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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 
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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 
Szemere 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 
Szemere 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 
segédtudományai (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 
periodika 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 
gondozott 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.) 
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B e m u t a t k o z i k  a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság kiadványainak szerkesztősége 
 

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

történeti Füzeteket (Acta Historae Preasidii 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 
megjelenő monográfia és kismonográfia jellegű kötetek nemzeti rendvédelem-törté-
netünk egy-egy részét mutassák be a tudományos alkotásokkal szemben támasztott 
elvárásoknak 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-sorozat 
rendezvényeinek jegyzéke. 

 
 

S.sz. A rendezvény címe Dátum 
I.  120 éve hozták létre a magyar csendőrséget. 2001.II. 

II.  Csendőrség Magyarországon. 2002.II. 
III.  Híven, becsülettel, vitézül. Budapest 

2003.II.14. péntek 
IV.  Bűnmegelőzés a XIX-XX. századi Európában. Kaposvár 

2004.II.12. 
V.  Csendőrség és a vidék közbiztonsága. Kaposvár 

2005.II.14. hétfő 
VI.  125 éves a közbiztonsági szolgálat szerve-

zéséről 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 első központosí-
tott, közbiztonsági őrtestülete. 

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 őrtestülete a Magyar Királyi Csen- 
dőrség. 

Budapest 
2011.II.14.hétfő 

XII.  A magyar vidék rendvédelme 1867-1945. Budapest 
2012.II.17. péntek 

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

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 első pol-
gári magyar központosított, közbiztonsági 
őrtestület története művelésének a szolgá-
latában. 

Budapest 
2015.II.13. péntek 

XVI.  125 éve lépett be a polgári magyar állam 
belügyi tárcája a határőrizetbe. 

Budapest 
2016.II.12. péntek 
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PROGRAM 
 
 
 

Levezető elnökök :  
  

 
 
0830 – 0850     Regisztráció 
 
0851 – 0900     Megnyitó 
 
0901 – 0925     CS Ó K A  Fe r e nc  : Az őr és véd szógyökök a magyar rendvédelmi  
                           szakkifejezésekben. 
 
0926 – 0950     FO R R Ó  J á nos : A Fejér (vár)megye-i rendőr-főkapitányság 1945-2000. 
 
0951 – 1015     Dr .  Ő R Y  Ká r oly  : A Károlyi-kormány bukásának rendészeti okai. 
 
1016 – 1040     Dr .  Suba  Já nos : A polgárőrség szervezése 1919-1920. 
 
1041 – 1105     D r .  P A R Á D I  J ózse f  : A polgári magyar állam rendvédelmi modellje. 
 
 
1105 – 1130     S Z Ü N E T 
 
 
1131 – 1155     Dr .  ZÉ T É N Y I  Z solt  : A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasz- 
                           nálati szabályai a magyar rendőrség jelenlegi fegyverhasználati  
                           szabályai tükrében. 
 
1156 – 1220     H O D O S  Gá bor  : A csernovai sortűz. 
 
1221 – 1245     V E R B O V S Z K I  Sá ndor  : A CSATÁRY-ügy a dokumentumok tükrében. 
 
1246 – 1310     S Z I G E T V Á R I  Oszká r  : A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó szol- 
                           gálata. 
 
 
 
 

1310 –              Hozzá szó lá sok,  vita 
 
 
 
 

 

1105-ig Dr. BODA József                                                           1130-tól Dr. SZAKÁLY Sándor
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Levezető elnökök 
 

 
 

          
 

            
      
 

 
 

Piktogram 
 

 
 
A rendvédelem-történeti elismerések 
 

 25 éves Emlékérme 
 Rendvédelem-történetért Díj 

 
Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

 Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 
Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

 Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 Rendvédelem-történetért Érdemérem 
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„Az őr és véd szógyökök 

a magyar rendvédelmi szakkifejezésekben” 
 

CSÓKA Ferenc 
: (+36/06-70) 506-0423                           @: monedula.franciscus@gmail.com 
 

 
 
 

 
 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- a Magyar Királyi Csendőrség és 
a XIX-XX. századi magyar hír-
szerzés története. 

 

 

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

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  
 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-
történeti Szakosztályának a vezetője és a Magyar Hadtudományi Társaság Felderítő 
Szakosztályának vezetője. 
 
 
 

Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A magyar rendvédelem őr és véd szógyökökből képzett szakkifejezésének 
etimológiai vizsgálatát valósítja meg az előadó, melynek során előadásában 
feltárja a magyar nyelv szóképzésének sajátos formáját, ezen belül a rend-
védelemmel kapcsolatos szavaink eredetét és fejlődéstörténetét. Rámutat a 
rendvédelem terminológiájának a magyar nyelvből fakadó és az idegen 
nyelvekből átvett kifejezések közötti tartalmi különbségekre is.  
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 „A Fejér (vár)megye-i rendőr-főkapitányság 1945-2000.” 
 

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

  
 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- Fejér vármegye rendvédelem-
története. 

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    na 

na 
na 

- könyvrészek            
- tanulmányok           
- egyéb közlemények  na 
- független idézetek              na 
- Hirsch-index                na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;  ;  
 

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

 

 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 

 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

Fejér vármegyében — az ország más megyéihez hasonlóan az 1945-től 
1948-ig tartó időszak során — a rendőrség személyi állományát 
átalakították a kommunista párt igényeinek megfelelően. Így válhatott a 
fejér megyei főkapitányság is a magyar pártállami struktúra részévé. 
Ezzel együtt is azonban a megyei kapitányság alapfeladata lényegében 
változatlan volt abban a tekintetben, hogy biztosítania kellett működési 
területén a közrendet és a közbiztonságot. Ezt a feladatot — a vizsgált 
időszak gazdasági, társadalmi és politikai viszonyaival szoros össze-
függésben ugyan, de — a fejér megye-i rendőr-főkapitányság jó ered-
ménnyel valósította meg.  
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„A csernovai sortűz” 
 

HODOS Gábor 
: (+36/06-30) 312-8686                                             @: hodo69sg@gmail.com 

 

 

 
 
 

 
 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- A Magyar Királyi Csendőrség tör-
ténete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    na 

na 
na 

- könyvrészek            
- tanulmányok           
- egyéb közlemények  na 
- független idézetek              na 
- Hirsch-index               na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései — 
 
 
 
 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 
 
 
 

 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 

 
ELŐADÁSABSZTRAKT 

 

A csernovai sortűz a magyar történetírás „elfeledett” témái közé tarto-
zik. A szlovák propaganda viszont nagy figyelmet szentelt neki. A pán-
szláv mozgalmak megerősödése a XIX. század végére érte el tetőfokát. 
1906-ban Magyarországon koalíciós kormány jutott hatalomra, amely 
némileg letért a TISZA István-i útról. Andrej LINKA szlovák katolikus pap 
adakozást kezdeményezett Csernován új templom építésére. A plébá-
nost azonban a hatóságok eltiltották hivatása gyakorlásától izgatás vád-
ja miatt, ezért nem szentelhette fel a templomot, melyet levélben is kö-
zölt a helyettesével. Erről azonban a csernovaiak nem értesültek, így 
keletkezett az incidens, amely során a mintegy 300-500 főnyi tömeget 
hat fős csendőrosztag próbálta feltartóztatni. Fegyver-használatra ke-
rült sor, melynek következtében 15 fő vesztette életét. Ez volt az ürügy, 
amelyet a külföldi sajtó felhasznált az Osztrák-Magyar Monarchia, első-
sorban Magyarország nemzetiségi politikájának bírálatára, holott az 
intézkedő csendőrök mindenben jogszerűen jártak el. 
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„A Károlyi-kormány bukásának rendészeti okai” 
 

Dr. ŐRY Károly 
: (+36/06-70) 227-1109                                                @: ory.karol@gmail.com 

 
 

Tudományos/oktatói fokozata:  
- Bölcsészdoktor, 
   nyugalmazott főiskolai docens 

 
 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- Az 1918-1919-es magyar forra- 
dalmak rendvédelme. 

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                    na 

na 
na 

- könyvrészek            
- tanulmányok           
- egyéb közlemények  na 
- független idézetek              na 
- Hirsch-index               na 

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ,  ;  
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. 
 

 
Az előadó nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel.  

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A kiegyezéskor a magyar állam vezetése — a reformkori centralisták és 
municipálisok között folyó elméleti vita hozadékaként — az önkor-
mányzati típusú rendvédelmi modell kiépítésére törekedett. Ez a mo-
dell azonban az 1870-es években megbukott, ebből fakadóan pedig a 
magyar állam fokozatosan áttért a centrális vezetésű rendvédelmi mo-
dellre. Ezen átalakulási folyamatnak volt az egyik legmarkánsabb eleme 
a Magyar Királyi Csendőrség létesítése. Az önkormányzati rendőrségek 
tiszti karainak kezdeményezésére eldöntött ténnyé vált a magyaror-
szági rendőrségek államosítása is, azonban ennek kivitelezésére már 
nem kerülhetett sor az I. világháború kitörése miatt. A háború során és 
különösen annak vesztes befejezése nyomán erősen éreztette a hatását 
az a körülmény, hogy a Magyar Szent korona alá tartozó területeken 
nem fejeződött be a magyar rendvédelmi modell átalakításának a 
folyamata. Ez az alaphelyzet más hatásokkal együtt vezetett az 1918-
1919-es eseményekhez.  
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„A polgári magyar állam rendvédelmi modellje” 
 

Dr. PARÁDI JÓZSEF 
 

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

 

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

 
Tudománymetriai adatok: 

- Nyugalmazott főiskolai ta-
nár,  
- A Hadtudományi és a Ren-  
dészettudományi Doktori Is- 
kola témavezető oktatója. 

Kutatási területe :  
- A XIX-XX. századi magyar rend-
védelem-történet. 

 

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                      28 
- könyvrészek              23 
- tanulmányok             81 
- egyéb közlemények 125 
- független idézetek 841 
- Hirsch-index              22 

 

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 polgári magyar állam rendvédelmi modellje kontinentális típusú rend-
védelmet valósított meg, azaz a rendfenntartás két pillértestület - a vidéki 
térségre kiterjedően a Magyar Királyi Csendőrség, a városok hatósági te-
rületén pedig az önkormányzati rendőrségek, majd a Magyar Királyi Állami 
Rendőrség, illetve a Magyar Királyi Rendőrség - valósította meg. A modell-
ben jelen voltak a katonailag szervezett fegyveres őrtestületek és a polgári 
fegyveres őrtestületek is. A kiegyezést követő időszakban azonban az ön-
kormányzati rendvédelmi testületek, illetve a polgári fegyveres őrtestüle-
tek dominanciája volt jellemző. Ez a helyzet azonban fokozatosan átalakult, 
így a két világháború közötti időszakban már a központi államhatalomnak 
közvetlenül alárendelt rendvédelmi testületek, illetve a katonailag szerve-
zett fegyveres őrtestületek dominanciája jellemezte a magyar rendvédelmi 
modellt.  
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„A polgárőrség szervezése 1919-1920” 
 

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

 
 

Tudományos  fokozata:  
- A történelem segédtudománya- 
inak egyetemi doktora és a törté- 
neti földrajz Ph.D. doktora. 

  
 
    Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- Kutatási területe a magyar ál-
lamhatár geodéziai elhelyezke-
désének és jelölésének története., 
valamint a haderő és a rendvédel-
mi szervezetek térbeli elhelyez-
kedésének térképi jelölése a Kár-
pát-medencében.  

 

Szerzőségével készült 
tudományos alkotások 
- könyvek                         1 
- könyvrészek              73 
- tanulmányok           117
- egyéb közlemények 158
- független idézetek          2 
- Hirsch-index                1 

 

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 

 

Az I. világháború vesztes országaként a Magyar Királyságban a közbiz-
tonság meggyengült. A dualizmuskori elhibázott magyar rendvédelmi 
modell következtében a magyar rendvédelem két pillérszervezete közül 
a rendőrségek alkalmatlannak bizonyultak a háborús körülmények kö-
zött a rend fenntartására. A Magyar Királyi Csendőrséget pedig oly mér-
tékben legyengítette a háborús eseményekből fakadó rendvédelmi te-
endőkbe való bevonása, hogy szintén csupán a békebeli szervezet ár-
nyékaként működött. Ilyen körülmények között feltétlenül szükséges 
volt olyan fegyveres rendvédelmi szervezetre, amely tömeges jelenlétet 
tudott biztosítani a magyar rendfenntartásban. E feladat teljesítésére 
volt hivatott a magyar polgárőrség.  
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„A Magyar Királyi Csendőrség nyomozó szolgálata” 
 

SZIGETVÁRI Oszkár 
: (+36/06-70) 340-3055                                                 @:marco23@freemail.hu 

 

 

- A Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Rendészettudományi Kar 
Rendészettudományi Doktori 
Iskolájának doktorandusza. 

 
 
 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- A polgári magyar állam rend-
védelmi testületei nyomozó  
szolgálatainak története. 

 
 

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

 
 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 
 
 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A Magyar Királyi Csendőrség szervezetében — a magyarországi rend-
őrségekhez viszonyítva — néhány évtizedes késéssel hozták létre a 
„nyomozó szolgálatot”. Első ízben az úgynevezett járásőrmesterségeket 
alakították ki a XX. század elején, amelyek más feladataik mellett 
dön-tően a testületre háruló nyomozati tevékenységet voltak hivatottak 
ellát-ni egy-egy járás területén. A Magyar Királyi Csendőrség személyi 
állomá-nyában az I. világháború során fellépő krónikus létszámhiány-
ból fakadó-an azonban ezeket a beosztásokat nem töltötték be, illetve 
az I. világhá-ború után ezt a szervezeti elemet nem szervezték újjá a 
testületben. Az 1920-as évek második felében azonban hozzákezdtek — 
igaz másféle szempontokat érvényesítve — a testület nyomozó szol-
gálati ágának a ki-alakításához. 1930-ban alapították a Magyar Kirá-
lyi Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnokságát, amely a testület 
feloszlatásáig kiváló hatásfokkal működve járult hozzá a Magyar Kirá-
lyi Csendőrség alapfela-datainak eredményes ellátásához.  
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 „A CSATÁRY-ügy a dokumentumok tükrében” 
 

VERBOVSZKI Sándor 
: (+36/06-20) 365-6609                                             @: verbovszki@t-online.hu 

 
 

 
 
. 

 
 
Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- A  magyar rendvédelmi testületek 
vitatott személyiségeinek biográfi- 
ája. 

 

 

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

 
 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései  — 
 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság szimpatizánsa. 
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 
 

 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

CSATÁRY László Lajos a Magyar Királyi Rendőrség segédfogalmazója, 
majd fogalmazója az ország több kapitányságán teljesített szolgálatot, 
így Kassán is. Tisztázatlan körülmények folytán került a neve összefüg-
gésbe a kassai zsidóság deportálásával. Élete kálváriáját CSATÁRY László 
Lajos a néhai magyar rendőr ennek a hibás feltevésnek következtében 
járta be. A nyomozó és igazságügyi szervek változatos hozzáállásai nyo-
mán különböző országokban és különböző időszakokban eltérő módon 
értékelték az ő feltételezett tetteit a II. világháború deportálásaiban. Ha-
lála után hosszas szerteágazó és kitartó nyomozás eredményeként de-
rült fény az őt ért vádak igazságtartalmára. 
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„A Magyar Királyi Csendőrség fegyverhasználati szabályai a 

magyar rendőrség jelenlegi fegyverhasználati szabályai tükrében” 
 

Dr. ZÉTÉNYI Zsolt 
: (+36/06-20) 445-2373                                                      @: zezso@t-online.hu 

 
 

Doktori címe : 
- az állam- és jogtudomány 
egyetemi doktora. 

Tudománymetriai adatok: 

 
Kutatási területe :  

- a Szent Korona Tan, valamint a Ma- 
gyar Királyi Csendőrség története. 

 

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

 

A magyar rendvédelem-történetért elismerései   ;  ;  ;   
 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja. A BAJ-
CSY-ZSILINSZKY Társaság főtitkára, Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, Ma-
gyar Konzervatív Alapítvány kuratóriumának elnöke. 1990-1994 országgyűlési képviselő. 
 
 

Az előadó publikációinak jegyzékét nyilvános adatbázisban nem tartja nyilván. 
 
 

ELŐADÁSABSZTRAKT 
 

A polgári magyar állam időszakában politikai prekoncepcióktól mentes 
egyértelmű és világos terminológiát használtak a kétféle rendvédelmi 
szervezettípus számára, nevezetesen a katonailag szervezett fegyveres 
őrtestület és a polgári fegyveres őrtestület megnevezést alkalmazták. A 
kétféle szervezettípusban nyilvánvalóan kétféle módon szabályozták a 
fegyverhasználatot. A polgári fegyveres őrtestületeknél — mivel ezek-
ben a testületekben a hivatali alá- és fölérendeltségi viszonyok uralkod-
tak — értelemszerűen mások voltak a fegyverhasználati szabályok, 
mint a katonailag szervezet őrtestületeknél, amelyeken belül a személyi 
állomány alá- és fölérendeltségi viszonya katonai volt. E helyzetből fa-
kadóan a Magyar Királyi Csendőrség tagjaira lényegét tekintve a Ma-
gyar Királyi Honvédség felállított őrségeinek adaptált fegyverhasználati 
szabályai vonatkoztak. 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
soron következő rendezvénye 

 
 

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

 
 

2 017 .  X .  27 –én 
1083 Buda pe st ,  Ludovi ka  té r  2 .  szá m  a lat t  

 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Polgári Nemzetbiztonsági Tanszéke 
közös szervezésével fog létrejönni 

 
 

a mag yar  p énzü g yőr ség  tör ténete  
témakörével. 

 
 
 

A 2017 októberi konferenciára előadással jelentkezni lehet 
2017.  VI .  30 - i g  

 

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

Az előadások időtartama 25 perc. 
PowerPoint szemléltető anyagok kivetítése biztosított. 

 
A 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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AJÁNLOTT IRODALOM 
a Magyar Királyi Csendőrség témakörében 

 
I. MONOGRÁFIÁK, KISMONOGRÁFIÁK ÉS HASONLÓ JELLEGŰ KÖTETEK 

 

  1. CSAPÓ Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. Pécs, 1999, 
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. 186 p. HU-ISBN 963 90 7940 5. /Pannónia Köny-
vek./ HU-ISSN 0237-4277. 

 

  2. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború 
között. Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. 175 p. HU-ISBN 963 9079 82 0. 
/Pannónia Könyvek/ HU-ISSN 0237-4277. 

  

  3. KOCSIS Tibor — ifj. KOCSIS Tibor: A Magyar Királyi Szombathelyi III. Csend-
őrkerület igaz története 1867-1945. Szombathely, 2012, A szerzők magánkiadása. 
554 p. HU-ISBN 978 963 08 6046 8. 

 

  4. KÖVENDY Károly et al. (szerk.): A Magyar Királyi Csendőrség a törvény és a 
rend szolgálatában 1881-1945. A csendőr békében, háborúban és emigrációban. 
Toronto, 1973, Sovergin Press. 430 p. ISBN — 

 

  5. PARÁDI József: A határszéli csendőrség 1891-1914. Budapest, 1984, Határ-
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