a nemzeti rendvédelem-történetünk ku-
tatását, a feltárt eredmények közkinccsé tételét. Ebben a 
szellemi környezetben valósul meg a Magyar Királyi Csend-
őrség történetének a művelése. A társaság az objektív törté-
nelemszemlélet talaján állva, az etikai tisztaság szellemisé-
gével végzi alkotómunkáját. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság (SZBMRTT) két folyóiratban és hat 
könyvsorozatban publikálja a magyar rendvédelem-törté-
net művelésével kapcsolatos operatív eseményeket és új 
kutatási eredményeket. 2020-ig 150 szerző tollából össze-
sen 628 — a tudományos művekkel szemben támasztott el-
várásokkal harmonizáló — írásmű jelent meg a társaság ki-
adványaiban. Közülük csendőrség-történeti témakörbe tar-
tozott 38 szerző 120 szellemi alkotása.  

A XXI. század elején a magyar kultúrközegben a 
SZBMRTT keretei között működik a Magyar Királyi Csend-
őrség történetével foglalkozó legjelentősebb szellemi alko-
tóműhely. 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Alapítvány 
— amely 1992. évi alapítása óta folyamatosan működik — a Sze-
mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítványt a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által létrehozott szerve-
zet. Az alapítvány hivatásának tekinti a magyar rendvédelem-törté-
net művelési eredményeinek közkinccsé tételét. Ennek érdekében 
magyar rendvédelem-történeti tartalmú tudományos rendezvé-
nyek szervezésében vesz részt, illetve kiadványok szerkesztéséhez 
nyújt segítséget. 

 
Az  Európai Rendőrség-történeti Szervezetek 

Szövetsége  
A szövetség 2019-ben alakult Budapesten. Tagszervezetei szlová-
kiai, szlovéniai és magyarországi rendőr hagyományőrző társa-
dalmi szerezetek. A szövetség céljának tekinti a közös fellépést a 
szakszerű és korrekt rendőri hagyományőrzésért, a rendőrhősök 
síremlékeinek ápolását, a közös pályázásokat, egymás hagyomá-
nyainak megismerését és tiszteletét elősegítő tevékenység végzé-
sét.  
 

A konferencia audiovizuális rögzítésére 
a szervezőbizottság engedélyével kerülhet sor. 

A konferencia-sorozat megvalósult rendezvényeinek tájékoztatói 
megtalálhatóak az SZBMRTT honlapján a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), 
HU-ISSN 1785-3257. számai „Rendezvények” rovataiban: 

http://www.szbmrtt-rth.atw.hu/index.html 
 

 

 
 
 
 

MEGHÍVÓ 
 

a  
2021.  X.  7-án (csütörtök)  

0900 órai kezdettel 
 

Az ORFK és a BRFK közös székházában 
(1139 Budapest, Teve u. 4-6.) 

megtartásra kerülő 
 
 

A Budapesti Magyar Királyi Állami 
Rendőrség és a Magyar Királyi Folyam-
őrség létrehozása és utódszervezeteik 

 
című  

 
 

 
 

„Historia est magsitra vitae.” 
/A történelem az élet tanítómestere./ 

 
 

A rendezvény szervező intézményei: 
 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti  
Tudományos Társaság 

(SZBMRTT) 
 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Alapítvány 
(SZBMRA) 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 
(BRFK) 

 

Magyar Honvédség 
1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred  

(MH 1. HTHE) 
Európai Rendőrség-történeti Szervezetek  

Szövetsége 
(ERTSZSZ) 

 
 
 



 
 
 

 
P R O G R A M  

 

Levezető elnök : 
BODA József 

 
 

 

0900 – 0920   Megnyitók, elismerések átadása 
TERDIK Tamás Budapest rendőrfőkapitánya, 
SZILÁGYI Zsolt Lajos Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzsze-
rész- és Hadihajós Ezred parancsnoka, 
PARÁDI József a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság elnöke. 
 

Előadások 
0920 – 0940  PARÁDI József : A polgári magyar állam rendvé-
delmi modellje. 
0940–1000 ERNYES Mihály : A Budapesti Magyar Királyi Ál-
lami Rendőrség az I. világháborúig. 
1000–1020 SAS Ferenc : A budapesti rendőrség fejlődése 
1914-1930. 
1020–1040 ANDROVICZ Gábor: A budapesti rendőrök szolgá-
lati és életkörülményei az 1935-1940 es években. 
1040 – 1100  SZIGETVÁRI Oszkár : A (budapesti) detektívtestü-
let története. 
1100–1120    SZÜNET 
1120–1140 SZAKÁLY Sándor : Akik a Magyar Királyi Folyam-
őrséget vezették. 
1140–1200  KAISER Ferenc : A Magyar Királyi Folyamőrség 
története. 
1200–1220  SOM Krisztián : A Magyar Királyi Folyamőrség 
határőrizeti és határforgalom ellenőrzési, feladatai, illetve 
a távolsági úti okmányok fejlődése a két világháború között. 
1220–1240  BALOGH Tamás: A Magyar Királyi Honvéd Fo-
lyamerők létrehozása és utódszervezetei. 
1240 - 1300 OLASZ Lajos: A Magyar Királyi Honvéd Folyam-
őrség (Folyamerők) szerepe a légvédelemben. 
1300 – 1320  ZEIDLER Sándor: A magyar Királyi Folyam-
őrség által alkalmazott rendfokozati rendszerek. 
1320 – 1340 PROHÁSZKA Richárd : A vízi rendészet története 
a kezdetektől napjainkig. 
 
1340 – 1430 Büféebéd 
 
1430 – 1450, KOLDYS Boguszlaw: A lengyel nemzeti rendőr-
ség története. 
1450 – 1510 PAHOR Tatjana: A nemzeti rendőrség története 
Szlovéniában. 
1510 – 1530  VACLAVIK Robert: A nemzeti rendőrség története 
Szlovákiában. 
1530 – 1540  BODA József: összegzés, vita, a konferencia zá-
rása. 
 
1540 -től BOGDÁN András Hagyományőrző Rendőrszázad 
parancsnoka: A rendőrség-történeti kiállítás bemutatása. 

 

 
A konferencia helyszínének 

megközelíthetősége 
 

 
 

Információ: 
BÉNYI Mónika r. alez. (+36/06-20) 2711182. 

BODA József ny. nb. vőrgy. (+36/06-20) 9920117. 
 

 
 

 
A rendezvény számára otthont nyújtó épület 

1139 Budapest, Teve u. 4-6. 
 

 
 

A konferencia nyitott, részvételi díjhoz nem kötött. 
A beléptetéshez viszont szükséges előre leadnunk 

a neveket és a személyi igazolványok számát. 
A beléptetéskor a személyi igazolványokat ellenőrzik. 

 
Az előadók számára parkolóhelyet biztosít a BRFK, 

de ehhez szükséges megküldeni a gépkocsi rendszámát. 
 

Az adatokat a 
boda.jozsef@uni-nke.hu 

e-mail címre kérjük megküldeni 2021. X. 01-ig. 
 

Az előzetes információnyújtáson túlmenően a beléptetést kö-
vetően a konferenciára érkezőket arra kérjük, hogy a 

helyszínen a jelenléti ívet szíveskedjenek kitölteni. 


